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MESLEK MENSUBUNUN GELECEKTEK‹
ADI “GÜVEN‹L‹R K‹fi‹” OLACAKTIR
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkan›

Dünya ve Türkiye’deki geliflmelere paralel olarak, meslek mensuplar›m›z›n bilgiye olan ihtiyac› ve donan›m gereksinmeleri giderek artmaktad›r. Ulusal ve
uluslararas› ekonomik iliflkilerde, idari ve hukuksal altyap›da görülen h›zl› de¤iflmeler, uzmanlaflman›n önemini daha fazla artmaktad›r.
Meslek mensuplar›m›z, art›k eskisi gibi defter tutup, vergi beyannamelerini
düzenleyen ve Maliye Bakanl›¤›’n›n bir memuru gibi alg›lanan konumlar›ndan, h›zla uluslararas› standartlarda denetim ve raporlama yapan, uluslar
aras› standartlarda kay›t yapan, vergi memuru de¤il vergi uzman› olan, finansal ve mali tablo analizleri ile ekonomideki kaynak ak›fl›nda yönlendirici konumlara gelmektedirler.
Meslek mensuplar›n›n bu geliflme ve de¤iflimlere tek bafllar›na ayak uydurmalar› oldukça zordur. ‹flte biz, bu noktada üyelerimizin hizmetinde olmay› kendimize en büyük misyon edindik.
Bu çerçevede, meslek camiam›za özetle;
• E¤itim organizasyonlar›,
• Yay›nlar,
• Sempozyumlar,
• Bilgi denizi haline gelmifl web sitemiz,
• Dan›flma soru cevaplar›,
• Web televizyonu,
• e-sirküler,
• Yasa de¤ifliklikleri,
• Mesleki ve Toplumsal raporlar,
• Toplumsal eylemler,
gibi hizmetler vermekteyiz.
M a r t
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E⁄‹T‹M ÇALIfiMALARIMIZ
E¤itim, meslek mensuplar›m›z›n yeni
geliflmelere ayak uydurmalar› için olmazsa olmaz koflullar›n bafl›nda gelmektedir. Farkl› mekan, düzey, kapsam ve derinlikte e¤itimler düzenlemekteyiz. Son bir y›l içinde sürekli
e¤itim anlay›fl›yla verdi¤imiz bu hizmetler:
√ ‹fl Kuleleri Genel Seminerleri

‹fl kulelerinde düzenlenen seminerlere yaklafl›k 7.000 kifli kat›lm›flt›r.
√ UFRS E¤itimleri

15 noktada düzenlenen UFRS e¤itimlerine yaklafl›k 1.500 kifli kat›lm›flt›r.

hasebeci Mali Müflavir olabilmeleri
için ücretsiz kurslar düzenlenmifltir.
YAYINLARIMIZ
Yay›nlar›m›z e¤itim hizmetlerimizin
bir parças› olarak devam etmektedir.
Yay›nlar›n önemi, uzmanlar›n kaleminden, bilginin güncel ve kal›c› olarak meslek mensuplar›n›n hizmetine
sunulmas› noktas›nda kendini göstermektedir. Bu yöndeki emek ve çabalar›m›z devam etmektedir.
Mesleki Yay›nlar
Bu dönem 32 adet mesleki yay›nlar›m›z yay›nlanm›flt›r.

√ ‹flletme A¤›rl›kl› ‹ngilizce Dil Kursu

Mesleki yay›nlar, meslek mensubunun güncel bilgi gereksinimleri do¤rultusunda haz›rlanmaktad›r. Meslek
mensuplar›n›n bilgi ve birikimlerinin
art›r›lmas›n› temel amaç edinen yay›nlar›m›z mesleki e¤itim prensiplerimiz çerçevesinde devam edilmektedir.

Oda merkezimiz ve Kad›köy e¤itim
birimimizde yaklafl›k 200 kifli iflletme
a¤›rl›kl› ‹ngilizce dil kurslar›na kat›lm›fllard›r.

HER AY DERG‹ GÖNDER‹YORUZ.
B‹R AY MAL‹ ÇÖZÜM, D‹⁄ER AY
‹SMMMO YAfiAM.

KURSLARIMIZ
45 Noktada düzenlenen meslek içi
e¤itimlerimize yaklafl›k 3.500 kifli kat›lm›flt›r.

√ Bilgisayar Kursu Programlar›

√ Mali Çözüm Dergisi

SM'den SMMM'ye Geçifl S›nav›
Ücretsiz Haz›rl›k Kurslar›

Mesleki konularda, uygulamac›lar›n
ve bilim camias›n›n makalelerinin
topland›¤› Hakemli Mali Çözüm Dergimiz yay›nlar›m›z aras›nda özel bir
öneme sahiptir.

Yaklafl›k 1000 Serbest Muhasebeci
Meslek mensuplar›m›z›n Serbest Mu-

De¤iflen ve geliflen çehresiyle, sadece
meslek mensuplar›n›n de¤il, konuyla

Teknoloji e¤itimine kat›lan yaklafl›k
1000 kifliye sertifika verilmifltir.

M a r t
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ilgili bütün kesimlerin takip etti¤i makaleler, pratik bilgiler ve doyurucu ekleri ile birlikte, oldukça büyük bir
bofllu¤u doldurmaktad›r.

tüm veri kaynaklar›na düzenli olarak
ulafl›lmas›n› sa¤layarak meslek mensuplar› ve di¤er tüm araflt›rmac›lar
için vazgeçilmez bir araflt›rma merkezi olma hedefindedir.

‹SMMMO olarak meslek mensuplar›m›z›n sadece muhasebeyle ilgilenmelerini istemiyoruz. Yaflam, sadece
bundan ibaret de¤ildir. Yaflad›¤› kenti, ça¤dafl yaflam tarzlar›n›, birbirinden farkl› kültürleri, sanat› ve hayat›n
di¤er tüm renklerini paylaflabilece¤imiz bir platform olarak ‹SMMMO
YAfiAM dergisini be¤enilerinize sunmaktay›z.

SEMPOZYUM

• ‹lk yay›nland›¤› günden itibaren
olumlu elefltirileriniz bize ‹SMMMO
YAfiAM dergimizin iyi bir ad›m oldu¤unu ve beklenen karfl›l›¤› buldu¤unu göstermektedir.

Sempozyumun uluslararas› boyutu
bizler için çok önemliydi. Bu Sempozyum kanal›yla bir kez daha ne kadar
önemli bir ülkede yaflad›¤›m›z› ve ne
kadar h›zl› bir de¤iflim ve geliflim içinde bulundu¤umuzu hat›rlad›k. Kat›l›mc›lar›n›n ilgi ve coflkusunun bizlere
verdi¤i cesaret ile Sempozyumlar› her
y›l düzenlemeye karar verdik.III.Uluslaras› Muhasebe Denetimi Sempozyumunu ‹stanbul’da, IX.Türkiye Muhasebe denetimi Sempozyumunu ise
Antalya’da yap›lacakt›r.

√ ‹SMMMO YAfiAM Dergisi

B‹LG‹YE ER‹fi‹M MERKEZ‹
Bilgiye eriflim merkezi, meslek mensuplar›n›n ilgi alanlar› ile ilgili yerli ve
yabanc› kaynaklar›, izlemek, sa¤lamak, uluslararas› standartlar ve ça¤dafl bilgi ve belge yönetimi ›fl›¤›nda ilgililere sunmak amac›yla faaliyete
geçmifltir.
Merkezimiz, AB uygulamalar›, de¤iflik ülke uygulamalar›n›, farkl› tart›flmalar› izlemek, gerekli kaynaklar›
sa¤lamak ve yurtd›fl› (Science Citation Index’de taranan) kökenli süreli
yay›nlar da dahil olmak üzere önemli

‹SMMMO olarak II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve
VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi
Sempozyumunu düzenledik.
Yerli ve yabanc› uzman ve akademisyenler taraf›ndan sunulan bildiriler,
mesle¤imizin ufuklar›n›n bizleri ne
kadar iyi yerlere tafl›yaca¤›n› bir kez
daha göstermifltir.

DANIfiMA B‹R‹M‹
Mesle¤imiz, ticari hayat›n sonsuz çeflitlili¤i içinde son derece dinamik de¤iflim ile karakterize edilmifl, dinamik
bir çevrede faaliyet göstermektedir.
Son y›llarda mesle¤imizde ihtiyaç duM a r t
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yulan bilgilerin kapsam›nda önemli
büyüme görülmüfltür. Bunlar› vergileme, bilgi teknolojisi, hukuk ve di¤er
disiplinlerle ilgili bilgiler olarak s›ralayabiliriz.
Bu nedenlerle meslektafllar›m›z›n sorunlar›na çözüm yaratmak için Odam›zda ihtisaslaflm›fl dan›flma birimleri
oluflturulmufltur.
• Dan›flma Birimimiz 01.05.2006 ile
30.04.2007 tarihleri aras›nda sözlü
ve yaz›l› toplam 10.218 soru cevaplanm›flt›r..
WEB S‹TES‹
Web sitemiz günde 40-50 bin kiflinin
ziyaret etti¤i bir bilgi denizidir. Meslek mensuplar›m›z art›k web sitemiz
ile daha donan›ml› ve bilgiye daha yak›nlard›r.
WEB TELEV‹ZYON
Web televizyon uygulamas› ile e¤itim
etkinliklerimizin internet üstünden
canl› ve banttan yay›n› ve izlenmesini
sa¤lad›k. Bu flekilde mesleki konulara
iliflkin seminerleri uzaktan e¤itim
mant›¤› ile hem kendi üyelerimize,
hem de ülkemizdeki di¤er meslek
mensuplar›na eriflimini sa¤lam›fl olduk.
E-S‹RKÜLER
E-sirküler uygulamam›z, mesle¤imiz
ile ilgili güncel geliflmeleri, elektronik
ortamda an›nda ulaflt›rmak amac›n›
tafl›maktad›r.

M a r t
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ISO 9000 (KAL‹TE YÖNET‹M
S‹STEM‹ ÇALIfiMALARI)
Odam›z Kalite Yönetim Sistemi Belgesini 10.11.2004 tarihinde alm›flt›r.
Bu tarihten itibaren her y›l yap›lan
gözetim tetkiklerini baflar› ile geçmifltir.
SON DÖNEMDE NELER YAPTIK?

√ Beyan Sürelerinde Yaflanan
S›k›nt›lar› Aflt›k

Son y›llarda, beyan süreleri komediye
dönmüfltü. Herhangi bir geçerli mant›¤› olmayan, idari düzenlemelerle sürekli uzatma alan beyan süreleri,
meslek mensubunu oldukça s›k›nt›ya
sokmaktayd›. Meclis ve hükümet
nezdindeki yo¤un çabalar›m›z sonucunda beyan sürelerini afla¤›daki tablodaki biçimde düzenlenmesini sa¤layarak meslek mensuplar›n› “beyan
süre kaosundan” kurtard›k.

√ Haks›z Rekabet Edenlerle
Mücadele

‹SMMMO olarak en önem verdi¤imiz
sorunlardan bir tanesi de haks›z rekabettir.
Haks›z rekabet çok boyutlu bir meseledir. Konu, Oda’ya kay›tl› meslek
mensuplar› aras›nda yaflanan baz› sorunlardan, Odaya kay›tl› olmayan
ama piyasada mali müflavir veya muhasebeci olarak ifl yapan ruhsats›z çal›flanlarla meslek mensuplar›n›n yarat-
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t›¤› sorunlara kadar genifl bir yelpazeyi kapsamaktad›r.
Özellikle ruhsats›z baz› kiflilerin yaratt›¤› haks›z rekabetten dolay› yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar›n çözümünün e-beyannamenin yayg›nlaflt›r›lmas› olarak
gördük. Bu konudaki çabalar›m›z
meyve verdi¤ini görmekten mutluluk
duymaktay›z.

√ Mali tatil
Meslek mensuplar›m›z›n her ay içinde çeflitli beyan, ifllem ve angaryalara
bo¤ulmalar› ve hiçbir tatil olana¤›na
sahip olamamalar› önümüzde hep
önemli bir sorun olarak durmaktayd›.
Bu sorunun takipçisi olarak, y›llard›r
nefes alaca¤›m›z bir tatil dönemi için
mücadele ettik. Bu mücadelemizin
meyvesini nihayet 13.03.2007 tarihinde yay›nlanan 5604 Say›l› Yasa ile
alm›fl bulunmaktay›z. Yasaya göre art›k her y›l›n 1-20 Temmuz aras› meslek mensuplar›m›z tatil olana¤›na kavuflmufl bulunmaktad›r.
Mali Tatil arzu etti¤imiz gibi olmasa
da yasan›n ç›kmas› için y›llard›r verdi¤imiz mücadelenin olumlu sonuçlanmas›ndan dolay› mutluluk duymaktay›z.
√ Dünya Muhasebe Kongresi
Resmi olarak TÜRMOB ve Muhasebe
Uzmanlar› Derne¤i taraf›ndan düzenlenen ancak fiili olarak ‹SMMMO’nun ev sahipli¤ini yapt›¤›,
“Dünyada Ekonomik Büyüme ‹stikra-

r›n Sa¤lanmas›” konulu 17. Dünya
Muhasebe Kongresi’ni ‹stanbul’da
gerçeklefltirdik.112 ülkeden 3.500
yabanc›, 2.100 yerli olmak üzere toplam 5.600 kifli kat›ld›. Bu dev organizasyonu aln›m›z›n ak›yla gerçeklefltirerek her türlü organizasyonun üstesinden gelece¤imizi her kesime gösterdik.
√ Türkiye Muhasebe Forumlar›

» Birincisi 20-21 Nisan 2006’ ‹stanbul,
» ‹kincisi 30-31 Mart 2007’Ankara
‘da yap›lan;
Türkiye Muhasebe Forumlar›na kat›larak meslek camiam›z›n sorunlar›n›
tart›flt›k gelece¤imiz ile ilgili önemli
tespitler yapt›k, yasal düzenlemelerin
alt yap›s›n› oluflturduk.
Bu forumlar›n ve bu forumlara yapt›¤›m›z katk›lar›n meslek camias›na
faydal› sonuçlar do¤uraca¤›na inan›yoruz.
TOPLUMSAL RAPORLAR
‹SMMMO olarak, toplumsal sorumlulu¤umuzun fark›nday›z. Sadece muhasebeci ve mali müflavir camias›n›
do¤rudan ilgilendiren konularla de¤il
toplumumuzun bütün kesimlerinin refah ve huzurunu ilgilendiren her konuyla ilgiliyiz. Bu duyarl›l›¤›m›z toplumsal raporlarda kendini
göstermektedirler.

M a r t
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• TÜRK‹YE ‹fi GÜCÜ P‹YASALARI
• KAYIT DIfiI EKONOM‹ VE ÇÖZÜM
YOLLARI
• PS‹KOLOJ‹K VE SOSYAL YÖNDEN
YÜKÜMLÜLER‹N VERG‹YE KARfiI TUTUM VE TEPK‹LER‹
• TÜRK‹YEDE DEVLET‹N MAL‹ VE
EKONOM‹K B‹R‹MLER‹N‹N YEN‹DEN
YAPILANMALARI
EKONOM‹, VERG‹ ,SOSYAL
GÜVENL‹K VE TTK ‹LE ‹LG‹L‹
RAPORLAR BASINDA GEN‹fi YER
ALDI.
Bu dönem yasalar›n oluflmas›nda ve
ekonominin gelifliminde önemli raporlar sunduk:

√ Vergi ‹adesi Kald›r›lmamal›d›r.
(27.11.2006 )
Türkiye’nin en önemli sorunun kay›t
d›fl› ekonomi oldu¤unu,kay›t d›fl› ekonominin önlenmesinin belge düzeninden geçti¤ini,vergi iadesinin kalkmas›yla kay›t d›fl› ekonominin artaca¤›n› ve bu durumda kdv,gelir ve kurumlar vergisi kayb› yaklafl›k 5 milyar
YTL olacakt›r.
√ Yeni Sosyal Güvenlik Yasas›nda
Ba¤-Kur Emeklileri ‹çin Getirilen
‹flyerlerimizin Kapanmas›na Neden
Olacak Yüksek Sosyal Güvenlik
Destekleme Primi Kald›r›lmal›d›r.
(29.11.2006)
Kamuoyunda sosyal güvenlik reforM a r t
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mu olarak adland›r›lan ve 1 Ocak
2007’de yürürlü¤e girecek 5510 say›l› yasayla emekli ayl›¤› alan Ba¤Kur’lulara çok yüksek oranda sosyal
güvenlik destek primi ödenmesi zorunlulu¤u getirilmektedir.
Her ne kadar emekli çal›flt›r›lmas›n›n
avantajlar›n›n kald›r›larak iflsizli¤in
azalt›lmas› düflünülmekteyse de, Ba¤Kur’lular›n sosyal güvenlik destek priminin art›r›lmas› beraberinde bir çok
iflyerinin kapanmas›n› da getirece¤i
için iflsizlik azalmay›p, artacakt›r.Bu
nedenle sosyal güvenlik destekleme
primi kald›r›lmal›d›r. Anayasa Mahkemesi bu hususu durdurdu.
√ Asgari Ücretin Tamam› Vergi
D›fl› B›rak›lmal›d›r. (15.12.2006)
Asgari ücretin net tutar›n›n yüzde
70’i vergi ve sigorta primi olarak
ödeniyor.Bu da iflverenler taraf›ndan
ödenmektedir. Bu durumun kay›t d›fl› istihdam› art›rmakta bu nedenle asgari geçim indiriminin yan› s›ra asgari ücretten vergi al›nmamal›d›r.
√ Vergi Denetimi Siyasallaflmamal›d›r
(28.12.2006)
Meclis’e sevk edilen Gelir Vergisi Kanunu’nda de¤ifliklik tasar›s›yla daha
önce kald›r›lan 93’üncü madde yeniden düzenlenerek sisteme yeni bir
oto kontrol müessesesi getiriliyor. Bu
düzenlemeyle vergi denetiminde siyasal tercihlerin etkili olabilece¤ini
belirterek buna yol aç›lmamas› gerek-
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ti¤i uyar›s›n› yapt›k. Bu teklif Plan
Bütçe Komisyonunda ç›kar›ld›.

√ fieffafl›k Ve Denetim Seçimi
Beklememeli (23.01.2007)

Hem iktidar hem muhalefetin yasalaflt›rma sözü verdi¤i yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) tasar›s›n›n yasallaflmas› için bas›nla toplant› düzenledik .
Tasar›n›n 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 oldu¤unu,flirketlerimizi kurumsallaflt›raca¤›n› bu nedenle
yasallaflmas› gerekti¤ini belirttik.
Tasar› Adalet komisyonunda kabul edildi.Ancak erken seçim nedeni ile önümüzdeki yasama sürecine kald›.

√ Sosyal Güvenlik Yasas›
Ertelenmemelidir. (20.02.2007)

Yürürlük tarihi Temmuz 2007’de olarak belirlenen Sosyal Güvenlik Reformu’nun fiubat ay› sonuna kadar
Meclis’te görüflülmemesi ikinci bir ertelemeyi zorunlu hale getirecek.
Cumhurbaflkanl›¤› seçimi ve milletvekili seçimleri, seçimlerden hemen
sonra da 2008 bütçe görüflmeleri haz›rlanan reformun gecikmesi büyük
hak kay›plar›na yol açacakt›r.

Anayasa mahkemesinin k›smen
iptal etti¤i Sosyal Güvenlik yasas›n›n uygulanmas› 2008 y›l›na kald›.

√ Yolsuzluk Ekonomisi Raporunu
Aç›klad›k. (27.03.2007)

Yolsuzluk düzeyinin tekel gücüne ve
takdir yetkisine sahip olmakla artt›¤›,
ekonomideki tekelci yap›lar›n azalt›lmas›, resmi takdir yetkilerinin belli
kurallara ba¤lanmas› ve fleffafl›¤›n
artt›r›lmas›yla yolsuzlu¤un azalt›labilece¤ini belirttik.

√ Ekonominin Risk Haritas›n›
Aç›klad›k. (17.04.2007)

Afl›r› de¤erli YTL, yüksek reel faiz , say›lar› 2.5 milyonu aflan iflsizler ordusu, seçim ekonomisi ve oluflabilecek
siyasi istikrars›zl›k ile ekonomide bizi
bekleyen riskleri aç›klad›k.

√ ‹flsizli¤in Di¤er Ad›: Cari Aç›k
(29.04.2007)

2002 sonundan bu yana kartopu gibi büyüyen cari aç›k, 2006’da 31,5
milyar dolara ç›karak 390 milyar dolar civar›ndaki gayri safi milli has›lan›n
(GSMH) yüzde 8.1’ine ulaflt›¤›n› cari
aç›k önlemezse Türkiye’nin en büyük
sorunu iflsizli¤in devam edece¤ini
söyledik.
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MESLE⁄‹M‹Z‹N GELECE⁄‹
VE GÜNDEMDEK‹
HEDEFLER‹M‹Z
Globalleflen dünyada ve ülkemizde,
mesle¤imiz denetim ve dan›flmanl›k
mesle¤i olarak flekillenmektedir. Gelecekte pek çok ekonomik karar meslek mensuplar›n›n raporlamas›na dayal› olarak verilecektir. Bu gerçek,
standardizasyonu ve uzmanlaflmay›
getirecek. Teknolojik yar›mlar›n, bilgi
ve deneyimin daha belirgin bir flekilde ön plana ç›kmas›na yol açacakt›r.
Meslek mensubunun gelecekteki di¤er ad› “GÜVEN‹LEN K‹fi‹” olacakt›r.
Önümüzdeki süreçte;
- E⁄‹T‹MLER,YAYINLAR,
- TÜRK T‹CARET KANUNU,
- BAZEL 2,
- UFRS,
- E TÜRMOB/ ODA,
- LUCA,
- MESLEK‹ ÇÖZÜM DOSYALARI,
- TÜRMOB PROJELER‹
Mesleki gündemimizin ana bafll›klar›
olacakt›r.
√ TÜRK T‹CARET KANUNU

Seçimden sonra yasalaflmas› beklenen Yeni TTK, meslek mensuplar›na
ekonominin güvene dayal› ve fleffaf
bir flekilde iflleyebilmesi için çok
önemli bir misyon yüklemektedir. YaM a r t
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p›lan de¤ifliklikler ile, meslek mensuplar›n›n uluslar aras› standartlarda muhasebelefltirme ve raporlama yapmalar› söz konusu olacakt›r.
‹SMMMO olarak bu konuda sa¤l›kl›
bir geçiflin olabilmesi amac›yla gereken çal›flmalar› büyük bir enerji ve
çal›flkanl›kla gerçeklefltirmekteyiz.
√ BASEL 2
Basel 2 ile birlikte finans piyasas› ve
kredi mekanizmalar› art›k meslek
mensuplar›n›n denetledi¤i ve raporlad›¤› mali tablolara dayal› olan risk
analizlerine göre karar verecektir. Bu
analizleri de meslek mensuplar› yapmal›d›r.
Bu konuda gerekli bilgi ve birikimin
sa¤lanmas› anlam›nda, lisanslama s›navlar›na yönelik e¤itim ve yönlendirmeleri yap›yoruz ve yapmaya devam
edece¤iz.
√ UFRS
Mesle¤imiz art›k uluslar aras›d›r .Kay›t, raporlama, denetim ve analiz metodlar› da uluslar aras› olmak zorundad›r. Uluslararas› olmak uluslar aras›
standartlar çerçevesinde uluslar aras›
ifl yapmak anlam›na gelmektedir.
Bu geliflmeler mesle¤imizin sayg›nl›¤›n›, beklenen gelir düzeyini, ifl alanlar›n› eskisinden daha iyi duruma getirirken gerektirdi¤i bilgi birikim ve
donan›m›n da niteli¤ini gelifltirmektedir.
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Bütün bu olumlu koflullar denetim ve
dan›flmanl›¤›n kariyer de¤erinin artmas› sonucunu do¤urmaktad›r.
• E-TÜRMOB/ ODA
Y›llard›r, önümüzdeki süreçte ka¤›tlar›n kalkaca¤›n›,tüm ifllemlerin elektronik ortamda gerçekleflece¤ini dile
getirmifltik. Hem özel sektör hem de
kamu elektronik sürece h›zla haz›rlanmaktad›r.
Do¤al olarak mesleki örgütümüz bu
geliflime kendini haz›rlamas› gerekiyordu.
TÜRMOB ; E TÜRMOB ‘projesini hayata geçirebilmek için Doucart firmas› ile anlaflt›.‹SMMMO ‘ da bu projenin orta¤› oldu.
Bizi toplumda daha sayg›n bir konuma getirecek olan bu proje önümüzdeki süreçte tamamlanacakt›r..
• LUCA
LUCA projesi, meslek mensubunun
zamandan tasarruf sa¤lamas›, ifllem
maliyetlerinde azalmas›, ifllemlerin
h›zlanmas›, bilgi depolama maliyetlerinin en aza indirilmesi ve güvenilir
ve uluslararas› standartlara uygun raporlar üretebilmeleri amac›yla meslek mensuplar›n›n hizmetine sunulmufltur.
Türkiye'de Maliye Bakanl›¤›, “elektronik defter” ve “elektronik belge” ile
vergi kay›plar›n› en aza indirmeyi hedeflemifltir. Gelecekte defter ve belgeler elektronik ortamda ifllem göre-

cektir. Buna en k›sa zamanda ve
ucuz olarak uyum sa¤layan iflletmeler rakabette ön plana ç›kacakt›r. LUCA’n›n avantaj› da bu noktada ortaya ç›kmaktad›r.
K›sa sürede ald›¤› ödülle LUCA gelece¤e emin ad›mlarla ilerlemektedir.
• TÜRMOB PROJELER‹
‹SMMMO olarak sadece ‹stanbul’daki meslek mensuplar›na de¤il bütün
Türkiye’deki meslek mensuplar›na
katk› sunmay› amaç edinmekteyiz.
Bundan dolay›, TÜRMOB Projelerini
desteklemeye devam edece¤iz.
• MESLEK‹ ÇÖZÜM DOSYALARI,
- Müflteri alacaklar›m›z›n tahsilinin h›zland›r›lmas›,
- Tüm beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi,
- Unvanlar aras›nda yaflanan sorunlar ,
- Türkiye’deki tüm vergi dairelerinde
uygulama birli¤inin sa¤lanmas›,
Konular›nda haz›rlanan çözüm dosyalar›n›n gerçekleflmesinin takipcisi
olaca¤›z.
SONUÇ
Mesle¤imizde daha iyi; daha güçlü olabilmemiz ve dünyada mesle¤imizin gücünü kabul ettirmemiz için yapaca¤›m›z en önemli
fley, yaflam boyu e¤itim, yaflam
boyu ö¤renme ve paylaflmad›r.
Biz bu ilkeden asla ödün vermedik.
M a r t
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KRED‹L‹ SATIfiLARIN
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹ VE
RAPORLANMASININ UFRS VE
VUK AÇISINDAN KARfiILAfiTIRMASI
COMPARISON OF ACCOUNTING AND
REPORTING OF CREDIT SALES
FROM THE PERSPECTIVES OF IFRS AND VUK*
Doç.Dr. Yakup SELV‹*
Doç.Dr. Fatih YILMAZ**
Dr. Kerem SARIO⁄LU***
Öz
adeli sat›fllarda faiz tutar›n›n, sat›lan mal ya da hizmet sat›fl bedeline dahil edilerek raporlanmas›, muhasebenin dönemsellik ilkesine ayk›r› olarak dönem kâr›n›n oldu¤undan fazla hesaplanmas›na neden olmaktad›r. Üstelik, sat›fllar rakam›na eklenmifl olan faiz tutar›, iflletmenin brüt kârl›l›¤›n›n do¤ru olarak hesaplanmas›na da engel olmaktad›r. Ülkemizde iflletmelerin ço¤unda uygulanan muhasebe kurallar› vergi kanunlar›nca düzenlenmifltir. Vadeli sat›fllarda faizin muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas›na vergi
kanunlar›n›n yaklafl›m› ile Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’n›n
(UFRS) yaklafl›m› aras›nda önemli farklar bulunmaktad›r. Bu farkl›l›klar özellikle, faizin hesaplanmas›, gelir olarak tan›nma zaman› ve raporlama flekli hususlar› ile ilgilidir. Bu çal›flmada UFRS ve vergi kanunlar›n›n ilgili konu ile ilgili
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*
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farkl›l›klar› karfl›laflt›rmalar yap›larak
belirlenmifltir. Ayr›ca varsay›msal örnekler üzerinde söz konusu farkl›l›klar rakamsal olarak aç›klanm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Finansal Tablolar, Faiz, Kredili Sat›fllar, UFRS, VUK
Abstract
Adding the amount of interest in the
amount of sales and therefore reporting the amount of interest as a part
of the operating revenues on the income statement cause overstatement of the net income. This way of
reporting also conflicts with the
matching principle of accounting.
Further, the amount of sales, that
consist of the amount of interest,
prevents appropriate calculation of
gross margin and gross margin ratio.
In Turkey, accounting rules that are
used by the most of the companies
are set by the Turkish tax regulations. There are significant differences
between the approach of the tax
laws and approach of IFRS to the accounting and reporting of the interest amount in credit sales. These differences, especially, are related to
the way of calculation of interest, to
the timing of recognition as revenue
and the way of reporting. In this
study, the differences have been determined by a comparison of IFRS
and tax laws on the related subject.
In addition, these differences have
been explained with the help of
hypothetical numeric examples.
M a r t

-

N i s a n

Y›l: 2007 Say›: 80

Keywords: Financial Statements, Interest, Credit Sales, IFR
Girifl
Vadeli sat›fllar olarak da adland›r›lan
kredili sat›fllarda, sat›fl fiyat› ço¤u zaman “vade fark›” ya da di¤er bir deyiflle “faiz tutar›”n› da kapsamaktad›r. Bu durum, kredili sat›fllarda, “sat›fl has›lat› tutar› ile faiz tutar›n›n birbirinden nas›l ayr›flt›r›laca¤›” ve “bu
tutarlar›n gelir olarak ne zaman kabul edilece¤i” sorular›n› ortaya ç›karmaktad›r.
Bu konu “Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›nda” (UFRS) “Gelirler” bafll›kl› standart olan Uluslararas›
Muhasebe Standard› (UMS) - 18’de
ele al›narak düzenlenmifltir. Bu standartta, sat›fl has›lat› tutar› ve buna
ba¤l› olarak ortaya ç›kan faiz tutar›n›n nas›l belirlenece¤i aç›klanm›flt›r.
Ayr›ca, bu tutarlar›n ne zaman gerçekleflmifl kabul edilerek finansal tablolarda yer almas› gerekti¤iyle ilgili
kurallar da ayn› standartta belirlenmifltir.
Türkiye’de Sermaye Piyasas› Kurulu
(SPK) ve Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurulu (BDDK) mevzuat›na tabi kurulufllar UFRS’ye uygun raporlama yapmaktad›rlar. Buna karfl›l›k, Türkiye’de faaliyette bulunan iflletmelerin say›sal olarak büyük ço¤unlu¤u ise finansal raporlamalar›n›
Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri
ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers
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çerçevesinde yapmaktad›r. VUK ile
UFRS kredili sat›fllar›n muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas› ile ilgili olarak
farkl› hükümler ortaya koymaktad›r.
Bu çal›flmada konuyla ilgili UFRS ve
VUK hükümleri karfl›laflt›r›larak incelenmifl ve farkl›l›klar örneklerle vurgulanm›flt›r. Çal›flman›n ilk bölümünde,
kredili sat›fllar ve kredili sat›fllarda faiz uygulamas› aç›klanm›fl, konuya iliflkin muhasebe ve raporlama sorunlar› ortaya konulmufltur. ‹kinci bölümde, bu sorunlara UFRS ve VUK hükümlerinin yaklafl›mlar› karfl›laflt›rmal›
olarak incelenmifl ve farklar saptanm›flt›r. Sonuç bölümünde ise, UFRS
hükümlerine uygun raporlama yapacak iflletmelerde, UFRS ve VUK aras›ndaki konuyla ilgili farkl›l›klardan
kaynaklanan sorunlar›n afl›lmas›na
yönelik çözüm önerileri sunulmufltur.
1. Kredili Sat›fllar›n
Muhasebelefltirilmesinde Sorunlar
Mal veya hizmet sat›fllar›nda sat›fl tutar›n›n tahsilinin sat›fl tarihinden daha sonraki bir tarihe ertelenmesi durumu kredili sat›fl olarak tan›mlanmaktad›r. Kredili sat›fl sonucu do¤an
alacak, senetli veya senetsiz olabilmektedir. Genellikle bir mal veya hizmetin peflin sat›fl fiyat› ile kredili sat›fl
fiyat› aras›nda bir fark vard›r. Bu fark
faizdir.
Uygulamada faiz, mal ya da hizmetin
peflin sat›fl fiyat›ndan ayr› olarak belirlenebilmekte, veya sat›fl fiyat›na ekHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

lenmektedir. Faizin mal ya da hizmetin sat›fl fiyat›ndan ayr› olarak belirlendi¤i durumda sorun yaflanmazken, faizin sat›fl fiyat›na dahil edildi¤i
durumda baz› muhasebe sorunlar›
ortaya ç›kmaktad›r. Bu muhasebe sorunlar›n› afla¤›daki gibi s›n›fland›rmak
mümkündür:
- Faiz tutar›n›n belirlenmesi ve sat›fl
tutar›ndan ayr›flt›r›lmas›na iliflkin sorunlar,
- Faiz tutar›n›n gelir olarak kabul edilece¤i dönemin belirlenmesi ve raporlanmas›na iliflkin sorunlar.
Mal veya hizmet sat›fl› yapan iflletmelerde gelir tablosunda “Sat›fllar” tutar› sadece esas faaliyet konusu mal
ve/veya hizmetlerin sat›fl›ndan do¤an
geliri kapsamal›d›r. (IFRS, Framework, p.72) Faiz geliri ise bu tür iflletmeler için faaliyet d›fl› gelir olup, Gelir Tablosunda “Sat›fllar” tutar› içinde
raporlanmamal› ve “Di¤er Gelirler”
bafll›¤› al›nda raporlanmal›d›r. Çünkü
bu gelir, mal ve hizmet sat›fl› s›ras›nda al›c›n›n finanse edilmesinin sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Sat›fl fiyat›n›n faiz tutar›n› da içerecek flekilde belirlenmesi durumunda ise, toplam sat›fl fiyat› içindeki vade fark› tutar›n›n belirlenmesi gerekmektedir.
Bu tutar›n belirlenmesi ve toplam sat›fl tutar›ndan ayr›flt›r›lmas› da bir sorun olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Kredili sat›fllardaki vade fark› olan faiz geliri toplam sat›fl tutar›ndan ayr›flt›r›ld›ktan sonra, bu faiz gelirinin faM a r t
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a l i y e t d ö n e m l e r i y l e n a s › l i l iKapsam›nda
fl k i l e n d i r i lKredili
eSat›fllar›n
c e ¤ i v e f i n a n s a l t a b l o l a r d aMuhasebelefltirilmesi
nas›l rave
porlanaca¤› da bir di¤er muhasebe Raporlanmas›
sorunu olarak ortaya ç›kmaktad›r.
2.1. UFRS’ye Göre Kredili Sat›fllar›n
Söz konusu sorunlar› saptamak amaMuhasebelefltirilmesi ve Raporlanmas›
c›yla afla¤›da bir örnek verilmifltir.
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Örnek-1: Alfa ‹flletmesi 1 Aral›k
Kurulu kredili sat›fllarla ilgili faizin mu200A tarihinde peflin sat›fl fiyat›
1.000,00 YTL olan mal› Beta iflletme- hasebelefltirilme ve raporlanmas›yla
sine, 1 Mart 200B tarihinde öden- ilgili ilke ve kurallar› “Has›lat” bafll›kl›
mek üzere 1.030,30 YTL’ye kredili 18 numaral› Uluslararas› Muhasebe
olarak satm›flt›r (ifllemi basitlefltirmek Standard› ile düzenlemifltir. Bu standarda göre;
için KDV ihmal edilmifltir).
Alfa ‹flletmesi için, bu örnekteki veri- “Ço¤u durumda bedel, nakit veya
ler do¤rultusunda finansal raporlama nakit benzerleri biçimindedir ve
aç›s›ndan cevap verilmesi gereken so- has›lat tutar› da al›nan veya al›nacak olan nakit ya da nakit benzerrular ise afla¤›daki gibidir:
a) Alfa ‹flletmesinin “Sat›fllar” tutar› leri tutar›d›r. Ancak, nakit ve nakit benzerleri giriflinin ertelendi¤i
nedir?
durumlarda; sat›fl bedelinin gerb) Bu “Sat›fllar” tutar›yla ilgili olarak
çe¤e uygun de¤eri, al›nacak olan
ortaya ç›kan ve dönem sonunda ranakdin nominal tutar›ndan daha
porlanacak olan “Alacaklar” tutar› ne
düflük olabilir. Örne¤in, iflletme
kadard›r?
al›c›ya vade farks›z bir sat›fl yapac) Söz konusu “Alacaklar” tutar› nas›l bilir veya sat›fl bedeli olarak al›c›raporlanmal›d›r?
dan piyasa faiz oran› alt›nda olan
d) Sat›fl fiyat›na dahil edilmifl olan bir alacak senedi alabilir. Anlafl“Faiz” nas›l raporlanmal›d›r?
ma bir finansman ifllemi niteli¤i
e) 200A ve 200B faaliyet dönemleri- tafl›yorsa, sat›fl bedelinin gerçe¤e
ne ait faiz gelirleri tutar› ne kadard›r? uygun de¤eri gelecekteki tüm
Yukar›daki sorular›n cevaplar›, UFRS tahsilatlar›n emsal faiz oran› ile
ve VUK aç›s›ndan farkl›l›klar göster- iskonto edilmesi yoluyla belirlemektedir. Bundan sonraki bölümde, nir.” (IFRS, IAS-18, p.11)
yukar›daki sorulara iliflkin cevaplar Yukar›da bahsi geçen “emsal faiz
UFRS ve VUK kapsam›nda incelen- oran›”n›n belirlenmesi ile ilgili olarak
mifltir.
yine ayn› standartta iki yöntem belirlenmifltir. Buna göre, söz konusu oran:
2. UFRS ve Vergi Usul Kanunu
M a r t
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“(a) Benzer kredi derecelendirmesine sahip bir iflletmenin benzer
finansal araçlar› için geçerli olan faiz oran›; veya
(b) Finansal arac›n nominal de¤erini ilgili mal veya hizmetin nakit
sat›fl fiyat›na indirgeyen faiz oran›.” (IFRS, IAS-18, p.11) olarak bulunabilir.
Bu durumda, yukar›daki örnekle ilgili
olarak ortaya konulan sorular›n cevaplar› da afla¤›daki gibi verilebilir:
Sat›flla ilgili ortaya ç›kan has›lat›n tutar›, peflin sat›fl fiyat› olan 1.000,00
YTL olarak belirlenmeli ve esas faaliyet geliri olarak “Sat›fllar” tutar› içerisinde dönemin gelir tablosunda raporlanmal›d›r. Peflin sat›fl fiyat› ile kredili sat›fl fiyat› aras›ndaki fark olan
30,30 YTL tutar›ndaki faiz ise, “Sat›fllar” tutar› ile iliflkilendirilmeksizin “Di¤er Gelirler” bafll›¤› alt›nda ayr›ca raporlanmal›d›r.
Yukar›da belirtilen ilkeler do¤rultu-

Hakemli Yaz›lar
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sunda raporlama yap›ld›¤›nda alacaklar›n ve ilgili faizlerin raporlanmas› bu
çal›flmada “brüt yöntem” ve “net
yöntem” olarak s›n›fland›r›lm›fl iki
fark› yol izlenerek raporlanm›flt›r.
Brüt yönteme göre, iflletmenin dönem sonunda bilançosunda raporlanacak olan “Alacaklar” tutar› peflin
sat›fl fiyat› ve faiz dahil bedel olan
1.030,30 YTL’dir. Ancak, bu tutar›n
içinde gerçekleflme ve tan›nma zaman› sat›fl gelirinden farkl› olan “faiz
geliri” de yer almaktad›r. Söz konusu
raporlaman›n yaratt›¤› bu durum, dönem sonu itibariyle toplam faizin gerçekleflmemifl k›sm›n›n raporlanan
“Alacaklar” tutar›ndan düflülmesiyle
giderilebilir. Sat›fl an›nda, faiz henüz
gerçekleflmemifl oldu¤undan kredili
sat›fl bedeli ile peflin sat›fl bedeli aras›ndaki fark›n tamam› gerçekleflmemifl faiz olarak muhasebelefltirilmelidir. Brüt yönteme göre yap›lacak
olan kay›tlar Tablo-1’deki gibidir.
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Tablo-1:Alfa ‹flletmesinin UFRS Brüt Yönteme Göre yapaca¤› yevmiye
kay›tlar›

--------------------- 01/12/200A---------------------ALACAKLAR
SATIfi GEL‹R‹
GERÇEKLEfiMEM‹fi FA‹Z1
-----------------------------/------------------------------------------------- 31/12/200A----------------------GERÇEKLEfiMEM‹fi FA‹Z
FA‹Z GEL‹R‹
-----------------------------/-------------------------------------------------- 31/01/200B---------------------GERÇEKLEfiMEM‹fi FA‹Z
FA‹Z GEL‹R‹
------------------------------/-------------------------------------------------- 28/02/200B---------------------GERÇEKLEfiMEM‹fi FA‹Z
FA‹Z GEL‹R‹
------------------------------/----------------------------

1.030,30

10,00
10,10

10,20

1.000,00
30,30
10,00
10,10

10,20

Tablo-2’de de görülece¤i gibi; Alfa ‹flletmesi için, 1 Aral›k 200A tarihinde sat›fl iflleminin kaydedilmesinden sonra sat›fl günü tarihli bir bilanço düzenlenecek olsa, bu bilançoda “Alacaklar” 1.030,30YTL ve bu alacaklar›n alt›nda eksi olarak “Gerçekleflmemifl Faiz” 30,30YTL ve “Alacaklar (Net)” 1.000,00YTL
olarak yer alacakt›r.

1 “Gerçekleflmemifl Faiz” hesab› “Alacaklar” hesab›n›n kontra hesab› olup, bilançoda “Alacaklar”
hesab›n›n alt›nda (-) de¤erle raporlan›r. Bu hesap, sat›fl sonucu do¤mufl olan faiz dahil toplam
alacak tutar›n›n içindeki bilanço tarihi itibariyle henüz gerçekleflmemifl faiz tutar›n› gösterir.

M a r t

-

N i s a n

Y›l: 2007 Say›: 80

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 31
‹SMMMO Yay›n Organ›

Tablo-2: Alfa ‹flletmesinin Alacaklar›n›n UFRS Brüt Yönteme Göre
Bilançonda Raporlanmas›
Alacaklar

(-) Gerçekleflmemifl
Faiz
Alacaklar (net)

1/12/200A
1.030,30

31/12/200A
1.030,30

31/1/200B
1.030,30

28/2/200B
1.030,30

-30,30
1.000,00

-20,30
1.010,00

-10,20
1.020,10

0,00
1.030,30

Dönem sonunda bilançoda yer alacak gerçekleflmemifl faiz tutar›n› hesaplayabilmek için öncelikle söz konusu finansal olayda geçerli olan efektif faiz
oran›n›n (IFRS, IAS-18, p.30(a)) (IFRS, IAS-39 p.9, AG5-8) afla¤›daki flekilde
hesaplanmas› gerekmektedir. “i” ayl›k faiz oran›n› , “BD” bugünkü de¤eri,
“GD” gelecekteki de¤eri ve “n” dönem say›s›n› temsil edecek flekilde,
BD = GD / (1 + i)n
1.030,30 / (1 + i)3 = 1.000 eflitli¤inden
Efektif faiz oran› ayl›k %1 olarak hesaplan›r.
Buna göre bu olayla ilgili olarak 200A dönemi sonuna kadar gerçekleflen faiz tutar› 10,00YTL2 olarak ve dönem sonu toplam gerçekleflmemifl faiz tutar› da 20,20YTL3 olarak hesaplanacakt›r.
Alfa ‹flletmesinin 31/12/200A tarihinde yapaca¤› ayarlama kayd›nda ise, “Faiz Geliri” 10,00YTL artt›r›lacak ve “Gerçekleflmemifl Faiz”de 10,00 YTL azalt›lacakt›r. Böylece, döneme ait faiz geliri “Faiz Geliri” hesab›na aktar›lm›fl ve
31/12/200A tarihi itibariyle Alfa ‹flletmesinin bilançosunda raporlanacak olan
“Gerçekleflmemifl Faiz” tutar› da düzeltilmifl olacakt›r. Tablo-2’de de görülece¤i gibi; Alfa ‹flletmesi için, 31/12/200A tarihli bilançosunda “Alacaklar”
1.030,30YTL ve bu alacaklar›n alt›nda eksi olarak “Gerçekleflmemifl Faiz”
20,30YTL ve “Alacaklar (Net)” 1.010,00YTL olarak yer alacakt›r.
Tablo-3’de de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin 200A dönemine ait Gelir Tablosunda “Sat›fllar” tutar› 1.000,00YTL ve “Faiz Geliri” tutar› da 10,00YTL olarak raporlanacakt›r. Her ay sonunda Alfa ‹flletmesinin finansal tablolar›n› haz›rlad›¤›n› varsayal›m. Bu varsay›m alt›nda, bir sonraki ay olan 200B y›l› Ocak
ay› için gerçekleflen faiz geliri tutar›, söz konusu alaca¤›n 200A y›l› sonundaki net gerçekleflebilir de¤eri üzerinden hesaplanacakt›r. Bu hesaplamaya göre “Faiz Geliri” 10,10YTL4 olacakt›r. Bu durumda, 200B y›l› Ocak ay› sonu
2 1.000,00 * 0,01 = 10,00 YTL
3 30,30 – 10,00 = 20,20 YTL
4 1.010 * 0,01 = 10,10 YTL
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itibariyle gerçekleflmemifl faiz tutar› 10,20YTL5 ve “Alacaklar (Net)”
1.020,10YTL6 olmal›d›r.
Tablo-3: Alfa ‹flletmesinin “Gelirler”inin UFRS Brüt Yönteme Göre
Gelir Tablosunda Raporlanmas›

200A
200B
1-31/12/200A Toplam 1-31/1/200B 1-28/2/200B Toplam
1.000,00 1.000,00
……..
……..
……..
……..
……..
10,00
10,00
10,10
10,20
20,30

Sat›fl Geliri
…………
Faiz Geliri
Toplam

1.010,00

1.010,00

10,10

10,20

20,30

Alfa ‹flletmesinin 31/1/200B tarihinde yapaca¤› ayarlama kayd›nda “Faiz Geliri” 10,10YTL artt›r›lacak ve “Gerçekleflmemifl Faiz”de 10,10 YTL azalt›lacakt›r. Böylece, döneme ait faiz geliri “Faiz Geliri” hesab›na aktar›lm›fl ve
31/1/200B tarihi itibariyle Alfa ‹flletmesinin bilançosunda raporlanacak olan
“Gerçekleflmemifl Faiz” tutar› da düzeltilmifl olacakt›r. Tablo-2’de de görülece¤i gibi; Alfa ‹flletmesi için, 31/1/200B tarihli bilançosunda “Alacaklar”
1.030,30YTL ve bu alacaklar›n alt›nda eksi olarak “Gerçekleflmemifl Faiz”
10,20YTL ve “Alacaklar (Net)” 1.020,10YTL olarak yer alacakt›r.
Tablo-3’de de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin 200B y›l› Ocak ay›na ait gelir
tablosunda gerçekleflen faiz geliri 10,10YTL olarak raporlanacakt›r.
200B y›l› fiubat ay› için, 200B y›l› fiubat ay› sonunda ayn› hesaplamalar tekrar
yap›lacakt›r. Buna göre, 200B y›l› fiubat ay› için gerçekleflen faiz geliri tutar›
10,20 YTL7 olacakt›r ve 200B y›l› fiubat ay› sonu itibariyle de herhangi bir
gerçekleflmemifl faiz tutar› kalmayacakt›r 8. Bu durumda da, söz konusu alaca¤›n 200B y›l› fiubat ay› sonu itibariyle net de¤eri 1.030,30 YTL9 olacakt›r.
Alfa ‹flletmesinin 28/2/200B tarihinde yapaca¤› ayarlama kayd›nda “Faiz Geliri” 10,20YTL artt›r›lacak ve “Gerçekleflmemifl Faiz”de 10,20 YTL azalt›lacakt›r. Böylece, döneme ait faiz geliri “Faiz Geliri” hesab›na aktar›lm›fl ve
5
6
7
8
9

30,30 – 10,00 (Aral›k 200A) – 10,10 (Ocak 200B) = 10,20 YTL
1.030,30 – 10,20 = 1.020,10 YTL
1.020,10* 0,01 = 10,20 YTL
30,30 – 10,00 (Aral›k 200A) – 10,10 (Ocak 200B) – 10,20 (fiubat 200B) = 0 YTL
1.030,30 – 0 = 1.030,30 YTL
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28/2/200B tarihi itibariyle Alfa ‹flletmesinin bilançosunda raporlanacak olan
“Gerçekleflmemifl Faiz” tutar› da düzeltilmifl olacakt›r. Tablo-2’de de görülece¤i gibi; Alfa ‹flletmesi için, 28/2/200B tarihli bilançosunda “Alacaklar”
1.030,30YTL ve bu alacaklar›n alt›nda eksi olarak “Gerçekleflmemifl Faiz”
0,00YTL ve “Alacaklar (Net)” 1.030,30YTL olarak yer alacakt›r.
Tablo-3’de de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin 200B y›l› fiubat ay›na ait ayl›k gelir tablosunda gerçekleflen faiz geliri 10,20YTL olarak ve 200B y›l› Ocakfiubat dönemi toplam faiz geliri de 20,30YTL olarak raporlanacakt›r.
Net yönteme göre, sat›fl tarihinde alaca¤›n yaln›zca sat›fl has›lat› ile ilgili bölümü kaydedilmektedir. Buna göre ayn› örnekteki sat›fl olay› için, Tablo-4’de
de görülece¤i gibi 1/12/200A tarihinde Alfa ‹flletmesinin yapaca¤› kay›tta
“Alacaklar” ve “Sat›fllar” 1.000,00YTL artt›r›lacakt›r.
Tablo-4: Alfa ‹flletmesinin UFRS Net Yönteme Göre yapaca¤› yevmiye
kay›tlar›
--------------------- 01/12/200A-------------------ALACAKLAR
SATIfiLAR
----------------------------/----------------------------------------------- 31/12/200A---------------------ALACAKLAR
FA‹Z GEL‹R‹
----------------------------/---------------------------------------------- 31/01/200B----------------------ALACAKLAR
FA‹Z GEL‹R‹
----------------------------/----------------------------------------------- 28/02/200B--------------------ALACAKLAR
FA‹Z GEL‹R‹
----------------------------/----------------------------

1.000,00
10,00
10,10
10,20

1.000,00
10,00
10,10
10,20

200A y›l› sonunda haz›rlanacak bir bilançoda ise söz konusu alacak tutar›n›n
yan› s›ra sat›fl tarihi olan 1/12/200A’dan 31/12/200A tarihine kadar geçen
bir ayl›k süre için gerçekleflen faizle ilgili olarak “faiz geliri” ve “faiz alaca¤›”
tutar›n›n da raporlanmas› gerekmektedir. Bunun için, Tablo-4’de de görülece¤i gibi, y›l sonunda 10,00YTL10 tutar›ndaki faiz tahakkuku kayd› yap›lmal›d›r ve bu kay›tla “Faiz Geliri” ve “Alacaklar” 10,00YTL artt›r›lmal›d›r.
10 1.000,00 x %1 = 10,00 YTL
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Tablo-5: Alfa ‹flletmesinin UFRS Net Yönteme Göre “Alacaklar›”n›n
Bilançonda Raporlanmas›
Varl›klar
…………
Alacaklar
(-) Gerçekleflmemifl Faiz
Alacaklar (net)

1/1 2/200A

3 1/1 2/200A

3 1/1/200B

… …..
1.000,00
0,0 0
1.000,00

… …..
1.010,00
0 0,0 0
1.010,00

… …..
1.020,10
0 0,0 0
1.020,10

2 8/2/200B
… …..
1.030,30
0,0 0
1.030,30

Tablo-5’de de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin 31/12/200A tarihli bilançosunda “Alacaklar” 1.010,00YTL olarak raporlanacakt›r. Ayr›ca, net yöntem
ile yap›lacak muhasebelefltirme ve raporlama sonucunda dönem sonundaki
toplam alacaklar içinde gerçekleflmemifl faiz tutar› bulunmamakta, böylece
bir ayr›flt›rma sorunu da ortaya ç›kmamaktad›r. Yap›lmas› gerekli tek ifllem
dönem sonuna kadar gerçekleflen faiz ile ilgili gerekli tahakkuk kayd›n›n yap›lmas›d›r. Bu tahakkuk kayd›yla, Tablo-6’da da görülece¤i gibi, bu dönem
gerçekleflen faiz geliri de dönemin gelir tablosunda “Sat›fllar” kaleminden ayr› olarak “Faiz Geliri” olarak raporlanacakt›r.
Tablo-6: Alfa ‹flletmesinin “Gelirler”inin UFRS Net Yönteme Göre
Gelir Tablosunda Raporlanmas›
1-3 1/12/200A
Sat›fl Geliri
1.000,00
…………
… …..
Faiz Geliri
1 0,0 0
Toplam

1.010,00

200A
200B
Toplam
1-3 1/1/200B 1-2 8/2/200B Toplam
1.000,00
… …..
… …..
… …..
… …..
1 0,0 0
1 0,1 0
1 0,2 0
2 0,3 0
1.010,00

1 0,1 0

1 0,2 0

2 0,3 0

Alfa ‹flletmesi 200B y›l› Ocak ay› sonunda, iflletme 31/12/200A tarihinden
31/1/200B tarihine kadar geçen bir ayl›k sürede dönem bafl› alacaklar toplam› üzerinde gerçekleflen faizi 10,10YTL 11 olarak hesaplayacakt›r. Söz konusu tutarla ilgili olarak, Tablo-4’de de görülece¤i gibi, 31/1/200B tarihinde yap›lacak olan kay›tta “Faiz Geliri” ve “Alacaklar” 10,10YTL artt›r›l›r. Bu kay›ttan sonra, Tablo-5’de de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin 31/1/200B tarihli
bilançosunda “Alacaklar” 1.020,10YTL olarak raporlanacakt›r. Ayr›ca, Tablo6’da da görülece¤i gibi, gerçekleflen faiz geliri de Alfa ‹flletmesinin 200B y›l›
Ocak ay›na ait gelir tablosunda “Faiz Geliri” olarak 10,10YTL olarak raporlanacakt›r.
11 1.010 x %1 = 10,10 YTL
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Söz konusu alaca¤›n 1 Mart 200B tarihinde tahsilinden önce 200B y›l› fiubat ay› sonunda fiubat ay›nda gerçekleflen faiz gelirinin hesab› ve muhasebelefltirilmesi yap›lacak olursa;
200B y›l› fiubat ay› faiz geliri
10,20YTL 12 olarak hesaplanacakt›r.
Söz konusu tutarla ilgili olarak Tablo4’de de görülece¤i gibi, Alfa iflletmesinin 28/2/200B tarihinde yapaca¤›
kay›tta “faiz geliri” ve “Alacaklar”
10,20YTL artt›r›lacakt›r. Tablo-5’de
de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin
28/2/200B tarihli bilançosunda “Alacaklar” 1.030,30YTL olarak raporlanacakt›r. Ayr›ca, Tablo-6’da da görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin 200B y›l› fiubat ay›na ait ayl›k gelir tablosunda gerçekleflen faiz geliri 10,20YTL
olarak ve 200B y›l› Ocak-fiubat dönemi toplam faiz geliri de 20,30YTL olarak raporlanacakt›r.
Kuflkusuz alacak ile ilgili gerçekleflen
faiz alaca¤›n›n bilançoda “Alacaklar”
hesab› toplam›na dahil edilmeyerek
ayr› bir kalemde gösterilmesi mümkündür. Bu durumda tekdüzen hesap plan›n›n “Gelir Tahakkuklar›” hesab› ya da daha anlafl›l›r bir isimlendirme ile “Faiz Alaca¤›” hesab› da
kullan›labilir. Bu örnekte, faiz alacaklar›n›n alacaklar toplam›na dahil edilmesinin nedeniyse kredili sat›flta faiz
tutar›n›n üç ay için tek bir oran verilerek de¤il, ayl›k olarak belirlenmifl ol-

mas›d›r. Bir baflka deyiflle sat›fltan
sonra geçen her faiz alaca¤› ile büyüyen toplam alacak rakam› üzerinden
faiz hesab› yap›lmaktad›r. Bu durumda kullan›lan faiz, basit faiz de¤il, bileflik faizdir.
2.2. VUK’na göre kredili sat›fllar›n
muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas›
VUK hükümlerine göre kredili sat›fllar›n muhasebelefltirilmesinde, vade
fark›n›n (faiz tutar›n›n) ayr›ca gösterilmesi gerekmemektedir. Faiz dahil
edilerek düzenlenen sat›fl faturalar›,
toplam bedel üzerinden Sat›fl has›lat›
olarak de¤erlendirilmektedir. Dönem
sonlar›nda iflletmenin senetli alacaklar› bulunmas› halinde, bunlar için reeskont ifllemi iste¤e ba¤l› olarak yap›labilmektedir. (VUK, md.281- 285).
Bu ifllem neticesinde iflletme tahakkuk etmemifl olan faiz tutar› kadar
bir gider raporlayarak kâr› azaltmaktad›r. Ancak, VUK’na göre reeskont
ifllemi sadece senetli alacaklar için
mümkündür. Üstelik iflletmeler senet
üzerinde uygulad›klar› faizi belirtmemeleri durumunda TCMB taraf›ndan
belirlenen reeskont oran› ile iskonto
yapmak durumunda kalmaktad›rlar.
Türkiye’de iflletmelerin kulland›klar›
senetlerin tamam›na yak›n›nda faiz
oran› veya tutar› belirtilmemektedir.
Senetsiz alacaklar için ise herhangi
bir reeskont ifllemi yap›lmas› VUK hü-

12 1.020,10 x %1 = 10,20 YTL
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kümlerine göre mümkün de¤ildir. Ayr›ca Türkiye’de çok yayg›n bir flekilde
kullan›lan ileri tarihli çekler için de VUK hükümlerine göre reeskont ifllemi yap›lamamaktad›r. Yukar›da verilmifl olan örnek olay›n VUK hükümlerine göre
muhasebelefltirilip raporlanmas› afla¤›daki gibidir.
Tablo-7’de de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin VUK hükümlerine göre
1/12/200A tarihinde yapaca¤› sat›fl kayd›nda “Alacaklar”13 ve “sat›fllar”
1.030,30YTL artt›racakt›r.
Tablo-7: Alfa ‹flletmesinin VUK Göre yapaca¤› yevmiye kay›tlar›
(Senetsiz Sat›fl)

-------------------- 01/12/200A--------------------ALACAKLAR
SATIfiLAR
----------------------------/---------------------------

1.030,30

1.030,30

Dönem sonuna gelindi¤inde de, alacak senetsiz oldu¤undan VUK hükümlerine göre reeskont yap›lamamaktad›r. Bu durumda, Alfa ‹flletmesinin
31/12/200A tarihli bilançosunda “Alacaklar” 1.030,30YTL olarak raporlanacakt›r. Alacaklar›n 1.030,30YTL olarak raporlanmas›yla, söz konusu alacak
vade sonundaki de¤eri üzerinden raporlanm›fl olmakta ve bilanço tarihinde
henüz gerçekleflmemifl olan 2 ayl›k faiz tutar›n› da içermektedir. Alfa ‹flletmesinin 200A y›l› gelir tablosunda da “Sat›fllar” 1.030,30YTL olarak raporlanacak ve bu durumda da 200A y›l› Gelir Tablosunda faiz geliri sat›fl has›lat›n›n
içinde raporlanm›fl olacakt›r. Üstelik yanl›fl s›n›fland›r›larak sat›fl gelirine dahil
edilen bu tutar, 200A dönemine ait olmayan, henüz gerçekleflmemifl olan 2
ayl›k faiz tutar›n› da içermifl olacakt›r. Faizin sat›fl has›lat›na dahil edilmesi, sat›fl rakam›n› oldu¤undan daha büyük gösterecek, sat›fl karl›l›k oran›n›n hatal›
bulunmas›na ve sat›fl has›lat›n›n kullan›ld›¤› finansal analiz sonuçlar›n›n da yan›lt›c› sonuçlar vermesine sebep olacakt›r. Di¤er taraftan da, bu döneme ait
olmayan faiz gelirinin gerçekleflmifl gibi kabul edilmesi net kar›n hatal› olarak
hesaplanmas›na ve raporlanmas›na neden olacakt›r. Bu durum, dönemsellik
ilkesi ile çeliflerek sadece cari dönemin de¤il gelecek dönemin de gelir tablosunun hatal› olarak haz›rlanmas›na sebep olacakt›r.

13 Makale sunumunda terim birli¤ini sa¤lamak amac›yla “Alacaklar” hesab› kullan›lm›fl olup,
Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i, Tekdüzen Hesap Plan›nda bu hesap 120
hesap kodlu “Al›c›lar” isimli hesaba karfl›l›k gelmektedir.
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Ayn› örnek olaydaki sat›fl karfl›l›¤›nda 1 Mart 200B tarihli senet al›nm›fl oldu¤u varsay›ld›¤›nda ise VUK hükümlerine göre sat›fl›n muhasebelefltirilmesi
Tablo-8’deki gibi olacakt›r.
Tablo-8: Alfa ‹flletmesinin VUK Göre yapaca¤› yevmiye kay›tlar›
(Senetli Sat›fl)

------------------------- 0 1/1 2/200A------------------------ALACAK SENETLER‹
SATIfiLAR
---------------------------------/---------------------------------------------------------3 1/1 2/200A------------------------REESKONT FA‹Z G‹DER‹
ALACAK SENETLER‹ REESKONTU
-------------------------------/------------------------------------------------------ 0 1/0 1/2 0 B-----------------------0
ALACAK SENETLER‹ REESKONTU
REESKONT FA‹Z GEL‹R‹
----------------------------------------/-------------------------

1.030,30

1.030,30

2 0,2 0

2 0,2 0

2 0,2 0

2 0,2 0

Türkiye’deki yayg›n uygulaman›n tersine, al›nan senede dahil edilmifl olan faiz tutar›n›n hangi faiz oran› ile belirlendi¤i söz konusu senedin üzerinde aç›kça %1 olarak belirtilmifl olsun.
Bu durumda 200A y›l› sonunda haz›rlanacak olan bilançoda söz konusu Alacak Senedinin bilanço tarihine indirgenmifl de¤eri (tasarruf de¤eri) ile raporlanmas› VUK’nun reeskont ifllemi ile ilgili hükümlerine göre yap›lacakt›r. Buna göre, senedin toplam tutar›na dahil edilmifl olan gerçekleflmemifl faiz tutar›n›n (reeskont tutar›n›n) hesaplanmas›nda 238 say›l› VUK Genel Tebli¤i’ne
göre “iç iskonto formülü” kullan›lacakt›r ve afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r:
(Senet tutar› * Reeskont Oran› * Vadeye Kalan Gün Say›s›)
Reeskont Tutar› = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[360 + (Reeskont Oran› * Vadeye Kalan Gün Say›s›)]
Reeskont Tutar› = (1.030,30 * 0,12 * 60) / [360 + (0,12 * 60)] = 20,20 YTL.

Tablo-8’de de görülece¤i gibi “Reeskont Faiz Gideri” ve “Alacak Senetleri Reeskontu” 20,20YTL artt›r›lacakt›r. Bu durumda Sat›fl has›lat›na fazladan dahil
edilmifl olan gerçekleflmemifl faiz ile ilgili düzeltme, sat›fl kaleminin düzeltilmesi yerine, toplam net karl›l›¤› düzeltecek flekilde bir gider kalemi yarat›larak yap›lmaktad›r. Buna göre, söz konusu senetle ilgili olarak Tablo-9’da da
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görülece¤i gibi, 31/12/200A tarihli bilançoda “Alacak Senetleri”
1.030,30YTL ve bu alacaklar›n alt›nda eksi olarak “Alacak Senetleri Reeskontu” 20,20YTL ve sonuçta “Alacaklar (Net)” 1.010,10YTL olarak raporlanacakt›r. Tablo-10’da da görülece¤i gibi, 200A y›l› Gelir Tablosunda “Sat›fllar
1.030,30YTL ve “Reeskont Faiz Gideri”de 20,20YTL olarak raporlanacakt›r.
Tablo-9: Alfa ‹flletmesinin VUK Göre “Alacak Senetleri”nin Bilançoda
Raporlanmas›
Varl›klar
…………
Alacak Senetleri
(-) Alacak Senetleri Reesk o tu
n
Alacaklar (net)

1/1 2/200A

3 1/1 2/200A

… …..
1.030,30
0,0 0
1.030,30

… …..
1.030,30
2 0,2 0
1.010,10

3 1/1/200B

… …..
1.030,30
1 0,2 0
1.020,10

2 8/2/200B

… …..
1.030,30
0,0 0
1.030,30

Tablo-10: Alfa ‹flletmesinin VUK Göre Haz›rlanm›fl Gelir Tablosu
Sat›fl Geliri
…………
Reeskont Faiz Geliri
Reeskont Faiz Gideri
…………
Toplam

1 – 31 Aral›k
200A
200A
Toplam
1.030,30 1.030,30
……..
……..
-20,20

-20,20

1.010,10

1.010,10

1 – 31 Ocak 1 – 28 fiubat
200B
200B
200B
Toplam
……..
……..
……..
……..
……..
……..
20,20
10,20
30,20
-10,20
0
-10,20
10,00

10,20

20,20

Görüldü¤ü gibi, VUK 238 s›ra numaral› Genel Tebli¤’ine göre yap›lan reeskont hesaplamas›nda sat›fl has›lat› içinde hatal› s›n›fland›r›lm›fl olan faiz gideri ayr›flt›r›lmamakta, bu nedenle brüt karl›l›k oran› da hatal› olarak hesaplanmaktad›r.
Söz konusu hesaplama sonucu bulunan iskonto tutar› da hesaplama yönteminde y›ll›k sabit faiz oran› esas›na dayanmas› nedeniyle UFRS hükümlerine
göre yap›lan hesaplamadan farkl› ç›kmaktad›r.
Söz konusu örnek olayda senet üzerinde herhangi bir faiz oran›n›n belirtilmemifl olmas› durumunda ise, TCMB’n›n y›l sonu itibariyle k›sa vadeli kredili
avans ifllemleri için belirledi¤i faiz oran› kullan›lacakt›r. Bu durumda hesaplanacak reeskont tutar› ve Alacak Senetlerinin bilançoda raporlanacak net tutar› da yukar›da bulunan tutarlardan farkl› bir tutar olabilecektir.
Sonuç olarak, VUK hükümlerine göre kredili sat›fllara dahil edilmifl faiz tutar›n›n ayr›flt›r›lmas› sadece senede ba¤l› alacaklar tutar› nispetinde mümkündür.
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ç›kar›lmaktad›r.
Ü s t e l i k b u d ü z e l t m e s a d e c esuretiyle
b i l a nkay›tlardan
çoda Alacak Senetlerinin bilanço günü Bu durumda da, “Alacak Senetleri
itibariyle de¤erinin raporlanmas›na Reeskontu” hesab›ndaki tutar›n kaimkan vermekte, gelir tablosunda pat›lmas› için “Reeskont Faiz Geliri”
brüt kar tutar›n›n do¤ru flekilde ra- ad›nda bir gelir hesab› kullan›lmas›
porlanmas› söz konusu olmamakta- söz konusudur. Böylece, 200B y›l›n›n
d›r. Ayr›ca, UFRS’nin efektif faiz he- ilk günü Tablo-8’deki yevmiye kayd›
saplama yöntemi ile VUK reeskont yap›lacak ve bu kay›tta “Alacak Sehesaplama yöntemi aras›ndaki farkl›- netleri Reeskontu”na 20,20YTL borç
l›ktan dolay›, gerçekleflmemifl faiz tu- kaydedilip azalt›l›rken “Reeskont Faiz
tar› da iki yöntemde birbirinden fark- Geliri”ne 20,20YTL alacak kaydedilip
l› büyüklüklerde hesaplanmaktad›r.
artt›r›lacakt›r.
VUK hükümlerine göre, reeskont uygulamas›yla “Reeskont Faiz Gideri”
kalemi yarat›lmaktad›r. Yarat›lan bu
kalem, gerçek bir gideri temsil etmemektedir. Aksine gelir tablosunda
“faiz geliri” raporlamas› gereken bir
iflletmenin “faiz geliri” yerine “reeskont faiz gideri” kalemi yarat›larak
gelirleri azalt›c› bir kalem olarak raporlamas›na neden olmaktad›r. Bu
durum, finansal tablolar›n› anlafl›l›rl›¤›n› ve yorumlanmas›n› zorlaflt›rmaktad›r.
VUK hükümlerinin yaklafl›m›na göre,
y›l sonunda yap›lan söz konusu hesaplama ile hesaplanan gerçekleflmemifl faiz tutar›n›n raporlama günü itibariyle muhasebelefltirilmesi söz konusudur. Raporlama gününü takip
eden bir sonraki dönemin ilk günü
aç›l›fl ifllemlerinin bir parças› olarak
söz konusu tutar ters kay›t yap›lmak

Örnek olaydaki iflletmenin her ay sonunda finansal tablolar›n› haz›rlad›¤›
varsay›l›rsa, VUK hükümlerine göre
haz›rlanm›fl 31.01.200B tarihli bilançosunda raporlanmak üzere, bu kez
vadesine 1 ay kalm›fl bulunan senetli
alacakla ilgili gerekli reeskont hesaplamalar›n›n yap›lmas› gerekmektedir.
Söz konusu hesaplama yine “‹ç ‹skonto Formülü” kullan›larak yap›lacak ve 10,20YTL 14 olarak hesaplanacakt›r. Böylece, 31.01.200B tarihli
bilançoda yer alacak Alacak Senetleri
Reeskontu tutar› 10,20YTL olacakt›r.
Söz konusu tutarla ilgili Alfa ‹flletmesinin 31.01.200B tarihinde yapaca¤›
kay›t Tablo-11’deki yevmiye maddelerinden birincisi gibi olacakt›r.
31.01.200B tarihli bilançoda ise söz
konusu alacak ve ilgili reeskontun raporlanmas› Tablo-9’daki gibi olacakt›r.

14 Reeskont Tutar› = (1.030,30 * 0,12 * 30) / [360 + (0,12 * 30)] =10,20 YTL.
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Tablo-11: Alfa ‹flletmesinin 31.01.200B ve 01.02.200B tarihlerinde
VUK Göre yapaca¤› yevmiye kay›tlar›

-----------------------3 1/0 1/200B-----------------------REESKONT FA‹Z G‹DER‹
ALACAK SENETLER‹ REESKONTU
-------------------------------/-------------------------------------------------- 0 1/0 2/200B-----------------------ALACAK SENETLER‹ REESKONTU
REESKONT FA‹Z GEL‹R‹
-----------------------------------/-------------------------

1 0,2 0
1 0,2 0

1 0,2 0
1 0,2 0

Yukar›daki kay›tlar ve ilgili finansal tablo gösterimleri incelendi¤inde ayn› finansal olayla do¤mufl ve ayn› büyüklükteki bir senetli alacak için UFRS ve
VUK aras›nda sadece raporlama flekli aç›s›ndan de¤il, tutarsal olarak da farkl›l›klar göze çarpmaktad›r. VUK’a göre, 200A y›l› gelir tablosunda bir düzeltme kalemi olarak yarat›lan “Reeskont Faiz Gideri” tutar› ile düzeltilen faizin
gerçekleflti¤i kabul edilen tutar› (Sat›fllar tutar›nda dahil edilmifl halde)
10,10YTL’dir (UFRS uygulamas›nda ise ayn› tutar 10,00YTL’dir). Bir sonraki
y›l olan 200B y›l›nda ise, senedin vadesine kadar geçen sürede yap›lan reeskont hesaplamalar›n›n 200B y›l› gelir tablosuna toplam etkisi (reeskont faiz
gelir ve giderleri birlikte ele al›nd›¤›nda) 20,20YTL’dir (UFRS uygulamas›nda
ise ayn› tutar 20,30YTL’dir). Buna göre, UFRS ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, VUK hükümlerine göre söz konusu senede ba¤l› vadeli sat›fl ile ilgili 200A y›l›nda daha fazla, 200B y›l›nda ise daha az faiz tutar› gelir tablosunda raporlanmaktad›r.
Her ne kadar söz konusu fark›n tutar› gelifltirilen bu örnek için küçük olsa da,
senet tutarlar›n›n büyümesi ve faiz oranlar›n›n yükselmesi ile söz konusu fark
önemli tutarlara ulaflacakt›r.
Sonuç
UFRS’de, finansal tablolar›n amac›, “iflletme ile ilgili ekonomik kararlar alacak
tüm iflletme ilgililerine iflletmenin finansal durumu ve faaliyet performans›
hakk›nda yararl› ve anlafl›labilir bilgi sunmak” olarak aç›klanm›flt›r. Söz konusu amaca ulafl›labilmesi için aç›klanan temel ilkelerden biri “dönemsellik” ilkesidir. Gerek UFRS Kavramsal Çerçeve metninde, gerek finansal tablolar›n sunumu ile ilgili 1 numaral› muhasebe standard›nda ve gerekse 18 numaral› has›lat ile ilgili muhasebe standard›nda, dönemsellik ilkesine göre hangi tür fiM a r t
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n a n s a l o l a y l a r › n h a n g i k o fl uTürkiye’de
l l a r a l tVUK
› n - hükümlerine göre fida ve ne zaman gelir olarak kabul nansal olaylar›n› muhasebelefltirmifl
edilmesi gerekti¤i ile ilgili kurallar olan iflletmelerin, UFRS’ye göre finanaç›klanm›flt›r. Kredili sat›fllardaki faiz sal raporlama yapmalar› durumunda,
gelirinin ne zaman gerçekleflmifl ka- kredili sat›fllarla ilgili olarak, faiz tutabul edilerek finansal raporlarda yer r›n› sat›fl tutar›ndan ayr›flt›rmalar› gealmas› gerekti¤i de yine ilgili stan- rekmektedir. Ancak, muhasebe bilgi
sistemleri söz konusu faiz tutar›n› bedartlarda belirtilmifltir.
Ülkemizde vergi kanunlar›ndan ba- lirlemeye olanak vermiyorsa, varsa¤›ms›z, yukar›da aç›klanan genel y›mlar yolu ile ayr›flt›rma ifllemi yap›lamaçl› finansal tablolar›n haz›rlanma- mal›d›r. Sat›fllardan ayr›flt›r›lan tops›na yönelik, muhasebe kurallar› ya- lam faiz tutar› içindeki bu dönemle
k›n zamana kadar oluflmam›flt›r. Ser- iliflkilendirilen tutar dönemin faiz gemaye piyasalar›n›n da yak›n geçmifle lirlerine dahil edilerek, gelir tablosundek geliflmesinin sa¤lanamamas›, fi- da, gelecek dönem veya dönemlerle
nansal raporlamada kural bofllu¤u- iliflkilendirilen tutar ise bilançoda gernun vergi kanunlar› ile giderilmesine çekleflmemifl faiz tutar› olarak alacaksebep olmufltur. Muhasebe ve rapor- lardan düflülerek raporlanmal›d›r.
lama kurallar›n›n vergi kanunlar› ile
düzenlenmesi, iflletme ile ilgili tüm
karar al›c›lar›n yararlanabilece¤i genel amaçl› finansal tablolara yönelik
kurallar oluflmas›n› önlemifltir. Bu nedenle, esas amac› vergi matrah›n›n
do¤ru hesaplanmas› olan VUK hükümleri ile haz›rlanan finansal tablolar, tüm iflletme ilgililerinin yararlanacaklar› içerik ve kapsamda de¤ildir.
Bu durum, kredili sat›fllarda faiz geliri
tutar› ile sat›fl has›lat› tutar›n›n belirlenmesi ile ilgili olarak da VUK’na göre haz›rlanm›fl finansal tablolarla
UFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal
tablolar aras›nda farkl›l›klar›n ortaya
ç›kmas›na neden olmaktad›r.

Hakemli Yaz›lar
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Daha önce VUK hükümlerine göre
reeskont ifllemi yapan iflletmelerin
UFRS’ye göre raporlama yapmalar›
durumunda reeskont ifllemi yapmalar›na gerek kalmayacakt›r. ‹flletmeler
vergi matrah› hesab›nda VUK hükümlerine göre reeskont ifllemi yapabilirler. Ancak, böyle bir hesaplaman›n UFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolarda yeri bulunmamaktad›r.
Sadece ertelenmifl verginin hesab›nda VUK’nun söz konusu uygulamalar›n›n etkisi de UFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolarda dikkate al›nmal›d›r.
Özellikle, faizlerin yüksek oldu¤u dönemlerde, as›l kazanc›n› vadeli sat›fllar›n faizine dayand›ran iflletmeler
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a ç › s › n d a n f i n a n s a l t a b l o l a r drumunda,
a s a t › fl bu
g e - iflletmelerin finansal
l i r i i l e f a i z g e l i r i n i n a y r › fl t › rperformanslar›n›n
› l m a s › v e a y - karfl›laflt›r›lmas›n›
r › a y r › r a p o r l a n m a s › b ü y ü k da
ö nzorlaflt›racakt›r.
e m t a fl › maktad›r. Bu ayr›flt›rma ifllemi bu tür Kredili sat›fl ifllemlerinde yaflanan vaiflletmelerin finansal tablolar›n›n do¤- de fark›n›n muhasebelefltirilmesi soru bir flekilde analiz edilmesini ve yo- runlar›n›n benzeri kredili mal ve hizrumlanmas›n› sa¤layacakt›r. Ayr›ca, met al›mlar›nda da yaflanmaktad›r.
böyle bir ayr›flt›rman›n yap›lmamas›, Al›mlardaki vade fark›n›n raporlansat›fllarda tahsilat süresi politikalar› mas› ise en az bu konu kadar kapbirbirinden farkl› olan iflletmelerin ay- saml› oldu¤undan, baflka bir çal›flman› flirketler grubunda bulunmas› du- da ele al›nmal›d›r.
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VERG‹ USUL KANUNU UYARINCA
REESKONT UYGULAMASI
Altar Ömer ARPACI*

I – G‹R‹fi

önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin
belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının di¤er
dönemlerden ayrı olarak saptanmasını ifade etmektedir. 1 seri no’lu
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤inde dönemsellik kavramı afla¤ıdaki flekilde tanımlanmıfltır.

D

“‹flletmenin süreklili¤i kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belirli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının di¤er dönemlerden ba¤ımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına
göre muhasebelefltirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet,
gider ve zararlarla karflılafltırılması bu kavramın gere¤idir.”
Dönemsellik ilkesine göre ise kazancın tespitinde bir hasılatın olumlu, giderin
ise olumsuz unsur olarak dikkate alınabilmesi için söz konusu döneme ait olması gerekir. Bu ilkenin hukuki dayana¤ını ise Vergi Usul Kanunu’nun “aktif
geçici hesap kıymetleri” ve “pasif geçici hesap kıymetleri” bafllıklı 283 ve
287’nci maddelerinde bulmaktayız.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 258'inci maddesinde; de¤erlemenin, vergi
matrahlarının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti oldu¤u belirtilmifltir. Yine Vergi Usul Kanununun 281 ve 285’inci maddelerinde
iktisadi iflletmelere dahil alacak ve borçların de¤erlemesi düzenlenmifltir. Sözkonusu maddelerle, alacak ve borçların mukayyet de¤erleri ile de¤erlenmesi
esası getirilmifltir. Ancak bazı mükelleflere zorunlu, bazılarına ise ihtiyari olarak senede ba¤lı alacak ve borçlarını de¤erleme gününün de¤erine getirmeleri imkanı vardır. Senede ba¤lı alacak ve borçların de¤erleme gününün de¤erine irca edilmesine “reeskont ifllemi” denilmektedir. Reeskont ifllemiyle,
vadesi izleyen dönemlere isabet eden senetlerdeki tutarlarının içinde yer
* Maliye Bakanl›¤› Gelirler Baflkontrolörü
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a l a n v a d e f a r k l a r ı , i l g i l i ba¤lı
o l dalacaklar
u k l a r ı de¤erleme
vergününün
gilendirme dönemleri itibariyle kıymetine irca olunabilir. Bu takdirayrıfltırılmakta, izleyen vergilendirme de, senette faiz nispeti açıklanmıfl ise
dönemlerine isabet eden vade fark- bu nispet, açıklanmamıflsa Cumhuriları cari yıl mali karın tespitinde dikka- yet Merkez Bankasının resmi iskonto
te alınmayıp izleyen dönem veya dö- haddi uygulanır.
nemlerin mali karını etkilemektedir.
Bankalar ve bankerler ile sigorta flirVergisel açıdan reeskont ifllemi ihtiya- ketleri alacaklarını ya Cumhuriyet
ri olmakla birlikte Maliye Ba- Merkez Bankasının resmi iskonto
kanlı¤ı’nca yayımlanan 1 seri no’lu haddi veya muamelelerinde uyguMuhasebe Sistemi Uygulama Genel ladıkları faiz haddi ile de¤erleme güTebli¤i uyarınca mükellefler alacak ve nü kıymetine irca ederler.
borç senetlerini reeskonta tabi tut- Borçlar:
mak zorundadırlar. Ayrıca Sermaye MADDE 285 - (5228 sayılı Kanunun
Piyasası Kanuna tabi flirketlerin, söz 59/1-c maddesiyle de¤iflen ibakonusu kanun uyarınca alacak ve re)(31.7.2004 tarihinden geçerli olborç senetlerini reeskonta tabi tut- mak üzere) Borçlar mukayyet de¤ermaları gerekmektedir.
leriyle de¤erlenir. Mevduat veya kreII – VERG‹ USUL KANUNU UYARINCA di sözleflmelerine müstenit borçlar
de¤erleme gününe kadar hesaplanaREESKONT
cak faizleriyle birlikte dikkate alınır.
A – Yasal Düzenleme
Vadesi gelmemifl olan senede ba¤lı
Vergi Usul Kanunun alacak ve borç- borçlar de¤erleme günü kıymetine
ların de¤erlemesi ile ilgili maddeleri irca olunabilir. Bu takdirde senette
afla¤ıdaki flekildedir.
faiz nispeti açıklanmıflsa bu nispet,
Alacaklar:
açıklanmamıflsa Cumhuriyet Merkez
MADDE 281 - (5228 sayılı Kanunun Bankasının resmi iskonto haddinde
59/1-b maddesiyle de¤iflen iba- bir faiz uygulanır.
re)(1.1.2004 tarihinden geçerli ol- Banka ve bankerler ile sigorta flirketmak üzere) Alacaklar mukayyet de- leri borçlarını, Cumhuriyet Merkez
¤erleriyle de¤erlenir. Mevduat veya Bankasının resmi iskonto haddi veya
kredi sözleflmelerine müstenit ala- muamelelerinde uyguladıkları faiz
caklar de¤erleme gününe kadar he- haddiyle, de¤erleme günü kıymetine
saplanacak faizleriyle birlikte dikkate irca ederler.
alınır.
Alacak senetlerini de¤erleme günüVadesi henüz gelmemifl olan senede nün kıymetine irca eden mükellefler,
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borç senetlerini de aynı flekilde iflleme tabi tutmak zorundadırlar.
Madde metninde yer alan “irca olunabilir” ifadesi nedeniyle, mükellefler
açısından alacak senetlerinde reeskont uygulaması zorunlu de¤il, ihtiyari bir uygulamadır. Ancak, bankalar ve bankerler ile sigorta flirketleri
için reeskont uygulaması zorunludur.
Di¤er taraftan, alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükellefler, Vergi
Usul Kanununun 285’inci maddesi
gere¤ince, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadırlar.
B - REESKONT ‹fiLEM‹N‹N GENEL
ESASLARI
1 - Alacak veya Borcun ‹flletme
ile ‹lgili Olması Gerekir
Senede ba¤lı alacak veya borcun, iflletmenin ticari veya zirai mahiyetteki
faaliyetleri neticesinde do¤ması ve
kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili bulunması gerekmektedir.
2 - Alacak veya Borç Senede
Ba¤lı Olmalıdır
Bir alacak veya borcun reeskonta tabi tutulabilmesi için alacak veya borcun senede ba¤lı olması gerekir. Senetsiz alacak ve borçlar reeskonta tabi tutulamaz.

3 - Senet Belirli Bir Vade ‹çermeli
ve De¤erleme Gününde Senedin
Vadesi Henüz Gelmemifl Olmalıdır:
Reeskonta tabi tutulacak senetlerin
belirli bir vade içermesi gerekmektedir. Çünkü reeskont ifllemi mantı¤ı
gere¤i ancak, gelecek dönemde tahsil edilebilecek veya ödenebilecek alacak veya borçlara uygulanabilir. Bu
husus, senetlerin içerdi¤i vade farkının
vergilendirme dönemleri itibariyle
ayrıfltırılması (senede ba¤lı alaca¤ın de¤erleme günündeki gerçek de¤erine
indirgenmesi) bakımından zorunludur. Alacak ve borçların reeskonta tabi tutulabilmesi için senedin vadesinin de¤erleme gününden daha ileri
bir tarih olması gerekir. vadesinin de¤erleme günü itibariyle gelmemifl olması gerekmektedir. Dolayısıyla, vadesi vergilendirme dönemi içinde dolan alacak senetlerinin reeskonta tabi
tutulması söz konusu de¤ildir.
4 - Alacak veya Borç Senedi
De¤erleme Günü ‹tibariyle
‹flletmenin Bilançosunda Yer
Almalıdır
Reeskont ifllemine tabi tutulacak alacak veya borç senedinin de¤erleme
günü itibariyle iflletmenin bilançosunda yani aktifinde ya da pasifinde yer
alması gerekmektedir.
C- REESKONT HESAPLAMASI
Senede ba¤lı alacakların ve borçların
de¤erleme günündeki kıymetlerine
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irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmedi¤i hallerde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin uygulanması
gerekmektedir. Bu hesaplamada; faiz oranı olarak reeskont ifllemlerinde uygulanan faiz oranının de¤il, kısa vadeli avans ifllemlerinde uygulanan faiz
oranının esas alınması gerekmektedir (Vergi, 1995, 22218).
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası vadesine en fazla 92 gün kalmıfl senetleri reeskonta kabul etmekte ve reeskont iflleminde dıfl iskonto yöntemi uygulamaktadır. Kısa vadeli avans ifllemlerinde ise senedin peflin de¤erine göre
kullanılan iskonto oranı, iç iskonto yöntemi ile bulunmaktadır.
238 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i’nde reeskont ifllemlerinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kısa vadeli avans ifllemlerinde uyguladı¤ı faiz oranının dikkate alınması gerekti¤i belirtilmifltir.
Yabancı para cinsinden olan alacaklar için LIBOR (Londra Bankalar Arası Faiz
Oranı) TL cinsinden olan alacaklar için ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır.
Senede ba¤lı alacaklara iliflkin reeskont ifllemlerinin, iç iskonto yöntemine göre yapılması ve mükelleflerin hesap dönemi sonu itibariyle senede ba¤lı borç
ve alacaklarının de¤erleme gününde haiz olacakları kıymetleri F = A - [A x
360 / (360 + m x t)] formülüne uygun olarak hesaplamaları gerekmektedir.
Reeskont ifllemine iliflkin muhasebe kayıtları ise afla¤ıdaki flekilde olmaktadır.
Alacak Senetleri Reeskontu
- De¤erleme günü itibariyle yapılacak kayıtlar
––––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––
657 Reeskont Faiz Giderleri
XXXX
122 Alacak Senetleri Reeskontu
XXXX
––––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––
690 Dönem Kar veya Zararı
XXXX
657 Reeskont Faiz Giderleri
XXXX
––––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––
- Ertesi dönem açılıfl kayıtları
––––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––
XXXX
122 Alacak Senetleri Reeskontu
XXXX
647 Reeskont Faiz Gelirleri
––––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––
647 Reeskont Faiz Gelirleri
XXXX
690 Dönem Kar veya Zararı
XXXX
––––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––
Borç Senetleri Reeskontu
- De¤erleme günü itibariyle yapılacak kayıtlar;
––––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––
322 Borç Senetleri Reeskontu
XXXX
647 Reeskont Faiz Gelirleri
XXXX
––––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––
647 Reeskont Faiz Gelirleri
XXXX
690 Dönem Kâr veya Zararı
XXXX
––––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––
- Ertesi dönem açılıfl kayıtları;
––––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––
657 Reeskont Faiz Giderleri
XXXX
322 Borç Senetleri Reeskontu
XXXX
––––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––
690 Dönem Kâr veya Zararı
XXXX
657 Reeskont Faiz Giderleri
XXXX
––––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––––––
Reeskont ifllemi açısından senetlerin katma de¤er vergisini de içermesi özellikli bir durumdur.
Reeskont uygulamasının, mantı¤ı gere¤i senedin nominal de¤erinden katma
de¤er vergisinin ayrıfltırılması gerekmektedir. ‹flletmeye ait ticari yada zirai kazancın elde edilmesi ve devamlılı¤ıyla ilgili olmayan flahsi senetler için reeskont ayrılamamakta ayrıca, iflletme bilançosuna kayıtlı olsa da flahsi kefalet
ve teminatlardan do¤an senetler esas itibariyle reeskont kapsamı dıflında tutulmaktadır.
Alacak veya borç senedinin reeskonta tabi tutulabilmesi için, söz konusu alaca¤ın gelir yaratıcı ya da hasılat unsuru, yine borcun da maliyet veya gider
unsuru olması gerekmektedir. Çünkü, reeskont iflleminin mantı¤ı, gelir ya da
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h a s ı l a t v e y a m a l i y e t y a dme
a aykırılık
g i d e r teflkil
e t k i -edecektir. Dos i b i r d e n f a z l a y ı l a s i r a layısıyla
y e t esenedin
d e n akatma
l a - de¤er vergisic a k v e b o r ç l a r ı n d ö n e m s enil de
l i kiçerecek
i l k e sflekilde
i g e -tanzim edildi¤i
r e ¤ i a i t o l d u k l a r ı d ö n e m edurumlarda,
m a l e d katma
i l m e -de¤er vergisinin
sidir. Dolayısıyla, aynı dönemde reeskont uygulamasının dıflında tuhasılat kaydı yapılmayan unsurlar tulması ve katma de¤er vergisi hariç
(KDV gibi, senet tutarları içinde yer tutar üzerinden reeskont hesaplanalsalar bile) gider kaydedilmemeli ve ması gerekmektedir. (Balcı, 2005)
bu esasa göre ayıklama yapılmalıdır KAYNAKÇA
(Kalkıno¤lu, 2005, 3).
Balcı, Tamer (2004), “Alacak SenetlerinDi¤er yandan, katma de¤er vergisinin reeskonta tabi tutulması, Katma
De¤er Vergisi Kanunu’nun 58’inci
maddesinde yer alan, “Mükellefin
vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan Katma De¤er Vergisi ile
mükellefçe indirilebilecek Katma De¤er Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” fleklindeki hük-
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de Reeskont Uygulaması ve Katma De¤er Vergisinin Durumu”, Lebib Yalkın
Mevzuat Dergisi, sayı.12, Aralık.
Kalkıno¤lu, Mehmet (2005) “KDV Dahil
Tutarı ‹çeren Alacak Senetlerinde
KDV’nin Reeskontu Mümkün De¤ildir”,
Yaklaflım Dergisi, Sayı154, Ekim
“Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i” 2
Mart 1995 tarih ve 22218 sayılı Resmi
Gazete yayımlanmıfltır.
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DENET‹M AÇISINDAN TAHS‹LAT
VE ÖDEMELER‹N TEVS‹K
ZORUNLULU⁄U UYGULAMASININ
ÖNEM‹
Dursun Ali TURANLI *

1.G‹R‹fi
uhasebe ve denetimin amac›, Muhasebe; Kurum ve kurulufllar›n ekonomik faaliyetlerinin rakamsal ifllemlere ait bilgileri, s›n›fland›ran, kay›tlayan, özetleyen, yorumlayan ve sonuçlar› ilgililere ileten bir bilgi
sistemidir. Bu bilgileri faaliyetler ve sonuçlar› ile ilgililere do¤ru ve aç›k bir flekilde iletir. Denetim ise bu bilgileri ilgili mevzuat ve genel kabul görmüfl muhasebe prensiplerine uygun olarak ekonomik olaylar›n gerçek mahiyetinin kay›tlarda yer al›p almad›¤›n› tarafs›z olarak kan›tlar› ile araflt›rarak sonuçland›ran ve onaylayan sistematik çal›flmalard›r. Denetimin amac› flirket, kurum ve
kurulular›n sahip ve ortaklar›na, alacakl›lar› ile kredi kurulufllar›na iflçi ile iflveren kurulufllar›na, devletin ekonomik ve idari birimleri ile ayr›ca Gelir idaresine bunlar›n mali tablolar›nda yer alan bilgilerin gerçe¤e uygun, do¤ru ve güvenilir oldu¤unu ortaya koymakt›r.
Mükelleflerin sat›n ald›klar› mallar ve hizmetler dolay›s›yla tahsilat ve ödemelerin tevsiki zorunlulu¤u uygulamas› önemlidir. Müteselsil sorumluluktan kurtulmak için Sadece mal ve hizmetin faturas›n› almak ne yaz›k ki yetmemektedir. ‹liflkinin son derece net belgelenebilmesi gerekir. Mükelleflerin sat›n ald›klar› mallara veya hizmetlere ait tafl›ma irsaliyesi , nakliye faturas› v.b belgeler önem arz etmektedir. Ödemeler konusunda tevsik zorunlulu¤una uygun olarak ödeme yapmalar› gerekir. Nakit hareketlerin takibinin ve ispat›n›n
zor olmas› nedeniyle banka özel finans kurumlar› ve PTT arac›l›¤›yla yap›lan
ifllemlerin daha gerçekçi ve inand›r›c› oldu¤u kabul edilerek, Banka, özel fi-
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n a n s k u r u m l a r › v e P T T a rMaliye
a c › l › Bakanl›¤›
¤ › i l e konuya
t e v - iliflkin Vergi
s i k e d i l m e s i z o r u n l u ö d eUsul
m e Kanunu’
v e t a hnun
s i - 257.maddesiyle
latlar için bu kurumlardan al›nacak kendisine verilen yetkiyi kullanarak
dekont, ekstre ve hesap bildirim cet- mükelleflere muameleleri ile ilgili tahveli gibi belgeler d›fl kan›t teflkil ede- silat ve ödemelerini banka ,özel ficek ve yap›lan ifllemlerin do¤rulu¤u nans kurumlar› veya posta ve telgraf
bu flekilde ispat edilmifl olacakt›r. teflkilat› genel müdürlü¤ü arac›l›¤›yla
Böylece belli bir rakam›n üstü nakit yap›lmas›n› ve bu tahsilat ve ödemeifllemlere de s›n›rland›rma getirilmifl lerin bu kurulufllar›n düzenlemifl olduklar› belgeleri ile tevsikini zorunlu
olmaktad›r.
Denetim tekni¤i aç›s›ndan bakt›¤›- k›lm›flt›r.
m›zda, denetçi toplayaca¤› kan›tlara
göre kifli veya kurumlar taraf›ndan
sunulan iddialar›n do¤rulu¤unu araflt›r›r. Bir denetçi toplayaca¤› kan›tlarla
bu iddialar›n geçerlili¤ini ispatlamaya
çal›flacakt›r. Toplanan kan›tlar›n geçerlili¤i ve objektifli¤i çok önemlidir.

Konu ile ilgili düzenlemeler 01.08.2003
tarihinden itibaren 320,323,324,332 seri nolu Vergi Usul Kanunu genel tebli¤leri ve VUK-1/2003-1 say›l› VUK sirküleri do¤rultusunda tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunlulu¤u uygulamas›n›n incelemesidir.

Genel olarak kan›tlar firma içinde düzenlenen kaynaklardan (iç kan›tlar)
oluflabilece¤i gibi firma d›fl›nda düzenlenen kaynaklardan(d›fl kan›tlar)
da elde edilebilir. Genel olarak d›fl kan›tlar iç kan›tlara oranla daha güvenilir ve inand›r›c› kabul edilir. ‹ç kan›tlar›n güvenirlili¤i büyük ölçüde iflletmedeki iç kontrol sisteminin etkinli¤ine
ba¤l›d›r. ‹flletme d›fl›ndaki kiflilerden
sa¤lanan kan›tlar›n güvenirlili¤i oldukça fazlad›r (Güredin, 1994, 97-8).
Denetim Aç›s›ndan Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunlulu¤u Uygulamas› önemli ve yerinde bir uygulama
oldu¤u ve sistem içinde yerini ald›¤›
söylenebilir.

2.TAHS‹LAT VE ÖDEMELER‹N
TEVS‹K ZORUNLULU⁄U
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2.1. Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik
Zorunlulu¤unun Kapsam›, ‹fllem
Tutar›, Ödemelerin Yap›laca¤›
Arac› Kurumlar Ve Bafllang›ç Tarihi
323 seri nolu VUK Genel Tebli¤inde
tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunlulu¤u kapsam›na giren birinci ve ikinci
s›n›f tüccarlar kazanc› basit usulde
tesbit edilenler , defter tutmak zorunda olan çiftçiler , serbest meslek
erbab› ve vergiden muaf esnaf›n kendi aralar›nda yapacaklar› ticari ifllemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye’
de mukim olmayan yabanc›lar hariç)
mal veya hizmet bedeli olarak yapaHakemsiz Yaz›lar
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caklar› tahsilat ve ödemeleri girmektedir (VUKGT, 2003)
Tevsik zorunlulu¤unun tutar› ve bafllang›ç tarihi söz konusu tebli¤ de öngörülen ticari ifllemler ile nihai tüketicilerden mal al›m› ve hizmet
bedeli olarak yap›lacak 10 000YTL n›
aflan tahsilat ve ödemelerin banka ,
özel finans kurumlar› veya posta ve
telgraf teflkilat› genel müdürlü¤ü arac›l›¤› ile yapmalar› 01.08.2003 tarihinde geçerli olmak üzere zorunlu k›l›nm›flt›r. Ancak vergi mükelleflerinin
(onbin)YTL limitinin 01.05.2004 tarihinden itibaren 8.000 YTL olarak dikkate al›nmas› ve bu limiti aflan tahsilat ve ödemelerin 320,323 ve 324 seri nolu VUKGT’ lerinde belirtilen esaslar çerçevesinde banka özel finans
kurumlar› veya posta ve telgraf teflkilat› genel müdürlü¤ü arac› k›l›narak
yapmalar› 332 nolu VUKGT de zorunlu k›l›nm›flt›r.
Yukar›da belirtilen banka, özel finans
kurumlar›, posta ve telgraf teflkilat›
genel müdürlü¤ü (PTT) ile yap›lacak
tahsilat ve ödemelerden 8.000 YTL
üzeri olanlar› tevsik kapsam›ndad›r.
Belirtilen kurumlar arac› k›l›nmak suretiyle, havale, çek, kredi kart› ve bu
kurumlar arac›l›¤› ile tahsil edilen senetler gibi bankac›l›k araçlar› kullan›larak yap›lan ödemeler ve tahsilatlar
karfl›l›¤›nda dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendi¤inden tevsik edilmifl say›lacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Banka ve özel finans kurumlar›n›n internet flubeleri üzerinden yap›lan ifllemlerde tevsik kapsam›nda say›lacakt›r. (VUKT, 2003)
2.2.Vadeli Sat›fllarda Tevsik
Zorunlulu¤u
VUK 322 seri no.lu Genel Tebli¤ine
göre 8.000 YTL l›k rakamsal tutar
geçerli olacakt›r. Mükelleflerin tevsik
zorunlulu¤unda bulunmalar› mal al›m› ve hizmet bedelinin faturas›n›n
8.000 YTL yi aflmas› yeterli olacakt›r.
Bir baflka ifade ile mal al›m› ve hizmet bedelinin farkl› tarihlerde ödenmesinde her bir ödemenin yap›laca¤›
kurumlardan geçilmesi gerekecektir.
(VUK, 2003)
2.3. Cari Hesap Kullan›lmas›nda
Tevsik Zorunlulu¤u
V.U.K 324 seri no.lu Genel Tebli¤ine
göre ‹flletmeler kendi ortaklar› ile di¤er gerçek ve tüzel kiflilerle olan ve
herhangi bir ticari içeri¤i olmayan nakit hareketlerinde ifllem tutar› 8.000
YTL yi afl›yor ise bunlarda tevsik kapsam›nda olaca¤›ndan banka, özel finans kurumlar› veya PTT arac›l›¤› ile
tahsilat ve ödemeler yap›lacakt›r. Örne¤in A firmas›n›n orta¤› olan B, iflletmesinden nakit olarak borç alm›flt›r. Bu borcun ticari bir içeri¤i yoktur.
Ancak nakit hareketi söz konusu oldu¤undan bedeli 8.000 YTL yi aflmas› halinde tahsilat ‹fllemleri kendi ortaklar› ile di¤er gerçek ve tüzel kiflilerM a r t
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l e o l a n v e h e r h a n g i b i r t Satt›klar›
i c a r i imal
ç e rveya
i ¤ i hizmet
o l - bedellerini
mayan tahsilat ve ödemeler banka müflteriden ald›klar› çeklerle tahsil
,özel finans kurumlar› veya PTT arac›- eden ve ödemelerini de yine bu çeklerle yapan mükelleflerin çeklerini cil›¤› ile yap›lmas› gerekmektedir.
ro etmelerinde uymalar› gereken hu2.4. Serbest Meslek Erbab›nda
suslar afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Tevsik Zorunlulu¤u
Mal veya hizmet karfl›l›¤› al›nan çekin
Vergi Usul Kanununun 236. maddesi tam ciro yap›lmas› halinde çekin arkahükmüne göre serbest meslek erbab› s›nda isim , unvan , vergi kimlik nuhizmeti tamamlamas›na müteakiben maras› ve adresinin yaz›lmas› yeterli
yapt›¤› tahsilat için serbest meslek olacakt›r. Hamiline düzenlenen çekte
makbuzu düzenlemektedir.
ayn› flekilde ciro edilecektir.
V.U.K 324 seri no.lu Genel Tebli¤ine Mal veya hizmet bedellerini beyaz cigöre Serbest meslek erbab› faaliyet- ro ile tahsil edenler , bu çekleri için
lerine iliflkin ve tutar› 8.000 YTL yi “çek al›m bordrosu” düzenlemelidiraflan her türlü tahsilatlar›n› ban- ler. Bu bordroda çeki düzenleyen ya
ka,özel finans kurumu veya PTT ara- da çeki devredenin ad› ,soyad›,vergi
c›l›¤› ile yap›ld›¤›n› tevsik etmek zo- kimlik numaras› ile imza ve kaflesinin
rundad›r.
bulunmas› gerekmektedir.
2.5. Tahsilat Ve Ödemelerde Ciro Öte yandan , 82 seri no lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inde aç›klanVe Beyaz Cirolu Çeklerin Kullan›m›
d›¤› üzere çekle yap›lan ödemelerde
Ve Tevsik Zorunlulu¤u
müteselsil sorumluluk uygulamas›na
Banka sistemi içinde kald›¤› müddet- muhatap tutulmamak bak›m›ndan
çe bir mal veya hizmet bedelinin çekin tam ciro ile devri gerekti¤i tabiimüflterinin kendi çeki yada ciro etti¤i dir.
bir çek ya da beyaz ciro ile teslim et- Çek al›m bordrosu düzenlendikten
ti¤i bir çek ile ödemesi imkan dahilin- sonra bu çekler, sat›n al›nan mal ve
dedir. Çekin tam ciro ve beyaz ciro ile hizmet bedelleri karfl›l›¤› beyaz ciro
devri mümkün bulunmaktad›r.
ile verildi¤inde “çek teslim bordroTürk Ticaret Kanununa göre hamili- su” düzenlenecektir. Bu bordrolarda
ne yaz›l› ciro beyaz cirodur.(TTK594, da kendisine ciro yap›lan sat›c›n›n ve692/3 , 700 , 701,BK 20)
ya yetkilisinin ad›,soyad›,vergi kimlik
Tam ciro ise ciro edilen gerçek kiflinin numaras› ile imza ve kaflesinin bulunad ve soyad› , tüzel kiflinin de ticaret mas› zorunludur.
unvan› aynen yaz›larak yap›lan cirodur.
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Çek al›m veya teslim bordrosunda
birden fazla çekin bulunmas› halinde
çeki keflide veya son ciro edenlerin
isim ve unvanlar› ile çek tutarlar› bordroya ayr› ayr› yaz›lmal›d›r. (VUK, 2003)
3.TEVS‹K ZORUNLULU⁄U OLMAYAN
ÖDEME VE TAHS‹LATLAR
3.1. Tebli¤de belirtilen tutar› aflmayan
ifllemlere ait tahsilat ve ödemeler
V.U.K 332 seri no.lu Genel Tebli¤inde 01.05.2004 tarihinden itibaren
saptanan s›n›r›n alt›nda kalan ödeme ve tahsilatlar›n da banka, özel finans kurumlar› veya PTT arac›l›¤› ile
yap›lmas› ihtiyaridir. Bu s›n›r miktar
8000 YTL ‘ dir.
3.2. Tebli¤de belirtilen kurum ve
kurulufllar ile yap›lan ifllemlere
ait tahsilat ve ödemeler
Tevsik zorunlulu¤u kapsam›na giren
kifliler ile nihai tüketicilerin genel ve
katma bütçeli idareler ile döner sermaye iflletmelerine yapacaklar› ödeme veya tahsilat ifllemlerine ilave olarak afla¤›daki kurum ve kurulufllarda
yap›lan ifllemlere konu ödeme ve tahsilatlar›n banka,özel finans kurumlar›
veya PTT arac›l›¤› ile yap›lma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
1. Sermaye piyasas› arac› kurumlar›nda,
2. Yetkili döviz müesseselerinde,
3. Noterlerde,
4. Tapu idarelerinde
Hakemsiz Yaz›lar
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Yap›lan ifllemlere konu ödeme ve
tahsilatlar›n belirtilen kurumlar arac›
k›l›narak yap›lmas› zorunlu de¤ildir.
Tevsik zorunlulu¤u olmayan ödeme
ve tahsilatlar 332 seri nolu VUKGT ile
yeniden belirtilmifltir.
Bankalar ,özel finans kurumlar› veya
Posta ve Telgraf Teflkilat› Genel Müdürlü¤ü arac› k›l›nmaks›z›n ödeme ve
tahsilat yap›labilecek kurum ve kurulufllar 320 ve 323 s›ra nolu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤lerinde aç›klanm›flt›r.
Vergi Usul Kanunu 332 seri nolu Genel Tebli¤i ile tevsik zorunlulu¤u olmayan ödeme ve tahsilatlar yeniden
afla¤›daki flekilde belirlenmifltir.
- Genel ve katma bütçeli idareler,
- ‹l özel idareleri,
- Belediyeler ile bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
- Kanunla kurulan di¤er kamu kurum ve kurulufllar›,
- Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›na ait veya tabi
olan veyahut bunlar taraf›ndan
kurulan ve iflletilen müesseseler
ile döner sermayeli kurulufllar veya bunlara ait veya tabii di¤er
müesseseler taraf›ndan yap›lan
ihale ifllemlerine iliflkin yat›r›lmas›
gereken teminat tutarlar› ,
Belirtilen limiti aflsa bile bunlara
iliflkin ödeme ve tahsilatlar›n;
banka, özel finans kurumlar› veya
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Posta ve Telgraf Teflkilat› Genel
Müdürlü¤ü arac› k›l›narak yap›lmas› zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. (VUKGT, 2004)
4. TAHS‹LAT VE ÖDEMELER‹N
TEVS‹K‹ ZORUNLULU⁄UNA
UYULMAMASININ HUKUK‹
SONUÇLARI
Maliye Bakanl›¤›’nca belirlenmifl tutar› aflan fatura bedellerinin VUK tebli¤lerinde belirtildi¤i gibi banka, özel
finans kurumlar› veya PTT arac›l›¤› ile
ödenmemesi halinde bunun özel hukuk iliflkisini, özellikle ispat hukuku
aç›s›ndan ve faturan›n geçerlili¤i bak›m›ndan olumsuz etkileyip etkilemeyece¤i konusunda uygulamada tereddütler bulunmaktad›r.
Fatura, ticari ifllerde en çok kullan›lan
belgelerden birisidir. Fatura; bir taraftan vergi mükelleflerinin kay›tlar›n›n
karfl›l›kl› tevsikine, di¤er taraftan mükelleflerin gelir ve giderlerini karfl›l›kl› olarak ispatlamaya ve vergi matrah›n›n saptanmas›na , di¤er yandan
fatura düzenlemesinin sebebi olan
akdi iliflkisinin icras›n›n tevsikine yarayan bir vesikad›r. Bu nedenle fatura;
hem özel hukuk, hem vergi hukuku,
hem de muhasebe kay›t ve ifllemleri
bak›m›ndan fiyat kontrolü ve tüketicinin korunmas› bak›m›ndan da
önemli bir belgedir.
Nakit hareketlerini finans kurumlar›ndan geçirme yükümlülü¤ü, özel hukuk iliflkisinin, bir baflka anlat›mla bir
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akdi iliflkinin kurulmas›yla ve dolay›s›yla bu iliflkiden do¤an ve gerek tahakkuk arac› olarak düzenlenmesi
zorunlu olan faturayla ilgili de¤il, taraflar aras›nda fatura ile ispatlanmas›
mümkün ticari iliflkinin (faturadan
do¤an borcun) ifas› aflamas› ile ilgili
bir yükümlülüktür. Nitekim Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu, bir
hakk›n do¤umu, düflürülmesi, devri,
de¤ifltirilmesi, ikrar›, itfas›, ibras› gibi
hususlarda ispat araçlar›n› düzenleyen 288. maddesinde, ispat arac›n›
banka, finans kurumlar› veya PTT taraf›ndan düzenlenmifl belge ile s›n›rlamam›flt›r.
Kald› ki, tacirlerin gerçek ve safi gelirlerini kavramay› amaçlayan Gelir ve
Kurumlar Vergisi Kanunlar›nda, bir
taraf defterleri aç›s›ndan gelirin tahakkukunu, di¤er taraf aç›s›ndan ise
harcamay› ifade eden faturalar›n, her
iki taraf defterlerine ifllenmesi ve taraflar›n vergi matrahlar›n›n tespitinde
nazara al›nmas›, faturalardan do¤an
borçlar›n ifas›n›n alacaklar›n tahsilinin
finans kurumlar›ndan yap›lm›fl olmas›
kofluluna ba¤lanmam›flt›r. Örne¤in
9.000 YTL tutar›nda bir mal› alan tacir , bu mal›n faturas›ndan do¤an söz
konusu borcunu banka veya özel finans kurumu arac›l›¤› olmaks›z›n elden ödemifl olsa dahi, bu faturay› kay›tlar›na almak, mal› satan da bu faturay› gelir olarak defterlerine kay›t
etmek zorundad›r.
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K›saca, faturadan do¤an borcun Maliye Bakanl›¤›’nca belirlenmifl flekilde
finans kurumlar› arac›l›¤› ile ödenmifl
olup olmamas›n›n, faturan›n ve borç
iliflkisinin geçerlili¤i üzerinde, ne ticaret hukuku ne ispat hukuku ne de
vergi hukuku aç›s›ndan bir önemi
yoktur.
Maliye Bakanl›¤›’nca belirlenmifl s›n›r›
aflan nakit hareketlerinin finans kurumlar›ndan geçirilmesine iliflkin söz
konusu yükümlülü¤e ayk›r› hareketin
yapt›r›m›, VUK’da sadece özel usulsüzlük cezas› olarak düzenlenmifltir.
VUK’un mükerrer 355. maddesinin
son f›kras›na göre; “Tahsilat ve
ödemelerini banka, benzeri finans kurumlar› veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunlulu¤una uymayan
mükelleflerden her birine, her bir
ifllem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak
üzere iflleme konu tutar›n yüzde
5’i nispetinde özel usulsüzlük cezas› kesilir...”
Görüldü¤ü gibi madde cezaya bir alt
s›n›r çizmifltir. Buradaki alt s›n›r 2007
y›l›nda, 364 S›ra No.lu VUK Genel
Tebli¤i ile belirlenmifl olan tutarlard›r.
Buna göre kesilecek özel usulsüzlük
cezas›n›n alt s›n›r›,
- Birinci s›n›f tacirler ile serbest meslek erbab› için 1.390 YTL,
- ‹kinci s›n›f tacirler ve defter tutan
çiftçiler ile kazanc› basit usulde tespit
edilenler için 640 YTL,
Hakemsiz Yaz›lar
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- Bunlar d›fl›nda kalanlar için 300 YTL’
dir.
Görüldü¤ü gibi söz konusu finans kurumlar›ndan ödeme yükümlülü¤ü ve
bunun yapt›r›m›, sadece mükellef
olanlar için de¤il, herkes için öngörülmüfltür. Dolay›s›yla bu yükümlülük,
nihai tüketici konumunda olanlar için
de geçerlidir.
Ancak, bu yükümlülü¤ün Maliye Bakanl›¤›’nca mükellef olmayan nihai
tüketiciler için de getirilmesinin ve
onlar için de yapt›r›m belirlenmesinin, VUK’ a ayk›r›l›¤› ileri sürülmüfl ve
hatta bu konuda 320 Seri No. lu VUK
Genel Tebli¤ düzenlemesi aleyhine
iptal davas› aç›lm›flsa da, Dan›fltay 4.
Dairesi bu yükümlülü¤ün nihai tüketicileri de kapsamas›n›n kanuna ayk›r›
olmad›¤›na karar vermifltir.(Do¤rusöz, 2005, 45-49)
5. TEVS‹K ZORUNLULU⁄U
UYGULAMASININ 84 SER‹ NOLU
KDVGT‘NIN MÜTESELS‹L
SORUMLULUKTAN KURTULMAK
‹Ç‹N ÖDEMELER‹N TESV‹K‹ ‹LE
KARfiILAfiTIRILMASI
VUK ’un 11. Maddesinde vergi kesenlerin sorumlulu¤u “Mal al›m ve
sat›m› ve hizmet ifas› dolay›s›yla vergi
kesintisi yapmak ve vergi dairesine
yat›rmak zorunda olanlar›n bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden (4369
say›l› kanunun 81/a-28 md. ile de¤iflM a r t
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t i r i l e n i b a r e ) a l › m s a t › mrekmektedir.
a t a r a f o Mal
l a n ve
- hizmet al›m
l a r , h i z m e t t e n y a r a r l a n a sat›m›ndan
n l a r v e ado¤an
r a l a - Katma De¤er
r › n d a d o ¤ r u d a n v e y a h › sVergisinin
› m l › k n esat›c›
d e - taraf›ndan hazin i y l e y a d a s e r m a y e o r g aneye
n i z aintikal
s y o nettirilmedi¤inin
vetespiy a y ö n e t i m i n e k a t › l m a k ti
v ehalinde
y a m kendilerine
enfateslim veya
at sa¤lamak suretiyle dolayl› olarak hizmet ifas›nda bulunulan mükeliliflkide bulundu¤u tespit olunanlar lefler , ifllemin bedeli üzerinden
müteselsilen sorumludurlar” denil- hesaplanan vergi ile s›n›rl› olmak
mektedir. Ancak mal üreten çiftçiler üzere , Hazineye intikal etmeyen
ile nihai tüketiciler müteselsil sorum- vergiden 84 seri nolu katma deluluk kapsam› d›fl›nda tutulmufltur
¤er vergisi genel tebli¤inin III/2
Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorun- bölümünde belirlenen usul ve
lulu¤u uygulamas› ile ilgili düzenle- esaslara göre sat›c› ile birlikte mümeler daha önce belirtildi¤i üzere teselsilen sorumlu olacakt›r. An320,323,324,332 seri nolu Vergi cak;
Usul Kanunu genel tebli¤leri ve VUK1/2003-1 say›l› sirküleri do¤rultusunda ayr›nt›l› olarak açiklanmifltir. Vergi sorumlulu¤u V.U.K. 11/1 ve KDV
kanunu md.9 ile KDVGT 70,82 ve 84
birlikte de¤erlendirildi¤inde, hazineye intikal etmemifl amme alacaklar›n›n hazineye intikalini kolaylaflt›rmak
amac›yla vergi yasalar›nda öngörülen bir müessesedir Müteselsil Sorumlulukla ilgili ödemelerin tevsiki ile
ilgili 84 seri nolu KDVGT ’ nin Müteselsil Sorumluluktan kurtulmak için
ödemelerin ise nas›l yap›lmas› gerekti¤i ise afla¤›daki gibidir.
Mükelleflerin sat›n ald›klar› mallara veya hizmetlere ait ödemeler
konusunda 84 seri nolu KDVGT ne
uygun olarak ödeme yapmalar›
ve afla¤› da belirtilen flekilde düzenlenecek belgelerle tevsiki geM a r t
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5.1 Al›c›lar Katma De¤er Vergisi dahil toplam ifllem bedelini 4389 say›l›
bankalar kanunu hükümlerine göre
faaliyette bulunan banka veya özel finans kurumlar› vas›tas› ile ödemeleri
ve banka veya benzeri finans kurumuna yap›lacak ödeme s›ras›nda düzenlenecek belgede sat›c›n›n (veya
ad›na hareket edenlerin ) ad soyad›
(tüzel kiflilerde unvan›) ile banka veya
benzeri finans kurumundaki hesap
numaras›n› ve vergi kimlik numaras›n› do¤ru olarak yazd›rmalar› gerekir.
5.2 Ödemenin çekle yap›lm›fl olmas›
halinde TTK.’ nun 697. Maddesinin
1 ve 2 numaral› f›kras›na uygun olarak çek düzenlemeleri ve lehine çek
keflide edilenin vergi kimlik numaras›n› yazmalar› gerekir. Bu flekilde müteselsil sorumluluk uygulamas› ile muhatap tutulmayacaklard›r. Bu çerçeHakemsiz Yaz›lar
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vede herhangi bir hesaba ba¤l› olmaks›z›n, örne¤in kasadan ödeme
yap›lmas› fleklinde gönderilen havaleler sorumlulu¤u kald›rmayacakt›r. Ayr›ca d›fl ticaret sermaye flirketleri ve
sektörel d›fl ticaret flirketleri gibi ihracatta arac›l›k eden mükelleflerin bu
uygulamadan yararlanabilmeleri için
ihracat›na arac›l›k ettikleri mükelleflerinde ödemelerini yukar›daki belirtilen flekilde ispat etmeleri gerekmektedir.
Müteselsil sorumlulu¤un ortadan kalkabilmesi için mükelleflerin sat›n ald›klar› mallara ve hizmetlere ait KDV
dahil toplam ifl-lem bedelinin banka
veya özel finans kurumu vas›tas›yla
ve çekle ödenme-si gerekir. Ancak
al›c› ile sat›c› aras›nda muvazaaya dayanan bir ifllem yap›ld›¤›n›n veya
menfaat sa¤layan do¤rudan bir iliflkinin veya h›s›ml›k , sermayesine kat›lma, organizasyon veya yönetimi içinde yer alma fleklinde dolayl› bir iliflkinin bulundu¤unun vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmifl raporlarla tespit edilmesi halinde ödeme yukar›daki flekilde tevsik edilmifl
olsa bile müteselsil sorumluluk kalkmayacakt›r.(VUKGT, 2001)
Müteselsil sorumluluktan kurtulabilmek için mükelleflerin sat›n ald›klar›
mallara ve hizmetlere ödemenin
mutlaka yukar›da belirtilen ve afla¤›da ayr›nt›l› olarak aç›klanan yöntemlerle yap›lmas› gerekir. Uygulamada
Hakemsiz Yaz›lar
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s›k s›k karfl›lafl›lan nakit ödeme d›fl›ndaki;
- Kredi kart› ile yap›lan ödemeler,
- Cirolu çek ve senet ödemeleri,
- Posta ‹daresi kanal›yla yap›lan havaleler ve ödemeler
- Mahsup ifllemleri
- Barter ifllemleri
- ‹brename,temlikname suretiyle yap›lan ödemeler
- Cebr-i icra yoluyla yap›lan ödemeler v.b.
müteselsil sorumluluktan kurtulma
imkan› vermemektedir.
Müteselsil sorumlulu¤un ortadan kalkabilmesi için mükelleflerin sat›n ald›klar› mallara ve hizmetlere ait KDV
dahil toplam ifl-lem bedelinin banka
veya özel finans kurumu vas›tas›yla
ve çekle ödenme-si gerekir. K›smen
yap›lan ödemeler müteselsil sorumlulu¤u k›smen ortadan kald›rmad›¤› gibi tamamen de ortadan kald›rmaz.
Örne¤in bir mal ve hizmet faturas›na
ait KDV dahil ifllem bedelinin belli bir
k›sminin banka vas›tas›yla ödeyen bir
mükellefin müteselsil sorumlu¤unun
ortadan kalkmas› söz konusu de¤ildir. (Pehlivan, 2005, 4-5) Katma de¤er vergisi iade ifllemlerinde 84 seri
nolu katma de¤er vergisi tebli¤inde
tam cirolu çeklerden bahsedilerek,
beyaz cirolu çeklerin vergi sorumlulu¤unu kald›rmad›¤›, tam cirolu olmayan çeklerin bankada tahsilat›n›n istendi¤i, bunun mükellef aç›s›ndan s›M a r t

-

N i s a n

Y›l: 2007 Say›: 80

164 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

k›nt› yaratt›¤›, çekin vadeli olmas› durumunda nas›l bir yol izlenece¤i bilinmemektedir. Mükelleflerin çeklerini
mal ve hizmet al›mlar›nda kullan›rken
tam ciro olarak kullanmalar› istenilmektedir.
Katma de¤er vergisi iade ifllemlerinde bu ve benzer olaylar yaflanmakta
, Çek verilerek yap›lan cari hesap
ödemelerinde çeki veren taraf›n tam
cirosunun olmas› ve çeki alan taraf›n
da çeki kendi tahsil etmiflse tahsilat›n
banka hesab›na yap›lm›fl olmas› gereklidir. Kasaya tahsilat yap›lmas› durumunda çeki tahsil eden kiflinin (çek
tahsil cirosunu yapan kiflinin) ya firma yetkilisi ya da firma bünyesinde
çal›flan bir kifli taraf›ndan tahsil edilmifl olmas› istenilmektedir. Bu durum
Gelir ‹daresi ve vergi iadesi raporunu
düzenleyen Yeminli Mali Müflavir aras›nda ödemelerin 84 nolu tebli¤e uygun olup olmad›¤› tart›flmalar›n› bafllatmakta ve olay›n çözümü uzamaktad›r.
Ödemelerin tevsiki ve müteselsil sorumluluktan kurtulmak için ödemelerin belgeye ba¤lanmas› olay› sonuçta
ayn› bir olay için iki farkl› uygulama
olmaktad›r.
Mükelleflerin sat›n ald›klar› mallar ve
hizmetler dolay›s›yla sat›c›lara ödedikleri kat-ma de¤er vergisinin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmamalar› için, ödemelerini belirtilen
çerçevede belgelemeleri gerekmektedir.
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6. TAHS‹LAT VE ÖDEMELER‹N
TEVS‹K‹ ZORUNLULU⁄U
UYGULAMASININ DENET‹M
TEKN‹⁄‹ AÇISINDAN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Mükelleflerin sat›n ald›klar› mallar ve
hizmetler dolay›s›yla tahsilat ve ödemelerin tevsiki zorunlulu¤u uygulamas› denetim tekni¤i aç›s›ndan
önemlidir. Nakit hareketlerin takibinin ve ispat›n›n zor olmas› nedeniyle
banka özel finans kurumlar› ve PTT
arac›l›¤›yla yap›lan ifllemlerin daha
gerçekçi ve inand›r›c› oldu¤u kabul
edilerek, Banka, özel finans kurumlar› ve PTT arac›l›¤› ile tevsik edilmesi
zorunlu ödeme ve tahsilatlar için bu
kurumlardan al›nacak dekont, ekstre
ve hesap bildirim cetveli gibi belgeler
d›fl kan›t teflkil edecek ve yap›lan ifllemlerin do¤rulu¤u bu flekilde ispat
edilmifl olacakt›r. Böylece belli bir rakam›n üstü nakit ifllemlere de s›n›rland›rma getirilmifltir.
Denetim tekni¤i aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, denetçi toplayaca¤› kan›tlara
göre kifli veya kurumlar taraf›ndan
sunulan iddialar›n do¤rulu¤unu araflt›r›r. Bir denetçi toplayaca¤› kan›tlarla
bu iddialar›n geçerlili¤ini ispatlamaya
çal›flacakt›r. Toplanan kan›tlar›n geçerlili¤i ve objektifli¤i çok önemlidir
(Memifl, 2004, 5)
Genel olarak kan›tlar firma içinde düzenlenen kaynaklardan(iç kan›tlar)
oluflabilece¤i gibi firma d›fl›nda düzenlenen kaynaklardan (d›fl kan›tlar)
Hakemsiz Yaz›lar
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da elde edilebilir. Genel olarak d›fl kan›tlar iç kan›tlara oranla daha güvenilir ve inand›r›c› kabul edilir. ‹ç kan›tlar›n güvenirlili¤i büyük ölçüde iflletmedeki iç kontrol sisteminin etkinli¤ine
ba¤l›d›r. ‹flletme d›fl›ndaki kiflilerden
sa¤lanan kan›tlar›n güvenirlili¤i oldukça fazlad›r.(Güredin, 1994, 97-8)
7. SONUÇ VE ÖNER‹LER
Tahsilat ve ödemelerin tevsiki zorunlulu¤u VUKGT‘leri 320,323,324,
332 ve VUK-1/2003-1 say›l›
VUK sirküleri do¤rultusunda incelenmifl, tahsilat ve ödemelerin tevsiki;
Banka özel finans kurumlar› ve PTT
arac›l›¤› ile tevsik edilmesi zorunlu
ödeme ve tahsilatlar için bu kurumlardan al›nacak dekont ,ekstre ve hesap bildirim cetveli gibi belgelerle tevsik edilecek ve yap›lan ifllemlerin do¤rulu¤u bu flekilde ispat edilmifl olacakt›r.
84 seri nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin müteselsil sorumluluktan kurtulmak için tahsilat ve ödemelerin banka veya özel finans kurumlar› vas›tas› ile yada lehine çek dü-
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zenlenerek yap›lmas› gerekti¤i tebli¤de yer almakta d›fl ticaret sermaye
flirketleri ve sektörel d›fl ticaret flirketleri gibi ihracata arac›l›k eden mükellefler için mal ve hizmet al›mlar›nda
ödemelerin belirtilen flekilde yap›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir.
Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun
yürürlü¤e girdi¤i, di¤er Vergi Kanunlar›n›n da yeniden haz›rlama çal›flmalar›n›n devam etti¤i flu günlerde 84
seri nolu KDV genel tebli¤inde müteselsil sorumluluktan kurtulmak için
belirtilen ödeme flekillerine kredi kart›yla yap›lan ödemeler, cirolu çek ve
senet ödemeleri , yayg›n olmamakla
birlikte posta idaresi kanal›yla yap›lan
havale ve ödemelerin , mahsup ifllemleri, , Barter ifllemleri, ‹braname,
temlikname suretiyle ödemeler,
Cebr-i icra yoluyla yap›lan ödemeler
v.b. ödemeler de ilave yap›lmas›, bir
di¤er anlat›mla yerinde bir uygulama
olan tahsilat ve ödemelerin tevsiki uygulamas›n›n müteselsil sorumlulukta
da uygulanmas›na hem vergi sisteminin uyumu hem de denetim tekni¤i aç›s›ndan yarar vard›r.
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‹fi SÖZLEfiMES‹N‹N
‹fiVEREN TARAFINDAN HAKLI
NEDENLE DERHAL FESH‹
Resul KURT*

I. G‹R‹fi
857 say›l› ‹fl Kanununda “ifl sözleflmesi, bir taraf›n (iflçi) ba¤›ml› olarak ifl
görmeyi, di¤er taraf›n (iflveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluflan sözleflme” olarak tan›mlanm›flt›r.

4

‹flverenin, ifl sözleflmesini sona erdirme serbestisi, 4857 say›l› ‹fl Kanununun
ifl güvencesine iliflkin 18-21. maddeleri ile k›s›tlanm›fl ve iflverenin ifl sözleflmesini ancak belirli durumlarda sona erdirebilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Bir ifl sözleflmesinin sona ermesinde esas olan, belirli süreli akitler için sürenin
bitmesi, belirsiz süreli akitler için ise, sözleflmenin bildirimli fesih yoluyla sona
erdirilebilmesidir. Ancak, bazen öyle durumlar ortaya ç›kabilir ki, ifl sözleflmesinin derhal sona erdirilebilmesi gerekli olur. Akdin belirli süre için de
olsa sürdürülebilmesi katlan›lmaz bir duruma gelebilir. Bu gibi durumlarda,
süre sonuna kadar beklenmesinin ya da karfl› tarafa bir önel tan›nmas›n›n gere¤i ve yarar› yoktur. Belki böyle bir bekleme, fesih hakk›n› kullanmak isteyen taraf›n zarar›na bir duruma yol açabilecektir. ‹flte, bu nedenle,
bildirimsiz fesih, objektif iyi niyet kurallar› gere¤i art›k akde devam etmeye
zorlanamayacak tarafa ifl sözleflmesinden kendisini kurtarabilme olana¤›n›
sa¤lamaktad›r. Bildirimsiz fesih, süresi belirli olan veya olmayan ifl sözleflmesinin, yasalarda belirtilen veya bunlara benzer durumlarda, ifl sözleflmesinin
süresinin bitiminden önce veya bildirim öneli, beklemeksizin iflçi veya iflveren
taraf›ndan karfl› tarafa tek tarafl› irade bildiriminde bulunmak suretiyle derhal sona erdirilmesi olarak tan›mlanmaktad›r. (Güner, 2004, 157)
4857 say›l› ‹fl Kanununun 24. maddesinde iflçinin bildirimsiz feshi ve 25. maddesinde de iflverenin bildirimsiz feshi düzenlenmifltir. Bu yaz›da, ifl sözleflme* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettifli

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

M a r t

-

N i s a n

Y›l: 2007 Say›: 80

168 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

sinin iflverenler taraf›ndan bildirimsiz
feshi aç›klanm›flt›r.
II. ‹fi SÖZLEfiMES‹N‹N ‹fiVEREN
TARAFINDAN HAKLI NEDENLE
DERHAL FESH‹
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nda, iflverenin
hakl› nedenle derhal fesih hakk› 25.
maddede düzenlenmifltir. Buna göre,
iflverenlerin, ifl sözleflmesini bildirimsiz feshedebilece¤i durumlar› sa¤l›k
sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan haller ve benzerleri, zorlay›c› nedenler ve iflçinin gözalt›na
al›nmas› veya tutuklanmas› halinde
devams›zl›¤›n 17 nci maddedeki bildirim süresini aflmas› olmak üzere dört
ana bafll›kta toplayabiliriz.
A) ‹flverenin Sa¤l›k Nedenlerinden
Dolay› ‹fl Sözleflmesini Hakl› Bir
Nedenle Derhal Feshi
4857 say›l› ‹fl Kanununun ‹flverenin
hakl› nedenle derhal fesih hakk›
bafll›kl› 25. maddesinde iflverenin
hakl› nedenle derhal fesih hakk›,
belirli ekleme ve düzeltmelerle 1475
say›l› ‹fl Kanunu (m.17) paralelinde
düzenlenmifltir. Sa¤l›k sebepleri burada da aynen korunmufltur. Süresi belirli olsun veya olmas›n iflveren, afla¤›da yaz›l› hallerde ifl sözleflmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin Sa¤l›k sebepleri
ile feshedebilecektir;
a) ‹flçinin kendi kast›ndan veya derli
toplu olmayan yaflay›fl›ndan yahut içM a r t
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kiye düflkünlü¤ünden do¤acak bir
hastal›¤a veya sakatl›¤a u¤ramas›
halinde, bu sebeple do¤acak devams›zl›¤›n ard› ard›na üç ifl günü veya
bir ayda befl ifl gününden fazla sürmesi.
b) ‹flçinin tutuldu¤u hastal›¤›n tedavi
edilemeyecek nitelikte oldu¤u ve iflyerinde çal›flmas›nda sak›nca bulundu¤unun Sa¤l›k Kurulunca saptanmas› durumunda.
(a) alt bendinde say›lan sebepler d›fl›nda iflçinin hastal›k, kaza, do¤um
ve gebelik gibi hallerde iflveren için ifl
sözleflmesini bildirimsiz fesih hakk›;
belirtilen hallerin iflçinin iflyerindeki
çal›flma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini alt› hafta aflmas›ndan sonra do¤ar. Do¤um ve
gebelik hallerinde bu süre 74 üncü
maddedeki sürenin bitiminde bafllar.
Ancak iflçinin ifl sözleflmesinin ask›da
kalmas› nedeniyle ifline gidemedi¤i
süreler için ücret ifllemez.
‹fl sözleflmesinin 4857 say›l› ‹fl Kanununun 25/I. Maddesi nedeniyle feshedilmesi halinde iflçiye sadece ihbar tazminat› ödenmesi gerekmeyecektir. Yoksa, bir y›ldan fazla
çal›flmas› olan iflçiye k›dem tazminat› ödenecektir.
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B) ‹flçinin Ahlak ve ‹yi Niyet
Kurallar›na Uymamas› Halinde ‹fl
Sözleflmesinin ‹flveren taraf›ndan
Hakl› Bir Nedenle Derhal Feshi
Afla¤›da düzenlenen fiillerden birinin
gerçekleflmesi halinde iflveren ifl sözleflmesini 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun
25/II. maddesine göre bildirimsiz
olarak derhal feshedebilecektir. Ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan
haller çerçevesinde, iflçinin iflverenin
evinde oturmas› olgusu, metinden
ç›kar›lm›flt›r. ‹flçinin iflverenin baflka
bir iflçisine cinsel tacizde bulunmas›
bir derhal fesih nedeni olarak kabul
edilmifltir.
‹fl sözleflmesinin bildirimsiz feshinde
personelin kusurlu davran›fl› mutlaka
belgelenmelidir. Yani, iflveren veya
vekili olayla ilgili olarak iflyerindeki iflçi, ustabafl› veya di¤er personelle olay› aç›klayan bir tutanak düzenlemeli,
gerekirse noter arac›l›¤›yla tespitte
bulunulmal›d›r. Personelin konuyla ilgili mazereti araflt›r›lmal› ve savunmas› al›nmal›d›r. Savunma veya iflçinin
tebellü¤den kaç›nmas› halinde bu
durum oradaki iflçilerle düzenlenecek
bir tutanakla tespit edilmelidir. Olay›
gören flahitlerin ifadesine baflvurulmal›d›r. ‹fle gelmeyen personelin ak›betinin iflverence araflt›r›lmas› gerekmektedir. Bu nedenle ifle gelmeyen
personele noter arac›l›¤›yla tebligat
yap›lmal› ve ifle gelmeme nedeni
araflt›r›lmal›d›r.
Bilahare, iflveren ifl sözleflmesinin
Hakemsiz Yaz›lar
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hangi nedenden dolay› 25/II. Maddeye göre feshedildi¤ini iflçiye tebli¤ etmelidir. Ancak, bu fesih yetkisinin
iflverenin olay› ö¤rendi¤i tarihten
itibaren 6 ifl günü içinde kullan›lmas› gereklidir. 6 ifl günü geçtikten
sonra kullan›lmas› halinde veya iflçinin ifl sözleflmesinin (eksik çal›flma
vb. nedenlerle) olay›n meydana geldi¤i tarihten daha önceki bir tarih itibariyle feshedilmesi halinde iflçiye k›dem ve ihbar tazminat› ödenmesi
söz konusu olabilecektir. 4857 say›l›
kanunun 25/II. Maddesine göre;
• ‹fl sözleflmesi yap›ld›¤› s›rada bu
sözleflmenin esasl› noktalar›ndan biri
için gerekli vas›flar veya flartlar kendisinde bulunmad›¤› halde bunlar›n
kendisinde bulundu¤unu ileri sürerek, yahut gerçe¤e uygun olmayan
bilgiler veya sözler söyleyerek iflçinin
iflvereni yan›ltmas›, (4857 / 25/II-a )
• ‹flçinin, iflveren yahut bunlar›n aile
üyelerinden birinin fleref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya
davran›fllarda bulunmas›, yahut iflveren hakk›nda fleref ve haysiyet k›r›c›
as›ls›z ihbar ve isnadlarda bulunmas›,
(4857 / 25/II-b)
• ‹flçinin iflverenin baflka bir iflçisine
cinsel tacizde bulunmas› (4857/ 25/II-c)
• ‹flçinin iflverene yahut onun ailesi
üyelerinden birine yahut iflverenin
baflka iflçisine sataflmas› , (4857 / 25/II-d)
• 84. maddeye ayk›r› davranarak iflyerine sarhofl veya uyuflturucu madM a r t
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d e a l m › fl o l a r a k g e l m e s i •v eiflyerinin
/ v e y amal›
i flolan
y e - veya mal› olmarinde alkollü içki veya uyuflturucu y›p da eli alt›nda bulunan makineleri,
tesisat› veya baflka eflya ve maddelemadde kullanmas›,(4857 / 25/II-d )
• ‹flçinin, iflverenin güvenini kötüye ri otuz günlük ücretinin tutar›yla
kullanmak, h›rs›zl›k yapmak, iflvere- ödeyemeyecek derecede hasara ve
nin meslek s›rlar›n› ortaya atmak gibi kayba u¤ratmas›, (4857 / 25/II-›)
do¤ruluk ve ba¤l›l›¤a uymayan davran›fllarda bulunmas›, (4857 / 25/II-e)
• ‹flçinin, iflyerinde, yedi günden fazla hapisle cezaland›r›lan ve cezas› ertelenmeyen bir suç ifllemesi, (4857 /
25/II-f)
• ‹flçinin iflverenden izin almaks›z›n
veya hakl› bir sebebe dayanmaks›z›n
ard› ard›na iki iflgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki ifl günü ifle gelmemesi,
(4857 / 25/II-g)
• ‹flçinin bir ayda üç ifl günü ifline gelmemesi, (4857 / 25/II-g)
• ‹flçinin yapmakla ödevli bulundu¤u
görevleri kendisine hat›rlat›ld›¤› halde yapmamakta ›srar etmesi, (4857 /
25/II-h)
• ‹flçinin/iflçilerin bireysel veya toplu
olarak direnifl, ifli b›rakma veya kanunsuz grev yapmas›, (4857 / 25/II-h
ve 2822/25. ve 45.mad.)
• ‹flle ilgili olarak verilen emir veya
talimatlara yap›lan ihtara (hat›rlatmaya ra¤men) uymamas›, (4857 /
25/II-h)
• ‹flçinin kendi iste¤i veya savsamas›
yüzünden iflin güvenli¤ini tehlikeye
düflürmesi, (4857 / 25/II-›)
M a r t
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• ‹flyerinde verimi düflürmesi, ifli yavafllatmas›, uyar›lara ra¤men düzgün
çal›flmamas›, (4857 / 25/II-h ve
2822/25. ve 45.mad.),
hallerinde iflverenin hakl› nedenle
derhal fesih hakk› söz konusu olup ifl
sözleflmesi iflveren taraf›ndan derhal
ve tazminats›z olarak feshedilebilecektir.
Yarg›tay bir karar›nda (Yarg›tay 9.
HD. E. 1989/10495, K. 1990/1519,
T.15.02.1990)
hakl› bir sebep olmaks›z›n bir ay içinde üç iflgünü ifle devam etmeyen iflçinin ifl sözleflmesinin iflveren taraf›ndan bildirimsiz ve tazminats›z olarak
feshedilebilece¤ini belirtmifltir. Bu f›kra hükmüne istinaden ifl sözleflmesinin bildirimsiz ve tazminats›z olarak
feshedilebilmesi için iflçinin gelmeme
nedeninin iflverence araflt›r›lmas› ve
hakl› bir nedenin olmad›¤›n›n anlafl›lmas› gerekmektedir. Yoksa, salt iflçinin ifle gelmemifl olmas› nedeniyle ifl
sözleflmesinin feshedilmifl olmas› halinde sonradan iflçinin hakl› bir nedeninin bulundu¤unun anlafl›lmas› durumunda ihbar ve k›dem tazminat›
ödenme zorunlulu¤u do¤abilecektir.
Yukar›da belirtilen bir ayl›k süre, takHakemsiz Yaz›lar
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vim ay› olarak de¤il, ilk devams›zl›k
yap›lan gün ile bir sonraki ay›n ayn›
günü aras›ndaki süredir.
Hangi hallerde ifle gelmemenin hakl›
say›laca¤› ve devams›zl›k hükmüne
dayan›larak fesihte bulunulamayaca¤› belirli bir kurala ba¤lanamaz. Her
olayda durumun özelli¤ine göre bu
konuda bir sonuca varmak gerekir.
Ancak, ifle gelmemenin genellikle
hakl› say›labilmesine örnek olarak, iflçinin akraba veya yak›nlar›ndan birinin ölümü, dini ödevlerin yerine getirilmesi, tan›kl›k etmesi, seçime kat›lmas›, hastalanmas›, eflinin hastalanmas›, do¤um yapmas›, çocu¤unun
hastalanmas› veya hastalanan çocu¤u için memleketine gidip onu hastaneye yat›rmas›, birkaç gün annesinin
tedavisiyle ilgilenmesi, niflanlanmas›
gibi nedenler say›labilir. Buna karfl›l›k,
iflçinin bir suç nedeniyle hapsedilmifl
olmas› hakl› bir neden olarak kabul
edilmemektedir. (Çelik, 2000, 197-198)
1475 say›l› ‹fl Kanununun 17/II. maddesinin (g) alt bendinde, iflçinin yapmakla ödevli bulundu¤u görevleri
kendisine hat›rlat›ld›¤› halde yapmamas› bir derhal fesih nedeni iken,
4857 say›l› ‹fl Kanununun 25/II. maddesinin (h) alt bendinde yeni metinde
iflçinin görevini yapmamakta ›srar
etmesi durumunda sözleflmesinin
feshedilebilece¤i öngörülmüfltür.
‹flçinin eli alt›nda bulunan makineleri,
tesisat› veya baflka eflya ve maddeleHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

ri on günlük tutar› ile ödeyemeyecek
derecede hasara veya kayba u¤ratmas› 1475 say›l› ‹fl Kanununda da
derhal fesih nedeniydi. Ancak, günümüzde makine veya di¤er eflyalar›n
maliyetlerinin ulaflt›¤› yükseklik karfl›s›nda, on günlük ücret tutar›ndaki
hasar veya kay›p sözleflmenin derhal
feshi için uygun görülmemifl; iflçinin
bunlar› otuz günlük ücreti tutar›yla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba u¤ratmas› durumunda
ifl sözleflmesinin iflveren taraf›ndan
hakl› nedenle feshedilebilece¤i kabul
edilmifltir. Ancak, yapt›r›lan iflte acemi olan ve e¤itim de verilmeyen iflçinin zarara u¤ratmas› halinde ifl sözleflmesini bildirimsiz feshetmesi hakkaniyete uygun olmayacakt›r.
Yarg›tay’›n bir karar›na (Yarg›tay 9.
HD. E. 1990/10229, K. 1990/10393,
T.27.12.1990)
göre, iflçinin, iflverenin bilgisi d›fl›nda
ayn› iflkolunda faaliyette bulunan
baflka bir firman›n iflini yapmas› nedeniyle, iflçinin davran›fl› 1475/17-II
numaral› bendinin (d) f›kras›na uydu¤undan, bu durumdaki iflçinin ifl sözleflmesi hakl› olarak derhal feshedildi¤inde ihbar ve k›dem tazminat› ödenmez. Yine iflçinin raporlu oldu¤u sürede bir baflka iflyerinde çal›flmas›
do¤ruluk ve ba¤l›l›¤a ayk›r› davran›flt›r.
Yarg›tay, ifllerine son verilen sekiz iflçiyi desteklemek amac›yla (iflyerindeM a r t
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k i ) d a n › fl m a m ü d ü r l ü ¤ ü
l a n a n v e a r k a d a fl l a r › i fl e
dar eylemlerini sürdüreceklerini ifade
ettikleri noter ve mahkeme tespit
tutanaklar› ile sabit olan iflçilerin hizmet akitlerinin feshini uygun bularak
ihbar ve k›dem tazminat› taleplerinin
reddine karar verilmesi gerekti¤i sonucuna varm›flt›r. (Yarg›tay 9. HD. E.
1996/21517, K. 1997/740, T.21.01.1997)
‹kaza ra¤men yapmakla görevli bulundu¤u ifli yapmayan ve iflverenin di¤er iflçisine sataflan iflçinin ifl sözleflmesinin bildirimsiz ve tazminats›z feshi yasaya uygundur (Yarg›tay 9. HD.
E. 1987/267, K. 1987/647, T.20.05.1987).
C) ‹flverenin Zorlay›c› (Mücbir)
Sebeplerden Dolay› ‹fl Sözleflmesini
Hakl› Bir Nedenle Derhal Feshi
4857 say›l› ‹fl Kanununun 25/III. bendi gere¤ince, iflyerinde iflçiyi bir haftadan fazla süre ile çal›flmaktan al›koyan bir zorlay›c› sebebin ortaya ç›kmas› halinde bir hafta süreyle iflçiye _
(yar›m) ücret ödenir ve devam›nda ifl
sözleflmesi iflveren taraf›ndan bildirimsiz olarak feshedilebilir. ‹flçiye herhangi bir ihbar tazminat› ödenmez,
ancak bir y›l› aflan çal›flmas› bulunan
iflçiye k›dem tazminat› ödenir.
D) ‹flçinin Gözalt›na Al›nmas› veya
Tutuklanmas› Nedeniyle ‹flverenin
‹fl Sözleflmesini Hakl› Bir Nedenle
Derhal Feshi
4857 say›l› ‹fl Kanununun 25/IV. bendi gere¤ince iflçinin gözalt›na al›nmaM a r t
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ös›nveya
ü n dtutuklanmas›
e t o p - halinde devams›zl›¤›n
bildirim süa l › n › 17
n cnci
a ymaddedeki
a karesini aflmas› halinde iflverenin ifl sözleflmesini hakl› bir nedenle derhal feshi söz konusu olabilecektir.
4857 say›l› Yasa ile iflçinin gözalt›na
al›nmas› veya tutuklanmas› halleri de
madde kapsam›na al›nm›flt›r. Böyle
bir durumda, bildirim süreleri kadar
bir zaman geçmifl ve iflçi yine de ifline
dönememiflse; iflveren bu sürenin sonunda iflçinin ifl sözleflmesini derhal
fesih yoluyla sona erdirebilecektir.
Ancak, iflçi feshin yukar›daki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmad›¤› iddias› ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yarg› yoluna baflvurabilecektir.
‹flyeri ile ilgisi bulunmayan bir suçtan
tutuklanmas› nedeniyle ifl sözleflmesi
feshedilen iflçinin bir y›ldan fazla
çal›flmas›n›n olmas› halinde, iflçi
k›dem tazminat›na hak kazanacakt›r (Yarg›tay 9. HD. E. 1988/3062, K.
1988/5001, T.25.04.1988).
III. ‹fi SÖZLEfiMES‹N‹N B‹LD‹R‹MS‹Z
FESH‹NDE HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE
4857 say›l› ‹fl Kanununun 18-21.
maddelerinde düzenlenen ifl güvencesine iliflkin koruyucu hükümlerin
kapsam› d›fl›nda kalan iflçilerin ifl
sözleflmesinin süreli fesih bildirimi ile
sona erdirilmesinde herhangi bir geçerli nedene dayanmak zorunlulu¤u
yokken, iflçi ve iflverenin 4857 say›l› ‹fl
Kanununun 24. ve 25. maddelerinde
düzenlenen hakl› nedenle derhal
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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fesih hakk› ile ifl sözleflmesinin sona
erdirilmesinde hakl› bir nedenin varl›¤› aranmaktad›r. Otuz veya daha fazla iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde en az alt›
ayl›k k›demi olan (veya ifl güvencesine iliflkin koruyucu hükümlerin kapsam›nda olan) iflçinin belirsiz süreli ifl
sözleflmesini fesheden iflveren, iflçinin
yeterlili¤inden veya davran›fllar›ndan
ya da iflletmenin, iflyerinin veya iflin
gereklerinden kaynaklanan geçerli
bir sebebe dayanmak zorundad›r.
4857 say›l› ‹fl Kanununun 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen Ahlak ve iyi
niyet kurallar›na uymayan hallere dayanarak iflçi ve iflveren için tan›nm›fl
olan sözleflmeyi fesih yetkisi için iki
hak düflürücü süre söz konusudur;
Ö¤renme gününden bafllayarak
alt› iflgünü ve olaydan itibaren bir
y›l. 1475 say›l› Kanundan aynen aktar›lan bu maddeye yeni metinde bir
ekleme yap›lm›fl ve iflçinin maddi bir
ç›kar sa¤lamas› durumunda bu bir
y›ll›k hak düflürücü sürenin uygulanmayaca¤› belirtilmifltir. Buna göre, iflçinin kendisine maddi ç›kar sa¤layacak bir yolsuzluk yapt›¤›n›n aradan bir y›l geçtikten sonra ö¤renilmesi veya anlafl›lmas› durumunda da
sözleflmesi 25 inci maddenin (II) numaral› bendi uyar›nca feshedilebilecektir.
IV. SONUÇ
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nda, iflverenin
hakl› nedenle derhal fesih hakk› 25.

Hakemsiz Yaz›lar
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maddede düzenlenmifltir. Buna göre,
iflverenlerin, ifl sözleflmesini bildirimsiz feshedebilece¤i durumlar› “sa¤l›k
sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan haller ve benzerleri, zorlay›c› nedenler ve iflçinin gözalt›na
al›nmas› veya tutuklanmas› halinde
devams›zl›¤›n 17. maddedeki bildirim süresini aflmas›” olmak üzere
dört bafll›kta düzenlenmifltir.
‹fl sözleflmesi iflveren taraf›ndan sa¤l›k sebepleri, zorlay›c› nedenler
ve iflçinin gözalt›na al›nmas› veya
tutuklanmas› halinde devams›zl›¤›n 17. maddedeki bildirim süresini aflmas› nedeniyle bildirimsiz
feshedilen iflçilere ihbar tazminat›
ödenmesine gerek olmay›p, sadece
bir y›ldan fazla çal›flmas› olan iflçilere
k›dem tazminat› ödenmesi gerekmektedir. Ancak, iflçinin ahlak ve iyi
niyet kurallar›na uymamas›ndan dolay› ifl sözleflmesinin sona erdirilmesi
halinde, ihbar ve/veya k›dem tazminat› ödenmesi mümkün de¤ildir.
Ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan hallere dayanarak iflçi ve iflveren
için tan›nm›fl olan sözleflmeyi fesih
yetkisi için “Ö¤renme gününden
bafllayarak alt› iflgünü ve olaydan
itibaren bir y›l” olmak üzere iki hak
düflürücü süre söz konusudur. ‹flçinin
maddi bir ç›kar sa¤lamas› durumunda bu bir y›ll›k hak düflürücü süre uygulanmayacakt›r.
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NET ALANI 150 M2’YE KADAR KONUT
TESL‹MLER‹ ‹LE KONUT YAPI
KOOPERAT‹FLER‹NE YAPILAN
‹NfiAAT TAAHHÜT ‹fiLER‹NDE
KDV UYGULAMASI
Bilal KOCABAfi *
I- G‹R‹fi
065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 28. maddesine ba¤l› I say›l›
listenin;

3

11. s›ras›nda, (2006/10620 say›l› Kararla De¤iflen Bent) (9.8.2006 tarihinden
geçerli olmak üzere) “Net alan› 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤› ve bunlar›n % 51 veya
daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakk›na sahip olduklar› iflletmeler taraf›ndan konut yap›lmak üzere projelendirilmifl arsalar›n (sosyal tesisler
için ayr›lan bölümler dahil) net alan› 150 m2’nin alt›ndaki konutlara isabet
eden k›sm›,1” 12. s›ras›nda; “Konut Yap› Kooperatiflerine yap›lan inflaat taahhüt iflleri,” 13. s›ras›nda; “Kanunla kurulmufl sosyal güvenlik kurulufllar› ve
belediyelere yap›lan sadece 150 m2’ye kadar konutlara iliflkin inflaat taahhüt
iflleri,” fleklinde düzenleme yap›larak 150 m2’nin alt›ndaki konut teslimlerinde ve listede belirtilen kurumlara yap›lan inflaat taahhüt ifllerinde katma de¤er vergisinin % 1 olarak uygulanaca¤› belirtilmifltir.
Geçmifl y›llarda ise net alan› 150 m_’ye kadar olan konutlar›n teslimi, konut
* Devlet Bütçe Uzman›
1 2006/10620 say›l› Kararla De¤iflmeden önceki flekli ise “Net alan› 150M2 ye kadar olan konut
teslimleri” fleklindedir. 2006/10620 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› 8 Temmuz 2006 tarih ve 26222
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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yap› kooperatiflerine yap›lan inflaat
taahhüt iflleri ile sadece 150 m_’yi aflmayan konutlara münhas›r olmak
üzere kanunla kurulmufl sosyal güvenlik kurulufllar› ve belediyelere yap›lan inflaat taahhüt iflleri Katma De¤er Vergisi Kanunu’na eklenmifl olan
geçici 8. ve 9. maddelerle katma de¤er vergisinden istisna tutulmufltu2.
Ancak Katma De¤er Vergisi Kanununa 4369 say›l› Kanunun3 62. maddesiyle eklenen geçici 15. maddesiyle
Kanun’un yay›m tarihi olan 29 Temmuz 1998’den önce bina inflaat ruhsat› al›nm›fl olan inflaatlara iliflkin olarak; konut yap› kooperatiflerine yap›lan inflaat taahhüt iflleri ile sadece
150 m_’yi aflmayan konutlara münhas›r olmak üzere kanunla kurulmufl
sosyal güvenlik kurulufllar› ve belediyelere yap›lan inflaat taahhüt iflleri, 1
Ocak 1998 tarihinden geçerli olmak
üzere katma de¤er vergisinden müstesna tutulmufl dolay›s›yla 29 Temmuz 1998 tarihinden sonra bina inflaat ruhsat› al›nm›fl olan inflaatlar için
istisna uygulamas›na son verilmifltir.

Konu geçmifl ve günümüz düzenlemeleri aktar›larak aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.
II- NET ALANI 150 M2’YE KADAR
KONUT TESL‹MLER‹
3065 say›l› KDV Kanunu’na 4369 say›l› Kanun’un 62. maddesiyle eklenen
geçici 15. maddesi aynen flöyledir:
“Bu Kanun’un yay›mland›¤› tarihten
önce bina inflaat ruhsat› al›nm›fl olan
inflaatlara iliflkin olarak;
a- Konut yap› kooperatiflerine yap›lan inflaat taahhüt iflleri,
b- Sadece 150 m_’yi aflmayan konutlara münhas›r olmak üzere kanunla
kurulmufl sosyal güvenlik kurulufllar›
ve belediyelere yap›lan inflaat taahhüt iflleri,
Katma de¤er vergisinden müstesnad›r.”
Katma De¤er Vergisi Kanununun Geçici 8. maddesinde yap›lan düzenleme 31 Aral›k 1997 tarihine kadar geçerli oldu¤undan büyüklü¤ü 150
m2’ye kadar olan konutlar›n teslimle-

2 GEÇ‹C‹ MADDE 8- (19.06.1987 tarih ve 3393 say›l› Kanun’un 4. maddesiyle eklenmifltir.
23.12.1992 tarih ve 3858 say›l› Kanun’un 1. maddesiyle de¤ifltirilmifltir.) “Net alan› 150 m2’ye
kadar konutlar›n teslimi ile konut yap› kooperatiflerine yap›lan inflaat taahhüt iflleri, 31.12.1997
tarihine kadar katma de¤er vergisinden müstesnad›r.”
GEÇ‹C‹ MADDE 9- (03.12.1988 tarih ve 3505 say›l› Kanun’un geçici 3. maddesiyle
eklenmifltir.23.12.1992 tarih ve 3858 say›l› Kanun 1. maddesiyle de¤ifltirilmifltir.) “Sadece 150
m2’yi aflmayan konutlar için yap›lan inflaat taahhüt ifllerine münhas›r olmak üzere, Kanunla
kurulmufl sosyal güvenlik kurulufllar› ile belediyelere yap›lan inflaat taahhüt iflleri 31.12.1997 tarihine kadar katma de¤er vergisinden müstesnad›r.”
3 29 Temmuz 1998 tarih ve 23417 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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ri 31.12.1997 tarihine kadar katma
de¤er vergisinden müstesnad›r.
29 Temmuz 1998 tarihinden önce bina inflaat ruhsat› al›nm›fl olan inflaatlara iliflkin olarak; konut yap› kooperatiflerine yap›lan inflaat taahhüt iflleri ile sadece 150 m_’yi aflmayan konutlara münhas›r olmak üzere kanunla kurulmufl sosyal güvenlik kurulufllar› ve belediyelere yap›lan inflaat
taahhüt iflleri, katma de¤er vergisinden müstesnad›r. Yani bina inflaat
ruhsat› 29 Temmuz 1998 tarihinden
önce al›nm›fl olsa bile net alan› 150
m_’ye kadar konut teslimleri %1 oran›nda katma de¤er vergisine tabi tutulacakt›r. Çünkü bu konudaki istisna
31 Aral›k 1997 tarihinde son bulmufl
olup Geçici 15. madde hükmü 150
m_’ye kadar konut teslimlerini kapsamamaktad›r. Ancak belirtelim ki bu
durum özel inflaatlar için geçerlidir.
Çünkü Katma De¤er Vergisi Kanununun 17. maddesine (k) bendi olarak
4369 say›l› Kanun’un 60. maddesiyle
eklenen hüküm uyar›nca konut yap›
kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri 1 A¤ustos 1998 tarihinden iti-

baren katma de¤er vergisinden istisna edilmifltir. Bu istisnan›n uygulanmas› bak›m›ndan ise kooperatifler taraf›ndan teslim edilen konutlar›n net
alan›na iliflkin bir s›n›rlama söz konusu de¤ildir.
Bugün itibariyle 3065 say›l› Kanunun
28. maddesine ba¤l› I say›l› listenin
11. s›ras› uyar›nca net alan› 150
m2’ye konut teslimlerinde katma de¤er vergisi oran› %1’ 150 m2’den büyük konut teslimlerinde ise katma de¤er vergisi oran› %18’dir. 4
Katma De¤er Vergisi Kanununun uygulanmas›nda "net alan" deyimi, faydal› alan› ifade etmektedir. Faydal›
alandan maksat, konut içerisinde duvarlar aras›nda kalan temiz aland›r.
(Katma, 1984)
Maliye Bakanl›¤›na intikal eden olaylardan balkon, kömürlük, garaj, asansör bofllu¤u gibi yerlerin istisna karfl›s›ndaki durumu konusunda tereddüte düflüldü¤ü anlafl›ld›¤›ndan “Net
Alan” hesab› konusunda 30 seri
no.lu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤inde (Katma, 1988) belirtilen

4 1 Ocak 1998 tarihinden önce muafiyet nedeniyle indirim konusu yap›lamayan ve yüklenilen
katma de¤er vergisi inflaat›n maliyetine at›larak maliyet unsuru olarak dikkate al›nm›flt›r. 4369
say›l› Kanunla 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren muafiyetin kald›r›lmas› nedeniyle inflaat›n
yap›m›nda yüklenilen katma de¤er vergisi indirim konusu yap›lmaya bafllan›lm›fl ve Katma De¤er
Vergisi Kanununun 29. maddesinin 2. bendi kapsam›nda de¤erlendirilerek indirim konusu
yap›lamayan katma de¤er vergisinin iade veya mahsup talep edilmesi imkan› getirilmifltir. 1 Ocak
1998 tarihinden itibaren inflaat ifli ile ilgili al›nan mal ve hizmet teslimlerinde yüklenilen katma
de¤er vergisinin maliyete at›lmas› fleklindeki uygulamaya son verilmifltir.
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flekilde hareket edilmesi Bakanl›kça
uygun görülmüfltür.
Sözkonusu Tebli¤le belirlenen esaslar
flu flekildedir.
“1. Balkon, kömürlük, garaj, asansör
bofllu¤u ve benzeri yerler, konutlardan ayr› olarak kullan›lmalar› mümkün olmad›¤›ndan prensip olarak istisna kapsam› içinde mütalaa edilecektir.
2. Bu yerlerin 150 m2'lik s›n›r›n hesab›nda ne ölçüde dikkate al›naca¤› ise
3 Seri No.lu "Konut ‹nflaat› ve Yat›r›mlarda Vergi, Resim, Harç Muafiyet
ve ‹stisnas›" Genel Tebli¤inin 4. bölümündeki aç›klamalara göre belirlenecektir.
"Halk konutu standartlar›"n›n de¤iflik
3 ve 4. maddelerine at›fta bulunan
bu aç›klamalara göre;
a) Faydal› alan konut içerisinde, duvarlar aras›nda kalan temiz aland›r.
b) Faydal› alan genel olarak duvar
yüzlerinde 2,5 cm s›va bulundu¤u
kabul edilerek, proje üzerinde gösterilmifl bulunan kaba yap› boyutlar›n›n
her birinden 5'er cm. düflülmek suretiyle hesaplan›r.
Ancak konutlarda kap› ve pencere
fleritleri, duman ve çöp bacas› ç›k›nt›lar›, ›fl›kl›klar ve hava bacalar›; karkas
binalardaki kolonlar›n duvarlardan
taflan diflleri; bir konuttaki balkonlar›n veya arsa zemininden 0,75
m.den yüksek teraslar›n toplam›n›n
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2 m2'si çok katl› binalarda yap›lan
çekme katlar›n etraf›nda kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katlar›n
komflu hududuna kadar uzamas› ile
meydana gelen teraslar; çok katl› binalarda genel girifl, merdiven, sahanl›klar ve asansörler; iki katl› tek ev
olarak yap›lan konutlarda iç merdivenlerin alt›nda 1,75 m. yüksekli¤inden az olan yerler; bodrumlarda konut bafl›na bir adet, konutun bulundu¤u bina d›fl›nda konut bafl›na 4
m2'den büyük olmamak üzere yap›lan kömürlük veya depo; kalorifer
dairesi, yak›t deposu, s›¤›nak, kap›c›
ve kalorifer dairesi, müflterek hizmete ayr›lan depo, çamafl›rl›k; bina içindeki garajlar ile bina d›fl›nda konut
bafl›na 18 m2'den büyük olmamak
üzere yap›lan garajlar, faydal› alan
d›fl›ndad›r.
Bina d›fl›ndaki kömürlük ve depolar›n
4 m2'yi, garajlar›n 18 m2'yi aflan k›sm›, ait olduklar› konutun faydal› alan›na dahil edilirler.”
III - KONUT YAPI KOOPERAT‹FLER‹NE
YAPILAN ‹NfiAAT TAAHHÜT ‹fiLER‹
A - 29 Temmuz 1998 Tarihinden
Önce ‹nflaat Ruhsat› Al›nm›fl
‹nflaatlara ‹liflkin Olarak Konut
Yap› Kooperatiflerine Yap›lan
‹nflaat Ve Taahhüt ‹flleri
Katma De¤er Vergisi Kanununun 28.
maddesine ba¤l› I say›l› listenin
12’nci s›ras›nda konut yap› kooperaHakemsiz Yaz›lar
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tiflerine yap›lan inflaat taahhüt ifllerinin % 1 katma de¤er vergisine tabi
oldu¤u belirtilmifltir. Katma De¤er
Vergisi Kanununun geçici 8. maddesi
uyar›nca 31.12.1997 tarihine kadar
konut yap› kooperatiflerine yap›lan
inflaat taahhüt iflleri katma de¤er vergisinden müstesnad›r. 4369 say›l› Kanunla 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununa eklenen Geçici 15’inci
maddesinde 29 Temmuz 1998 tarihinden önce inflaat ruhsat› al›nm›fl inflaatlara iliflkin olarak konut yap› kooperatiflerine yap›lan inflaat ve taahhüt ifllerinin katma de¤er vergisinden
istisna oldu¤u hükme ba¤lanm›fl Katma De¤er Vergisi Kanununun geçici
8. maddesi dolay›s›yla geçici 15.
maddelerinin uygulanmas› ile ilgili
aç›klamalar 49 ve 66 seri no.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤lerinde
yap›lm›flt›r (Katma, 1995).
1 - ‹stisnan›n Kapsam›
Katma De¤er Vergisi Kanununun geçici 8. maddesinde düzenlenen istisnan›n uygulanabilmesi için;
† Kooperatifin konut yap› kooperatifi olmas›,
† ‹flin konut yap› kooperatifine yap›lmas›,
† Yap›lan iflin inflaat ifli olmas› ve taahhüde dayanmas›
gerekmektedir.
Bu nedenle, söz konusu istisnadan
konut yap› kooperatifleri d›fl›nda kaHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

lan veya faaliyeti konut d›fl›nda inflaat ifli olan di¤er kooperatiflerin yararlanmalar› mümkün bulunmamaktad›r.
Konut yap› kooperatiflerine yap›lan
ve istisna kapsam›na giren inflaat taahhüt iflleri afla¤›da say›lm›flt›r
Alt yap› iflleri (yol, su kanalizasyon,
kuyu açma gibi), duvar örülmesi, s›va, boya, badana yap›lmas›, cam tak›lmas›, bilumum do¤rama iflleri (demir do¤rama iflleri dahil), parke döflenmesi, mutfak dolap ve tezgahlar›n›n yap›lmas›, çevre düzeni iflleri,
elektrik tesisat›, s›hhi tesisat, kalorifer, karo ve fayans iflleri, kooperatife
ait arazi dahilinde kalan ara yollar›n
betonlanmas›, saha tanzim faaliyetleri, pis su ar›tma tesisi, televizyon, anteni, merkezi kollektif uydu anten sistemi, günefl enerjili ›s›tma sistemi, su
basman›, temel kazma-düzeltme, yol
aç›p çak›l serme, asansör imalat ve
montaj ifli, malzeme hariç iflçilik, spor
e¤lence tesisleri, otopark, tüm sahan›n yeflillendirilmesi, do¤algaz sayaç
kabini, enerji nakil hatt›, derinkuyu su
sondaj›, dalg›ç kuyu pompas›, hidrofor montaj›, jeneratör montaj› gibi ifller.
Konut yap› kooperatiflerine yap›lan
ve yukar›da ismen belirtilmeyen inflaat taahhüt ifllerinin istisna kapsam›na
girip girmedi¤i hususunda Maliye Bakanl›¤›’ndan görüfl al›nmas› gerekmektedir.
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B u i fl l e r i n h e p s i n i n v e y a
ya ayr› ayr› her birinin müteahhitler
veya tafleronlarca konut yap› kooperatiflerine yap›lmas›, istisna uygulamas›na engel de¤ildir. Müteahhitlerin konut yap› kooperatiflerine karfl›
üstlentileri inflaat taahhüt ifllerinin bir
k›sm›n› tafleronlara yapt›rmalar› halinde, tafleronun müteahhide verdi¤i
hizmet katma de¤er vergisine tabi
olacak, müteahhidin kooperatife
yapt›¤› inflaat taahhüt ifli vergiden
müstesna olacakt›r.

b i r k a ç › n › de¤erlendirilebilece¤i
n vekapsam›nda
anlafl›lan ifller afla¤›da belirtilmifltir;

Ayr›ca, müteahhitler taraf›ndan konut yap› kooperatiflerine yap›lan inflaat taahhüt ifllerinde, infla edilen konutlar›n net alan› 150 m2'nin alt›nda
veya üstünde olmas› veya iflyeri niteli¤inde bulunmas› istisnan›n uygulanmas›na engel teflkil etmemektedir.
Ancak kooperatiflerin, üyelerine iflyeri veya net alan› 150 m2'yi geçen konutlar›n teslimleri katma vergisine tabi olacak, net alan› 150 m2'yi geçmeyen konut teslimlerinde ise vergi uygulanmayacakt›r.

† Bahçe ve çim ayd›nlatma armatürleri teslim ve montaj›

‹stisna kapsam›na giren ifller ilaveten
5 no.lu Katma De¤er Vergisi Sirkülerinde aç›klanm›flt›r.(Katma, 1998)
Sirkülerin 2. bölümündeki aç›klama
flöyledir:
“‹stisna kapsam›na girip girmedi¤i
konusunda yukar›daki genel tebli¤lerde say›lmayan ve Bakanl›¤›m›zca
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n görüflü çerçevesinde inflaat taahhüt ifli
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Ahflap taban rab›tas›
† Alüminyum do¤rama, alç›pan tavan (alüminyum, polikarbon levha
vb.) çat› kaplama, çat› trapez, alüminyum cephe giydirme ayd›nlatma
armatür ve spotlar›
† Amerikan panel kap›, mutfak dolab› ve PVC pencere yap›m›
† Artezyen kuyusu ve elektrik trafosu
† Bahçe içi do¤algaz servis hatt›

† Bahçe yollar›na kilitli parke tafl› döflenmesi
† Balkon veranda ve korkuluklar›n›n
imalat ve yerine montaj›
† Barbekü yap›m ifli
† Bekçi ve flantiye evi inflaat›
† Box yap›m
† Cam mozaik kaplama ifli
† Çat› kat› yan duvar üstü, pencere
ve balkon üstlerine mermer, baca dibi güvercinlik dereleri, su oluklar›
† Çelik kap› imalat›,montaj› ve pres
kap› yap›m ifli
† Çevre düzeni iflleri
† Çocuk park›, plastik d›fl cephe kaplama malzeme montaj ifli
† Duflakabin montaj yap›m ifli
† Eco therm tipi garaj kap›lar› ve motorlar›n›n teslimi ve montaj ifli
Hakemsiz Yaz›lar
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† Elektrik temini ve direk tipi trafo
† Fayans ve karo yerine ikame edilen
duvardan duvara rafting makine hal›s› döflenmesi
† Ferforje demir iflleri
† Gazbeton elemanlar›
† Has›r çelik yap›m
† Haz›r beton imal edilip mikserlerle
götürülerek kal›plara dökülmesi ifli
(çimento, çak›l, kum ve suyun transmikserlerle kar›flt›r›larak ve flantiyeye
nakledilerek pompalarla daha önce
haz›rlanm›fl betonarme kal›plara bas›lmas›)
† Haz›r demir imalat› (betonarme demirlerinin projesine göre imalatç› taraf›ndan fabrikada kesilip etriye , çiroz, pilye, gönye ve di¤er bükme ifllerinin haz›rlan›p inflaat sahas›na
nakli ve kal›b› haz›r katlara ç›kar›l›p
yine projesine göre yerine monte
edilerek beton atmaya haz›r hale getirilmesi ifllemi)
† Hoparlör tesisat›
† ‹nce s›va, kör kasa
† Is› merkezi pompa gruplar›, ›s›tma
eflanjörü, ›s›tma flebekesi, boru tesisatlar›n›n izalasyon malzeme ve
montaj›
† Is› ve su ve s›¤›nak izolasyon ifli
† Is›cam teslimi ve montaj›n›n ayr›
ayr› taahhüt edilmemesi flart›yla ›s›cam›n konutlara monte edilmesi
† ‹stinat duvarlar›n›n yap›m›, ara yolHakemsiz Yaz›lar
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lar›n yap›m›, yan duvarlar›n yap›m›
ve fens teli ile çevrilmesi ifli
† Kamelya yap›m ifli
† Kartonpiyer alç› ve montaj iflleri
† Kap› kolu teslimi ve montaj› ifli
† Kap› zilleri, kap› görüflmeli kat telefonlar›
† Klima tesisat› yap›m› (split klima tesisat›)
† Kombi ve tesisat› ifli
† Kombi makinesi al›m›-montaj iflleri
† Konutlara bilgisayar sistemli elektronik elektrik sayac› tak›lmas›
† Konutlar›n mermer, do¤rama ve
pencerelerin pen cinsinden yap›m›
† Kooperatifin arsas›na getirilecek
yüksek gerilim hatt› ile yüksek gerilim trafolar›n›n sat›n al›nmas› ve sat›c› taraf›ndan monte edilmesi
† Kooperatiflerin kalorifer bacalar›n›n yap›m ve yap›lm›fl bacalar›n tadil
edilmesi
† Kooperatiflerin konut inflaatlar›na
bafllamak üzere arazilerinde yaya ve
trafik yollar›n›n aç›larak, maki ve bitkilerin temizlenmesi, buna ba¤l› olarak kayalar›n k›r›larak yaya ve trafik
yollar›n›n aç›lmas›
† Kum ç›karma ve nakli
† Makine alç› s›va, alç› dekorasyon
† Manyetik tip su ar›tma cihaz›n›n,
içinden geçirilen sert suyun yumuflat›lmas›ndan sonra kullan›c›lara verilmesini sa¤layan cihaz
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† M e r k e z i › s › t m a s i s t e m l †e rTemel
i n i n kazma,
d o ¤ adüzeltme,
lyol aç›p
gaza dönüfltürülmesi ve do¤algaz çak›l serme ifli
hatt› döflenmesi
† Tesfiye tabakas› (flap yap›m ifli)
† Merkezi kilit, zil sistemi ve diyafon
sistemi (görüntülü diyafon cihaz› ve
tesisat› yap›m ifli dahil)

† Toprakalt› betonarme perde duvarlar›n›n su yal›t›m› ifli

† Mermer merdiven, sahanl›k, limonluk, süpürgelik ve eflik yap›m›

† Tranfle-tesisat ba¤lama yap›m ifli

† Mermer yap›m› ve tafl flömine ifli
† Mermer merdiven d›fl cephe tafl
kaplama ifli
† Mutfak aspiratörü ve montaj› ifli
† Paratöner yap›m ifli
† Park ve sokak elektrik iflleri
† (PDK) Prefabrik döfleme kiriflleri yap›m ifli
† Pencere ve balkon denizliklerinin
yapt›r›lmas› ifli
† Ponzablok hafif yal›t›m sistemleri
† Prefabrik trafo istasyon inflaat› ve
bina içindeki hücre inflaatlar›
† PTT telefon flebekesi hafriyat, menol ve büz imalat› ifli
† Saçak beton at›lmas› ve bloklar›n
d›fl kap› girifllerinin mermer kaplanmas› ifli
† S›¤›nak inflas› ifli
† Su yal›t›m ifllemi
† Subasman› ve binan›n kaba inflaat›
† Telefon flebekeleri ankastralar›
yapt›r›lmas›, çöp toplama kaplar›
(konteyn›r) yap›m›
† Temel duvarlar›n beton ile desteklenmesi ifli
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† Trafo binas› yap›m› ifli
† Ya¤mur suyu oluklar› ile indirme
borular› montaj› ifli
† Yang›n merdiveni
† Yol ve sanat yap›lar› inflaat› ifli
Bu ifllerin hepsinin veya birkaç›n›n veya ayr› ayr› her birinin müteahhitler
veya tafleronlarca konut yap› kooperatiflerine yap›lmas›, istisna uygulamas›na engel de¤ildir. Müteahhitlerin konut yap› kooperatiflerine karfl›
üstlendikleri inflaat taahhüt ifllerinin
bir k›sm›n› tafleronlara yapt›rmalar›
halinde, tafleronun müteahhide verdi¤i hizmet katma de¤er vergisine
tabi olacak, müteahhidin kooperatife yapt›¤› inflaat taahhüt ifli ise vergiden müstesna olacakt›r.”
2 - ‹stisna Kapsam›na Girmeyen
‹fllemler
Konut yap› kooperatiflerine yap›lan
ve inflaat ifli niteli¤inde olmayan veya
taahhüde dayanmayan hizmet ifalar›
ile her türlü mal teslimleri, istisnadan
yararlanamayacakt›r. Dolay›s›yla bu
teslim ve hizmetler genel hükümlere
göre katma de¤er vergisine tabi olacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Buna göre, tek bafl›na hafriyat ifli,
muhasebecilik, plan-proje çizimi, anayoldaki refüj-lerin a¤açland›r›lmas› ve
buralarda toprak üstünün bitki ile kapat›lmas›, kooperatife ait arazinin
çevresini kafes ve dikenli tel ile kapatma ifli, parselasyon, aplikasyon (araziye uygulama) ve benzeri hizmetlerde
istisna uygulanmayacakt›r.
Öte yandan, kooperatiflere yap›lan
teslimler tamam›yle genel hükümler
çerçevesinde katma de¤er vergisine
tabi bulunmaktad›r. Buna göre kooperatiflere yap›lan demir, çimento,
kereste, cam, k›rtasiye malzemesi ve
benzeri teslimlerde genel hükümler
çerçevesinde katma de¤er vergisi uygulanacakt›r.
Kooperatiflerin arsa al›mlar›nda da
genel hükümler geçerlidir. Buna göre
özel mülk konusu bir arsan›n (müzayede mahallinde yap›lan sat›fl› d›fl›nda) do¤rudan kooperatiflere teslimi
katma de¤er vergisinin konusuna girmemektedir. Ancak konut yap› kooperatiflerinin ticari bir iflletmeye dahil olan veya özel mülk konusu olmakla beraber müzayede mahallinde

sat›lan bir arsay› sat›n almalar› ifllemi,
katma de¤er vergisine tabi olacakt›r.
Konut yap› kooperatiflerinin emanet
usulüyle inflaat ifli yapt›rmalar› halinde, tafleron ve müteahhitler taraf›ndan konut yap› kooperatiflerine yap›lan malzeme hariç iflçilik hizmetleri
katma de¤er vergisinden istisna olacak, bunun d›fl›nda inflatta kullan›lmak üzere piyasadan sat›n al›nan
mal ve hizmetler yukar›da da belirtildi¤i gibi vergiye tabi tutulacakt›r.
B - 29 Temmuz 1998 Tarihinden
Sonra ‹nflaat Ruhsat› Al›nm›fl
‹nflaatlara ‹liflkin Olarak Konut
Yap› Kooperatiflerine Yap›lan
‹nflaat Ve Taahhüt ‹flleri
29.07.1998 tarihinden sonra kurulmufl veya inflaat ruhsat› alm›fl konut
yap› kooperatiflerine yap›lan inflaat
taahhüt ifllerinin Katma De¤er Vergisinden istisna olmas› mümkün olmay›p 2002/4480 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› do¤rultusunda konut yap› kooperatiflerine yap›lan inflaat taahhüt
iflleri % 1 oran›nda Katma De¤er Vergisine tabi olacakt›r.

KAYNAKÇA
“Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i (9 seri no.lu)” Resmi Gazete 31 Aral›k 1984 tarih ve 18622 say›
“Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i” Resmi Gazete 16 Aral›k 1988 tarih ve 20021 say›..
“Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i (49 seri no.lu)” Resmi Gazete 20 Temmuz 1995
tarih ve 22349 say›
“Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i (66 seri no.lu)” Resmi Gazete 3 Mart 1998
tarih ve 23275 say›
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VERG‹ UYUfiMAZLIKLARININ
YARGISAL YOLLA ÇÖZÜMÜ VE
YARGILAMA SÜREC‹
Kemal AKMAZ*
Öznur AKYOL**

1.G‹R‹fi
ilindi¤i üzere Vergi ‹daresi ile mükellef/yükümlüler aras›nda ç›kan uyuflmazl›klar›n çözümünde iki yol bulunmaktad›r. Bunlar uyuflmazl›klar›n
idari aflamada çözümü ve yarg› aflamas›nda çözümüdür. 213 say›l› Vergi Usul Kanunu kapsam›na giren vergilerde ortaya ç›kan uyuflmazl›klarda mükellef iki yoldan birini tercih etmekte özgürdür.

B

‹dari ifllem ve eylemlerin yarg›sal denetimi Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n
125. maddesinde hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bu madde de ; “‹darenin her türlü
eylem ve ifllemlerine karfl› yarg› yolu aç›kt›r…” hükmü bulunmaktad›r. Bu nedenle vergi ile ilgili mükellef ve idare aras›nda ortaya ç›kan idari eylem ve ifllemlere ait uyuflmazl›klar da mükellefler taraf›ndan idari davaya konu edilebilecektir. Bu mükelleflere anayasa taraf›ndan tan›nm›fl bir hakt›r. Mükelleflere tan›nan bu hak 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu’nda ayr›nt›l›
olarak düzenlenmifltir.
Biz de bu çal›flmam›zda vergisel sorunlar›n yarg› yoluyla çözülmesi ve yarg›lama sürecini irdeleyece¤iz.
2. VERG‹ DAVASININ KONUSU VE DAVA AÇMA HAKKININ DO⁄MASI
Genel olarak genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlülükler ve bunlara iliflkin zam ve cezalar
ile tarifeler dolay›s›yla ortaya ç›kacak uyuflmazl›klar vergi davas›n›n konusunu
oluflturmaktad›r. Bunun yan›nda kamu alaca¤›n›n tahsiline iliflkin uygulama* Vergi Denetmeni, E. Tarifl Müfettifli Vergi Denetmenleri Büro Baflkanl›¤›
** Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ö¤rencisi
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lar da vergi davalar›n›n konusunu
oluflturabilir (K›z›lot ve K›z›lot, 2006,
309). Bununla birlikte vergi davas›n›n
konusuna giren bir davan›n aç›labilmesi için 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 378. maddesinde belirtildi¤i gibi;
“_ Verginin tarh edilmesi,
_ Cezan›n kesilmesi,
_ Tadilat ve takdir komisyonlar› kararlar›n›n tebli¤ edilmifl olmas›;
_ Tevkif yoluyla al›nan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yap›lm›fl
ve ödemeyi yapan taraf›ndan verginin kesilmifl olmas› laz›md›r.
Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh
edilen vergilere karfl› dava açamazlar
(Dn. 7. D. 04.04.2005 T, 2001/1850
E., 2005/566 K). Bu kanunun vergi
hatalar›na ait hükümleri mahfuzdur.”
2.1-Verginin Tarh›
Esas itibariyle aleyhine dava aç›labilecek tarhiyat, mükellef beyan›na dayanmayan, ikmalen, re’sen veya idarece yap›lan tarhiyatt›r ve kural olarak mükellefin kendi beyan ettikleri
matrahlar üzerinden yap›lacak tarhiyatlara karfl› dava açma haklar› bulunmamaktad›r (Tosuner ve Tosuner,
2006, 135). Ancak mükellefin beyan
etti¤i matrahta vergi hatas› varsa veya mükellef beyan›n› ihtirazi kay›tla
yapm›flsa o zaman kendi beyan ettikleri matrahlara karfl› da dava açma
haklar› olmaktad›r.
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2.2-Vergi Cezas› Kesilmesi
Ceza muhataplar›n›n adlar›na kesilen
cezalara karfl› dava açma haklar› vard›r. Bu hakk›n do¤abilmesi için cezan›n kesilmifl ve muhataba tebli¤ edilmifl olmas› gerekir. V.U.K’nun 366.
maddesine göre kesilen cezan›n ilgililere ceza ihbarnamesi ile tebli¤ edilmesi gerekmektedir.
2.3- Takdir Komisyonu Kararlar›
Yükümlüler takdir komisyonu kararlar›na karfl› dava açamazlar. Çünkü
yükümlüler ancak kendileri bak›m›ndan yürütülmesi zorunlu ifllemlere
karfl› dava açabilirler. Takdir komisyonu kararlar› kendilerine do¤rudan uygulanmayaca¤›ndan bu kararlara
karfl› vergi mahkemelerine baflvuramazlar. Ancak baz› durumlar›n varl›¤›
halinde takdir komisyonu kararlar›na
karfl› yükümlüler de dava açabilmektedirler (Tosuner ve Ar›kan, 2006, 137).
Bu anlamda mükellefler ancak vergi
dairesinin bu matrah tespitine dayanarak yapt›¤› vergi tarhiyat›na karfl›
dava açabilirler (K›z›lot ve K›z›lot,
2006, 314).
Vergi daireleri ise tadilat ve takdir komisyonlar›nca tahmin ve takdir olunan matrahlara karfl› vergi mahkemesinde dava açabilmektedir ( V.U.K
Md. 377/2 ). Bu durumda yetki vergi dairesi müdürüne aittir. Dan›fltay
da bir karar›nda " Temyiz ve ‹tiraz yoluna baflvurma hususunda hazine
müflavir avukatlar›n›n ve hazine avuHakemsiz Yaz›lar
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katlar›n›n idareyi temsil yetkisi yoktur, bu yetki münhas›ran vergi dairesi müdürüne aittir ve münhas›ran onlar taraf›ndan kullan›labilir."(Dan. 7.
Dairesi, 26.5.1986 tarih ve E. 1984 /
1589 , K. 1986/ 1713 say›l› karar›).
fieklinde konuya bir aç›klama getirmifltir.
Belediyelerde bu yetki varidat müdürü, olmayan yerlerde hesap iflleri müdürü ya da o görevi yapan taraf›ndan
kullan›lmaktad›r.
Vergi daireleri Maliye Bakanl›¤›n›n, ‹l
özel idareleri ile belediyeler valilerin
onay›n› almaks›z›n vergi mahkemelerinin kararlar›na karfl› Dan›fltay’da
temyiz davas› açamazlar. (V.U.K. Md.
377/4 ). Bölge idare mahkemesine
baflvurmada ise bu onay aranmamaktad›r.
2.4- Tevkif Yoluyla Ödenen Vergiler
Tevkif yoluyla ödenen vergilerde dava aç›labilmesi için istihkak sahibine
ödemenin yap›lm›fl ve verginin kesilmifl olmas› gerekmektedir. E¤er vergi
kesintisi yap›lm›fl fakat kesilen vergi
sorumlu taraf›ndan vergi dairesine
ödenmemiflse, bu durumda vergi
mükellefinin vergi kesintisi yap›ld›¤›n›
ispatlamas› flart›yla davan›n taraf›n›n
vergi sorumlusu olmas› gerekmektedir (Tosuner ve Ar›kan, 2006, 138).
2.5- Tebli¤ Edilen Ödeme Emrine
Karfl› Dava Aç›lmas›
Tarh ve tahakkuku gerçekleflmifl olHakemsiz Yaz›lar
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mas›na karfl›l›k mükellef taraf›ndan
ödenmeyen vergiler için mükelleflere
ilgili kurumca ödeme emri ç›kar›l›r ve
bu belgeler ilgili mükellefe yasaya uygun olarak tebli¤ edilir. Ödeme emrini tebellü¤ eden mükellefler kanuni
süresi içinde (7 gün) ilgili ödeme emrine karfl› vergi davas› açabilirler. Ancak aç›lacak davalar belirli konularla
s›n›rland›r›lm›flt›r. Ödeme emrine karfl› aç›lacak olan davalar ancak; Borcun bulunmad›¤›, k›smen ödenmifl oldu¤u, zamanafl›m›na u¤ram›fl oldu¤u
gerekçeleri ile aç›labilir.
2.6- ‹htiyati Tahakkuk ve ‹htiyati
Haciz ‹fllemelerine Karfl› Dava
Aç›lmas›
6183 Say›l› A.A.T.U.H.K’da belirtildi¤i
üzere, kamu alacaklar›n›n güvence
alt›na al›nabilmesi için ihtiyati haciz
ve ihtiyati tahakkuk ifllemleri düzenlenmifltir. Devletin kamu alaca¤›na
daha h›zl› ve güvenli flekilde ulaflmas›n› sa¤layan bu düzenlemede belirli
flartlar sa¤land›¤›nda mükelleflerin
bilgisi olmadan tahakkuk ve haciz ifllemleri uygulanmaktad›r. Böyle bir
idari ifllemin de yarg› denetimine tabi
tutulmas› gerekmektedir.
2.7- Tecil ‹ste¤inin Reddi
6183 Say›l› Kanun’un 48. maddesine
göre, kamu borcunun vadesinde
ödenmesi veya haczin tatbiki veya
haczolunmufl mallar›n paraya çevrilmesi kamu borçlusunu çok zor duruM a r t
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ma düflürecekse, borçlu taraf›ndan
yaz› ile istenmifl ve teminat gösterilmifl olmak flart›yla alacakl› amme idaresince veya yetkili k›laca¤› makamlarca; vergi, resim, harç, ceza tahkik
ve takiplerine ait muhakeme masraflar›, vergi cezas›, para cezas› ve gecikme zamm› alacaklar› iki y›l, bu alacaklar d›fl›nda kalan kamu alacaklar› ise
befl y›l› geçmemek üzere ve faiz al›narak tecil olunabilir. Tecil iste¤i reddedilen yükümlü idarenin bu red ifllemine karfl› vergi mahkemesinde dava
açabilir (Tosuner ve Ar›kan, 2006, 141).
2.8- Dava Konusu Di¤er ‹fllemler
Yukar›da izah edilen dava konusu ifllemlerin yan›nda, bir ifllemin iptali,
tarhiyat›n terkini veya tahsil edilmifl vergilerde iade ifllemleri de vergi yarg›s›na konu olabilir. Ayr›ca Bakanlar Kurulu’nun genel düzenleyici
ifllemleri, Maliye Bakanl›¤›’n›n yönetmelik ve tebli¤leri gibi objektif ifllemler de dava konusu yap›labilece¤i gibi idarenin baz› subjektif ifllemleri
de vergi davas›na konu olabilmektedir. Buna örnek olarak il ve ilçe idare
kurullar›n›n verginin terkinine esas
olan hasar saptamas›na iliflkin ifllemleri, yat›r›m indiriminden, gümrük
vergisi muafl›k ve taksitlendirilmesinden yararlanmak için al›nmas› öngörülen teflvik belgeleri, uzlaflma komisyonunun uzlaflman›n gerçekleflmedi¤i yolundaki kararlar› gösterilebilir
(K›rbafl, 2001, 214).
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Di¤er yandan ilke olarak sirkülerler
dava edilemez. Ancak sirküler yay›mlanmak suretiyle, vergilendirmeye iliflkin düzenleme de yap›lamaz. Baflka
bir anlat›mla, sirküler düzenleyici nitelikte bir ifllem de¤ildir. Maliye Bakanl›¤›’n›n aksine hareket etmesi yani düzenleyici nitelikli ifllem yapmas›
durumunda, iptali için dava aç›lmas›
mümkündür (K›z›lot, 2007, 35).
Zira 3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi
Kanunu’nun 29/2’nci maddesiyle geçici 15’nci maddesine dayan›larak yay›mlanan KDVK-5/2003-5 Say›l› Katma De¤er Vergisi Sirküleri ile ilgi olarak Dan›fltay’a intikal eden olayda ,
Dan›fltay’ca “inflaat yap› ruhsat›n›n
münhas›ran konut yap› kooperatifi
ad›na düzenlenmemifl ise yap›lan inflaat taahhüt ifllerinin istisnadan ya
da indirimli oranda KDV’den yararlan›lmas› mümkün de¤ildir”, ibaresinin
iptaline karar verilmifltir Dn. 4. D.’nin,
31.10.2006 tarih ve E.2006/1452,
K.2006/2080 say›l› Karar› ( Yaklafl›m
Dergisi, Nisan 2007, s:172, s.288289.).
Gümrüklerde al›nan vergilerle ilgili
uyuflmazl›klar, di¤er vergilerin tabi oldu¤u usullere tabi olmakla birlikte,
bu vergilere karfl› dava aç›lmadan önce idare içindeki itiraz mercilerine
baflvurulmufl olmas› gerekir. ‹dari
baflvuru yolu tüketildikten sonra
olumlu bir sonuç al›nmad›¤› takdirde,
vergi mahkemesine baflvurulur.
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3- VERG‹ DAVASI AÇMAYA YETK‹L‹
OLANLAR
213 Say›l› V.U.K.’nun 377. maddesinde; mükellefler ve ad›na vergi cezas›
kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karfl› vergi mahkemelerinde dava açmaya yetkili kifliler olarak belirtilmifllerdir. Mükellef veya
ad›na ceza kesilen flah›s, gerçek ya
da tüzel kifli olabilir. Küçüklük veya k›s›tl›l›k hallerinde ve tüzel kifliler için
kanuni temsilciler dava açmaya yetkilidirler. Ayr›ca vekille de dava açmak
mümkündür. Avukatl›k Kanuna göre
ve ‹.Y.U.K’nda belirtildi¤i üzere bu
vekil avukat olmal›d›r. Aksi takdirde
dilekçenin 30 gün içinde bizzat yada
avukat vas›tas›yla dava aç›lmak üzere
reddedilmesi söz konusu olur. (‹YUK
Md. 15/d ).
Ayr›ca V.U.K.’nun Mükerrer 49. maddesinde belirtilen kurulufllar da belli
konularda dava açabilmektedirler.
Emlak vergisinde bina metrekare inflaat maliyet bedellerine karfl› Türkiye
Ticaret, Sanayi, Deniz Odalar› ve Ticaret Borsalar› Birli¤i, takdir komisyonlar›n›n arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim de¤er tespitine iliflkin kararlar›na karfl› da kendilerine karar
tebli¤ edilen daire, kurum, teflekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarl›klar› da dava açabilmektedirler.
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4-YETK‹L‹ VERG‹ MAHKEMES‹
Yetki ; “Bir yarg› yerinin davay› çözebilmek için yer aç›s›ndan görevli olmas›n› ” ifade eder (Coflkun, 1993,
34). ‹dari s›n›rlar içindeki bir alanda
meydana gelen uyuflmazl›¤› çözmeye
yetkili yarg› yerinin belirlenmesi yetki
kurallar› çerçevesinde olur. Vergi davas›, yasada öngörülen yetkili mahkemeye aç›l›r. ‹.Y.U.K’un 37. maddesinde vergi uyuflmazl›klar›nda hangi
mahkemenin yetkili olaca¤› belirtilmifltir. Buna göre;
_ Uyuflmazl›k konusu vergi, resim,
harç ve benzeri yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezalar› kesen ,
_ Gümrük Kanununa göre al›nmas›
gereken vergilerle, V.U.K. gere¤ince
flikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine iliflkin ifllemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,
_ A.A.T.U.H.K’ nun uygulanmas›nda
ödeme emrini düzenleyen,
_ Di¤er uyuflmazl›klarda dava konusu
ifllemi yapan, vergi dairesinin bulundu¤u yerdeki vergi mahkemesi yetkili mahkemedir.
5- DAVA AÇMA fiEKL‹
Vergi davas›, Dan›fltay ve ilgili mahkeme baflkanl›¤›na hitaben yaz›lm›fl imzal› dilekçeyle aç›l›r. (‹YUK m.3/1). Dilekçelerde taraflar›n ve varsa vekillerinin ya da temsilcilerinin ad ve soyad-
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l a r › y a d a u n v a n l a r › v e a d6-r D‹LEKÇEN‹N
e s l e r i , dVER‹LECE⁄‹
avaYERLER
n›n konusu ve nedenleriyle dayand›¤› ‹.Y.U.K’nun 4. maddesinde dilekçeledeliller, davaya konu olan idari iflle- rin verilece¤i yerler belirtilmifltir. Bumin bildirim tarihi, uyuflmazl›k konu- na göre; Dilekçeler ve savunmalara
su vergi ve cezan›n miktar›, türü ve iliflkin her türlü evrak,
y›l› ile ihbarnamenin tarihi ve numa_ Dan›fltay'a veya,
ras›yla varsa mükellef numaras› gösterilir. Dilekçe dava konusu karar ve _ Ait oldu¤u idare ve vergi mahkebelgelerle birlikte karfl› taraf say›s›n- mesi baflkanl›klar›na,
dan bir fazla olarak düzenlenir. Ku- _ Bunlar›n bulunmad›¤› yerlerde asliral olarak her idari ifllem aleyhine ay- ye mahkemelerine veya,
r› ayr› dava açmak gerekir. Ancak _ Yabanc› ülkelerde Türk konsolosaralar›nda maddi veya hukuki yön- luklar›na verilebilir.
den ba¤l›l›k ya da sebep- sonuç iliflki7- DAVA AÇMA SÜRES‹ ve SÜREN‹N
si bulunan birden fazla iflleme karfl›
bir dilekçe ile dava aç›labilir. Birden BAfiLANGICI
fazla kiflinin müflterek bir dilekçe ile Vergi mahkemelerinde dava açma
dava açabilmesi için, davac›lar›n hak süresi 30 gün olarak düzenlemifltir
ve menfaatlerinde ifltirak bulunmas› (‹YUK m. 7/1). Bu süreye riayet edilve davaya yol açan olay ve hukuki ne- mesi gerekir. Aksi takdirde dava
denlerin ayn› olmas› gerekmektedir. ‹YUK m. 15/ 1-b hükmü uyar›nca
‹dari yarg›da yetki kamu düzeninden esasa girilmeden ilk inceleme evresinsay›ld›¤›ndan 2577 say›l› Kanunun de önkoflullar yönünden süre afl›m›
14. maddesinde; ilk inceleme konula- nedeniyle reddedilir.
r› aras›nda say›lm›fl ve davan›n her Özel kanunlarda ayr› süreler gösterilaflamas›nda re’sen göz önünde tutu- miflse, bu kanunlardaki süreler esas
laca¤› belirtilmifltir (Dan›fltay ‹dari Da- al›n›r. Ancak ödeme emirlerine karfl›
va Daireleri Kurulunun 3.5.1985 gün 7 gün içinde dava aç›lmas› gerekir.
ve E: 1985 / 180 ,K : 1985 / 71 say›- ‹lgililer, vergi davas›na konu olacak ifll› Karar›, Dan›fltay Dergisi, s: 60 –61, lem veya eylem için idari baflvuru
s.107-110). Bu ilkenin do¤al bir sonu- hakk›n› kullanarak vergi idaresine
cu olarak da taraflar anlaflma yoluyla baflvurabilirler. ‹darenin 60 gün içinyetkili yarg› yerini belirleyemezler, de- de cevap vermemesi yada red cevab›
¤ifltiremezler (Dn. 5. D.’nin 26.05.1987 vermesi hallerinde, dava açma süresi
tarih, E :1985 / 813, K : 1987 / 837 duruma göre 60 günün bitiminden
say›l› Karar› , Dan›fltay Dergisi , s. 68- ya da cevap tarihinden itibaren iflle69 ,s. 418-419).
meye bafllar. ‹darenin cevab› kesin
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de¤ilse, mükellef kesin cevab› bekleyebilir. Bu durumda dava açma süresi, kesin cevaba kadar ifllemez. Ancak, bekleme süresi baflvuru tarihinden itibaren 6 ay› geçemez.
Bilindi¤i üzere idari uyuflmazl›klarda
süreler (yaz›l› bildirimi) tebli¤i izleyen
günden bafllar.
Vergi, resim ve harçlar ve benzeri
mali yükümler ve bunlar›n zam ve cezalar›ndan do¤an uyuflmazl›klarda da;
_ Tahakkuku tahsile ba¤l› olan vergilerde tahsilât›n yap›ld›¤›,
_ Tebli¤ yap›lan hallerde veya tebli¤
yerine geçen ifllemlerde tebli¤in yap›ld›¤›,
_ Tevkif yoluyla al›nan vergilerde istihkak sahibine ödemenin yap›ld›¤›,
_ Tescile ba¤l› vergilerde tescilin yap›ld›¤›,
_ ‹darenin dava açmas› gereken konularda ilgili merci ya da komisyon
karar›n›n idareye geldi¤i tarihi izleyen
günden bafllar.
_ ‹htiyati hacizde, haczin uyguland›¤› ya da g›yaben hacizlerde haczin
tebli¤ edildi¤i tarihi izleyen günden
bafllar. ( ‹YUK m. 7 / 2 )
Adresleri belli olmayanlara özel kanunlar›ndaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yap›lan hallerde, özel
kanununda aksine bir hüküm bulunmad›kça, süre son ilan tarihini izleyen
günden itibaren on befl gün sonra ifllemeye bafllar.( ‹YUK m.7 / 3 )
Hakemsiz Yaz›lar
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‹lan› gereken düzenleyici ifllemlerde
dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren bafllar. Ancak bu ifllemlerin uygulanmas› üzerine ilgililer, düzenleyici ifllem veya uygulanan ifllem
yahut her ikisi aleyhine birden dava
açabilirler. Düzenleyici ifllemin iptal
edilmemifl olmas› bu düzenlemeye
dayal› ifllemin iptaline engel olmaz.
( ‹YUK m. 7 / 4).
Tatil günleri sürelere dahildir. Ancak,
sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çal›flma gününün bitimine kadar uzar. Sürelerin bitmesi çal›flmaya ara verme
zaman›na rastlarsa bu süreler, ara
vermenin sona erdi¤i günü izleyen
tarihten itibaren 7 gün uzam›fl say›l›r.
Vergi Usul Kanununun ek 7. Maddesine göre uzlaflma gerçekleflmedi¤i
taktirde dava açma süresi bitmifl ya
da 15 günden az kalm›fl ise bu süre
tutana¤›n tebli¤i tarihinden bafllayarak 15 gün kadar uzar.
Yine 2577 Say›l› Kanun’un 31. maddesinin H.M.U.K’a yapt›¤› at›f uyar›nca, dava açma süresi dolduktan sonra taraflardan birinin süresi içinde dava açmas› halinde di¤er taraf, dava
açma dilekçesinin tebli¤i üzerine cevap verme süresi içinde karfl› dava
açabilir.
8- TEBL‹GAT VE CEVAP VERME
Dava dilekçesinin ilgili yarg› yerine verilmesinden ve ilk incelemenin taM a r t
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mamlanmas›ndan sonra, dilekçe ve
eklerinin daval›ya tebli¤i ile vergi davas›n›n yürütülmesine bafllanm›fl olur
(K›z›lot ve K›z›lot, 2006, 430).
Tebligat ve cevap verme ifllemlerinin
usul ve sürecine iliflkin düzenleme
‹dari Yarg›lama Usulü Kanun’un 16.
maddesinde yap›lm›flt›r. Madde 16’ya
göre;
1. Dava dilekçesinin ve eklerinin birer
örne¤i daval›ya, daval›n›n verece¤i
savunma davac›ya tebli¤ olunur.
2. Davac›n›n ikinci dilekçesi daval›ya,
daval›n›n verece¤i ikinci savunmada
davac›ya tebli¤ edilir. Buna karfl› davac› cevap veremez. Ancak, daval›n›n ikinci savunmas›nda, davac›n›n
cevapland›rmas›n› gerektiren hususlar bulundu¤u, davan›n görülmesi s›ras›nda anlafl›l›rsa, davac›ya, cevap
vermesi için bir süre verilir.
3. Taraflar yap›lacak tebli¤lere karfl›,
tebli¤ tarihinden itibaren otuz gün
içinde cevap verebilirler. Bu süre, ancak hakl› sebeplerin bulunmas› halinde, taraflardan birinin iste¤i üzerine
görevli mahkeme karar› ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus
olmak üzere uzat›labilir. Sürenin geçmesinden sonra yap›lan uzatma talepleri kabul edilmez.
4. Taraflar, sürenin geçmesinden
sonra verecekleri savunmalara veya
ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler.
5. Davalara iliflkin ifllem dosyas›n›n
M a r t

-

N i s a n

Y›l: 2007 Say›: 80

asl› veya onayl› örne¤i idarenin savunmas› ile birlikte, Dan›fltay ve ilgili
mahkeme baflkanl›¤›na gönderilir.
Buna göre, vergi davalar›nda tebligat
ve taraflar›n birbirleri ile cevaplaflmalar› süreci flu flekilde gerçekleflir;
• Mahkeme ilk olarak dava dilekçesi
ve eklerinin bir örne¤ini, daval› idareye tebli¤ eder.
• Daval› idarenin bu tebli¤i izleyen
30 gün içerisinde verece¤i savunma
ise, davac›ya tebli¤ edilir.
• Davac›, daval› idarenin kendisine
tebli¤ edilen savunmas›na karfl›, yine
savunman›n tebli¤i tarihinden itibaren 30 gün içinde, savunmaya karfl›
verece¤i cevab›, mahkemeye sunar.
• Mahkeme, davac›n›n savunmaya
verdi¤i cevab›, daval› idareye tebli¤
eder. Daval› idare, savunmaya cevab›n kendisine tebli¤inden itibaren yine 30 gün içinde ikinci savunmas›n›
mahkemeye iletir.
• Daval› idarenin ikinci savunmas› da
mahkemece daval›ya tebli¤ edilir. Davac›n›n bu ikinci savunmaya karfl› cevap verme hakk› yoktur (K›z›lot ve K›z›lot, 2006, 430). Ancak madde hükmündeki durum söz konusu olursa
bir defaya mahsus olmak üzere süre
uzat›lmaktad›r.
Vergi davalar›nda esas itibariyle tebligat ve cevaplaflma ifllemleri, dava dilekçesinin daval›ya, daval›n›n 1. savunmas›n›n ise davac›ya tebli¤i ile
Hakemsiz Yaz›lar
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bafllamaktad›r. Davac›n›n savunmaya
karfl› cevab›n›n davl›ya, daval›n›nsa 2.
savunmas›n›n davac›ya tebli¤i ile sona erer. Bunlar›n sonucunda ise dava
dosyas› tekemmül etmifl (oluflmufl)
olur. Taraflardan davac› dava dilekçesi ve birinci cevap dilekçesinde, daval› ise, iki savunma dilekçesinde olmak
üzere ikifler defa hukuki neden ve gerekçelerini aç›klama imkan›n› kullanm›fl olurlar (Özbalc›, 2006, 361).
Daval› ve davac›n›n verecekleri dilekçeler herhangi bir flekil flart›na tabi
de¤ildir. Süre ise karfl› taraf dilekçesinin tebli¤ edildi¤i günden itibaren
bafllar ve otuzuncu günün çal›flma
saati bitiminde son bulur. Sürenin bitiminin tatile rastlamas› halinde, süre,
izleyen ifl gününün çal›flma saati sonunda biter. Çal›flmaya ara verme zaman›na rastlamas› halinde de, cevap
süresinin dava dilekçelerinde oldu¤u
gibi, çal›flmaya ara verme zaman›n›n
bitiminden sonra yedi gün uzayaca¤›
kabul edilmektedir (Özbalc›, 2006, 361).
Vergi davalar›, vergi mahkemesinde
dava dilekçesi ile aç›lmakta ve bu dilekçede ileri sürülemeyen iddia ve talepler sonradan dikkate al›nmamaktad›r (Aksoy, 1999, 194). Bu nedenle
özellikle davac›n›n mahkemeden ek
süre talep etmesi hakl› görülebilmektedir. Çünkü cevap verme süresi geçirildikten sonra yap›lan baflvurularda
taraflar›n buna ba¤l› olarak hak talep
etme imkanlar› ortadan kalkmaktad›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Savunma ve karfl› cevap dilekçeleri,
genellikle davan›n görülece¤i yarg›
yerine verilmektedir. Ancak bununla
birlikte istenirse dilekçe, ait oldu¤u
mahkeme baflkanl›¤›na veya bu mahkemeye gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi baflkanl›klar›na
verilir. ‹dare veya vergi mahkemesi
bulunmayan yerlerde asliye hukuk
hakimliklerine veya yabanc› ülkelerde
Türk konsolosluklar›na, ait oldu¤u
mahkemeye gönderilmek üzere verilebilmektedir (Karakoç, 1995, 169).
Dosyan›n tekemmülü için, daval›dan
savunma dilekçesi ve davac›dan bunun karfl› cevab›n› içeren dilekçe ile,
daval›dan bu cevaba göre ikinci savunma dilekçesinin al›nmas› zorunludur. Bunlar yap›lmadan karara var›ld›¤›nda, Kanunun usul hükümleri ihlal
edilmifl olur. Bu nedenle karar temyiz
aflamas›nda bozulur (Özbalc›, 2006,
365).
Aç›lan davalarda taraflar›n birbirlerine savunma yapmalar› zorunlu de¤ildir. Bu gibi durumlarda, vergi mahkemesi “savunma”, “savunmaya cevap”, ya da “ikinci savunma” dilekçelerinin verilmesi gereken sürenin dolmas›n› bekler. Dilekçeler süre doldu¤u halde verilmemiflse, dava dosyas›
bu dilekçeler aranmadan tekemmül
etmifl (oluflmufl) olur. Baz› durumlarda, davac› dosyas›n›n bir an önce sonuçlanmas›n› arzu ediyor ve savunma dilekçelerine yan›t vermeye gerek
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de duymuyorsa, bir dilekçe ile ilgili
vergi mahkemesine “savunmaya cevap” vermeyece¤ini bildirir. Böyle
olunca “ikinci savunma” dilekçesine
de gerek kalmaz ve davan›n sonuçlanma süresi yaklafl›k olarak 60 gün
k›salm›fl olur. Ancak, savunmaya cevap verilmeyece¤inin bildirildi¤i dilekçede, savunma dilekçesi ile ilgili yorum yapmaktan kaç›n›lmal›d›r (K›z›lot
ve K›z›lot, 2006, 435). Aksi taktirde
daval›n›n 2. savunma dilekçesi vermesine neden olmaktad›r.
9- DAVANIN GÖRÜLMES‹ VE
DURUfiMA
2577 say›l› Kanun’un 1. maddesinin
2. bendine göre, Dan›fltay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri
ve vergi mahkemelerinde yaz›l› yarg›lama usulü uygulan›r ve inceleme evrak üzerinde yap›l›r (Arslan, 2005,
295). Davalar›n görülmesinde sözlü
veya yaz›l› yarg›lama usulünün tercih
edilme sebebi verginin özelli¤inden
ve uyuflmazl›klar›n çözümüne sürat
kazand›r›lmas› düflüncesinden kaynaklanmaktad›r. (Bilici, 2005, 133).
Buna göre idari davalarda mahkeme
kural olarak, taraflar›n yaz›l› iddia ve
savunmalar› ile bu iddia ve savunmalar› desteklemek amac›yla sunduklar›
belgeler ile ilgili yerlerden bizzat getirtti¤i belgeleri incelemek suretiyle
davay› karara ba¤lamak durumundad›r (K›z›lot ve K›z›lot, 2006, 435).
Ancak buna ra¤men, baz› hallerde
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dava sürecinde duruflma yap›labilmektedir. Duruflma, taraflar›n mahkeme önünde, sözlü olarak sav ve savunmalar›n› tekrarlamalar›d›r. Duruflma, duruflmalara iliflkin esaslar ve duruflmal› ifllerde karar verilmesi konular›nda düzenlemelere ‹YUK’un 17-19.
maddeleri aras›nda yer verilmifltir
(Yaflin, 2006, 107).
Madde 17’ye göre;
1. Dan›fltay ile idare ve vergi mahkemelerinde aç›lan iptal ve bir milyar liray› aflan (2007 y›l›nsa 6.370.-YTL’n›
geçen) tam yarg› davalar› ile tarh
edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlülükler ve bunlar›n
zam ve cezalar› toplam› bir milyar liray› aflan (2006 y›l› için bu miktar
5.910YTL’d›r.) vergi davalar›nda, taraflardan birinin iste¤i üzerine duruflma yap›l›r.
2. Temyiz ve itirazlarda duruflma yap›lmas› taraflar›n iste¤ine ve Dan›fltay veya ilgili bölge idare mahkemesi karar›na ba¤l›d›r.
3. 1. ve 2. f›kralarda yer alan kay›tlara ba¤l› olmaks›z›n Dan›fltay, mahkeme ve hakim kendili¤inden duruflma
yap›lmas›na karar verebilir.
4. Duruflma davetiyeleri duruflma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.
Duruflmay› taraflardan biri isteyebilece¤i gibi VUK’nun mükerrer 378.
maddesine göre vergi davas›na konu
olan tarhiyat›n dayana¤› incelemeyi
Hakemsiz Yaz›lar
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yapm›fl bulunan inceleme eleman› da
duruflma istemi talebini idarenin savunma dilekçesinin sol üst köflesinde
belirtmesi gerekmektedir (K›z›lot ve
K›z›lot, 2006, 386). Esas itibariyle
duruflma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarla yap›labilir (Karakoç, 2003, 405).
Taraflar›n usulüne uygun duruflma isteklerine ra¤men, mahkemenin bu iste¤i dikkate almaks›z›n davay› duruflma yapmadan karara ba¤lamas›, itiraz ve temyiz incelemeleri yönünden
bir bozma nedeni oluflturmaktad›r
(K›z›lot ve K›z›lot, 2006, 436).
Duruflma ancak iptal davalar›nda,
uyuflmazl›k konusu belli tutar› aflan
tam yarg› ve vergi davalar›nda yap›labilmektedir. Bu esas, vergi mahkemeleri, idare mahkemeleri ve Dan›fltay’daki davalarda geçerlidir. Tek hakimle görülecek davada ise, uyuflmazl›k konusu miktar›n belli tutar› aflmas› her zaman söz konusu olmad›¤›
için, bu yönden duruflma yap›lmayacak olmakla birlikte, vergi hatalar›n›n
düzeltilmesinde durum farkl›l›k arz
etmektedir (Özbalc›, 2006, 386). Bilindi¤i üzere vergi hatalar›nda yükümlü dava açma süresi içerisinde
hatalar›n düzeltilmesi baflvurusu yapt›¤›nda, baflvurusu reddedildi¤inde
dava açma süresi geçmemiflse vergi
mahkemesinde dava açabilir. Yükümlü befl y›ll›k zamanafl›m› süresi
içinde olmak flart›yla dava açma süresi geçirildikten sonra yap›lan düzeltHakemsiz Yaz›lar
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me baflvurusu vergi dairesince reddedilirse, flikayet yolu ile Maliye Bakanl›¤›’na baflvurabilir. Bu baflvuru da
reddedildi¤inde vergi mahkemesine
iptal davas› açabilir (Tosuner ve Ar›kan, 2006, 106). ‹ptal davalar›nda
miktar k›s›tlamas› olmad›¤›ndan bunlardan tek hakimle çözümlenecek tutarda olanlar için, duruflma yap›labilmektedir.
‹ptal davalar›nda istek üzerine duruflma yap›lmas› zorunlu oldu¤u halde,
tam yarg› davalar› ile vergi davalar›nda iste¤in bulunmas› tek bafl›na yetmeyip anlaflmazl›k konusu miktar›n
2007 y›l›nda 6.370.-YTL’n› aflmas› gerekmektedir (Tosuner ve Ar›kan,
2006, 184).
Duruflma iste¤i davac› taraf›ndan,
esas itibariyle, dava dilekçesinde yap›l›r. Daval›n›n savunma dilekçesine
verilen cevap dilekçesinde de duruflma istenmesi mümkündür. Daval›n›n
ise, ilk savunma dilekçesi veya ikinci
karfl› cevap dilekçesinde duruflma istemesi gerekir. Belirtilen aflamalardan sonra, duruflma talep edilemez
(Özbalc›, 2006, 368).
Vergi davalar›nda duruflma talebini
mahkeme re’sen de isteyebilmektedir (Tosuner ve Ar›kan, 2006, 51).
Dan›fltay veya mahkemelerin (tek hakimle çözümlenecek olanlar da dahil
olmak üzere) kendiliklerinden duruflma yapmaya karar vermesi durumunda 6.370.-YTL’lik s›n›ra bak›lmaz.
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9.1- Duruflmalara ‹liflkin Esaslar
Duruflmalara iliflkin esaslar ‹YUK’nun
18. maddesinde düzenlenmifltir.
Maddeye göre;
1. Duruflmalar aç›k olarak yap›l›r. Genel ahlak›n ve kamu güvenli¤inin gerekli k›ld›¤› hallerde, görevli daire veya mahkemenin karar› ile, duruflman›n bir k›sm› veya tamam› gizli olarak
yap›l›r.
2. Duruflmalar› baflkan yönetir.
3. Duruflmalarda taraflara ikifler defa
söz hakk› verilir. Taraflardan yaln›z
biri gelirse onun aç›klamalar› dinlenir; hiç biri gelmezse duruflma aç›lmaz, inceleme evrak üzerinde yap›l›r.
4. Dan›fltay’da görülen davalar›n duruflmalar›nda savc›n›n bulunmas›
flartt›r. Taraflar dinlendikten sonra
savc› yaz›l› düflüncelerini aç›klar. Bundan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruflmaya son
verilir.
5. Duruflmal› ifllerde savc›lar, keflif,
bilirkifli incelemesi veya delil tespiti
yap›lmas›n› yahut ifllem dosyas›n›n
getirilmesini istedikleri taktirde, bu
istekleri görevli daire veya kurul taraf›ndan kabul edilmezse, iflin esas›
hakk›nda ayr›ca yaz›l› olarak düflünce
bildirirler
Duruflmada taraflara ikifler defa söz
hakk› verilmektedir. ‹lk söz hakk› davac›n›nd›r. Tayin edilen duruflma gününde taraflardan biri gelmezse, yaln›z gelen taraf›n dinlenmesi ile yetiM a r t
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nilmektedir. Bu durumda iki defa söz
verilmesi gere¤i de do¤maz. Taraflar›n ikisinin birden gelmemesi halinde
ise duruflma aç›lmaz. ‹nceleme evrak
üzerinde yap›l›r. Duruflma gününün
ertelenmesi yoluna gidilmez (Özbalc›, 2006, 372).
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer
378. maddesine göre, Dan›fltay ve
vergi mahkemelerinde yap›lan duruflmalarda iddia ve savunman›n gerekli
k›ld›¤› durumlarda, mahkeme vergi
davas›na konu olan tarhiyat›n dayana¤› olan incelemeyi yapm›fl bulunan
inceleme eleman›n› ve mükellefin duruflmada haz›r bulundurdu¤u mali
müflaviri ya da muhasebecisi dinlenir
(K›z›lot ve K›z›lot, 2006, 437). Bu hallerde, inceleme eleman› veya mükellefin muhasebecisi ve mali müflavirinin, daval› veya davac›n›n kendisi yahut yetkili temsilcisi ile birlikte duruflmaya kat›lmas› gerekir. Mükellefin
kendisi veya avukat› durumundaki
vekil olmadan muhasebeci veya mali
müflavirin dinlenmesi mümkün de¤ildir (Özbalc›, 2006, 373).
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer
378. maddesine göre inceleme eleman›n›n raporunda dinleme isteminde bulunmufl olmas›; ilgili vergi dairesince bu konuda aç›k istemde bulunmad›kça 2577 say›l› kanunun 17/1
maddesine uygun olarak yap›lm›fl bir
duruflma istemi olarak kabul edilmez
(Dn. 3. D’nin E:1995/3755 ve
K:1996/4486 say›l› Karar›).
Hakemsiz Yaz›lar
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Davalarda taraflar iddia ve savunmalar›n› dava dilekçesi ve savunma ve
cevap dilekçelerinde yapmak durumundad›rlar. Bu dilekçelerde ileri sürülmeyen taleplerin duruflmada söylenmesi mümkün olmamaktad›r. Davac›n›n davas›n› açt›ktan sonra, dava
dilekçesinde ileri sürdü¤ü iddialar ile
ba¤l› olup, bunlar› geniflletememesine iddian›n geniflletilmesi yasa¤› denilir. Daval› da dava dilekçesine karfl›
verdi¤i cevap layihas›nda ileri sürdü¤ü iddia ve yapt›¤› savunmas›yla ba¤l›d›r. Buna da savunman›n geniflletilmesi yasa¤› denilmektedir (Tosuner
ve Ar›kan, 2006, 175). Ancak taraflar›n duruflmada söyleyebilecekleri
hususlar sadece, dilekçe ve savunmalarda ileri sürdükleri sebep ve delillerin tart›fl›lmas› ile s›n›rl› de¤ildir. ‹ddia
ve savunman›n geniflletilemeyece¤i
hükmüne ba¤l› kal›nmakla birlikte
duruflmada her husus üzerinde durulabilmektedir.
‹YUK’nun 19. maddesine göre; duruflma yap›ld›ktan sonra en geç onbefl gün içinde karar verilir. Ara karar› verilen hallerde, bu karar›n yerine
getirilmesi üzerine, dosyalar öncelikle incelenir.
9.2-Duruflma Kurallar›ndaki
Usulsüzlüklerin Bozma Nedeni
Olmas›
Duruflmaya iliflkin kurallara uyulmas›
esas olup, kurallar›n ihlali savunma
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hakk›n› zedeleyece¤inden “bozma”
nedenini oluflturur. Bunlar;
• Taraflardan birinin talebi halinde
duruflma yap›lmas› gere¤inin ihlali;
buna göre taraflardan birinin istemesine ra¤men duruflman›n yap›lmamas›,
• Mahkemenin taraflardan yaln›zca
birini duruflmaya ça¤›rmas› hali,
• Duruflmay› yapan heyetle karar› veren heyetin farkl› olmas› durumu;
böyle bir durumun varl›¤› halinde karar› veren heyetin tekrar duruflma
yapmas› gerekmektedir.
• Duruflma tutana¤›nda imzas› olan
üyenin, kararda imzas›n›n olmay›fl› da
bozma nedenidir (K›z›lot ve K›z›lot,
2006, 439).
10- DOSYALARIN ‹NCELENMES‹
Dosyalar tekemmül ettikten sonra incelemeye geçilir. ‹YUK’da dosyalar›n
incelenmesi 20. maddede düzenlenmifltir. Maddeye göre;
1. Dan›fltay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta olduklar› davalara
ait her çeflit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içerisinde lüzumlu gördükleri evrak›n gönderilmesini ve her
türlü bilgilerin verilmesini taraflardan
ve ilgili di¤er yerlerden isteyebilirler.
Bu husustaki kararlar›n, ilgililerce, süresi içerisinde yerine getirilmesi mecburidir. Hakl› sebeplerin bulunmas›
halinde bu süre, bir defaya mahsus
olmak üzere uzat›labilir.
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olarak,
2 . T a r a f l a r d a n b i r i a r a krevlendirdi¤i
a r a r › n i cüye,
a p l araportör
r›n› yerine getirmedi¤i taktirde, bu dosyay› inceleyerek, raporunu haz›rdurumun verilecek karar üzerindeki lar. Bölge idare mahkemeleri ile idare
etkisi mahkemece önceden takdir ve vergi mahkemelerinde tetkik hakiedilir ve ara karar›nda bu husus ayr›- mi de yoktur; dosyalar›n incelenmesi
ca belirtilir.
üyeler taraf›ndan yap›l›r (Yaflin, 2006,
3. Ancak, istenen bilgi ve belgeler 109).
Devletin güvenli¤e veya yüksek men- Davan›n görülmesi s›ras›nda gerek
faatlerine veya Devletin güvenli¤i ve görülen ilave bilgi ve belgelerin istenyüksek menfaatiyle birlikte yabanc› mesi, ara karar›na ba¤lanmaktad›r.
devletlere de iliflkin ise, Baflbakan ve Taraflar gerekli bilgi ve belgeleri tayin
ilgili bakan, gerekçesini bildirmek su- edilen sürede vermedikleri taktirde
retiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri bunun karara etkisi de belirtilmekte
vermeyebilir. Verilmeyen bilgi ve bel- ve ara kararda bu hususa yer verilgelere dayan›larak ileri sürülen sa- mektedir (Özbalc›, 2006, 380).
vunmaya göre karar verilemez.
Vergi idaresinin bilgi isteme talebinin
4. 4001 say›l› Kanunun 10’uncu yerine getirilmemesi durumu için
maddesiyle yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 4369 say›l› Yasa öncesi cezai yapt›r›m
5. Dan›fltay, bölge idare mahkemele- düzenlenmifl olmas›na ra¤men, mahri ve vergi mahkemelerinde dosyalar, kemelerin an›lan kanun maddesine
bu kanun ve di¤er kanunlarda belir- dayal› bilgi isteme taleplerine uyultilen öncelik ve ivedilik durumlar› ile mamas› durumu için herhangi bir
Dan›fltay için Baflkanlar Kurulunca; yapt›r›m öngörülmemifltir (K›z›lot ve
di¤er mahkemeler için Hakimler ve K›z›lot, 2006, 440).
Savc›lar Yüksek Kurulunca konu itiVergi yarg›s›nda öncelikli olarak göbariyle tespit edilip resmi gazetede
rülecek olan hususlar flu flekilde s›railan edilecek öncelikli ifller göz önünlanabilir: Duruflma yap›ld›ktan sonra
de bulundurulmak suretiyle gelifl tarihlerine göre incelenir ve tekemmül en geç onbefl gün içinde karar verilir,
ettikleri s›ra dahilinde bir karara ba¤- ara karar verilen hallerde bu karar›n
lan›r. Bunlar›n d›fl›nda kalan dosyalar yerine getirilmesi üzerine dosyalar
ise tekemmül ettikleri s›raya göre ve öncelikle incelenir.
tekemmül tarihinden itibaren en geç Yürütmenin durdurulmas› karar› verilen dosyalar öncelikle incelenir.
alt› ay içinde sonuçland›r›l›r.
Bölge idare mahkemeleri ile idare ve • Dan›fltay ve bölge idare mahkemevergi mahkemelerinde savc›l›k örgü- leri ba¤lant›l› dosyalar› öncelikle ve
tü yoktur. Mahkeme baflkan›n›n gö- ivedilikle inceleyip karar verir.
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• Dan›fltay’dan bozma karar› ile gönderilen dosyalar vergi mahkemesince
öncelikle incelenir.
Vergi mahkemelerinin ödeme emrine
karfl› aç›lan davalar› en geç yedi gün
içinde karara ba¤lamas› zorunludur
(Bu konudaki yarg› içtihad› ise, ‹dari
Yarg›lama Usulü Kanunu'ndaki esaslara uyulmas› gerekti¤i fleklinde olmufltur. (Dn. 9’ncu Daire E. 1984/573,
K:1984/1642)
• ‹htiyati hacze karfl› aç›lan davalar
da di¤er ifllere göre öncelikle incelenip karara ba¤lanacakt›r (Tosuner ve
Ar›kan, 2006, 177).
• VUK’nun mükerrer 49. maddesine
göre emlak vergisi birim de¤er takdirlerine karfl› aç›lacak davalar öncelikle
görülecektir.
10.1- Sonradan ‹braz Edilen
Belgelerin Durumu
‹YUK’nun 21. maddesine göre; dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmeyen belgeler, bunlar›n vaktinde
ibraz edilmelerine imkan bulunmad›¤›na mahkemece kanaat getirilirse,
kabul ve di¤er tarafa tebli¤ edilir. Bu
belgeler duruflmada ibraz edilir ve di¤er taraf cevab›n› hemen verebilece¤ini beyan eder veya cevap vermeye
lüzum görmezse ayr›ca tebli¤ edilmez .
Görüldü¤ü gibi, vergi mahkemelerinde, dava dosyas› oluflurken davac› iki
kere dilekçe yazmak, daval› da bu di-
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lekçelere karfl› iki kez savunma haklar›na sahiptir. Ancak davac›ya üçüncü
bir hak verilmesi gerekirse mahkeme
bunu da verebilir. Ayn› zamanda dilekçeler ve savunmalar ile birlikte verilmesi imkâns›z olan belgelerin, vergi
mahkemesine sunulmas›na da imkân
tan›nm›fl bulunmaktad›r. E¤er vergi
mahkemesi sonradan ileri sürülen
belgenin vaktinde verilmesine imkân
olmad›¤› kanaatine var›rsa, bu belgeyi kabul ederek karfl› tarafa tebli¤
eder (Aksoy, 1999, 194).
10.2- Davadan Feragat ve Davan›n
Kabulü
Davadan feragat etme yetkisi ancak
davay› açan davac›ya aittir. Vergi yarg›s›nda, esas itibariyle davac› olabilecekler mükellef, vergi sorumlular› ve
adlar›na ceza kesilenler oldu¤undan
davadan feragat da esas itibariyle
bunlar için söz konusu olmaktad›r
(Tosuner ve Ar›kan, 2006, 185). Davan›n kabulü ise daval› durumunda
bulunan vergi idaresi taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.
10.3- Dosyalar›n ‹fllemden
Kald›r›lmas›
‹YUK’nun 26. maddesi, taraflar›n kiflilik veya niteli¤inde de¤ifliklik olmas›
durumu ile davac›n›n gösterdi¤i adrese tebligat yap›lamamas› halinde uygulanacak yarg›lama usulünü düzenlemifltir. Maddeye göre;
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üzerine ye1 . D a v a e s n a s › n d a ö l ü mne vgeçenlerin
e y a h ebaflvurular›
rh a n g i b i r s e b e p l e t a r a f l aniden
r › n iflleme
k i fl i l i konulur.
k v e - Baflvurunun
y a n i t e l i ¤ i n d e d e ¤ i fl i k l i k özel
o l ubir
r s flekli
a , dyoktur.
a v a - Davay› takip
hakk›
kendisine
ifllemden
y › t a k i p h a k k › k e n d i s i n e g e ç e n i n bgeçenlerin,
a fl vurmas›na kadar; gerçek kiflilerden kald›rma karar› veren idari yarg› yeriolan taraf›n ölümü halinde, idarenin ne yazacaklar› dilekçede bu yoldaki
mirasç›lar aleyhine takibi yenilemesi- iradelerini dile getirmeleri yeterlidir
ne kadar, dosyan›n ifllemden kald›r›l- (Ayaz ve Sönmez, 1999, 38).
mas›na ilgili mahkemece karar verilir. Davac› gerçek kiflinin, dava sürerken
Dört ay içinde yenileme dilekçesi ve- iflas etmesi durumunda davay› takip
rilmemifl ise, varsa yürütmenin dur- yetkisi, iflas idaresine geçece¤inden,
durulmas› kendili¤inden hükümsüz taraf durumdaki gerçek kiflinin nitelikal›r.
¤ini de¤ifltiren bu hal üzerine de, da2. Yaln›z öleni ilgilendiren davalara vay› takip hakk› kendisine geçen iflas
idaresinin baflvurusuna kadar, dosyaait dilekçeleri iptal edilir.
n›n ifllemden kald›r›lmas› karar› veril3. Davac›n›n gösterdi¤i adrese teblime durumu do¤acakt›r (Özbalc›,
gat yap›lmamas› (yap›lamamas›) ha2006, 403).
linde, yeni adresin bildirilmesine kadar dava dosyas› ifllemden kald›r›l›r 26. maddenin 3.bendindeki durum
ve varsa yürütmenin durdurulmas› ise sadece davac›n›n bildirdi¤i adreskarar› kendili¤inden hükümsüz kal›r. te bulunamamas› ile ilgilidir. Daval›Dosyan›n ifllemden kald›r›ld›¤› tarih- n›n adresinde bulunamamas› bu kapten bafllayarak bir y›l içinde yeni ad- sama girmez. Bu taktirde tebligat
rese bildirilmek suretiyle yeniden iflle- 7201 say›l› kanuna göre ilanen yap›me konulmas› istenmedi¤i taktirde, l›r. Asl›nda 7201 say›l› tebligat kanunu aç›s›ndan tebligat imkans›zl›¤› ile
davan›n aç›lmam›fl say›lmas›na karar
karfl›lafl›lmas› esas itibariyle söz konuverilir.
su de¤ildir. Çünkü, bütün di¤er flekil4. Dosyalar›n ifllemden kald›r›lmas›na lerin uygulanmamas› halinde ilanen
ve davan›n aç›lmam›fl say›lmas›na da- tebligata gidilmek suretiyle tebligat›n
ir kararlar di¤er tarafa tebli¤ edilir.
gerçeklefltirilme imkan› vard›r. Ancak
Yaln›zca öleni ilgilendirenler d›fl›nda 26. madde, davac› aç›s›ndan bildirdikalan davalara ait dosyalar, gerçek ¤i adreste bulunmamas›n›, bu adreskifli olan davac›n›n ölümü halinde, te tebligat›n yap›lamamas›n›, ilanen
davaya bakan idari yarg› yerince ifl- tebli¤ kapsam› d›fl›nda özel bir dülemden kald›r›l›r. ‹fllemden kald›r›lan zenlemeye tabi tutmufltur (Ayaz ve
dosyalar, davay› takip hakk› kendileri- Sönmez, 1999, 41).
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10.4- Yürütmenin Durdurulmas›
Kural olarak, Dan›fltay’da veya idare
mahkemelerinde idari dava aç›lmas›,
dava edilen idari ifllemin yürütülmesini durdurmaz (Yaflin, 2006, 92). Genel olarak yürütmenin durdurulmas›na karar verilebilmesi için;
- ‹dari ifllemin uygulanmas› telafisi
güç ve imkâns›z zararlar›n do¤mas›na neden olmas› ve
- ‹dari ifllemin aç›kça hukuka ayk›r› olmas› gerekir.
Ayr›ca;
- Yürütmenin durdurulmas› karar› teminat karfl›l›¤›nda verilmektedir.
- Yürütmeyi durdurma karar› verilmesinin davac› taraf›ndan istenmesi gerekir (Gözler, 2003, 335).
Buna karfl›l›k, vergi uyuflmazl›klar›nda
durum farkl›d›r. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuflmazl›klar›ndan do¤an
davalar›n aç›lmas›, tarh edilen vergi,
resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülüklerin ve bunlar›n zam ve cezalar›n›n dava konusu edilen bölümünün tahsil ifllemlerini kendili¤inden
durdurur. Bunun için davac›n›n talebine ya da mahkemenin karar›na gerek yoktur (Karakoç, 1995, 408).
Vergi yarg›s›nda yürütmeyi durdurma
karar› istisnai ihtiyaç duyulan bir müessesedir. Çünkü vergi ifllemlerine
karfl› yarg› yoluna baflvurulmas› tahsil
ifllemini durdurur vergi yarg›s›nda
‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu’nun
Hakemsiz Yaz›lar
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26/3. maddesi uyar›nca ifllemden kald›r›lan vergi davas› dosyalar›nda tahsil ifllemi devam eder. ‹htirazi kay›tla
verilen beyannameler için yap›lan
tahsilat ifllemlerinden dolay› aç›lan
davalarda tahsilat ifllemi devam eder
(Tosuner ve Ar›kan, 2006, 172).
Üçüncü istisnai durum ise tahsil aflamas›na iliflkin ifllemlere karfl› dava
aç›lmas› durumunda tahsilat devam
eder.
‹dare mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma karar›na karfl› Bölge
‹dare Mahkemesinde itiraz edilebilir.
Dan›fltay dava dairesince verilen karara karfl› Dan›fltay Dava Daireleri Kurulunda itiraz edilebilir. Bölge ‹dare
Mahkemesi taraf›ndan verilen karara
karfl› en yak›n Bölge ‹dare Mahkemesinde itiraz edilebilir. ‹tiraz süresi 7
gündür. ‹tiraz mercide itiraz› 7 gün
içinde karara ba¤lar. ‹tiraz merciinin
ald›¤› karar kesindir (Gözler, 2003,
335).
11- VERG‹ DAVASININ KARARA
BA⁄LANMASI VE SONUÇLARI
Dosyan›n usul ve esas yönünden incelenmesi yap›ld›ktan sonra, art›k dava dosyas› esas yönünden karar verilebilir hale gelmifl olmaktad›r. Karar
aflamas›na gelen dosyalar mahkeme
taraf›ndan ele al›n›r ve dosyadaki konular s›ras›yla tart›flmaya aç›lmaktad›r. Bu tart›flmalar sonucunda her konu ayr› ayr› oya sunularak karara
ba¤lanmaktad›r. Verilen bu karara
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k a r fl › o l a n l a r v a r s a b u k i6.fl iYarg›lama
l e r i n ggiderleri
ö r ü fl - ve hangi taraleri de karar›n alt›na yaz›lmaktad›r fa yükletildi¤i,
(Aksoy, 1999, 195).
7. Karar›n tarihi ve oybirli¤i ile mi, oyVergi davalar›nda genellikle vergi ve çoklu¤u ile mi verildi¤i,
ba¤l› alacaklar için tek dilekçe ile da- 8. Karar› veren mahkeme baflkan ve
va aç›lmaktad›r. Buna göre ilk planda üyelerinin veya hakiminin ad ve sovergi konusu itibariyle yap›lan itiraz›n yadlar› ve imzalar› ve varsa karfl› oykarara ba¤lanmas›, sonra s›ras› ile is- lar›,
tisna, muafiyet, matrah tespiti, nis- 9. Karar› veren dairenin veya mahkepet uygulamas› ile ilgili itirazlar bak›- menin ad› ve dosyan›n esas ve karar
m›ndan karar verilmesi gerekecektir numaras›, belirtilir.
(Özbalc›, 2006, 389).
Verilen karar›n, mahkeme baflkan› ve
11.1- Kararda Bulunacak Hususlar üyeleri veya hakimi taraf›ndan imzal›
Karada bulunacak hususlar ‹YUK’nun as›llar›ndan birisi, karar dosyas›na, di24. maddesinde belirtilmifltir. Buna göre; ¤eri de dava dosyas›na konur. Bu karar›n tasdik edilmifl bir sureti de,
1. Taraflar›n ve varsa vekillerinin vemahkeme mührü ve baflkan veya haya temsilcilerinin ad ve soyadlar› yakimin imzas›yla taraflara tebli¤ edilhut unvanlar› ve adresleri,
mektedir. (‹YUK md. 25)
2. Davac›n›n ileri sürdü¤ü olaylar›n
Vergi mahkemesi kararlar›n›n sonuçve dayand›¤› hukuki sebeplerin özelar›n› davan›n yükümlü ya da vergi
ti, istem sonucu ile daval›n›n savunidaresi taraf›ndan aç›lm›fl olmas› ihtimas›n›n özeti,
mallerine göre iki k›sma ay›rarak in3. (De¤iflik: 10.6.1994 – 4001/11 celemek mümkündür.
md.) Dan›fltayda görülen davalarda
Dava mükellef taraf›ndan aç›lm›fl ve
tetkik hakimi ve savc›n›n ad ve somükellefin lehine sonuçlanm›flsa, veryadlar› ile düflünceleri,
gi dairesinin ifllemi iptal edilerek, ya4. Duruflmal› davalarda duruflma ya- p›lan tarhiyat ifllemi ortadan kald›r›l›r
p›l›p yap›lmad›¤›, yap›lm›fl ise haz›r ve terkin ifllemi gerçekleflir. Bunun
bulunan taraflar ve vekil veya temsil- yan› s›ra daha önce ödenmifl bir vercilerinin ad ve soyadlar›,
gi söz konusu ise mükellefe iade edi5. Karar›n dayand›¤› hukuki sebepler lir. Haciz ifllemi söz konusu ise bu iflile gerekçesi ve hüküm; tazminat da- lem kald›r›l›r. Ayr›ca, Vergi Usul Kavalar›nda hükmedilen tazminat›n nunu’nun mükerrer 49. maddesi uyar›nca aç›lan davalar›n lehte sonuçlanmiktar›,
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mas› durumunda emlak vergisine ait
bedel ve de¤erlere iliflkin olarak yap›lan tespitler iptal edilir (K›z›lot, fienyüz, Tafl ve Dönmez, 2006, 285).
Vergi davas› mükellef aleyhine, vergi
dairesinin lehine sonuçlanm›flsa, tarh
edilen vergiler tebli¤ edilir. Mükellefin ödenecek aflamaya gelmifl olan
vergisinin süreleri geçen taksitlerini
ihbarnamenin tebli¤ tarihinden bafllayarak bir ay içinde ödemesi gerekir.
Ayr›ca dava konusu yap›lan verginin
ödenmemifl k›sm›na kendi vergi kanunlar›nda belirtilen ve tarhiyat›n ilgili bulundu¤u döneme iliflkin normal
vade tarihinden bafllayarak mahkeme karar›n›n tebli¤ine kadar geçen
süreler için 6183 say›l› Kanun’a göre
tespit edilen gecikme zamm› oran›nda gecikme faizi uygulan›r. Bu faiz
ayn› süre içinde ödenir (Arslan, 2005,
298).
Davan›n sonucu k›smen kabul, k›smen red olursa, vergi dairesi reddedilen k›s›m üzerinden yeni bir tarhiyat
yaparak ikinci bir ihbarname düzenleyip yükümlüye tebli¤ eder. Taraflar
itiraz ve temyiz yoluna gittikleri taktirde aleyhlerine sonuçlanan k›s›m
hakk›nda yürütmeyi durdurma karar›
alabilirler. Yürütmeyi durdurma karar› vergi dairesi lehine verildi¤inde, bu
kararla ortaya ç›kan miktar üzerinden üçüncü bir ihbarname düzenlenir ve yükümlüye tebli¤ edilir (Tosuner ve Ar›kan, 2006, 188).
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Vergi mahkemesi karar›n›n bir di¤er
sonucu da, bu karar›n ilgili mercilerce
uygulanmas› zorunlulu¤udur. Vergi
dairesi en geç otuz gün içinde mahkeme karar›na göre ifllem tesis etmek
zorundad›r. Buna uyulmad›¤› taktirde idare aleyhine maddi ve manevi
tazminat davas› aç›labilir. Mahkeme
karar›n› kasten uygulamayan kamu
görevlisi aleyhine de dava aç›labilece¤i gibi karar›n infaz›n›n gecikmesi nedeniyle idare gecikme faizi ödemekle
yükümlü olur (Öncel, Kumrulu ve Ça¤an, 2006, 194).
11.2- Hükmün Aç›klanmas›
Hükmün aç›klanmas› ‹YUK’nun 29.
maddesinde düzenlenmifltir. Madde
hükmü flöyledir:
1. Dan›fltay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar yeterince aç›k de¤ilse,
yahut birbirine ayk›r› hüküm f›kralar›n› tafl›yorsa, taraflardan her biri karar›n aç›klanmas›n› veya ayk›r›l›¤›n giderilmesini isteyebilir.
2. Aç›klama dilekçeleri karfl› taraf say›s›ndan bir nüsha fazla verilir.
3. Karar› vermifl olan daire veya mahkeme ifli inceler ve gerek görürse dilekçenin bir örne¤ini, belirleyece¤i
süre içinde cevap vermek üzere, karfl› tarafa tebli¤ eder, cevap iki nüsha
olarak verilir. Bunlardan biri, aç›klama veya ayk›r›l›¤›n kald›r›lmas›n› isteyen tarafa gönderilir.
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4. Görevli daire veya mahkemenin
bu husustaki karar›, taraflara tebli¤
olunur.

dialar› sonucuna iliflkin yanl›fll›klar ile
hüküm f›kras›ndaki hesap yanl›fll›klar›n›n düzeltilmesi istenebilir.

5. Aç›klama veya ayk›r›l›¤›n kald›r›lmas›, karar›n yerine getirilmesine kadar istenebilir.

2. 29’uncu maddenin son f›kras› d›fl›nda kalan hükümleri, bu istekler
hakk›nda da uygulan›r.

Aç›klama talebi karar›n ne demek istedi¤inin yeteri kadar aç›k olmamas›
veya kararda birbirine ayk›r› hüküm
f›kralar›n›n bulunmas› flart›na ba¤l›d›r. Hüküm aç›k gerekçeler çeliflkili
ise aç›klama istenemez (Özbalc›,
2006, 445).

3. Yanl›fll›klar›n düzeltilmesine karar
verilirse, düzeltme ilam›n alt›na yaz›l›r.

Aç›klama talebinde taraflar›n her birisi bulunabilir. Aç›klama talebi karfl›
taraf say›s›ndan bir fazla dilekçe ile
olur. Aç›klama dilekçesi karar› veren
mahkemede görüflülür. Mahkeme
gerekli görürse dilekçeyi karfl› tarafa
tebli¤ eder. Karfl› taraf›nda verece¤i
cevap aç›klama talebinde bulunana
tebli¤ edilir. Mahkeme, incelemesi
sonunda karar›n aç›k olmad›¤› ya da
çeliflkili oldu¤unu saptarsa hükmü
aç›klar. Mahkeme yeni bir hüküm tesis edebilecek nitelikte aç›klama yapamaz (Tosuner ve Ar›kan, 2006,
193). Vergi davas›nda hüküm konusu verginin tamamen tahsil edilmesinden sonra aç›klama istenemez.
11.3- Yanl›fll›klar›n Düzeltilmesi
Yanl›fll›klar›n düzeltilmesi ‹YUK’nun
30. maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre;

Yanl›fll›klar›n düzeltilmesi kanun yolu
mahiyetinde de¤ildir. Bu nedenle
e¤er bir hukuki yanl›fll›k varsa bu yolla düzeltilemez. Yanl›fll›klar›n düzeltilmesi daha çok maddi hatalar›n bulunmas› durumunda uygulanacak bir
yoldur.
Yanl›fll›klar›n düzeltilmesi talebi, karar› veren mahkemeye yaz›lacak ve karfl› taraf say›s›ndan bir fazla olarak düzenlenecek dilekçe ile olur. Karar›
vermifl olan daire veya mahkeme ifli
inceler ve gerekli görürse dilekçenin
bir örne¤ini, belirleyece¤i süre içerisinde cevap vermek üzere, karfl› tarafa tebli¤ eder. Cevap iki nüsha olarak
verilir. Bunlardan biri yanl›fll›klar›n düzeltilmesi talebinde bulunana tebli¤
edilir. Mahkeme inceleme sonunda
gerekli görürse yanl›fll›¤› düzeltir. Düzeltme ilam›n alt›na yaz›l›r (Tosuner
ve Ar›kan, 2006, 194). Yanl›fll›klar›n
düzeltilmesinde hükmün aç›klanmas›ndaki gibi bir süre s›n›rlamas› yoktur.

1. ‹ki taraf›n ad› soyad› ile s›fat› ve idM a r t
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12- SONUÇ
Vergi yarg›s›nda mükelleflere Vergi
Usul Kanunu ile ilgili uyuflmazl›klarda
idari yolu veya yarg› yolunu tercih etme özgürlü¤ü tan›nm›flt›r. Yarg› yolu
anayasal bir hakt›r. Vergi uyuflmazl›klar›n›n çözüm yollar›ndan olan yarg›lamayla ilgili hükümler ayr›nt›l› olarak
‹dari Yarg›lama Usulü Kanunda yer
almaktad›r. Mükellefler yarg› yolu
aç›k uyuflmazl›klarda kanun süreler
içersinde dava konusu yapabilirler.
Vergi mahkemesinde dava açma süresi, kanunlarda özel süre öngörülmedi¤i durumlarda 30 gündür. Di¤er
bir ifadeyle dava açma süresi ayr›ca
belirtilen uyuflmazl›klarda belirlenen
süre içinde dava aç›lmal›d›r. Davay›
mükellefin bizzat kendisi aç›p takip
edebilece¤i gibi, avukat› arac›l›¤›yla
da açabilir ve davay› yürütebilir.
Vergi yarg›s›nda yaz›l› yarg›lama usulü uygulan›r. Ayr›ca taraflar›n istemesi ya da mahkemece istenmesinde
duruflma yap›labilmektedir.
Mahkeme sonu verilen kararlara ilgili
mercilerce uygulanmas› zorunlulu¤u
vard›r. Vergi dairesi en geç otuz gün
içinde mahkeme karar›na göre ifllem
tesis etmek zorundad›r. Buna uyulmad›¤› taktirde idare aleyhine maddi
ve manevi tazminat davas› aç›labilir.
Mahkeme karar›n› kasten uygulamayan kamu görevlisi aleyhine de dava
aç›labilece¤i gibi karar›n infaz›n›n gecikmesi nedeniyle idare gecikme faizi
ödemekle yükümlü olur
Hakemsiz Yaz›lar
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Dava mükellefin lehine sonuçlan›rsa,
vergi dairesinin ifllemi iptal edilerek,
yap›lan tarhiyat ifllemi ortadan kald›r›l›r ve terkin ifllemi gerçekleflir. Bunun yan› s›ra daha önce ödenmifl bir
vergi söz konusu ise mükellefe iade
edilir. Haciz ifllemi söz konusu ise bu
ifllem kald›r›l›r.
Vergi davas› vergi dairesinin lehine
sonuçlan›rsa, tarh edilen vergiler mükellefe tebli¤ edilir. Mükellefin ödenecek aflamaya gelmifl olan vergisinin süreleri geçen taksitlerini ihbarnamenin tebli¤ tarihinden bafllayarak
bir ay içinde ödemesi gerekir. Ayr›ca
dava konusu yap›lan verginin ödenmemifl k›sm›na kendi vergi kanunlar›nda belirtilen ve tarhiyat›n ilgili bulundu¤u döneme iliflkin normal vade
tarihinden bafllayarak mahkeme karar›n›n tebli¤ine kadar geçen süreler
için 6183 say›l› Kanun’a göre tespit
edilen gecikme zamm› oran›nda gecikme faizi uygulan›r.
Mükellef taraf›ndan aç›lan davada
davan›n sonucu k›smen kabul, k›smen red olursa, vergi dairesi reddedilen k›s›m üzerinden yeni bir tarhiyat
yaparak ikinci bir ihbarname düzenleyip yükümlüye tebli¤ eder. Taraflar
itiraz ve temyiz yoluna gittikleri taktirde aleyhlerine sonuçlanan k›s›m
hakk›nda yürütmeyi durdurma karar›
alabilirler. Yürütmeyi durdurma karar› vergi dairesi lehine verildi¤inde, bu
kararla ortaya ç›kan miktar üzerinden üçüncü bir ihbarname düzenlenir ve yükümlüye tebli¤ edilir.
M a r t
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GAYR‹MENKUL KAVRAMI VE
GAYR‹MENKULLER‹N
K‹RALANMASINDA KDV
UYGULAMASI
Serdar AYTEK‹N*

Girifl
atma De¤er Vergisi genel olarak indirim mekanizmas›na sahip, harcamalar üzerinden al›nan en önemli vergilerden biridir. Mükellefler vergiye tabi ifllemleri üzerinden bir baflka anlamda teslim ve hizmet bedelleri üzerinden katma de¤er vergisi hesaplamakta ve hesaplanan katma de¤er
vergisi üzerinden kendilerine yap›lan teslim ve hizmetlerin bedelleri üzerinden fatura ve benzeri belgelerde gösterilen katma de¤er vergisini indirim konusu yapmaktad›rlar. Dolayl› bir vergi olmas› sebebiyle tüketici üzerinde vergiden kaç›nma yani vergi kanunlar›ndaki boflluklardan ve vergi mevzuat›ndaki yetersizliklerden kaynaklanan vergi kay›p ve kaçaklar›n› önlemesi bak›m›ndan oldukça etkin bir auto-kontrol mekanizmas›na sahiptir.

K

Katma de¤er vergisinin konusunu genel olarak ticari, s›nai, zirai ve serbest
meslek faaliyetleri çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetlerin oluflturdu¤u kanun metninde belirtilmifltir. Bununla birlikte özellik arz eden durumlarda kanun metninde özel olarak teker teker belirtilerek konuya netlik kazand›r›lm›flt›r. Söz konusu özel durumlardan biride gayrimenkul kiralamalar›nda katma
de¤er vergisinin hesaplanmas›d›r. Gayrimenkul kavram›, kanunlarda de¤iflik
anlamlarda kullan›lmakta ve gayrimenkul olmasa da birçok unsur gayrimenkul olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kiralama ifllemlerinde gayrimenkul
kavram›n› ikili bir ayr›ma tabi tutarak gayrimenkul say›lan mal ve haklar ve
gayrimenkul say›lmayan mal ve haklar olarak adland›rabiliriz. Kanun metninde yer alan tan›mda ise gayrimenkul kavram› bir bütün olarak iktisadi ifllet*

‹zmir Vergi Denetmenleri Büro Baflkanl›¤›, Vergi Denetmeni.
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m e y e d a h i l o l a n l a r v e i k tanlam›
i s a d idayan›kl›
i fl l e t m
e -olarak kullan›lmal
y e d a h i l o l m a y a n l a r o l a rmakta
a k bvei hukuki
r s › nsermaye
›fkapsam›na
l a n d › r m a y a t a b i t u t u l m a kal›nmaktad›r
t a v e v (Paras›z,
e r g i - 1996, 11)
l e n d i r m e a ç › s › n d a n f a r k l Gayrimenkul
› l › k l a r a rkavram›
z e t - yeni medeni
mektedir.
kanunda de¤iflikli¤e u¤ram›fl ve 4721
Katma De¤er Vergisinin uygulamas›
aç›s›ndan kiralama ifllemlerini aç›kl›¤a
kavuflturmak ve bu nedenle gayrimenkul kavram›n› ayr›nt›l› olarak incelemek bu yaz›m›z›n amac›n› oluflturmaktad›r. Katma De¤er Vergisinde kiralama ifllemlerini ayr›nt›l› olarak
aç›klayabilmek amac›yla Katma De¤er Vergisi Kanunu (KDVK), Vergi
Usul Kanunu (VUK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri ve tebli¤leri ile
birlikte ayr›nt›l› olarak incelenecektir.
Konuya aç›kl›k kazand›rmas› amac›yla gerekli yerlerde Dan›fltay Kararlar›na ve Maliye Bakanl›¤› Özelgelerine
baflvurulacakt›r. Çal›flman›n amac›
kapsam›nda ilk olarak gayrimenkulun
ilgili kanunlarda yer alan tan›mlar›n›
anlamam›z yerinde olacakt›r.
I.VERG‹ HUKUKU VE D‹⁄ER
KANUNLAR YÖNÜNDEN
GAYR‹MENKUL TANIMI
Gayrimenkulun sözlük anlam› “tafl›nmaz mal”d›r.Bu nedenle bir mala
gayrimenkul diyebilmek için o mal›n
tafl›namaz bir nitelikte olmas› gerekmektedir. Bu anlamda bina, arsa,
arazi ve maden ocaklar› sözlük anlam›na uygun mallar› ifade etmektedir.Gayrimenkulun ekonomik aç›dan
M a r t
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say›l› Medeni Kanununun (Tafl›nmaz,
2001) 704’üncü maddesi ile Tafl›nmaz Mülkiyeti olarak tan›mlanm›flt›r. Türk Medeni Kanununda tan›msal de¤ifliklikler yap›lmas›na ra¤men
halihaz›rda vergi kanunlar›n›n büyük
bir bölümünde herhangi bir de¤ifliklik
yap›lmam›flt›r. Yeni Kurumlar Vergisi
Kanununda Türk Medeni Kanununa
paralel de¤ifliklikler yap›larak KVK’da
gayrimenkul olarak tan›mlanan kavramlar tafl›nmaz mülkiyeti olarak
yerini alm›flt›r. Yaz›m›zda anlam karmaflas›na yol açmamak nedeniyle
Türk Medeni Kanunununda yap›lan
de¤ifliklikler belirtilecek ancak halen
GVK ve VUK’da yap›lmas› gereken
de¤ifliklikler yap›lmad›¤›ndan GVK’da
yer alan tan›mlamalar kullan›lacakt›r.
Türk Medeni Kanununun 704 maddesinde Tafl›nmaz Mülkiyeti eski
kanunda ise gayrimenkul konusunu
afla¤›da belirtilen unsurlar›n oluflturdu¤u belirtilmifltir;
1. Arazi,
2. Tapu kütü¤ünde ayr› sayfaya kaydedilen ba¤›ms›z ve sürekli haklar,
3. Kat mülkiyeti kütü¤üne kay›tl› ba¤›ms›z bölümler.
Görüldü¤ü üzere Medeni Kanunda
arazi, tapu kütü¤ünde ayr› sayfaya
Hakemsiz Yaz›lar
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kaydedilen ba¤›ms›z ve sürekli haklar
ile 634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kurulan ba¤›ms›z bölümler gayrimenkul niteli¤ini tafl›maktad›r.
Hukuk Sistemimizde her zaman genel kanunlarda yer alan tan›mlamalar›n bütün kanunlar için geçerli olmas›
ve özel durumlar d›fl›nda bu tan›mlamalar›n kullan›lmas› bir zorunluluktur. Bu nedenle Türk Medeni kanununda yer alan gayrimenkul (tafl›nmaz mülkiyeti) tan›m› bütün kanunlar için geçerli olmaktad›r. Türk
Vergi Sisteminin bu bütünden ayr›lmaz bir parça olmas› nedeniyle gayrimenkul (tafl›nmaz mülkiyeti) tan›m›, Türk Vergi Sistemimiz içinde
geçerli olmaktad›r. Bu nedenle vergi
kanunlar›n›n belirli maddelerinde
gayrimenkulden (tafl›nmaz mülkiyeti)
ne anlafl›lmas› gerekti¤i belirtilmedi¤i
sürece gayrimenkul tan›m›ndan Türk
Medeni Kanununda ve Türkçe sözlük
anlam›nda yer alan anlam›n›n esas
al›nmas› gerekmektedir. Ancak vergi
kanunlar›n›n belirli maddelerinde
gayrimenkul kavram›ndan ne anlafl›lmas› gerekti¤inin aç›k ve net olarak
belirtilmesi durumunda gayrimenkul
tabirinin belirtilen anlamda ve yaln›zca söz konusu maddeler için geçerli
oldu¤unu kabul etmek yasal bir zorunluluk olmaktad›r.
GVK’nun 70’inci maddesine bakt›¤›m›zda hangi mal ve haklar›n kiraya
Hakemsiz Yaz›lar
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verilmesi karfl›l›¤› elde edilen gelirin
gayrimenkul sermaye irad› say›laca¤›
belirlenmifltir. Asl›nda bu maddede
say›lan mal ve haklar›n bir k›sm› Türk
Medeni Kanununda ve sözlük anlam›nda yer alan gayrimenkul tan›m›n›n d›fl›nda yer almaktad›r. Ancak
gayrimenkul sermaye irad›n›n mal ve
haklar›n kiralanmas› karfl›l›¤› elde edilen bir gelir olmas› göz önüne al›narak bu tür gelirlerin gayrimenkul sermaye irad› say›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Ayn› flekilde Vergi Usul Kanunu’nun 269. maddesinde de iktisadi
iflletmelere dahil gayrimenkullerin nas›l de¤erlenece¤i aç›klan›rken bir k›s›m mal ve haklar›n da gayrimenkul
gibi de¤erlenece¤i belirtilmifltir. Gayrimenkul olarak de¤erlemeye tabi tutulan unsurlar ise flu flekilde say›lm›flt›r:
1- Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruat›
2- Tesisat ve makinalar
3- Gemiler ve di¤er tafl›tlar
4- Gayrimaddi haklar.
Mülga Türk Medeni Kanunu’nun
619. maddesinde mütemmim cüz;
mahalli örfe göre bir fleyin esasl›
unsurunu teflkil eden, o fley telef
veya tahrip yahut ta¤yir edilmedikçe ondan ayr›lmas› kabil olmayan cüzüler olarak tan›mlanm›flt›.
4721 say›l› yeni Türk Medeni Kanununun 684’üncü maddesinde ise
Mütemmim cüz kavram› yerine BüM a r t
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tünleyici Parça tabiri kullan›lm›flt›r.
Söz konusu kanun maddesinde “Bütünleyici parça, yerel adetlere göre as›l fleyin temel unsuru olan ve
o fley yok edilmedikçe, zarara u¤rat›lmad›kça veya yap›s› de¤ifltirilmedikçe ondan ayr›lmas›na olanak bulunmayan parçad›r” fleklinde tan›mlanm›flt›r. Bir fleye malik olan
kimsenin, o fleyin bütünleyici parçalar›na da malik olaca¤› ayr›ca belirtilmifltir.
Mülga Türk Medeni Kanunu’nun
621. maddesinde ise teferruat; mahalli örfe veya malikin aç›k arzusuna göre bir fleyin iflletilmesi veya muhafazas› veya ondan istifade olunmas› için daimi bir tarzda
tahsis olunan ve kullanmakta o
fleye tabi k›l›nan veya tak›lan veya onunla birlefltirilen menkul eflya olarak tan›mlanm›flt›r. Yeni Türk
Medeni Kanunu’nun 686 maddesinde teferruat kavram› yerine eklenti
tan›m› kullan›lm›flt›r. Eklenti tan›m
olarak “as›l fley malikinin anlafl›labilen arzusuna veya yerel adetlere göre, iflletilmesi, korunmas› veya yarar sa¤lamas› için as›l fleye
sürekli olarak özgülenen ve kullan›lmas›nda birlefltirme, takma veya baflka bir biçimde as›l fleye
ba¤l› k›l›nan tafl›n›r mald›r” fleklinde tan›mlanm›flt›r. Ayr›ca bir fleye iliflkin tasarruflar›n, aksi belirtilmedikçe
onun eklentisini de kapsayaca¤› aç›klanm›flt›r. Baflka bir anlamda gayriM a r t
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menkule malik olan›n istisna edilmeyen mütemmim cüz (bütünleyici parça) ve teferruatlar›na da (eklenti) sahip olaca¤› belirtilmifltir. Türk Medeni
Kanununda yap›lan de¤iflikliklere
bakt›¤›m›zda yeni ve eski aras›ndaki
tek fark›n dili sadelefltirmekten ibaret
oldu¤unu görmekteyiz. Türk Medeni
Kanunu ile yap›lan de¤iflikliklerin gerek VUK gerekse GVK’da yerini almamas› nedeniyle tan›m karmaflas›na
sebep oldu¤unu görmekteyiz.
K›saca özetlersek VUK ve GVK’nun ilgili maddelerinde yer alan gayrimenkul benzetmeleri bulunduklar› madde hükümleri aç›s›ndan geçerlidir.
GVK’nun ilgili maddesinde belirtilen
ve gayrimenkul olarak adland›r›lan
mal ve haklar elde edilen gelirlerin
gayrimenkul sermaye irad› olarak vergilendirilmesi amac›yla gayrimenkul
olarak ele al›nm›flt›r. Ayn› flekilde
VUK’nun 269’uncu maddesinde say›lan unsurlar gayrimenkul olarak de¤erlemeye tabi tutulmak amac›yla
gayrimenkule benzer olduklar› belirtilmifltir. Bu nedenlerle bu maddelerde gayrimenkulun sözlük anlam›n›n
ve Türk Medeni Kanununda yer alan
tan›mlaman›n d›fl›na ç›k›lmakta ve
bulunduklar› madde hükümlerinin
uygulanmas› bak›m›ndan baz› mal ve
haklar›n gayrimenkul say›laca¤› öngörülmektedir. Hukuk sistemimizde
baflta belirtti¤imiz gibi esas olan, kavramlar›n sözlük anlamlar› ve özel durumlarda kanunlar›n tayin ettikleri
Hakemsiz Yaz›lar
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anlamlar›d›r. Bu nedenle GVK ve
VUK’nun ilgili maddelerinde yer alan
özel hükümlerin genel uygulamalar›n
yerini alamayaca¤›, yani k›yas yap›larak bu kural›n her zaman uygulanamayaca¤› bir hukuk kural› olmaktad›r. Sonuç olarak gayrimenkul olarak
tan›mlanmas› ve kabul edilmesi gereken unsurlar veya mal ve haklar sadece sözlük anlam›nda yer alan ve Türk
Medeni Kanunununda yer alanlard›r.
Gayrimenkul benzetmesi olarak kabul edilen veya belirli maddelerde
gayrimenkul olarak kabul edilen unsurlar sadece o madde hükümleri aç›s›ndan geçerlidir.
II. KDV AÇISINDAN
GAYR‹MENKULLER‹N K‹RALANMASI
Katma De¤er Vergisi Kanununun
(KDVK) 1. maddesinin 1 No’lu f›kras›nda ticarî, s›naî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetlerin KDV’ne
tabi oldu¤u belirtilerek genel bir tan›m verilmifltir. Bu çerçevede Maddenin 3 No’lu f›kras›nda ise KDV’nin genel konusuna girmeyen di¤er teslim
ve hizmetler teker teker s›ralanm›flt›r.
Kanun’un 1/3-f maddesinde ise, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.maddesinde belirtilen mal ve haklar›n kiralanmas› ifllemlerinin katma de¤er vergisinin konusuna girdi¤i belirtilmifltir.
GVK’nun 70’inci maddesinde belirtilen
mal ve haklar afla¤›da yer ald›¤› gibidir;
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

1.Arazi, bina (Döfleli olarak kiraya
verilenlerde döfleme için al›nan
kira bedelleri dahildir), maden sular›, memba sular›, madenler, tafl
ocaklar›, kum ve çak›l istihsal yerleri, tu¤la ve kiremit harmanlar›,
tuzlalar ve bunlar›n mütemmim
cüzileri ve teferruat›;
2.Voli mahalleri ve dalyanlar;
3.Gayrimenkullerin, ayr› olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri
ve teferruat› ile bilumum tesisat›
demirbafl eflyas› ve döflemeleri;
4.Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;
5.Arama, iflletme ve imtiyaz haklar› ve ruhsatlar›, ihtira berat› (‹htira berat›n›n mucitleri veya kanunî mirasç›lar› taraf›ndan kiralanmas›ndan do¤an kazançlar,
serbest meslek kazanc›d›r.), alameti farika, marka, ticaret unvan›, her türlü teknik resim, desen,
model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantlar›, sanayi ve ticaret ve bilim
alanlar›nda elde edilmifl bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül
veya bir imalat usulü üzerindeki
kullanma hakk› veya kullanma
imtiyaz› gibi haklar (Bu haklar›n
kullan›lmas› için gerekli malzeme
ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye irad› say›l›r.);
6.Telif haklar› (bu haklar›n, müel-
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say›laca¤›n›
l i f l e r i v e y a b u n l a r › n k aleri
n unelerin
n i m gayrimenkul
irasç›lar› taraf›ndan kiralanmas›ndan ortaya koymaktan ziyade nelerin kido¤an kazançlar, serbest meslek ralanmas› sonucunda elde edilen kazanc›n gayrimenkul sermaye irad› sakazanc›d›r);
7.Gemi ve gemi paylar› (Motorlu y›laca¤›n› ifade etmektedir.
olup olmad›klar›na ve tonilatola- Yukar›da madde metninde say›lan
r›na bak›lmaz) ile bilumum mo- mal ve haklar›n kiraya verilmesi ifllemtorlu tahmil ve tahliye vas›talar›; leri KDVK’nun 3/f maddesi ile katma
8.Motorlu nakli ve cer vas›talar›, de¤er vergisine tabidir. Ancak Katma
her türlü motorlu araç, makine ve De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/4-d
bendinde belirtildi¤i üzere “iktisadi
tesisat ile bunlar›n eklentileri.
iflletmelere dahil olmayan gayriYukar›da yaz›l› mallar ve haklar
menkullerin” kiralanmas› ifllemleri
ticarî veya zirai bir iflletmeye daistisna kapsam›ndad›r. ‹ktisadi ifllethil bulundu¤u takdirde bunlar›n
melere dahil olmayan gayrimenkul
iratlar› ticarî veya zirai kazanc›n
tan›m›, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.
tespitine müteallik hükümlere gömaddesinde say›lan gayrimenkul tare hesaplan›r.
n›m›ndan farkl›d›r. ‹stisna maddesinTüccarlara ait olsa dahi, iflletmeye de kastedilen gayrimenkul tan›m›n›
dahil bulunmayan gayrimenkul- genel hukukta aramak gereklidir.
lerle haklar hakk›nda bu bölüm- Tafl›nmaz mal anlam›na gelen gayrideki hükümler uygulan›r. Vakf›n menkul, Türk Medeni Kanunu’nun
gelirinden hizmet karfl›l›¤› olma- 704’üncü maddesinde yerinde sabit
yarak al›nan hisseler ile zirai faali- olan fleyler olarak tarif edilen arazi,
yete bilfiil ifltirak etmeksizin sade- tapu sicilinde müstakil ve daimi olce üründen pay alan arazi sahip- mak üzere ayr›ca kaydedilen haklar
lerinin gelirleri bu kanunun uygu- ve madenlerin medeni hukukta gayrilanmas›nda gayrimenkul sermaye menkul (tafl›nmaz mülkiyeti) olarak
irad› addolunur. fleklinde ifade edil- anlafl›laca¤› belirtilmifltir. Gayrimenmifltir.
kul, gerek sözlük anlam› gerekse
Görülece¤i üzere GVK’nun 70 mad- Medeni Kanun hükümleri uyar›nca
desinde “Gayrimenkul Sermaye yerinde sabit olan ve tafl›namayan
‹rad›” say›lan iratlar›n kapsam› ol- mal fleklinde ifade edilmektedir. Bu
dukça genifl tutulmufl ve gayrimenkul nedenle katma de¤er vergisinden istan›m›na girmeyen birçok kavram tisna tutulan, Gelir Vergisi Kanumadde metninde say›lm›flt›r. Bu ne- nu’nun 70. maddesinde say›lanlardenle GVK’nun 70. maddesi hüküm- dan, yerinde sabit olan ve tafl›namaM a r t

-

N i s a n

Y›l: 2007 Say›: 80

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 213
‹SMMMO Yay›n Organ›

yan mallard›r. Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde yer alan mal ve haklardan gayrimenkul olan ve olmayanlar› aç›klamalar do¤rultusunda s›n›fland›rmay› afla¤›daki gibi yapmam›z mümkündür.
Gayrimenkul Say›lan Mal ve Haklar
1- Arazi ve arsalar,

2-Gayrimenkullerin ayr› olarak kiraya
verilen mütemmim cüzileri ve
teferruat›ndan tafl›namaz mahiyette
olanlar,
3-Gayrimenkul
haklar,

olarak

4-Gemiler ve gemi paylar›,

tescil

Gayrimenkul
Haklar

Say›lma y na

Mal

ve

1-Gayrimenkullerin ayr› olarak kiraya
verilen mütemmim cüzileri ve
teferruat›ndan tafl›nabilir mahiyette
olanlar,
2-Voli Mahalleri ve Dalyanlar

edilen 2-Arama, iflletme ve imti yaz haklar› ve
ruhsatlar›, ihtira berat›, alameti farika,
marka, ticaret u n an›,
v her türlü teknik
resim, desen, model, plan ile sinema ve
televizyon filmleri, ses ve g örü ntü
bantlar›, sanayi ve ticaret ve bilim
alanlar›nda elde edilmifl bir tecrübeye ait
bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat
usulü üzerindeki k ullanma hakk› veya
k ullanma imtiyaz› gibi haklar,
3-Telif haklar›,

4-Bilumum motorlu tahmil ve tahliye
vas›talar›,

5- Motorlu nakil ve ce r vas›talar›, her
türlü motorlu araç, makine ve t esisat ile
b u lar›n
n eklentileri.

Voli mahalleri ve Dalyanlar isim olarak insan akl›na ilk getirdi¤i düflünce gayrimenkul say›lmas› gereken mal ve haklar aras›nda olmas› gerekti¤idir. Ancak
tan›m olarak dalyan; deniz, göl ve ›rmaklarda k›y›lara yak›n yerlerde a¤
ve kaz›klarla oluflturulan, büyük bal›k avlama yeridir. Voli mahalli ise
denizlerde ve iç sularda su ürünleri avlanmas›na elveriflli, k›y›ya bitiflik ve s›n›rlar› belli su alanlar›d›r. fleklinde ifade edebiliriz. Uygulamada
Dalyan ve Voli mahallerinin kiralanmas› ifllemlerinde söz konusu yerlerin iflletme haklar› kiralamaya tabi tutulmaktad›r. Tan›mdan anlafl›ld›¤› üzere söz konusu yerlerin mülkiyeti de¤il co¤rafi özelli¤i nedeniyle kiralamaya tabi tutulmaktad›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Bu konuda Maliye Bakanl›¤› 09.11.1998
tarih ve 40043 say›l› özelgesinde dalyanlar ve voli mahalleri için flöyle bir
de¤erlendirme yapm›flt›r. “Katma
De¤er Vergisi Kanununda, bu yerlerin kiralanmas›nda su ürünü istihsali hakk›n›n kiralanmas›ndan
ayr›lmay› gerektiren bir düzenlemeye yer verilmemifltir. Bu bak›mdan dalyan ve voli yerlerinin
kiralanmas› iflleminin, su ürünleri
istihsali hakk›n›n kiralanmas› olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Dalyan ve voli yerlerinin kiralanma nedeni, bu yerlerdeki su ürünlerinin üretimini sa¤lamakt›r. Bulunduklar› zeminlerinin kiralanmas› amaçlanmamaktad›r. Kiralama nedenini; dalyan ve voli yerlerine isabet eden ve her zaman de¤iflebilen su kütlesi içerisinde yer
alacak su ürünleri oluflturmaktad›r. Bu yönü ile dalyan ve voli yerlerinin kiralanmas› ifllemi, gayrimenkul de¤il, su ürünleri istihsali
hakk›n›n kiralanmas› olarak de¤erlendirilmesi
gerekmektedir.”Görüldü¤ü üzere dalyan ve Voli
mahallinin kiralanmas›n›n tek sebebi
bal›k ve su ürünlerini avlamaya veya
yetifltiricili¤ini yapmaya uygun yerler
olmas› nedeniyle kiralamaya tabi tutulmakta mülkiyetin bir önemi bulunmamaktad›r. Bu nedenle Maliye Bakanl›¤› dalyan ve voli mahalli kiralamas›n›n bir iflletme hakk› kiralamas›
M a r t

-

N i s a n

Y›l: 2007 Say›: 80

niteli¤inde oldu¤u ve bu nedenle katma de¤er vergisine tâbi oldu¤u yönünde görüfl bildirmektedir.
KDVK’nun 17’inci maddesinde Gayrimenkul kavram› yukarda ayr›nt›l› olarak aç›klad›¤›m›z üzere Medeni Kanunda ve sözlükte yer alan gayrimenkul anlam›nda kullan›lmas› gerekmektedir. KDVK’nun 17/4-d maddesi
uyar›nca ‹ktisadi iflletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanmas›
ifllemleri ise katma de¤er vergisinden
istisna edilmifltir. Bu nedenle söz konusu gayrimenkullerin iktisadi iflletmeye dahil olmamas› durumunda
KDV’ye tabi tutulmamaktad›r. Bu nedenle kiralama ifllemlerinde katma
de¤er vergisi uygulamas›nda iktisadi
iflletme ve iktisadi iflletmeye dahil olma kavramlar› önem kazanmaktad›r.
Söz konusu kavramlar› ayr›nt›l› olarak
aç›klayal›m.
A. ‹KT‹SAD‹ ‹fiLETME KAVRAMI
‹ktisadi iflletme, ticari iflletme deyiminden daha genifl bir anlam› ifade
eder. Her ticari iflletme bir iktisadi iflletme olmas›na karfl›n her iktisadi iflletme bir ticari iflletme de¤ildir. Ticari
iflletmenin ana temas›, amac› kârd›r.
Oysa iktisadi iflletmelerde kâr amac›
olmayabilir. ‹ktisadi iflletmeye dahil
olma, bilanço esas›nda bilançonun
aktifine kay›tl›l›k, iflletme hesab› esas›nda ise deftere yaz›l› olmas›yla ifade
edilir. (fienyüz, 2004,.s.503)
5520 say›l› Kurumlar Vergisi KanunuHakemsiz Yaz›lar
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nun (Vergi, 2006) gerekçesinin 2
maddesinde belirtildi¤i üzere iktisadi iflletmeler, ticari, sinai ve zirai
nitelikteki iflletmelerdir. Bu iflletmeler, Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine, Faaliyetin, kanunla verilmifl görevler aras›nda bulunup bulunmamas›na, Tüzel kiflili¤e sahip olup olmamalar›na, Ba¤›ms›z muhasebelerinin
bulunup bulunmamas›na, Kendilerine tahsis edilmifl sermaye veya ifl yerlerinin olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n
vergiye tabi tutulmaktad›rlar. Ayr›ca
söz konusu mükellef grubunca sat›lan mal veya hizmetin bedelinin sadece maliyeti karfl›layacak kadar olmas›,
kâr edilmemesi veya kâr›n kurulufl
amaçlar›na tahsis edilmesi bunlar›n
iktisadi iflletme olma vasf›n› de¤ifltirmeyecektir. Kazanç sa¤lama amac›
olmasa dahi iflletmenin konusunun
ve faaliyetinin; her türlü mal ve hizmet sat›fl›, kiralamas› ya da bunlara
benzer flekillerde olmas› ve devaml›
olmas› durumlar›nda da iktisadi iflletme olufltu¤u kabul edilecek ve vergiye tabi tutulacakt›r.
Bu çerçevede, bir iktisadi iflletmenin
bünyesinde bulunan bir gayrimenkulün kiralanmas› ifllemi, katma de¤er vergisine tabi olacakt›r. Kiralanan
gayrimenkulün, iflletmenin aktifinde
kay›tl› olmas› halinde, kira ödemesi
yap›l›rken, gelir vergisi stopaj› ve fon
pay› kesintisi yap›lmayacakt›r. Bu durumda, gayrimenkulü kiraya veren,
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

kira geliri için fatura düzenleyerek
KDV hesaplayacakt›r. (Maç, 2006) ‹ktisadi iflletme kavram›n› aç›kl›¤a kavuflturduktan sonra konumuz aç›s›ndan büyük öneme sahip olan iktisadi
iflletmeye dahil olma kavram›n› aç›kl›¤a kavufltural›m.
B.‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMEYE DAH‹L
OLMA
‹ktisadi iflletmeye dahil olma kavram›
1 seri nolu Katma De¤er Vergisi Kanununun genel tebli¤inde ayr›nt›l›
olarak aç›klanm›flt›r. Söz konusu tebli¤in I-B/8 bölümünde yer alan aç›klamalar› flirketler, bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler, ‹flletme
hesab›na göre defter tutan mükellefler ve Serbest meslek kazanc› yönünden ayr›ma tabi tutarak mal veya
hakk›n iflletmeye dahil olmas› kavram›n› ayr›nt›l› olarak inceleyelim.
1.fiirketler Aç›s›ndan ‹ktisadi ‹flletmeye Dahil Olma:
‹ktisadi bir iflletmeye dâhil olup olmama aç›s›ndan flirketlerde herhangi bir
tereddüt söz konusu de¤ildir. fiirket
sermayesini oluflturan bir gayrimenkul zaten bilançoya al›nm›fl olacakt›r.
Kurumlar ve bilanço esas›na tabi olan
iflletmelerde bilançonun aktifinde kay›tl› mal ve haklar iktisadi iflletmeye
dâhil say›l›r. Bilançonun aktifindeki
bir gayrimenkulun kiraya verilmesi
karfl›l›¤›nda al›nan kira bedeli katma
de¤er vergisine tabi olacakt›r.
M a r t
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2.Bilanço Esas›na Göre Defter Tutan
Mükelleflerde ‹flletmeye Dahil Olma:
Vergi Usul Kanunu’nun 187. maddesi, ferdi teflebbüslerde bina ve arazinin envantere al›nmas› hakk›nda bir
tak›m özel hükümler getirmifltir.
Ferdi teflebbüslerde bina ve arazinin
envantere al›nmas› hakk›nda getirilen esaslardan birincisi fabrika, ambar, atölye, dükkân, ma¤aza ve arazinin iflletmede ister k›smen, ister tamamen kullan›ls›nlar de¤erlerinin tamam› üzerinden envantere al›naca¤›d›r. Yükümlünün sahip oldu¤u gayrimenkulün bir bölümünü de iflletme
ihtiyaçlar› için kullanmas›, bu gayrimenkulün de¤erinin tamam› üzerinden envantere al›nmas›n› gerektirmektedir. Sahip olunan gayrimenkulün iflletmede kullan›lan k›sm› için kira tahakkuk ettirilemeyece¤i gibi di¤er k›s›mlar›n üçüncü flah›slara kiralanmas› karfl›l›¤›nda elde edilen gelir
de, ticari kazanc›n bir unsuru olacak
ve ayr›ca, katma de¤er vergisine tabi
tutulacakt›r.
Bir KDV mükellefinin iflletmesine dahil gayrimenkullerin ve sair mallar›n
kiraya verilmesi ifllemi, KDV hesaplanmas›n› gerektiren bir hizmet türüdür.
Kirac›n›n kim oldu¤unun önemi yoktur. ‹stanbul Defterdarl›¤›nca verilen
14.05.1999 tarih ve 2282 say›l› muktezada, çay paketleme fabrikas› aktifinde kay›tl› gayrimenkullerin bu fabrika personeline bedel karfl›l›¤›nda kiM a r t
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raya verilmesi halinde bu kiralar üzerinden KDV hesaplanmas› gerekti¤i
belirtilmifltir.(Maç, 2006, s.31)
Ferdi teflebbüslerde bina ve arazinin
envantere al›nmas› hakk›nda getirilen ikinci esas da, ticaret hanlar› gibi
oda oda veya k›s›m k›s›m kullan›labilen binalarla evlerin ve apartmanlar›n
yar›s›ndan fazlas›n›n iflletmede kullan›ld›¤› takdirde envantere dâhil edilece¤idir. Bu durumda iflletme ihtiyac›
d›fl›nda kalan k›s›mlar›n üçüncü flah›slara kiraya verilmesi karfl›l›¤›nda al›nan kira bedeli ticari kazanc›n bir unsuru say›ld›¤›ndan katma de¤er vergisine tabi olacakt›r. Ancak yukar›da
sözü edilen ve oda oda veya k›s›m k›s›m kullan›labilen gayrimenkullerin
yar›s›ndan az›n›n iflletmede kullan›lmas› halinde bu gayrimenkuller iktisadi iflletmeye dâhil say›lmad›¤›ndan
envantere dâhil edilmeyecek ayr›ca
elde edilen kira bedeli katma de¤er
vergisine tabi olmayacakt›r.
3.‹flletme Hesab›na Göre Defter
Tutan Mükelleflerde ‹flletmeye
Dahil Olma:
‹flletme hesab› esas›na göre defter
tutan ferdi iflletmeler veya adi ortakl›klarda ise iflletmeye dâhil olan mal
ve haklar iflletmenin faaliyeti ile do¤rudan ilgili olanlard›r. ‹flletme faaliyeti ile ilgili olmayan mal ve haklar›n iktisadi iflletmeye dâhil olmas› Vergi
Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu
hükümleri çerçevesinde mümkün buHakemsiz Yaz›lar
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lunmamaktad›r. ‹ktisadi iflletmeye dâhil olanlar ise iflletmenin faaliyetine
tahsis edilece¤inden genellikle kiraya
verilmesi söz konusu olmayacakt›r.

bulunmas›n katma de¤er vergisine
tabidir. Çünkü bu mal ve haklar›n kiralanmas› ifllemi katma de¤er vergisinden istisna edilmemifltir.

4.Serbest Meslek Kazanc› Sahiplerinde
‹flletmeye Dahil Olma:
Öte yandan GVK’nun 70. maddesinde ticari ve zirai iflletmelere dahil mal
ve haklar›n kiras›n›n ticari kazanca ve
zirai kazanca dahil bulundu¤u belirtilmifltir. Halbuki serbest meslek faaliyetinde kullan›lan mal ve haklar›n kiras›n›n serbest meslek kazanc› say›laca¤›na dair bir hüküm yoktur. Bunun
do¤al sonucu olarak, bir doktor mesleki faaliyette kulland›¤›, flahsi malvarl›¤›na dahil muayenehaneyi boflalt›p kiraya verse ve baflka bir yerde
serbest meslek iflini sürdürse, al›nacak kiralar da serbest meslek kazanc›na dahil bir gelir unsuru say›lmayacakt›r. Söz konusu gelirler gayrimenkul sermaye irad› niteli¤indedir.(Maç,
2006.16)

31 Seri No’lu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤i’nin (B) bölümünde iktisadi iflletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanmas› iflleminin
katma de¤er vergisi karfl›s›ndaki durumu aç›kl›¤a kavuflturulmufl ve
“...Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.
maddesinde say›lan mal ve haklar
aras›nda yer alan gayrimenkullerin kiralanmas› ifllemleri, bir iktisadi iflletmeye dahil olmamalar› flart›yla, Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/4-d maddesine göre
vergiden müstesnad›r.” ifadesi kullan›lm›flt›r. Görüldü¤ü üzere tebli¤de
gayrimenkul kavram› ikili bir ayr›ma
tabi tutularak gayrimenkuller ve gayrimenkul sermaye irad› elde edilenler
bir baflka anlamda gayrimenkul olmayanlar olarak ayr›lm›flt›r.

Yukar›da anlat›ld›¤› üzere gayrimenkul say›lan mal ve haklardan iktisadi
iflletmelere dahil olmayanlar›n›n kiralanmas› ifllemleri Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/4-d maddesi uyar›nca vergiden istisna edilmifltir. Gayrimenkul tan›m› d›fl›nda kalan ve yukar›da gayrimenkul say›lmayan mal
ve haklar ayr›m›na tabi tutulan mal
ve haklar›n kiralanmas› ifllemleri, iktisadi iflletmeye dahil olsun olmas›n, kiraya verenin mükellefiyeti bulunsun

GVK’nun 70. maddesinde say›lan
mal ve haklar aras›nda yer alan gayrimenkullerin kiralanmas› ifllemleri, iktisadi iflletmeye dahil olmamalar›
flart›yla KDV’den müstesna ise, bu
ifadenin mefhumu muhalifinden,
GVK’nun 70. maddesinde say›lan
mal ve haklar aras›nda yer almayan mal ve haklar›n kiralanmas› ifllemleri KDV’den müstesna de¤ildir.
Sonuç olarak, iktisadi iflletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin (arazi,
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bina ve bunlarla birlikte kiralanan
mütemmim cüzü ve teferruat›,
gayrimenkul olarak tapu sicilinde
tescil edilen haklar) kiralanmas› ifllemleri katma de¤er vergisine tabi olmayacak; sadece iktisadi iflletmeye
dâhil gayrimenkullerin kiralanmas› ifllemi vergiye tabi tutulacakt›r.
III. KDV AÇISINDAN GAYR‹MENKUL
OLMAYAN MAL VE HAKLARIN
K‹RALANMASI
Gayrimenkul say›lmayan mal ve haklara, KDV aç›s›ndan gayrimenkullerin
kiralanmas› bölümünde ayr›nt›l› olarak de¤indik. gayrimenkuller d›fl›nda
kalan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun
70. maddesinde say›lan di¤er mal ve
haklar›n tabloda belirtti¤imiz üzere
gayrimenkul say›lmayan (voli mahalleri ve dalyanlar, arama, iflletme imtiyaz haklar› ve ruhsatlar›
ve di¤er haklar…) kiralanmas› ifllemleri iktisadi iflletmeye dâhil olsun
veya olmas›n katma de¤er vergisine
tabi bulunmaktad›r. (Maç, 2006,.32)
Sonuç olarak diyebiliriz ki gelir vergisi kanunu’nun 70. maddesinde say›lan mal ve haklardan gayrimenkul tan›m›n›n d›fl›nda kalanlar›n, iktisadi iflletmeye dahil olsun olmas›n, gerçek
kifliler taraf›ndan kiralanmas› ifllemleri katma de¤er vergisine tabidir ve istisna uygulamas›na konu edilemez.
Gerçek kifliler taraf›ndan kiraya verilen ve ticari kapsamda olmamas›na
ra¤men katma de¤er vergisine tabi
olan mal ve haklara örnek olarak flunlar verilebilir:
M a r t
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Motorlu tafl›tlar, otomobil, kamyon,
kamyonet, makine, greyder, taka,
tekne, yat, tafl›nabilir büyüklükteki
deniz araçlar›n›n kiralamalar›,
Arama, iflletme ve imtiyaz haklar› ve
ruhsatlar›, ihtira berat›, telif hakk›,
alameti farika, marka, ticaret unvan›,
her türlü teknik resim, desen, model,
plan ile sinema ve televizyon filmleri,
ses ve görüntü bantlar›, sanayi ve ticaret ve bilim alanlar›nda elde edilmifl bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir
formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakk› veya kullanma
imtiyaz› gibi haklar›n kiralamalar›
Kiralanan gayrimenkullerin kirac› taraf›ndan baflkas›na verilen kullanma
izni karfl›l›¤› elde edilen gelirler, Kamyon ve t›r dorsesi, traktör ve römork
kiralamalar›, Matbaa, t›p, kal›p, pres,
dokuma cihaz ve makinelerinin üretime ortak olmaks›z›n kiralama ifllemlerinden elde edilen gelirler.
IV.K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDE
KDV SORUMLULU⁄U UYGULAMASI
30 seri No’lu katma de¤er vergisi genel tebli¤inde belirtildi¤i üzere kira
geliri elde edenlerin katma de¤er vergisi hesaplayarak beyan etmesi gerekmektedir. Bu kiralama ifllemleri ile
ilgili katma de¤er vergisi; Kiraya verenin baflka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma de¤er vergisi mükellefiyetinin bulunmamas›, Kiralayan›n gerçek usulde katma de¤er vergisi mükellefi olmas›, flartlar›n›n birlikte
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varolmas› halinde, kiralayan taraf›ndan sorumlu s›fat›yla beyan edilecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya verenler taraf›ndan beyanname
verilmeyece¤i tabiidir.
Kiraya verenlerin baflka faaliyetleri
dolay›s›yla gerçek usulde katma de¤er vergisi mükellefi olmalar› halinde,
sorumluluk uygulamas› söz konusu
olmayacak, kiraya verenler, kiralama
faaliyetleri ile ilgili katma de¤er vergisini di¤er faaliyetleri ile birlikte genel
esaslara göre beyan edeceklerdir.
Ancak kiralayan›n ve kirac›n›n her ikisinin de mükellefiyetlerinin olmamas›
halinde kiralayan›n mükellef olarak
katma de¤er vergisi beyannamesi düzenleyerek vergi dairesine beyan etmesi gerekmektedir.
Konuyla ilgili olarak verilen özelgeler
konuyu anlam›m›za yard›mc› olacakt›r.Örne¤in; Maliye Bakanl›¤›n›n
20.09.1994 tarih ve 62585 say›l›
Özelgesinde belirtti¤i üzere KDV mükellefi olmayan bir kiflinin özel otomobilini kiraya vermesi halinde elde
edilen kira geliri gayrimenkul sermaye irad› olarak gelir vergisine tabi oldu¤u gibi kiralama hizmeti de
KDV’ye tabi olacakt›r. Kirac›n›n gerçek usulde KDV mükellefi olmas› halinde kirac› taraf›ndan sorumlu s›fat›yla beyan edilerek, kirac›n›n gerçek
usulde mükellefiyeti yok ise kiraya veren mükellefiyet tesis ettirip beyan
edecektir.
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Bir baflka özelgede ise, 20.09.1994
tarih ve 62585 say›l› Maliye Bakanl›¤›
Özelgesinde Nakil vas›talar›n›n kiralanmas› ifllemi, KDV’ye tabidir. Kiralayan›n mükellef olmamas› halinde, kirac›, KDV’yi sorumlu s›fat›yla beyan
ederek ödeyecektir fleklinde ifade
edilmifltir.
Görüldü¤ü üzere iktisadi iflletmeye
dahil olmayan ve gayrimenkul de say›lmayan bir iktisadi k›ymetin KDV
mükellefi olan bir gerçek veya tüzel
kifli taraf›ndan kiralanmas› durumunda, KDV mükellefi taraf›ndan kira bedeli üzerinden KDV hesaplanacak ve
2 No’lu KDV beyannamesi ile sorumlu s›fat› ile beyan› gerekecektir. Mükellef taraf›ndan 2 No’lu beyanname
üzerinden ödenen hesaplanan KDV
ise 1 No’lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir.
V.SONUÇ ve ÖNER‹LER
Katma De¤er Vergisi Kanunu uyar›nca kiralama ifllemlerinde gayrimenkullerin iktisadi iflletmeye dahil olmas› durumunda katma de¤er vergisinde vergiyi do¤uran olay gerçekleflmekte ve vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda kiralama sonucu
elde edilen gelirler ticari hâs›lata dahil edilecek ve vergilendirmeye tabi
tutulacakt›r. ‹ktisadi iflletmeye dahil
olan gayrimenkuller ister gayrimenkul say›lan mal ve haklar olsun isterse gayrimenkul say›lmayan mal ve
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haklar anlam›nda olsun
meye dahil olmas› durumunda katma
de¤er vergisi hesaplanmas› gerekmektedir.
Katma De¤er Vergisi Kanununun
17/4-d maddesinde belirtildi¤i üzere
iktisadi iflletmeye dahil olmayan gayrimenkuller ise KDVK’nun 3/f maddesi uyar›nca katma de¤er vergisinin
konusuna girmesine ra¤men söz konusu 17/4-d bend hükmü uyar›nca
katma de¤er vergisinden istisnad›r.
Ancak bu bentte belirtilen gayrimenkul kelimesini Türk Medeni Kanunununda belirtilen ve sözlük anlam›nda
kullan›lan anlamda kullanmam›z gerekmekte oldu¤u yasal bir zorunluluktur. Bu maddede gayrimenkul
kavram›ndan anlamam›z gereken sadece Türk Medeni Kanunda yer tan›mlamalard›r.
Gayrimenkul kelimesinde yaflanan
karmafla ve yeni Türk Medeni Kanununun da yap›lan de¤iflikliklerde göz
önüne al›narak ilgili kanunlarda de¤i-
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i k t i syap›lmas›
a d i i fl l gerekti¤i
etfliklik
aflikard›r.
Özellikle yeni gelir vergisi kanun tasar›s›nda bu konulara de¤inilmemesi
göz ard› edilemeyecek kadar büyük
bir eksikliktir.
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GEC‹KME FA‹Z‹ DE UZLAfiMA
MÜESSESES‹ KAPSAMINA
ALINMALIDIR
Ramazan IRMAK*
Türksal HANEDAN**

I-Girifl:
lkemiz, uzun y›llar yüksek oranda yaflanan enflasyonla mücadele etmifltir. Zaman›nda ödenmeyen vergilerin enflasyon nedeni ile afl›nmas›n›
önlemek ve mükellef üzerinde kalan kamu alaca¤›n›n telafisi için vergi
ziya› meydana gelen durumlarda, gecikme faizi al›nmas› esas› benimsenmifltir. Enflasyon oranlar›ndaki yükseklik dolay›s› ile uygulanan gecikme faizi
oranlar› da yüksek olmufltur. Gecikme faizi 01.01.1986 öncesinde yarg›da
geçen süreler için uygulanmaktayken, 3239 say›l› kanunla Vergi Usul Kanunu’nun 112 nci maddesinde yap›lan de¤ifliklikten sonra dava konusu yap›ls›n
yap›lmas›n ikmalen, re’sen ve idarece yap›lan tüm tarhiyatlar bu tarihten itibaren gecikme faizi kapsam›na al›nm›flt›r.

Ü

Gecikme faizine iliflkin madde gerekçesinde, bu düzenleme ile devlet alaca¤›ndaki gecikmenin büyük ölçüde önlenmesinin amaçland›¤› belirtildikten
sonra ikinci amac›n, “..zaman›nda beyan etmemek ve ödememek suretiyle
haks›z olarak devlet paras›n› uzun süre kullanan ve bu suretle menfaat sa¤layan mükellefin mükafatland›r›lmas›n› önlemek” oldu¤u ifade edilmifltir.
(TC Maliye, 1988, 741)
Madde gerekçesine kat›lmamak mümkün de¤ildir. Gerçekten de kamu finansman›n›n temel kayna¤› olan vergilerin zaman›nda ödenmemesi, kamu finansman›n›n borçlanma ile karfl›lanmas›na bu da devletin faiz yükü ile karfl›
karfl›ya kalmas›na neden olmaktad›r. Bu yüzden, vergisini zaman›nda ödeme* Vergi denetmeni
** Vergi denetmeni
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y e n m ü k e l l e f l e r d e n , ö d e c›
m ile
e nilgili
i n olarak
y a p ›205
l - say›l› Kanun’un
yer verilm a s › g e r e k e n t a r i h t e n ( v agerekçesinde
d e ) b a fl l afluy aifadelere
rak gecikilen süre için faiz istenmesi mifltir;
herkesçe do¤al karfl›lanmaktad›r.
“ …Vergi ihtilaflar›n›n süratle halli ve
Ancak, incelemelerde öyle durumlar- böylece mükelleflerin tereddütlerinin
la karfl›laflmaktay›z ki insan vergisini bir an evvel giderilerek huzura kazaman›nda ödemeyen mükellefler- vuflmalar›n›n temini, amme alaca¤›den al›nan gecikme faizinin de bir yö- n›n vaktinde hazineye intikali ve ninü ile haks›zl›k içerdi¤i kanaatine ka- hayet itiraz ve temyiz mercilerinin ifllerini tahfif ederek (hafifleterek) ihtip›lmaktad›r.
laflar üzerine daha titizlikle e¤ilmeleYaz›m›zda gecikme faizinin neden
rine imkan sa¤lanmas› maksad›yla
uzlaflma kapsam›na al›nmas› gerektikanuna uzlaflma müessesi ithal olun¤i yönündeki düflüncelerimize yer vemufltur.
rilecektir. Ancak konuyu izah etmeden önce uzlaflma müessesesi ve Böylece, mükellefle idare aras›nda
kapsam› hakk›nda k›saca bilgi verme- vergi yönünden zuhur edecek ihtilaflar›n yine kendi aralar›nda görüflüleyi uygun buluyoruz.
rek halli yolu aç›lm›fl bulunmaktad›r.”
II-Uzlaflma Müessesesi:
Uzlaflma müessesesi 1963 y›l›ndan
Uzlaflma müessesesi ilk defa, 1963 bu yana çeflitli de¤iflikliklere u¤rayay›l›nda yay›mlanan 205 say›l› Kanunla rak varl›¤›n› sürdürmüfltür. Vergi KaVUK’un 376. maddesinden sonra ge- nunlar›m›zda fluan biri “Tarhiyat
lecek flekilde Ek 1-10. maddelerinde Öncesi Uzlaflma” di¤eri de “Tarhiyer alan hükümlerle vergi sistemimi- yat Sonras› Uzlaflma” olmak üzere
iki tür uzlaflma müessesesi bulunze girmifltir.
Vergi hukukumuzda yer alan uzlafl- maktad›r. Uzlaflma müessesesine iliflma; “Mükellefle idare aras›nda orta- kin yasal düzenlemeler VUK’un 376.
ya ç›kan uyuflmazl›klar›n, yarg› yolu- maddesinden sonra gelmek üzere Ek
na baflvurmadan önce, taraflarca ko- 1-11.maddeleri aras›nda yap›lm›flt›r.
nuflulup görüflülerek giderilmesi, yani
verginin yada cezan›n miktar› konusunda, iki taraf aras›nda uyuflma sa¤lanarak, anlaflmazl›¤›n çözümlenmesidir” fleklinde tan›mlanabilir.(K›z›lot,
2007, 222)
Uzlaflma müessesesinin getirilifl amaM a r t
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Tarhiyat Sonras› Uzlaflma;
Vergi Usul Kanununun Ek 1’inci maddesinde tarhiyat sonras› uzlaflma (Kanunda böyle bir isim olmamas›na karfl›n uygulamada bu flekilde adland›r›lmaktad›r) ile ilgili olarak afla¤›daki
hükme yer verilmifltir,
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“Mükellef taraf›ndan, ikmalen, re'sen
veya idarece tarh edilen vergilerle
bunlara iliflkin vergi ziya› cezalar›n›n
(344. maddenin üçüncü f›kras› uyar›nca vergi ziya› cezas› kesilen tarhiyata iliflkin vergi ve ceza hariç) tahakkuk edecek miktarlar› konusunda,
vergi ziya›na sebebiyet verilmesinin
kanun hükümlerine yeterince nüfuz
edememekten ya da 369 uncu maddede yaz›l› yan›lmadan kaynakland›¤›n›n veya bu Kanunun 116, 117 ve
118 inci maddelerinde yaz›l› vergi hatalar› ile bunun d›fl›nda her türlü
maddi hata bulundu¤unun veya yarg› kararlar› ile idarenin ihtilaf konusu
olayda görüfl farkl›l›¤›n›n oldu¤unun
ileri sürülmesi durumunda, idare bu
bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaflabilir. Uzlaflma konusu verginin matrah farklar› itibariyle bölünebildi¤i durumlarda
uzlaflma sadece toplam matrah fark›n›n bu bölümüne isabet eden vergi
k›sm› için de yap›labilir. Uzlaflma talebi vergi ihbarnamesinin tebli¤ tarihinden itibaren otuz gün içinde yap›l›r.
Uzlaflman›n vaki olmamas› veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaflma talebinde bulunulamaz. Uzlaflman›n vaki olmad›¤›na dair tutana¤a
idarenin nihai teklifi yaz›l›r. Mükellef
dava açma süresinin sonuna kadar
teklif edilen vergi ve cezay› kabul etti¤ini yaz›l› olarak bildirirse bu takdirde uzlaflma sa¤lanm›fl say›l›r. Mükellef, uzlaflma görüflmelerinde, ba¤l›
Hakemsiz Yaz›lar
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oldu¤u meslek odas›ndan bir temsilci
ve 3568 say›l› Kanuna göre kurulan
meslek odas›ndan bir meslek mensubu bulundurabilir.
...”
“Mükellef veya ad›na ceza kesilen;
üzerinde uzlafl›lan ve tutanakla tespit
olunan hususlar hakk›nda dava açamaz ve hiçbir mercie flikayette bulunamaz.”(Ek md.6)
Tarhiyat Öncesi Uzlaflma;
Vergi Usul Kanunu’nun Ek 11’inci
maddesinde tarhiyat öncesi uzlaflma
ile ilgili olarak afla¤›daki hükme yer
verilmifltir,
“Maliye Bakanl›¤›, vergi incelemesine
dayan›larak tarh edilecek vergilerle
kesilecek cezalarda (344’ üncü maddenin üçüncü f›kras› uyar›nca vergi ziya› cezas› kesilecek tarhiyata iliflkin
vergi ve ceza hariç) tarhiyat öncesi
uzlaflma yap›lmas›na izin verebilir.
Tarhiyattan önce uzlaflmaya var›lmas› hâlinde, tutanakla tespit edilen
bu husus
hakk›nda dava aç›lamaz ve hiçbir
mercie flikayette bulunulamaz.
(03.12.1988 gün ve 3505 say›l›
kanunun 10. maddesi ile eklenmifltir.) Uzlafl›lan vergi miktar› üzerinden, bu Kanunun 112’nci maddesine
göre gecikme faizi hesaplan›r.
Tarhiyat öncesi uzlaflman›n temin
edilememifl veya uzlaflma müzakereM a r t
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sinde uzlaflmaya var›lamam›fl olmas›
halinde mükellefler veya ceza muhatab› olanlar verginin tarh›ndan ve cezan›n kesilmesinden sonra uzlaflma
talep edemezler.
Tarhiyat öncesi uzlaflmaya iliflkin
esas ve usuller Yönetmelikte belirtilir.”
Tarhiyat öncesi ve sonras› uzlaflmalarla ilgili olarak uyulacak esaslar,
“Uzlaflma Yönetmeli¤i” ve “Tarhiyat
Öncesi Uzlaflma Yönetmeli¤i” ile ayr›nt›l› bir flekilde aç›klanm›flt›r.‹lgili kanun maddeleri ve yönetmelikler birlikte de¤erlendirildi¤inde uzlaflma
kapsam›na afla¤›daki unsurlar girmektedir.
Tarhiyat sonras› uzlaflman›n
kapsam›;
-Vergiler; Vergi Usul Kanunu’na
tabi olan ve ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen tüm vergi, resim ve
harçlar ile bunlara ba¤l› fonlar uzlaflma kapsam›na girmektedir. Vergi
Usul Kanunu kapsam›na, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile
il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar girmekle birlikte,
genel bütçeye giren vergi, resim ve
harçlara iliflkin uzlaflma Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanan yönetmeli¤e, il
özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlarla ilgili uzlaflma ise
‹çiflleri Bakanl›¤›nca haz›rlan›p yay›mlanan genel tebli¤e göre yap›lmaktad›r.
M a r t
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VUK’un 359. maddesinde yaz›l› fiillerle(Kaçakç›l›k Suç ve Cezalar›) vergi ziya›na sebebiyet verilmifl ise vergi
asl›nda uzlaflmadan yararlan›lamaz.
-Vergi Ziya› Cezas›; VUK’un 359.
maddesinde yaz›l› fiillerle vergi ziya›na sebebiyet vermek dolay›s› ile kesilen üç kat vergi ziya› cezas› hariç, vergi ziya› cezalar› uzlaflma kapsam›ndad›r.
- Usulsüzlük Cezalar›; Ek 1 inci
maddede, tarhiyat sonras› uzlaflma
kapsam›na girecek cezalar; ikmalen,
re’sen ve idarece tarh edilecek vergilere iliflkin cezalar olarak belirtildi¤inden herhangi bir vergi tarhiyat› olmaks›z›n kesilecek birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezalar› tarhiyat sonras› uzlaflmaya konu edilemez. Ancak VUK’un 336 nc› maddesi uyar›nca usulsüzlük cezas› ile vergi ziya› cezas›n›n k›yaslanarak a¤›r olan cezan›n kesildi¤i durumda, usulsüzlük cezas› da uzlaflmaya konu edilebilir.
-Özel Usulsüzlük Cezalar›; Özel
usulsüzlük cezalar›, Ek 1 inci maddede say›lmad›¤› için tarhiyat sonras›
uzlaflma kapsam›na girmemektedir.
Tarhiyat öncesi uzlaflman›n
kapsam›;
-Vergiler; Vergi Usul Kanunu’na tabi
olan ve vergi inceleme raporlar› ile
ikmalen veya re’sen tarh edilmesi
önerilen tüm vergi, resim ve harçlar
ile bunlara ba¤l› fonlar uzlaflma kapsam›na girmektedir. Tarhiyat sonras›
Hakemsiz Yaz›lar
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uzlaflmadan farkl› olarak il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve
harçlar ile bunlara ba¤l› fonlar tarhiyat öncesi uzlaflma kapsam›na girmemektedir. Tarhiyat öncesi uzlaflma
kapsam›na sadece Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l› vergi dairelerinin tarha
yetkili oldu¤u vergi, resim ve harçlar
ile bunlara ba¤l› fonlar girmektedir.Uzlaflma Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanan tarhiyat öncesi uzlaflma yönetmeli¤ine göre yap›lmaktad›r.
VUK’un 359. maddesinde yaz›l› fiillerle(Kaçakç›l›k Suç ve Cezalar›) vergi ziya›na sebebiyet verilmifl ise vergi
asl›nda uzlaflmadan yararlan›lamaz.
-Vergi Ziya› Cezas›; VUK’un 359.
maddesinde yaz›l› fiillerle vergi ziya›na sebebiyet vermek dolay›s› ile kesilen üç kat vergi ziya› cezas› hariç, vergi inceleme raporlar›na dayan›larak
kesilen vergi ziya› cezalar› uzlaflma
kapsam›ndad›r.
-Usulsüzlük Cezalar›; Vergi inceleme raporlar›na dayan›larak kesilen birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezalar› uzlaflmaya konu edilebilir.
-Özel Usulsüzlük Cezalar›; Vergi inceleme raporlar›na dayan›larak kesilen özel usulsüzlük cezalar› tarhiyat
öncesi uzlaflma kapsam›na girmektedir.
Yukar›da yap›lan aç›klamalardan da
anlafl›laca¤› üzere gecikme faizi uzlaflma kapsam›na girmemektedir. UzHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

lafl›lan vergi tutar› üzerinden hesaplanmaktad›r. Bu aflamada gecikme
faizinin uzlaflma kapsam›na al›n›p
al›nmamas› ile ilgili olarak flöyle bir
düflünce geliflebilir, “Gecikme faizi,
uzlafl›lan vergi tutar› üzerinden hesapland›¤›na göre gecikme faizini uzlaflma kapsam›na alman›n ne gere¤i
var. Uzlaflma görüflmelerinde vergi
tutar›n› bu durumu göz önünde bulundurarak belirlersin olur biter.”
Biz ne yaz›k ki böyle bir düflünceye
kat›lmad›¤›m›z› belirtmek isteriz.Bizce mükellef uzlaflma görüflmesinden
ayr›ld›¤›nda ödemesi gereken net tutar› bilmelidir. Oysa flu anki durumda
bir çok mükellef uzlafl›lan vergi üzerinden bir de gecikme faizi ödeyece¤ini hesaba katmamaktad›r. Uzlaflma
komisyonlar›nda da uzlaflma sa¤lanamama ihtimaline karfl› olay›n gecikme faizi boyutu gündeme getirilmemektedir. Mükellef, borcunu vergi
dairesine ödemeye gitti¤inde, gecikme faizinin ac› yüzü ile karfl› karfl›ya
gelmektedir.
Yaz›m›z›n girifl bölümünde de belirtti¤imiz üzere gerekçede belirtilen
“devlet paras›n› uzun süre kullanan
ve bu suretle menfaat sa¤layanlar›n
mükafatland›r›lmamas›” gerekçesine
bizde kat›l›yoruz. Ancak ilerleyen bölümlerde belirtece¤imiz nedenlerle
gecikme faizinin de uzlaflma kapsam›na al›nmas› ve uzlaflma neticelendi¤inde mükellefin ödeyece¤i net ra-
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k a m › b i l m e s i n i n d a h a d oGeçen
¤ r u süreler
o l a c aiçin
¤ › -6183 say›l› Kanuna göre tespit edilen gecikme zamn› düflünüyoruz.
m› oran›nda gecikme faizi uygulaIII-Gecikme Faizine ‹liflkin Yasal
n›r. Gecikme faizi de ayn› süre içinde
Düzenlemeler:
ödenir. Gecikme faizinin hesaplanVUK’un 112 nci maddesi “Özel Öde- mas›nda ay kesirleri nazara al›nme Zamanlar›” bafll›¤›n› tafl›makta maz.
olup, gecikme faizi ile ilgili afla¤›daki Uzlafl›lan vergilerde gecikme faizi;
yasal düzenlemeleri içermektedir.
uzlafl›lan vergi miktar›na, (a) f›kras›n“………………
da belirtilen tarihten itibaren uzlafl3. Vergi mahkemesinde dava açma ma tutana¤›n›n imzaland›¤› tarihe
dolay›s›yla (4444 say›l› Kanunun kadar geçen süre için uygulan›r.
13/C-2 maddesiyle de¤iflen iba- Dava aç›lmas› nedeniyle tahsili duran
re)2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü vergi ve cezalar mükellefler taraf›nKanununun 27 nci maddesinin 3 nu- dan istenildi¤i takdirde davan›n demaral› f›kras› gere¤ince tahsili durdu- vam› s›ras›nda da k›smen veya tamarulan vergilerden taksit süreleri geç- men ödenebilir.
mifl olanlar, vergi mahkemesi karar›- 4. …..
na göre hesaplanan vergiye ait ih- 5. ‹htirazi kay›tla beyan edilip ödenbarnamenin tebli¤i tarihinden itiba- dikten sonra yarg› karar›na göre iade
ren bir ay içinde ödenir. Ayr›ca ikma- edilip yine yarg› karar› uyar›nca tahsilen, re'sen veya idarece yap›lan tarhi- li gereken vergilere, iade tarihinden
yatlarda:
yarg› karar›n›n vergi dairesine tebli¤i
a) Dava konusu yap›lmaks›z›n kesin- tarihine kadar geçen süre için bu
leflen vergilere, kendi vergi kanunla- maddede yer alan esaslar dahilinde
r›nda belirtilen ve tarhiyat›n ilgili bu- 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahlundu¤u döneme iliflkin normal vade sil Usulü Hakk›nda Kanuna göre betarihinden itibaren, son yap›lan tarhi- lirlenen tecil faizi oran›nda gecikme
yat›n tahakkuk tarihine kadar;
faizi hesaplan›r.”
b) Dava konusu yap›lan vergilerin Yukar›da, çeflitli durumlarda gecikme
ödeme yap›lmam›fl k›sm›na, kendi faizinin hangi tarihler aras›nda hevergi kanunlar›nda belirtilen ve tarhi- saplanmas› gerekti¤ine iliflkin aç›klayat›n ilgili bulundu¤u döneme iliflkin malar›n yan›nda, gecikme faizi oran›normal vade tarihinden itibaren, yar- n›n gecikme zamm› ile ayn› oldu¤u
g› organ› karar›n›n tebli¤ tarihine ka- ve hesaplamada ay kesirlerinin dikkate al›nmayaca¤› da belirtilmektedir.
dar;
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Yukar›daki madde dikkatle incelendi¤inde incelemeye sevk tarihi ve incelemede geçen sürelerin gecikme faizi
hesaplanmas›na hiçbir etkisi olmad›¤›
görülecektir. Özetle belirtecek olursak gecikme faizi;
-Dava konusu yap›lmaks›z›n kesinleflen vergilerde, normal vade tarihinden son yap›lan tarhiyat›n tahakkuk
tarihine,
-Dava konusu yap›lan vergilerde, normal vade tarihinden yarg› organ› karar›n›n tebli¤ tarihine,
-Uzlafl›lan vergilerde, normal vade tarihinden uzlaflma tutana¤›n›n imzaland›¤› tarihe,
-‹htirazi kay›tla beyan edilip ödendikten sonra yarg› karar›na göre iade
edilip yine yarg› karar› uyar›nca tahsili gereken vergilerde, iade tarihinden
yarg› karar›n›n vergi dairesine tebli¤i
tarihine,
kadar hesaplanmaktad›r.
IV-Gecikme Zamm› (Gecikme Faizi)
Oranlar›:
6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun’un 52 nci
maddesinde gecikme zamm›, nispet
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ve hesab›na iliflkin afla¤›daki aç›klamalar yap›lm›flt›r.
“Amme alaca¤›n›n ödeme müddeti
içinde ödenmeyen k›sm›na vadenin
bitim tarihinden itibaren her ay için
ayr› ayr› %4 oran›nda gecikme zamm› tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet
eden gecikme zamm› günlük olarak
hesap edilir.
……………………
Bakanlar Kurulu, gecikme zamm›
oranlar›n› aylar itibar›yla topluca veya her ay için ayr› ayr›, yüzde onuna
kadar indirmeye, gecikme zamm›
oran› ile gecikme zamm› asgari tutar›n› iki kat›na kadar art›rmaya, ayr›ca
gecikme zamm› oran›n› aylar itibar›yla farkl› olarak belirlemeye ve gecikme zamm›n› bileflik faiz usulüyle ayl›k, üç ayl›k, alt› ayl›k veya y›ll›k olarak
hesaplatmaya yetkilidir.”
Bakanlar kurulu de¤iflen ekonomik koflullar› dikkate alarak gecikme
zamm› oranlar›n› belirlemektedir. Bakanlar kurulunca belirlenen ve gecikme faizi hesaplamas›nda da dikkate
al›nmas› gereken gecikme zamm›
oranlar› y›llar itibariyle afla¤›daki gibidir.
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Ayl›k
Oran
% 2,5
%3
%4
%7
% 10
%5

Y›ll›k
Oran
% 30
% 36
% 48
% 84
% 120
% 60

Uygulama Dönemi

2 1/0 4/2006 Tarihinden ‹tibaren
0 2/0 3/2005-20/0 4/2 0 0 6
1 2/1 1/2003-01/0 3/2 0 0 5
3 1/0 1/2002-11/1 1/2 0 0 3
2 9/0 3/2001-30/0 1/2 0 0 2
0 2/1 2/2000-28/0 3/2 0 0 1

Dayana¤›

2 0 0/10302
6
Say›l› B.K.K.
2 0 0/8551
5
Say›l› B.K.K.
2 0 0/6345
3
say›l› B.K.K.
2 0 0/3550
2
say›l› B.K.K.
2 0 0/2175
1
Say›l› B.K.K.
2 0 0/1555
0
Say›l› B.K.K.

V-2006 Y›l› ‹ncelemelerinde Mükelleflerin Karfl›laflt›klar› Gecikme Faizi
Oranlar›:
Yukar›da yer verilen gecikme faizi oranlar› dikkate al›nd›¤›nda, 2006 y›l›nda
yap›lan vergi incelemelerinde re’sen veya ikmalen tarh edilen vergiler üzerinden hesaplanan gecikme faizi oranlar›, katma de¤er vergisi örnek verilerek
afla¤›daki flekilde hesaplanm›flt›r. Hesaplamalar yap›l›rken mükellefin, tarhiyat
öncesi uzlaflma talep etti¤i ve 28.12.2006 tarihinde uzlaflma sa¤lanarak verginin kesinleflti¤i kabul edilecektir.
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Dönemi
2001/0cak
2001/fiubat
2001/Mart
2001/Nisan
2001/May›s
2001/Haziran
2001/Temmuz
2001/A¤ustos
2001/Eylül
2001/Ekim
2001/Kas›m
2001/Aral›k
2002/0cak
2002/fiubat
2002/Mart
2002/Nisan
2002/May›s
2002/Haziran
2002/Temmuz
2002/A¤ustos
2002/Eylül
2002/Ekim
2002/Kas›m
2002/Aral›k
2003/0cak
2003/fiubat
2003/Mart
2003/Nisan
2003/May›s
2003/Haziran
2003/Temmuz
2003/A¤ustos
2003/Eylül
2003/Ekim
2003/Kas›m
2003/Aral›k

Vergi
Türü

KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV

Vade
25.02.2001
25.03.2001
25.04.2001
25.05.2001
25.06.2001
25.07.2001
25.08.2001
25.09.2001
25.10.2001
25.11.2001
25.12.2001
25.01.2002
25.02.2002
25.03.2002
25.04.2002
25.05.2002
25.06.2002
25.07.2002
25.08.2002
25.09.2002
25.10.2002
25.11.2002
25.12.2002
25.01.2003
25.02.2003
25.03.2003
25.04.2003
25.05.2003
25.06.2003
25.07.2003
25.08.2003
25.09.2003
25.10.2003
25.11.2003
25.12.2003
26.01.2004

Toplam
Gecikme
Faizi Oran›
380
375
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
263
256
249
242
235
228
221
214
207
200
193
186
179
172
165
158
151
144
137
130
123
119
115

Dönemi
2004/0cak
2004/fiubat
2004/Mart
2004/Nisan
2004/May›s
2004/Haziran
2004/Temmuz
2004/A¤ustos
2004/Eylül
2004/Ekim
2004/Kas›m
2004/Aral›k
2005/0cak
2005/fiubat
2005/Mart
2005/Nisan
2005/May›s
2005/Haziran
2005/Temmuz
2005/A¤ustos
2005/Eylül
2005/Ekim
2005/Kas›m
2005/Aral›k
2006/0cak
2006/fiubat
2006/Mart
2006/Nisan
2006/May›s
2006/Haziran
2006/Temmuz
2006/A¤ustos
2006/Eylül
2006/Ekim
2006/Kas›m

Vergi
Türü

KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV

Vade
26.02.2004
26.03.2004
26.04.2004
26.05.2004
26.06.2004
26.07.2004
26.08.2004
26.09.2004
26.10.2004
26.11.2004
26.12.2004
26.01.2005
26.02.2005
26.03.2005
26.04.2005
26.05.2005
26.06.2005
26.07.2005
26.08.2005
26.09.2005
26.10.2005
26.11.2005
26.12.2005
26.01.2006
26.02.2006
26.03.2006
26.04.2006
26.05.2006
26.06.2006
26.07.2006
26.08.2006
26.09.2006
26.10.2006
26.11.2006
26.12.2006

Toplam
Gecikme
Faizi Oran›
111
107
103
99
95
91
87
83
79
75
71
67
63
59
56
53
50
47
44
41
38
35
32
29
26
23
20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
2,5
0

T a b l o d a n d a g ö r ü l d ü ¤ ü ü z e r e z a m a n a fl › m › n a y a k l a fl › l d › k
cikme faizi oran› artmaktad›r. Hesaplamalarda en son
li aylardaki faiz oran› uygulanmaktad›r. Hesaplamalard
l a n m a k t a , b i l e fl i k f a i z u y g u l a n m a m a k t a d › r . Y a n i f a i z d e n
tad›r.
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VI-Gecikme Faizinin Uzlaflma
Kapsam›na Al›nmas›n› Gerektiren
Nedenler:
1-Veri ‹ncelemesine Al›nma ve ‹nceleme Esnas›nda Geçen Süreler,
Ödenecek Gecikme Faizi Tutar›n›
Art›rmaktad›r:
Vergi kanunlar›nda mükelleflerin incelemeye al›nmas› ile ilgili aç›k hüküm var iken aramal› incelemeler hariç incelemelerin ne kadar sürede sonuçland›r›laca¤›na iliflkin aç›k bir hüküm yoktur.
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
137 nci maddesinde incelemeye tabi
olanlar; “Bu kanuna veya di¤er kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikalar› muhafaza
ve ibraz etmek mecburiyetinde olan
gerçek ve tüzelkifliler vergi incelemelerine tabidirler.” fieklinde belirtilmifltir.
Kanun koyucu incelemenin ne zaman yap›laca¤›n› kanunda aç›kça düzenlemifltir. VUK’un 138 nci maddesi
“‹nceleme Zaman›” bafll›¤›n› tafl›makta olup, afla¤›daki hükmü içermektedir.
“Vergi incelemesinin ne zaman yap›laca¤›n›n evvelden haber verilmesi
mecburi de¤ildir.
‹nceleme, neticesi al›nmam›fl hesap
dönemi de dahil olmak üzere, tarh
zamanafl›m› süresi sonuna kadar her
zaman yap›labilir.
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Evvelce inceleme yap›lm›fl veya matrah›n re'sen takdir edilmifl olmas› yeniden inceleme yap›lmas›na ve gerekirse tarhiyat›n ikmaline mani de¤ildir.”
Yukar›daki maddede vergi incelemelerinin, neticesi al›nmam›fl hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanafl›m› süresi sonuna kadar her
zaman yap›labilece¤i belirtilmektedir.
Zamanafl›m›, süre geçmesi suretiyle
vergi alaca¤›n›n kalkmas›d›r. Zamanafl›m›, mükellefin bu hususta bir
müracaat› olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n hüküm ifade eder.(VUK md.113)
Vergi hukukumuzda biri tarh, di¤eri
tahsil olmak üzere iki zamanafl›m› süresi vard›r.Tarh zamanafl›m› ile ilgili
hükümler Vergi Usul Kanununda yer
almakta iken (VUK md.114), tahsil
zamanafl›m›na iliflkin yasal düzenlemeler Amme Alacaklar› Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanun ile yap›lm›flt›r.(AATUHK md.102)
Vergi incelemeleri için belirleyici bir
unsur olan tarh zamanafl›m›na iliflkin
yasal düzenleme VUK’un 114 ncü
maddesinde afla¤›daki flekilde belirtilmifltir.
“Vergi alaca¤›n›n do¤du¤u takvim y›l›n› takip eden y›l›n bafl›ndan bafll›yarak befl y›l içinde tarh ve mükellefe
tebli¤ edilmeyen vergiler zamanafl›m›na u¤rar.
fiu kadar ki, vergi dairesince matrah
takdiri için takdir komisyonuna baflHakemsiz Yaz›lar
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vurulmas› zamanafl›m›n› durdurur.
Duran zamanafl›m› mezkur komisyon karar›n›n vergi dairesine tevdiini
takip eden günden itibaren ifllemeye
devam eder.
(5228 say›l› Kanunun 5'inci maddesiyle de¤iflen f›kra) fiarta ba¤l› istisna
veya muafiyet uygulamalar› sonucu
k›smen veya tamamen al›nmayan
vergilere iliflkin zamanafl›m› süresi, istisna veya muafiyet flartlar›n›n ihlâl
edildi¤i tarihi takip eden takvim y›l›
bafl›ndan itibaren bafllar.
(3239 say›l› Kanunun 9'uncu maddesiyle de¤iflen f›kra) Damga vergisine
tabi olup vergi ve cezas› zamanafl›m›na u¤rayan evrak›n hükmünden tarh
zamanafl›m› süresi dolduktan sonra
faydalan›ld›¤› takdirde mezkûr evraka ait vergi alaca¤› yeniden do¤ar.”
Maddede belirtilen özel durumlar bir
tarafa b›rak›ld›¤›nda, vergi alaca¤›n›n
do¤du¤u takvim y›l›n› takip eden y›l›n
bafl›ndan bafllayarak befl y›l içinde
tarh ve mükellefe tebli¤ edilmeyen
vergiler zamanafl›m›na u¤rar. Bunu
bir örnek yard›m› ile belirtecek olursak, 2001 takvim y›l›nda do¤an bir
vergi, 31.12.2006 tarihine kadar tarh
ve mükellefe tebli¤ edilmemifl ise vergi zamanafl›m›na u¤ram›fl demektir.
1.1.2007 tarihinden sonra 2001 y›l›na iliflkin bir verginin ziyaa u¤rat›ld›¤›n›n tespit edilmesi durumunda, mükellef ad›na tarhiyat yap›lamayacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Mali idare, zamanafl›m› süresini geçirmemek kayd› ile istedi¤i bir zamanda, mükellefin hesaplar›n› mükellefe
haber vermeden incelemeye alabilir.
Peki, incelemelerin belirli bir sürede
bitirilmesine iliflkin olarak yasal bir
düzenleme yap›lm›fl m›d›r?
Kanun koyucu, aramal› incelemeler(VUK md 142-146) hariç, incelemelerin ne kadar sürede tamamlanaca¤›na iliflkin yasal bir düzenleme
yapmam›flt›r. Ancak, yukar›da yap›lan aç›klamalardan da anlafl›laca¤›
üzere, bafllan›lan incelemelerin zamanafl›m› süresi sonuna kadar bitirilmesi esast›r. Zaman afl›m› süresi sonuna kadar incelemenin bitirilemeyece¤i düflünülen durumlarda vergi inceleme eleman›n›n talebi do¤rultusunda mükellefin ilgili dönem hesaplar› vergi dairesince takdir komisyonuna sevk edilerek zaman afl›m› durdurulur. Böylece rapor tanzimi için
süre kazan›lm›fl olur.
Aramal› incelemelerin bitirilmesi gereken süreye iliflkin yasal düzenleme
VUK’un 145 nci maddesinde yap›lm›flt›r. Madde hükmü afla¤›daki gibidir.
“Arama neticesinde al›nan defter ve
vesikalar üzerindeki incelemeler en
geç üç ay içinde bitirilerek sahibine
bir tutanakla geri verilir.
‹ncelemelerin hakl› sebeplere binaen
üç ay içinde bitirilmesine imkan olm›yan hallerde sulh yarg›c›n›n verece¤i
karar üzerine bu süre uzat›labilir.
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..”
Aramal› incelemeler s›kl›kla uygulanan bir yöntem olmamakla birlikte,
bu yola da baflvurulabilmektedir. ‹ncelemelerin üç ay içinde sonuçland›r›lamayaca¤›n›n anlafl›lmas› üzerine
sulh hukuk hakimli¤inden sürenin
uzat›lmas› talep edilerek süre uzat›m›
sa¤lanmaktad›r. Genellikle bu talep
olumlu karfl›lanmaktad›r. ‹ncelenecek
defter ve belgenin çoklu¤u ve üçüncü kiflilerden bilgi ve belge temin edilebilecek olmas› inceleme süresini
uzatabilmektedir.
Yukar›da yap›lan aç›klamalardan
da anlafl›laca¤› üzere aramal› incelemeler hariç vergi incelemelerinin belli bir süre içerisinde sonuçland›r›lmas›na iliflkin yasal bir düzenleme yoktur.Böyle bir süre belirlemekte esas›nda çok zor bir durumdur. Zira ekonomik ve ticari geliflmeler mükelleflerin
kulland›klar› ve düzenledikleri belge
say›s›n› art›rd›¤› gibi ülkenin birçok
bölgesinden hatta yurt d›fl›ndan birçok mükellefle ticari münasebet kurmas›na yol açm›flt›r. ‹nceleme elemanlar› sadece mükelleflerin ibraz ettikleri defter ve belgelerdeki bilgilerle
incelemelerini sonuçland›ramayabilmekte, ilgili üçüncü kiflilerin defter ve
belgeleri üzerinde de tespitler yapma
gere¤i hissedebilmektedirler.Böyle
olunca da inceleme süresi uzamaktad›r. Her incelemenin kendine göre
özel flartlar› olabilmekte dolay›s› ile
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de incelemeler flu kadar sürede bitirilsin gibi bir standart getirilememektedir.
‹ncelemede geçen sürenin uzamas› ve incelemeye geç al›nma, mükelleflerin ödeyece¤i gecikme faizinin
çok yüksek tutarlarda artmas›na neden olabilmektedir. Bu durumu bir
örnek yard›m› ile aç›klayal›m,
Mükellefin 2001 y›l› hesaplar›n›n
Ocak/2002 ay›nda incelemeye sevk
edildi¤i ve vergi inceleme eleman›n›n
raporunu Kas›m/2006 ay›nda tanzim
ederek 28.12.2006 tarihinde uzlafl›ld›¤› bir durum ile 2001 y›l› hesaplar›n›n Ekim/2006 ay›nda incelemeye
sevk edilerek raporun Kas›m/2006
ay›nda tanzim edildi¤i ve 28.12.2006
tarihinde uzlafl›ld›¤› durum aras›nda
gecikme faizi hesaplamas› ve tutar›
aç›s›ndan bir fark yoktur. Her iki durumda da gecikme faizi, verginin normal vade tarihinden, uzlaflma tutana¤›n›n imzaland›¤› tarihe kadar hesaplanmaktad›r.Hesaplamalarda ay kesirleri dikkate al›nmamaktad›r. 2001/Ocak
KDV dönemi için 28.12.2006 tarihine
kadar hesaplanan gecikme faizi oran›
tabloda %380 olarak hesaplanm›flt›r.Uzlafl›lan vergi tutar›n›n 1.000-YTL
oldu¤u düflünüldü¤ünde ödenmesi
gereken gecikme faizi tutar› 3.800YTL olmaktad›r. Örne¤imizde incelemenin 2002 y›l› içinde tamamlanarak,
28.02.2002 tarihinde uzlafl›ld›¤› kabul edildi¤inde 2001/Ocak KDV döHakemsiz Yaz›lar
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nemi için hesaplanan gecikme faizi
oran› %110 olmaktad›r. Bu durumda
mükellefin ödeyece¤i gecikme faizi
tutar› 1.100-YTL olmaktad›r. ‹ncelemenin geç sonuçland›r›lmas›n›n mükellefe etkisi, fazladan 2.700-YTL gecikme faizi ödemektir. Vergi tutar›
10.000-YTL olsa idi fazladan ödenecek gecikme faizi 27.000-YTL olacakt›. Vergi tutar› artt›kça, fazladan ödenecek gecikme faizi tutar› katlanarak
artmaktad›r.
Yani incelemeye geç al›nma ve incelemenin geç sonuçland›r›lmas› dolay›s› ile geçen süreler mükellefin aleyhine olarak ifllemektedir. Oysa mükelleflerin defter ve belgeleri inceleme
eleman›na eksiksiz olarak teslim etmesi ile sorumluluklar› büyük ölçüde
bitmektedir. ‹ncelemenin bir an önce
tamamlanmas› bu aflamadan sonra
tamamen inceleme eleman›n›n ifl yüküne, performans›na ve incelenecek
mükellefin ifl hacmine ba¤l›d›r.
Mükelleflerin, kendi iradesi d›fl›nda
geçen süreler için çok yüksek tutarlarda gecikme faizi ile karfl› karfl›ya
kalmas› ne kadar hakkaniyete uygundur? Gecikme faizinin uzlaflma kapsam›na al›nmas› bu olumsuzlu¤u bir
nebze olsun giderecektir.

2-Mevzuat Çok S›k De¤iflmektedir:
Vergi mevzuat› en s›k de¤iflikli¤e u¤rayan mevzuatt›r. Takibi hem mükellef hem de gelir idaresi çal›flanlar› için
oldukça zordur. Mükellefler mevzuattaki de¤ifliklikleri tam kavrayamamalar› ve hatal› yorum yapmalar› dolay›s› ile de vergi ziya›na sebebiyet verebilmektedirler. Mali idare bile bazen vermifl oldu¤u muktezalarda hata yapmakta ve daha sonra görüflünü de¤ifltirebilmektedir.1 Mevzuattaki kapal›l›k ve yoruma aç›kl›k dolay›s›
ile bilmeden vergi ziya›na sebep olan
mükellef ile kasden vergi ziya›na sebebiyet veren mükellefin ödeyece¤i
gecikme faizi ayn› olmaktad›r. Bu iki
durum birlikte de¤erlendirildi¤inde
yaz›m›z›n girifl bölümünde belirtti¤imiz “..zaman›nda beyan etmemek ve
ödememek suretiyle haks›z olarak
devlet paras›n› uzun süre kullanan ve
bu suretle menfaat sa¤layan mükellefin mükafatland›r›lmas›n› önlemek”
gerekçesi biraz havada kalmaktad›r.
Zira mükellefin vergisini zaman›nda
beyan etmemesi yukar›da belirtti¤imiz üzere her zaman bilinçli olarak
vergi kaç›rma kast›ndan kaynaklanmamaktad›r. Mükellef mali idareye

1 Örne¤in, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› 02.08.2005 tarih ve B.07.1.G‹B.0.53/5390-5-17/37964 say›l›
mukteza ile özel iletiflim vergilerinin gelir ve kurumlar vergisi uygulamas›nda gider olarak
yaz›labilece¤i fleklinde görüfl belirttikten sonra, 14.10.2005 tarih ve 19 Nolu Kurumlar Vergisi
Sirküleri ile özel iletiflim vergilerinin gelir ve kurumlar vergisi uygulamas›nda gider olarak
yaz›lamayaca¤› fleklinde görüflünü de¤ifltirmifltir.
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baflvurarak mukteza istese ve denetim eleman› muktezan›n hatal› oldu¤unu
tespit etse bile mükellef gecikme faizi ile karfl› karfl›ya kalmaktad›r. (Irmak,
2007, 222) Biz bu yüzden gecikme faizinin uzlaflma kapsam›na al›nmas›n›n
faydal› olaca¤›n› düflünmekteyiz.
3-Hesaplar› ‹ncelenen Mükellef Oran› Düflüktür:
Ülkemizdeki inceleme oran›, gelir idaresi baflkanl›¤›n›n verilerine göre %2-3
civar›ndad›r. Ülkemizde fiubat/2007 verilerine göre faal 1.709.293 gelir vergisi, 612.843 de kurumlar vergisi mükellefi vard›r. Gelir ve kurumlar vergisi
mükellefi toplam› ise 2.322.136 olmaktad›r.
Y›llard›r inceleme oran› bir türlü art›r›lamamaktad›r. Bunda inceleme eleman›n›n say›ca yetersiz olmas›n›n yan›nda, inceleme elemanlar› aras›ndaki koordinasyonsuzlu¤un ve son y›llarda geliflme kaydedilse de çal›flma koflullar›ndaki fiziki ve teknolojik yetersizliklerin etkisi de büyütür.
Bilindi¤i üzere vergi incelemesi ile yetkili dört denetim grubu bulunmaktad›r.
Hesap Uzmanlar›, Vergi Denetmenleri, Maliye Müfettiflleri ve Gelirler Kontro-

BAKANA BA⁄LI :

VERG‹ DENET‹M KADROLARI
Dolu
Bofl
Toplam
Kadro
Kadro
Kadro

- Maliye Müfettifli
- Hesap Uzman›

386
104
282

1232
363
869

1618
467
1151

GEL‹R ‹DARES‹ BfiK. BA⁄LI :

3.0 6 7

5.3 3 3

8.4 0 0

GENEL TOPLAM :

2.7 5 2
3.4 5 3

4.7 4 8
6.5 6 5

7.5 0 0
1 0.0 1 8

- Gelirler Kontrolörü
- Vergi Denetmeni

315

585

900

Doluluk
Oran›
0,24
0,22
0,25
0,37
0,35
0,37
0,34

lörleri. Eylül/2006 tarihi itibariyle denetim eleman› kadrolar›n›n doluluk durumu afla¤›daki gibidir (Vergi, 2006)
Yukar›daki rakamlar yard›mc›lar› da kapsamaktad›r. Son y›llarda özellikle vergi denetmeni kadrolar›na geçmifl y›llara oranla daha fazla al›m yap›lsa da,
baflta özlük haklar›ndaki yetersizlik ve kurum içinde yükselme olanaklar›n›n
olmamas› dolay›s› ile al›nan vergi denetmen yard›mc›lar›n›n büyük ço¤unlu¤u
ilk üç y›l içinde baflka kurumlara geçmektedir. K›demli Vergi Denetmenleri de
baflta ‹ç Denetçilik olmak üzere di¤er kurumlardaki müfettifllik ve uzmanl›k
kadrolar›na geçmek için f›rsat kollamakta ve bütün enerjilerini bu yönde sarf
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etmektedir.2 Bu durum da incelemelerin etkin ve verimli bir flekilde sonuçland›r›lmas›n› etkilemektedir. Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› kurulmadan önce oluflturulan olumlu beklenti de ne yaz›k ki büyük bir hüsranla sonuçlanm›flt›r. Vergi Denetmenleri d›fl›ndaki denetim birimleri de büyük kan kayb› yaflamaktad›r.
Tablodan da aç›kça görülece¤i üzere denetim eleman› kadrosunun büyük
bölümü doldurulamamakta, al›nan denetim elemanlar› da kurumda tutulamamaktad›r. Vergi inceleme oran›n›n çok düflük olmas› neticesini do¤uran
bu durum, incelenen mükelleflerde sadece kendilerinin cezaland›r›ld›¤›, “adam› olanlara dokunulamad›¤›” gibi bir düflüncenin geliflmesine neden olmaktad›r. Oysa inceleme oran›n›n düflüklü¤ü, tamamen inceleme eleman› say›s›ndaki yetersizlik ve teknolojik imkans›zl›klardan kaynaklanmaktad›r. ‹ncelenemeyen %97 oranlar›ndaki mükellefin vergi kaç›rmad›klar›n› söylemek nerede
ise imkans›zd›r. Bu durumda, hasbel kader incelenen mükellefleri alt›ndan
kalkamayacaklar› yüklerle karfl› karfl›ya b›rakmak ne derece do¤rudur. Burada flöyle bir düflünce geliflebilir. “‹ncelenen mükellefler en a¤›r flekilde cezaland›r›lmaz ise kay›t d›fl› son bulmaz. Dolay›s› ile incelenen %2 en a¤›r flekilde cezaland›r›lmal› ki di¤erlerine ibret olsun.” Böyle bir düflünce pek de gerçekçi bir düflünce de¤ildir. Zira y›llard›r incelenen mükellefler en a¤›r flekilde
cezaland›r›lmas›na karfl›n kay›t d›fl› ekonomi bir türlü %50’lerin alt›na indirilememifltir.
‹nceleme oranlar›ndaki düflüklük tamamen mali idareden kaynaklanmaktad›r. Dolay›s› ile incelenen %2’lik kesimin ticari hayat›n›n bitirilmemesi gerekmektedir. Bu yüzden de zamanafl›m› süresine yak›nl›¤›na göre çok yüksek
2 Bugün için _ üncü derecede görev yapan bir Vergi Denetmeninin eline geçen net ücret 1.700YTL civar›nda iken, hiçbir s›nava girmeksizin geçme imkan› verilen Büyükflehir Belediyesi ‹ç
Denetçili¤i, ‹l özel ‹daresi ‹ç Denetçili¤i ve Üniversite ‹ç Denetçili¤inde _ üncü derecedeki ‹ç
Denetçiye öngörülen ücret 2.700-YTL civar›ndad›r. En az 5 y›l Vergi Denetmenli¤i yapanlar iç
denetçili¤e geçebilmektedir. Bir vergi inceleme eleman›n›n yetiflmesi ve verimli inceleme yapabilmesi için geçmesi gereken asgari süre en az 5 y›ld›r. Bu durumda en verimli olabilecekleri
dönemde Vergi Denetmenleri mevzuat olarak tamamen yabanc› olduklar› bir mesle¤e geçmektedirler. Bunun yegane nedeni ise as›l mesleklerinde lay›k görülmeyen ücretin baflka bir kamu
kurumuna geçtiklerinde veriliyor olmas›d›r. fiuana kadar iç denetçili¤e geçen vergi denetmeni
say›s› 100’ü bulmufltur. Bu say›n›n 31.12.2007 tarihine kadar 500’e yaklaflmas› beklenmektedir.
Meslekten hergün birilerinin ayr›l›yor olmas› kalanlar›n ifl yükünü art›rmakta ve verimlili¤ini de
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum ise incelemelerin daha geç sonuçlanmas›na neden
olmaktad›r.
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oranlara ulaflan gecikme faizinin de
uzlaflma kapsam›na al›nmas›n›n faydal› olaca¤›n› düflünüyoruz.
4-Uzlaflmalarda Vergi Asl›nda
Fazla ‹ndirim Yap›lmamaktad›r:
Uzlaflma görüflmelerinde vergi asl›nda fazla indirim yap›lmamaktad›r. Daha çok küsürat diyebilece¤imiz rakamlar vergi asl›ndan indirilmektedir.
Dolay›s› ile yaz›m›z›n II. bölümünde
dile getirdi¤imiz “Gecikme faizi uzlafl›lan vergi tutar› üzerinden hesapland›¤›na göre gecikme faizini uzlaflma
kapsam›na alman›n ne gere¤i var.
Uzlaflma görüflmelerinde vergi tutar›n› bu durumu göz önünde bulundurarak belirlersin olur biter.” fleklindeki görüflün fiiliyatta pek kabul görmedi¤i anlafl›lmaktad›r.
Uzlaflmalarda vergi asl›ndan fazla indirim yap›lmad›¤› 4369 say›l› yasan›n
gerekçesinde de ifade edilmifltir. Gerekçede “ Uzlaflma müessesesinin
son zamanlardaki uygulamas›nda,
genellikle uzlaflma komisyonlar›nca
vergi miktar›n›n uzlaflma konusu yap›lmayarak vergi miktar›nda indirim
yap›lmad›¤›, buna karfl›l›k cezalar›n
önemli miktarda indirildi¤i hatta hiç
al›nmad›¤› gözlemlenmektedir.
Bu ise, müessesenin kurulufl amac›na
ters düflen bir durumun ortaya ç›kmas›na, vergi cezalar›n›n etkinli¤ini
kaybetmesine ve vergisini ödeyen ile
ödemeyen mükellef aras›nda ayr›m›n
ortadan kalkmas› sonucunun do¤maM a r t

-

N i s a n

Y›l: 2007 Say›: 80

s›na neden olmaktad›r” ifadelerine
yer verilmifltir.
Uzlaflma görüflmelerinde vergi asl›ndan fazla indirim yap›lmamas›nda
Gelirler Bölge Müdürlüklerinin teftifli
esnas›nda uzlaflma tutanaklar›n›n da
elefltiri konusu yap›lmas›n›n etkisi büyük olmufltur. Uzlaflma komisyonlar›na kat›lan üyeler “yar›n birileri gelir
ve neden bu mükelleflerden fazla indirim yapt›n›z” fleklinde sorarlarsa diye vergi asl›ndan indirim yapmamay›
ye¤lemektedirler.Esas›nda bu durum
uzlaflma müessesesinin kurulufl amac›na da terstir. Vergi asl›nda indirime
gidilmemesi, vergi asl› üzerinden birde gecikme faizi hesaplanaca¤› için
uzlaflma ile sonuçlanan rapor say›s›n›
azaltmakta ve yarg›ya giden mükellef
say›s› artmaktad›r.
Madem vergi asl›nda fazla indirim
yapmama gibi kuvvetli bir e¤ilim var
öyleyse gecikme faizi uzlaflma kapsam›na al›narak daha fazla dosyan›n
uzlaflma ile sonuçlanmas› sa¤lanabilir.
5-Mükelleflerin Uzlaflma Günündeki
Ekonomik Durumu ‹le ‹ncelenen
Y›ldaki Ekonomik Durumu Farkl›
Olabilmektedir:
Gecikme faizinin uzlaflma kapsam›na
al›nmas› gerekti¤i yönünde düflünce
oluflmas›ndaki en büyük etkenlerden
birisi de mükelleflerin uzlaflma günündeki ekonomik durumlar› ile incelemenin yap›ld›¤› y›ldaki ekonomik
Hakemsiz Yaz›lar
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durumlar›n›n birçok defa olumsuz yönde farkl›l›k göstermesidir. Gerçektende
ülkemizde yaflanan ekonomik krizler bir çok mükellefin öngöremedi¤i krizler
yaflamas›na ve ticari faaliyetlerine son vermelerine neden olabilmektedir. Hal
böyle olunca da inceledi¤iniz y›ldaki ifllem hacmine göre düflük gibi görünen
tutarlar mükellefin inceleme yap›ld›¤› andaki ekonomik durumuna göre ödeyemeyece¤i tutar durumuna gelebilmektedir. Böyle durumlarda siz istedi¤iniz kadar uzlaflt›k deyin, devletin kasas›na giden bir ödeme olmamaktad›r. Zira mükellefler kapatamayacaklar›n› düflündükleri borç miktar›n› hiç ödememe yoluna gitmektedirler. Bu yüzden gecikme faizinin de uzlaflma kapsam›na al›narak mükelleflerin ödeyece¤i net tutarlar›n uzlaflma görüflmelerinde
belirlenmesi gerekti¤ini düflünüyoruz. Yani mükellefe uzlaflmada söylenen tutar ile vergi dairesine gidince ödeyece¤i tutar ayn› olmal›d›r. Ayr›ca uzlaflmalar müessesenin getirilifl amac›na uygun olarak mükelleflerin gerçek ödeme
gücünü de hesaba katarak yap›lmal›d›r.
6-Y›ll›k Gecikme Faizi Oran›, Y›ll›k Enflasyon ve Kamu Borçlanma
‹halelerinde Oluflan Birleflik Ortalama Faizin Çok Üzerindedir :
Gecikme faizi uygulamas›n›n en büyük mantalitesi, zaman›nda ödenmedi¤i
tespit edilen devlet alaca¤›n›n enflasyon nedeni ile de¤er kayb›na u¤ramas›n› önlemek ve devletin ayn› kayna¤› borçlanma sureti ile karfl›lamak zorunda
kalmas› dolay›s› ile oluflabilecek kayb› telafi etmek olarak ifade edilebilir. Temel mantalite bunlar olmakla birlikte mevcut gecikme faizi oran› bu mantalitenin de d›fl›na ç›kmakta ve anlafl›lamaz ve gerekçesi aç›klanamaz bir hal almaktad›r. Afla¤›da 2006 y›l› için oluflan baz› oranlar› verdi¤imizde ne demek
istedi¤imiz anlafl›lacakt›r.
Y›ll›k Gecikme
Yeniden
Devlet Borçlanmalar›nda Oluflan
De¤erleme Oran›
Faizi Oran›
Birleflik Ortalama Faiz Oran›
%3 0

%7,8

%16,76

Enflasy o nOran›
(TÜFE)
%9,65

Yukar›daki tabloda da görülece¤i üzere y›ll›k gecikme faizi oran›;
-Yeniden de¤erleme oran›n›n yaklafl›k olarak 4 kat›,
-Hazine’nin, devlet iç borçlanma senetleri karfl›l›¤›nda piyasalardan ald›¤› borç
karfl›l›¤›nda ödemifl oldu¤u faizi gösteren, Devlet tahvili ve Hazine bonosu
ihalelerinde oluflan bileflik ortalama faiz oran›n›n yaklafl›k olarak 2 kat›,
-Enflasyonun ise yaklafl›k olarak 3 kat›d›r.
Yukar›da yap›lan analiz sonucunda gecikme faizi oran›n›n neye göre belirlendi¤inin mantalitesini bulmak gerçekten güçlük arz etmektedir. Bilindi¤i üzeHakemsiz Yaz›lar
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tUzlafl›lan
a h a k kvergilerin
u k e t - ödenmeyerek ist atatistiki
h a k kbir
u kverie tolmas›n›n
tibir nebze
olsun önüne geçebilmek için, gecikme faizine iliflkin uzlaflman›n geçerli
olabilmesinin, mükellefin uzlaflma sonucu kesinleflen vergi, ceza ve gecikme faizi tutarlar›n›n tamam›n› uzlaflma tarihinden itibaren bir ay içinde
ödemesi flart›na ba¤lanmas›n›n yerinde bir uygulama olaca¤›n› düflünmekteyiz. Bizim önerimize göre mükellef, uzlaflma sonucu kesinleflen
vergi, ceza ve gecikme faizi tutarlar›n›n tamam›n›, uzlaflma tarihinden itibaren bir ay içinde ödemezse, gecikme faizi aç›s›ndan uzlaflma sa¤lanmam›fl kabul edilerek, VUK’un 112
nci maddesinde yap›lan belirlemeler
çerçevesinde hesaplanan gecikme
faizi aynen geçerli kabul edilmelidir.
Böyle bir düzenleme getirilmesi, mükellefleri ödeme yapmaya zorlayacak
ve devlet alaca¤› bir an önce hazineVII-Gecikme Faizinde Uzlaflman›n ye intikal edecektir.
Vaki Olmas›, Borcun Tamamen
Ödenmesi fiart›na Ba¤lanmal›d›r: VIII-Sonuç:
Bizim gecikme faizinin de uzlaflma Yaz›m›zda gecikme faizinin neden
kapsam›na al›nmas› yönündeki öneri- uzlaflma kapsam›na al›nmas› gerektimiz, özellikle haklar›nda tarh edilen ¤i üzerinde durduk.Bugün uygulanan
vergi ve cezalar› dava yoluna gitmek- gecikme faizi oran› makul bir gereksizin uzlaflma müessesesinden yarar- çe ile izah edilemeyecek derecede
lanarak ödemek isteyen mükelleflere yüksektir. Gecikme faizinin uzlaflma
son bir kolayl›k sa¤layarak, devlet kapsam›na al›nmas›, uzlafl›lan dosya
alaca¤›n›n bir an önce hazineye inti- say›s›n› art›rd›¤› gibi yarg›n›n yükünü
kalinin sa¤lanmas› ve yarg›n›n zaten de hafifletecektir. Gecikme faizi aç›a¤›r olan yükünün bir nebze olsun s›ndan uzlaflman›n geçerli kabul edilazalt›lmas›na yöneliktir.
mesinin, uzlaflma sonucu kesinleflen
re, verginin zaman›nda
tirilmemesi veya eksik
rilmesi dolay›s› ile ayr›ca VUK’un 344
ncü maddesi uyar›nca ziya u¤rat›lan
verginin bir kat› tutar›nda vergi ziya› cezas› uygulanmaktad›r. Böyle bir
ceza düzenlemesi olmasa, gecikme
faizinin ayn› zamanda mükellefi cezaland›rmak için uyguland›¤› ve içinde
cezay› da bar›nd›rd›¤› için yeniden de¤erleme oran›n›n 4, enflasyonun 3 ve
devletin borçlan›rken ödedi¤i faizin 2
kat› tutar›nda belirlendi¤i gibi bir kan›ya ulaflaca¤›z. Ancak mükellefler
gecikme faizinden hariç bir de vergi
ziya› cezas› ödedi¤ine göre böyle bir
düflüncede sa¤l›kl› de¤ildir.
Yap›lan tüm bu aç›klamalardan sonra, makul bir gerekçe ile izah edilemeyecek derecede yüksek bir oranda
hesaplanan gecikme faizinin uzlaflma
kapsam›na al›nmas›n›n yerinde olaca¤›n› belirtmekle yetinece¤iz.
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vergi, ceza ve gecikme faizi tutarlar›n›n tamam›n›n uzlaflma tarihinden itibaren bir ay içinde ödemesi flart›na ba¤lanmas›n›n yerinde olaca¤›n› düflünmekteyiz. Böylece uzlaflma sonuçlar› istatistiki bir veri olmaktan kurtulacak ve
devlet alaca¤› bir an önce hazineye intikal edecektir.
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AR-GE ‹ND‹R‹M‹ UYGULAMA
USUL VE ESASLARI
Cengiz SAZAK*

G‹R‹fi
lkeler aras›ndaki geliflmifllik düzeyi k›yaslamas›nda kullan›lan ölçülerden
biriside milli gelirden araflt›rma gelifltirme faaliyetlerine ayr›lan paylar›n
oran›d›r. Asl›nda konu tersten bak›ld›¤›nda daha farkl› sonuçlar ortaya
ç›kmaktad›r. fiöyle ki bugün geliflmifl ülkeler aras›nda say›lan ve dünya ekonomisine ve ticaretine yön veren ülkelerin Ar-Ge faaliyetlerine ay›rd›klar› kaynaklar yads›namaz büyüklüklere ulaflm›flt›r. ‹flte bu aflamada Ar-Ge faaliyetlerine ayr›lan kaynaklar›n büyüklü¤ü hem ülkelerin geliflmifllik düzeyini göstermekte hem de ülkelerin geliflme yolundaki itici kuvveti olmaktad›r. Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak ay›rmak katma de¤eri daha yüksek ürünler elde etmeyi veya ayn› ürünü daha az maliyetle üretmeyi sa¤lamaktad›r.
Bu nedenle tüm ülkelerde Ar-Ge faaliyet ve projelerinin teflviki ve Ar-Ge faaliyetlerine ayr›lan kaynaklar›n art›r›lmas› amac›yla bir tak›m vergisel indirim ve
kolayl›klar sa¤lanmaktad›r.
‹lk defa 2004 y›l›nda kabul edilen 5228 say›l› Yasa ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›na eklenen hükümlerle Ar-Ge harcamalar› için vergi avantajlar›
sa¤lanm›flt›r.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunun “Di¤er ‹ndirimler” bafll›kl› 10.maddesinde Ar-Ge indirimi müessesesi düzenlenmifltir. 5422 say›l› Kurumlar Vergisi
Ar-Ge indiriminden yararlanmay› kazanç bulunmas› durumunda öngörmekteydi ve mükellefler yapt›klar› Ar-Ge harcamalar›n› ancak dönem kazanc› bulunmas› durumunda matrahtan indirebilmekteydi. 5520 Say›l› Yeni Kurumlar
Vergisi Kanunundaki düzenlemeden Ar-Ge indiriminin kazanç yetersizli¤i nedeniyle kullan›lamamas› durumunda sonraki y›llara devretme imkân› getirilmifltir. Bu durumda mükellefler matrah›n yetersiz olmas› nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapamad›klar› Ar-Ge harcama tutarlar›n› sonraki dönemlerde elde ettikleri kazançlar›ndan indirme hakk›na sahip olmufllard›r.

Ü

* Vergi Denetmeni
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Ar-Ge indiriminden yararlan›lacak
harcamalar›n kapsam›n› ve uygulamadan yararlan›labilmesi için gerekli
belgeler ile usulleri belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkili k›l›nm›fl ve Bakanl›k bu yetkisini 1 Seri No.lu Kurumlar
Vergisi Genel Tebli¤iyle kullanm›fl ve
hangi faaliyetin Ar-Ge faaliyeti olarak
kabul edildi¤i ve Ar-Ge indiriminden
yararlanma usul ve esaslar›n› belirlemifltir.
Bu çal›flmam›zda Gelir ve Kurumlar
Vergisi mükelleflerince yararlan›lacak
olan Ar-Ge indiriminin usul ve esaslar›n› 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel aç›klamalar göz önünde bulundurularak Ar-Ge ‹ndiriminin usul ve
esaslar›n› ele alaca¤›z.
1.YASAL DÜZENLEMELER
1.1. Gelir Vergisi Kanunu
193 Say›l› Gelir Vergisi Kanununun
89/9`uncu maddesinde Ar-Ge indirimine iliflkin düzenleme yap›lm›flt›r.
Söz konusu madde hükmü afla¤›dad›r.
“ Mükelleflerin, iflletmeleri bünyesinde gerçeklefltirdikleri münhas›ran yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik
araflt›rma ve gelifltirme harcamalar›
tutar›n›n % 40’› oran›nda hesaplanacak “Ar-Ge indirimi”.
Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile
do¤rudan iliflkili olmayan giderlerden
ve tamamen araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetlerinde kullan›lmayan amortismana tabi iktisadi k›ymetler için
M a r t
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hesaplanan amortisman tutarlar›ndan verilen paylar üzerinden Ar-Ge
indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlan›lacak harcamalar›n
kapsam› ile uygulamadan yararlan›labilmesi için gerekli belgeleri ve
usulleri belirlemeye Maliye Bakanl›¤›
yetkilidir.”
1.2. 5520 Say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunu
Ar-Ge indirimi ile ilgili düzenleme
5520 Say›l› Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1`inci maddesinin a
bendinde yer almaktad›r.
“(a) Mükelleflerin, iflletmeleri bünyesinde gerçeklefltirdikleri münhas›ran
yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik araflt›rma ve gelifltirme harcamalar› tutar›n›n % 40'› oran›nda hesaplanacak "Ar-Ge indirimi".
Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile
do¤rudan iliflkili olmayan giderlerden
ve tamamen araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetlerinde kullan›lmayan amortismana tâbi iktisadî k›ymetler için
hesaplanan amortisman tutarlar›ndan verilen paylar üzerinden Ar-Ge
indirimi hesaplanmaz. Matrah›n yetersiz olmas› nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yap›lamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlan›lacak harcamalar›n kapsam›n› ve uygulamadan yararlan›labilmesi için gerekli belgeler ile usulleri belirlemeye
Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.”
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2. AR-GE: ARAfiTIRMA
GEL‹fiT‹RMEN‹N KAPSAMI
2.1. Ar-Ge ‹ndirimine ‹liflkin
Kavramlar
1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel
Tebli¤inin 10.2.1 bölümünde Ar-Ge
indirimine iliflkin kavramlar›n tan›mlar› yap›lm›flt›r.
Ar-Ge
Harcamalar›:
Tebli¤in
“10.2.2. Ar-Ge faaliyetleri” bölümünde belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak
yap›lan ve aktiflefltirilerek amortisman yoluyla itfa edilen veya do¤rudan gider kaydedilen harcamalar, ArGe harcamalar›d›r.
Ar-Ge ‹ndirimi: Ar-Ge harcamalar›
üzerinden %40 oran›nda hesaplanarak kurum kazanc›ndan indirilecek
tutar, Ar-Ge indirimidir.
Ar-Ge Projesi: Amac›, kapsam› (genel ve teknik tan›m›), süresi, bütçesi,
özel flartlar›, di¤er kurum, kurulufl,
gerçek ve tüzel kiflilerce sa¤lanacak
ayni ve/veya nakdi destek tutarlar›,
sonuçta do¤acak ihtira haklar›n›n
paylafl›m esaslar› belirlenmifl ve Ar-Ge
faaliyetlerinin her safhas›n› belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde haz›rlanan proje, Ar-Ge
projesidir.
Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekni¤in uygulanmas› ile ilgili gerekli
alet, makine ve malzemeleri gelifltirebilme bilgisidir.
Yenilik: Bir fikrin; pazarlanabilir hale
veya bir mal/hizmet üretiminde kullaHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

n›lan yeni veya gelifltirilmifl bir yöntem haline dönüfltürülmesidir. Bu aç›dan teknolojik yenilik yapma süreci,
bir dizi bilimsel, teknolojik, mali ve ticari etkinli¤i içerir.
fiekil, renk ve dekorasyondaki de¤ifliklikler gibi bütünüyle görsel ve estetik de¤ifliklikler ile ürünün yap›, nitelik ve performans›n› teknik aç›dan de¤ifltirmeyen, küçük tasar›m ve görünüm farklar›ndan ibaret basit de¤ifliklikler yenilik say›lmaz.
Üründe Yenilik: Teknolojik aç›dan
yeni ürün, önceki ürün kufla¤›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda malzemesi, parçalar›
ve yerine getirdi¤i ifllevler aç›s›ndan,
öze iliflkin, teknolojik farklar gösteren
bir ürünü ifade eder.
Üretim Yöntemlerinde Yenilik:
Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, halen üretilmekte olan veya yeni ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullan›lan bir yöntem teknolojik aç›dan yeni say›l›r.
Yaz›l›m: Bir bilgisayar, iletiflim cihaz›
veya bilgi teknolojilerine dayal› di¤er
bir cihaz›n çal›flmas›n› ve kendisine
verilen verilerle ilgili gereken ifllemleri
yapmas›n› sa¤layan komutlar dizisinin veya programlar›n ve bunlar›n
kod listesinin, iflletim ve kullan›m k›lavuzlar›n› da içeren bilgi ve belgelerin
tümünü ifade eder.
2.2. Ar-Ge Faaliyetleri
Yap›lan bir harcaman›n Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için Ar-Ge faM a r t
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aliyeti kapsam›nda yap›lm›fl olmas›
gerekmekte olup afla¤›da belirtilen
amaçlara yönelik faaliyetler Ar-Ge faaliyetleridir:
- Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunlar› ayd›nlatmak amac›yla, bilim ve teknolojinin geliflmesini sa¤layacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,
- Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler,
ifllemler, sistemler gelifltirilmesi, tasar›m ve çizim çal›flmalar› ile yeni teknikler ve prototipler üretilmesi,
- Yeni ve özgün tasar›ma dayanan yaz›l›m faaliyetleri,
- Yeni üretim yöntem, süreç ve ifllemlerinin araflt›r›lmas› veya gelifltirilmesi,
- Bir ürünün maliyetini düflürücü, kalite, standart veya performans›n› yükseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin
araflt›r›lmas›.
2.3. Ar-Ge Faaliyeti Kapsam›na
Al›nmayan ‹fller
Afla¤›da say›lan faaliyetler Ar-Ge faaliyetleri kapsam›nda de¤erlendirilmez:
- Pazar araflt›rmas› ya da sat›fl promosyonu,
- Kalite kontrol,
- Sosyal bilimlerdeki araflt›rmalar,
- Petrol, do¤algaz, maden rezervleri
arama ve sondaj faaliyetleri,
- ‹cat edilmifl ya da mevcut gelifltirilmifl süreçlerin kullan›m›,
- Biçimsel de¤ifliklikler (1 Seri No.lu
Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inin
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“10.2.2. Ar-Ge faaliyetleri” bölümündeki amaçlara yönelik olmayan flekil,
renk, dekorasyon v.b., estetik ve görsel de¤ifliklikler),
- Bilimsel ve teknolojik yenilik do¤urmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için kullan›lan
program, yaz›l›m gibi üretilen prototiplerin rutin ayarlamalar›),
- ‹lk kurulufl aflamas›nda kurulufl ve
örgütlenmeyle ilgili araflt›rma giderleri,
- Proje sonucunda gelifltirilen ürüne
iliflkin fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas›na yönelik çal›flmalar,
- Numune verilmek amac›yla prototiplerden kopyalar ç›kar›l›p da¤›t›lmas› ve reklam amaçl› tüketici testleri.
2.4. Ar-Ge Faaliyetinin S›n›r›
Ar-Ge faaliyeti, esas itibar›yla denemelerin son buldu¤u, ilk üretimin yap›ld›¤› aflamada sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün
pazarlanabilir aflamaya geldi¤i andan
itibaren Ar-Ge projesi bitmifl say›l›r.
Bu tarihten sonra yap›lan harcamalar
Ar-Ge harcamas› kapsam›nda de¤erlendirilmez. Ancak, tamamlanan bir
proje sonucunda elde edilen ürünün
gelifltirilmesi amac›yla yap›lacak çal›flmalar, yeni Ar-Ge projesi olarak de¤erlendirilir. Nihai ürünün oluflturulmas› aflamas›nda elde edilen ürünlerin kullan›labilirli¤ini ölçmek ve gerekti¤inde de¤ifliklik yap›lmak üzere iflletme içinde veya d›fl›nda test edilmesi amac›yla yap›lan harcamalar Ar-Ge
faaliyeti kapsam›ndad›r. Ancak, ticari
Hakemsiz Yaz›lar
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üretimin planlanmas› ve seri üretim
sürecine iliflkin harcamalarla, ürünün
tan›t›lmas› amac›yla üretilip da¤›t›lan
numuneler için yap›lan harcamalar
Ar-Ge faaliyeti kapsam› d›fl›ndad›r.
Yaz›m›z›n “2.2. Ar-Ge faaliyetleri” bölümünde belirtilen amaçlara yönelik
olmay›p, mevcut teknolojinin kullan›lmas›yla elde edilen, flekil ve esteti¤e
yönelik de¤ifliklikler Ar-Ge faaliyeti
kapsam› d›fl›ndad›r.
3. AR-GE HARCAMALARI
3.1. Ar-Ge Kapsam›nda Kabul
Edilen Harcamalar
Ar-Ge harcamalar›n›n bu kapsam›nda
de¤erlendirilebilmesi için iflletmelerin
ayr› bir Ar-Ge departman› kurmalar›
zorunlu olup Ar-Ge faaliyeti kapsam›nda de¤erlendirilen harcamalar
afla¤›da gösterilmifltir.
‹lk Madde ve Malzeme Giderleri:
Her türlü direkt ilk madde, yard›mc›
madde, iflletme malzemesi, ara mamul, yedek parça ve benzeri giderleri
ile amortisman uygulamas›na konu
olmayan maddi ve gayrimaddi k›ymet iktisaplar›na iliflkin giderleri kapsar. Hammadde ve di¤er malzeme
stoklar›ndan Ar-Ge faaliyetlerinde fiilen kullan›lan k›sma iliflkin maliyetler
Ar-Ge harcamas› kapsam›ndad›r. Bu
nedenle, henüz Ar-Ge faaliyetlerinde
kullan›lmam›fl olan hammadde ve di¤er malzemelere iliflkin maliyet tutarlar›n›n stoklar hesab›nda; kullan›lan,
sat›lan ya da elden ç›kar›lanlar›n da
Hakemsiz Yaz›lar
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stoklar hesab›ndan mahsup edilmek
suretiyle izlenmesi gerekmektedir.
Personel Giderleri: Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amac›yla çal›flt›r›lan
ve faaliyetin gerektirdi¤i nitelikte personel ile ilgili olarak tahakkuk ettirilen ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir.
‹flletmenin Ar-Ge departman›nda çal›flt›r›lan hizmetliler ve benzeri vas›fs›z
personel ile Ar-Ge departman›na tahsis edilmemifl olup günün bir k›sm›nda Ar-Ge departman›nda çal›flan personele ödenen ücretler bu kapsamda
de¤erlendirilmeyecektir.
Genel Giderler: Ar-Ge faaliyetlerini
yürütmek amac›yla elektrik, su, gaz,
bak›m-onar›m, haberleflme, nakliye
ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullan›lan
makine ve teçhizata iliflkin bak›m ve
onar›m giderleri gibi Ar-Ge faaliyetinin devaml›l›¤›n› sa¤lamak için katlan›lan di¤er giderleri kapsar. Sigorta
giderleri, Ar-Ge faaliyetlerinin bizzat
yürütülmesi amac›yla kullan›lan tesis
için ödenen kira giderleri ile kitap,
dergi ve benzeri bilimsel yay›nlara ait
giderler de bu kapsamdad›r.
Bu giderlerin, Ar-Ge harcamas› olarak
de¤erlendirilebilmesi için Ar-Ge departman›nda fiilen kullan›ld›¤›n›n tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir.
Çeflitli k›staslara göre genel iflletme
giderleri üzerinden hesaplanacak
paylar bu kapsamda de¤erlendirilmez.
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D › fl a r › d a n S a ¤ l a n a n F a ykurumlardan
d a v e H itemin
z - edilen kredilere
metler: Normal bak›m ve onar›m gi- iliflkin finansman giderleridir.
derleri d›fl›nda Ar-Ge faaliyetleriyle ile
3.2. Ar-Ge harcamalar›n›n kay›tlarda
ilgili olarak iflletme d›fl›nda yerli veya
yabanc› di¤er kurum ve kurulufllar- izlenmesi
dan mesleki veya teknik destek al›n- Kurumlar, hesap dönemi içerisinde
mas› veya bunlara yapt›r›lan analizler- gayrimaddi hakka yönelik yapt›klar›
le ilgili olarak yap›lan ödemelerle, bu araflt›rma ve gelifltirme harcamalar›n›n tamam›n› aktiflefltirmek zorundamahiyetteki di¤er ödemelerdir.
Vergi, Resim ve Harçlar: Do¤rudan d›rlar. Ancak, gayrimaddi hakka yöAr-Ge faaliyetlerine iliflkin olan ve ku- nelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu
rumlar vergisi matrah›n›n tespitinde hükümleri çerçevesinde aktiflefltirilgider olarak dikkate al›nan ayni ver- mesi gerekmeyen harcamalar do¤rugi, resim ve harçlar› kapsar. Do¤ru- dan gider yaz›labilecektir.
dan Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldü¤ü Örne¤in, kanser ilac› gelifltirmek için
tafl›nmazlar için ödenen vergiler, Ar- yap›lan araflt›rma faaliyetleri sonuGe projesinde kullan›lmak üzere ithal cunda patent, lisans gibi bir gayriedilen mallarla ilgili gümrük vergileri maddi hak ortaya ç›kaca¤›ndan, yap›ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu lan araflt›rma harcamalar›n›n aktiflefltirilmesi gerekecektir.
kapsamdad›r.
Amortisman ve Tükenme Paylar›: Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi
Do¤rudan Ar-Ge faaliyetlerinde kulla- hak ç›kmas› halinde, aktiflefltirilmesi
n›lan bina, makine-tesis ve cihazlar, gereken bu tutar, amortisman yoluytafl›tlar, döfleme ve demirbafl gibi la itfa edilecektir.
maddi ve maddi olmayan duran var- Ancak projeden, daha sonraki y›llarl›klar için ayr›lan amortisman ve tü- da vazgeçilmesi veya projenin takenme paylar›ndan oluflur. Di¤er ta- mamlanmas›na imkan kalmamas› duraftan, iktisadi k›ymetin münhas›ran rumunda, kurumun Ar-Ge faaliyeti
Ar-Ge faaliyetlerinde kullan›lmas› ve kapsam›nda yapm›fl oldu¤u ve öncebu kullan›m›n sürekli olmas› gerek- ki y›llarda aktiflefltirilmifl olan tutarlamektedir. Ar-Ge departman› d›fl›nda r›n do¤rudan gider yaz›labilmesi
baflka faaliyetlerde de kullan›lan ikti- mümkün bulunmaktad›r.
sadi k›ymetlere iliflkin amortismanlar Örne¤in; bir kurum taraf›ndan 3 y›l
Ar-Ge harcamas› kapsam›nda de¤il- süreli Ar-Ge projesi haz›rlanarak, ön
fizibilite çal›flmalar›n›n akabinde, Ardir.
Finansman Giderleri: Ar-Ge projesi Ge faaliyetine bafllan›lm›flt›r. ‹kinci y›baz›nda yerli, yabanc› ve uluslararas› l›n sonunda, kurum Ar-Ge projesinin
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gerçekleflmesinin mümkün olmad›¤›
düflüncesiyle projeden vazgeçme karar› alm›flt›r. Dolay›s›yla, projenin bafllama tarihinden itibaren aktiflefltirilen Ar-Ge harcamalar›, projeden vazgeçildi¤i tarih itibar›yla do¤rudan gider yaz›labilecektir.
‹ster aktiflefltirilsin ister do¤rudan gider yaz›ls›n ilgili dönemde yap›lan ArGe harcamalar›n›n tamam› üzerinden
%40 oran›nda Ar-Ge indirimi ayr›ca
hesaplanacak ve indirim konusu yap›lacakt›r.
4. AR-GE ‹ND‹R‹M‹N‹N UYGULANMASI
Mükellefler, Ar-Ge harcamalar›n›n
%40’› oran›nda hesaplayacaklar› ArGe indirimini, beyanname üzerinden
hesaplanan kurum kazanc›ndan indirebileceklerdir. Ar-Ge indirimi, Ar-Ge
faaliyetine baflland›¤› andan itibaren
hem y›ll›k beyannamede hem de geçici vergi beyannamelerinde uygulanabilecektir. Hesaplanan Ar-Ge indirimi tutar›, mükellefler taraf›ndan y›ll›k
kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi beyannamesinin ilgili sat›r›na yaz›larak kazançtan indirilecektir.
‹lgili dönemde kazanc›n yetersizli¤i
nedeniyle indirim konusu yap›lamayan Ar-Ge ‹ndirimi tutar› sonraki hesap dönemlerine devredecektir.
Alan›nda uzman kurulufllarca haz›rlanan “Ar-Ge Projesi De¤erlendirme
Raporu” nun olumsuz olmas› halinde, Ar-Ge indirimi dolay›s›yla eksik
ödenen vergilerle ilgili olarak gerekli
tarhiyat yap›lacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Mükelleflerin Ar-Ge projesi kapsam›ndaki harcamalar›n›, iflletmenin di¤er faaliyetlerine iliflkin harcamalar›ndan ay›rarak, Ar-Ge indiriminin do¤ru
hesaplanmas›na imkan verecek flekilde muhasebelefltirmeleri gerekmektedir.
5. MÜKELLEFLERDEN ‹STENECEK
BELGELER
Ar-Ge indiriminden yararlanmak isteyen mükellefler, proje ve uygulama
aflamalar›nda afla¤›da belirtilen belgeleri ilgili birimlere göndereceklerdir.
5.1. Ar-Ge Projesi ‹le ‹lgili Olarak
‹stenecek Belgeler
Ar-Ge indiriminin uygulanmaya bafllanaca¤› döneme ait geçici vergi beyannamesinin verilece¤i tarihe kadar
Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olarak 1 Seri
No.lu Genel Tebli¤in Eki-1 deki formata uygun olarak haz›rlanacak “Ar-Ge
Projesi” raporu, bir yaz› ekinde iki
nüsha olarak Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na elden veya posta yoluyla gönderilecektir.
Bakanl›k, raporun genel de¤erlendirmesini yapt›ktan sonra, projenin bilimsel olarak incelenerek münhas›ran
yeni bilgi ve teknoloji aray›fl›na yönelik olup olmad›¤›n›n tespit edilmesi
amac›yla, projeyi Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araflt›rma Kurumuna (TÜB‹TAK) ve/veya üniversiteler ile araflt›rma yap›lan konuda uzmanlaflm›fl
kurulufllara intikal ettirecektir. MükelM a r t
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l e f e , p r o j e b ü t ç e s i n i n % 5.2.
0 , 3Y›ll›k
’ ü Gelir
o r a nve› nKurumlar
Vergisi
d a b i r t u t a r › i n c e l e m e y i Beyannamesi
y a p a n k u r‹le
u lBirlikte
u‹stenecek
fla ödemesi için bir yaz› gönderilecek, Belgeler
ancak bu tutar 15.000.- YTL’yi aflma5.2.1. Yeminli Mali Müflavir Tasdik
yacakt›r.
Ar-Ge projesine iliflkin incelemeyi ya- Raporu
pacak kurulufl, ihtiyaç duymas› halin- 02.1.1990 tarihli Resmi Gazete’de
de ilave bilgi veya belgeleri de isteye- yay›mlanan “Yeminli Mali Müflavirlerek, kendi uzmanlar› veya görevlendi- rin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik
rece¤i baflka kurulufllara ait uzmanlar Konular› ve Tasdike ‹liflkin Usul ve
marifetiyle gerekli incelemeleri k›sa Esaslar Hakk›nda Yönetmelik” hüsürede yapt›racak, 1 Seri No.lu Genel kümleri uyar›nca “Ar-Ge indirimi” ile
Tebli¤in Eki-2’de yer alan formata gö- ilgili ifllemler yeminli mali müflavirlerin
re düzenlenen “Ar-Ge Projesi De- tasdik edece¤i konular kapsam›na
¤erlendirme Raporu”nun bir örne- al›nm›flt›r.
¤ini Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na ve bafl- Ar-Ge indiriminden yararlanan mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannavuru sahibine gönderecektir.
Para–Kredi ve Koordinasyon Kurulu mesinde yararlan›lan Ar-Ge indirimiKararlar›na istinaden uygulanan Ar- nin do¤ru hesapland›¤› ve uyguland›Ge yard›m›na iliflkin mevzuat çerçeve- ¤›na iliflkin YMM tasdik raporunu ilgisinde TÜB‹TAK taraf›ndan daha önce li mevzuatta belirtilen süre içinde
incelemesi yap›lm›fl olan projelerle il- ba¤l› bulunduklar› vergi dairelerine
gili olarak yeniden inceleme yap›lma- vermeleri gerekmektedir. Ar-Ge proje
s›na ihtiyaç bulunmamaktad›r. Bu de¤erlendirme raporlar›n›n, YMM
kapsamda TÜB‹TAK taraf›ndan ince- tasdik raporlar›n›n verilmesi gereken
lenerek desteklenmesi uygun bulun- ay içinde veya daha sonra gelmesi
mufl Ar-Ge projesi bulunan mükellef- halinde de mükellefler Ar-Ge indirilerin bu projeler hakk›nda ayr›ca bir minden yararlanabileceklerdir. Bu duinceleme yap›lmas› için Gelir ‹daresi rumda, de¤erlendirme raporunun ilBaflkanl›¤›na müracaat etmelerine gili vergi dairesi kay›tlar›na girdi¤i tagerek olmay›p, desteklenmesi uygun rihten itibaren 30 gün içerisinde
bulunmufl projelere iliflkin Ar-Ge de- YMM tasdik raporunun ibraz edilme¤erlendirme raporlar›n›n örne¤inin si gerekecektir. Söz konusu raporun
YMM tasdik raporuna eklenmesi ye- bu süreler içinde verilememesi halinde ise Ar-Ge indiriminden yararlan›laterli olacakt›r.
mayaca¤› tabiidir.
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Ar-Ge indirimine iliflkin hususlara tam
tasdik raporunda yer verilmifl olmas›
durumunda, Ar-Ge indirimine iliflkin
olarak ayr›ca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktad›r.
YMM tasdik raporunda en az afla¤›daki bilgilerin bulunmas› gerekmektedir:
- Tasdik raporuna eklenecek olan ve
teknik kurulufllarca düzenlenmifl olan
“Ar-Ge Projesi De¤erlendirme Raporu”nda belirtilen projenin veya projelerin hangi aflamada bulundu¤u, bu
projelerin sonuçlar› ile uygulanma
durumuna iliflkin mükellef kurumdan
al›nan bilgiler,
- Ar-Ge departman›na iliflkin mükellef
kurumdan al›nan bilgiler (yeri, hacmi,
teknik donan›m› ve varsa kullan›lan
di¤er laboratuvarlar v.b.),
- Ar-Ge indirimine konu olan harcamalar›n ana gruplar itibar›yla dökümü (harcamalar›n ayr›nt›l› dökümüne
rapor ekinde yer verilecektir),
- Dönem içinde Ar-Ge departman›nda kullan›lan ve Ar-Ge indirimine konu edilen sabit k›ymetlere iliflkin liste
ve bunlar için ayr›lan amortisman tutarlar›.
- Dönem içinde al›nan ilk madde, yar› mamül ve di¤er sarf malzemeleri
listesi, kullan›m, iade, sat›fl ve ç›kan
firelere iliflkin tutar ve miktar itibar›yla bilgiler,
- Ar-Ge ünitesinde çal›flanlar ve ücretleri (Ar-Ge indiriminden yararlanabilecek personelin listesi ve ilgili dönemHakemsiz Yaz›lar
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de bunlara ödenen ve gider kayd› yap›lan ödemelere iliflkin döküm),
- D›flar›dan al›nan dan›flmanl›k, ekspertiz ve benzeri hizmetlere iliflkin bilgiler (al›nan kifli/kurum ad›, vergi
kimlik numaras›, fatura tarih ve numaras›, tutar› ve KDV’si),
- Geçici vergi dönemleri itibar›yla uygulanan Ar-Ge indirimi tutarlar›,
- Uygulanmas› gereken Ar-Ge indiriminin hesaplanmas›.
6. ÖZELL‹K ARZ EDEN DURUMLAR
6.1. Projenin Ar-Ge Projesi Olarak
De¤erlendirilmemesinin Sonuçlar›
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) ve/veya üniversiteler ile araflt›rma yap›lan konuda uzmanlaflm›fl kurulufllarca Ar-Ge
projesi olarak de¤erlendirilmeyen
projeler nedeniyle mükellef taraf›ndan haks›z yere indirim konusu yap›lan tutarlar, vergi ziya› cezas› ve gecikme faizi ile birlikte mükelleften
aranacakt›r.
6.2. Aktiflefltirilen K›ymetlerin
Devri
Henüz tamamlanmam›fl bir Ar-Ge
projesinin, baflka bir kuruma sat›lmas› halinde aktiflefltirilen tutarlar kazanç tutar›n›n tespitinde maliyet unsuru olarak dikkate al›nacakt›r.
Ar-Ge indirimi uygulamas›nda, henüz
tamamlanmam›fl bir Ar-Ge projesinin
baflka bir kuruma sat›lmas› durumunda, Ar-Ge projesini devralan kuruM a r t
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mun bu projeye iliflkin olarak ilave
yapt›¤› harcamalar Ar-Ge indiriminden yararlanabilecek olup devreden
kurumda yap›lan Ar-Ge harcamalar›
için indirimden yararlan›lmas› söz konusu olmayacakt›r.
Tamamlanm›fl bir Ar-Ge projesinin
baflka bir kuruma sat›lmas› durumunda ise Ar-Ge projesini devralan kurumun Ar-Ge indiriminden yararlanmas› söz konusu de¤ildir
6.3. D›flar›dan Sa¤lanan Fayda ve
Hizmetler
Ar-Ge faaliyetinin esas itibar›yla iflletme bünyesinde yap›lmas› gerekmektedir.
Fiili kullan›m durumunun tespit edilmesi ve ortak giderlerin de buna göre paylaflt›r›lmas› flart›yla bir kuruma
ait oldu¤u halde di¤er kurumlarla ortak kullan›lan Ar-Ge departman›nda
yap›lan Ar-Ge faaliyetleri, iflletme
bünyesinde yap›lm›fl say›lacakt›r. ‹flletmenin organizatörlü¤ünde olmak
flart›yla, kamu kurum ve kurulufllar›na ait Ar-Ge merkezleriyle üniversiteler bünyesinde yap›lan Ar-Ge faaliyetleri de bu kapsamda bulunmaktad›r.
- Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi esnas›nda, proje baz›nda yerli ve yabanc› teknik personelden mesleki ve
teknik destek al›nmas› veya baz› analizlerin d›flar›da yapt›r›lmas› halinde
bunlarla ilgili olarak yap›lan ödemeler
de Ar-Ge harcamas› kapsam›nda de¤erlendirilecektir.
M a r t
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6.4. Di¤er Kurumlardan Sa¤lanan
Ar-Ge Destekleri
94/6401 say›l› ‹hracata Yönelik Devlet Yard›mlar› Karar› çerçevesinde Para–Kredi Koordinasyon Kurulunun
09.09.1998 tarih ve 98/16 say›l› Karar›na istinaden yay›mlanan 98/10
say›l› Araflt›rma–Gelifltirme (Ar-Ge)
Yard›m›na ‹liflkin Tebli¤ çerçevesinde
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan,
sanayi kurulufllar›n›n uzman kurumlar taraf›ndan Ar-Ge niteli¤ine sahip
oldu¤u tespit edilen projeleri kapsam›nda izlenip de¤erlendirilebilen giderlerin belli bir oran› hibe fleklinde
karfl›lanmakta veya bu projelere geri
ödeme kofluluyla sermaye deste¤i
sa¤lanmaktad›r.
Yukar›da belirtilen mevzuat çerçevesinde geri ödeme kofluluyla sermaye
deste¤i olarak sa¤lanan destekler,
borç mahiyetinde olup ticari kazanca
dahil edilmesi söz konusu de¤ildir.
Ancak, bu mevzuat çerçevesinde hibe fleklinde sa¤lanan destek tutarlar›
ile di¤er kurumlardan bu mahiyette
sa¤lanacak her türlü destek tutarlar›,
ticari kazanc›n bir unsuru olarak kazanca dahil edilecektir. Maliyetleri,
bu tür desteklerle karfl›lanan Ar-Ge
harcamalar› da Ar-Ge indiriminin hesab›nda dikkate al›nacakt›r.
6.5. Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinde
ve Serbest Bölgelerde Yap›lan
Ar-Ge Harcamalar›
5228 say›l› Kanunun gerekçesinde,
Hakemsiz Yaz›lar
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Ar-Ge indirimine iliflkin düzenlemenin, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme
Bölgeleri Kanununda yer alan teflvik
edici düzenlemenin bir tamamlay›c›s›
niteli¤inde oldu¤u belirtilmifltir. ArGe indirimi uygulamas› aç›s›ndan, ArGe departman›n›n bulundu¤u yerin
önemi bulunmamaktad›r. Firman›n
faaliyet yeri olmas› flart›yla, gerek firma merkezinin bulundu¤u yerde veya ayr› bir yerde, gerekse teknoloji
gelifltirme bölgelerinde kurulan ArGe departmanlar›nda yap›lan harcamalardan bu Tebli¤de belirtilen kriterlere uyanlar Ar-Ge indirimi kapsam›ndad›r.
Bilindi¤i üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü
f›kras›nda, kurumlar›n kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar›na
iliflkin giderlerinin veya istisna kapsam›ndaki faaliyetlerinden do¤an zararlar›n›n, istisna d›fl› kurum kazanc›ndan indirilmesinin kabul edilemeyece¤i hüküm alt›na al›nm›fl bulunmaktad›r.
Dolay›s›yla, teknoloji gelifltirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde
gerçeklefltirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç do¤mas› ve bu kazançla ilgili olarak 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanununun
geçici 2`nci maddesinde ya da 3218
say›l› Serbest Bölgeler Kanununun
geçici 3 üncü maddesinde yer alan istisnadan yararlan›lacak olmas› duruHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

munda, istisna uygulanacak kazanc›n
elde edilmesine yönelik olarak yap›lan harcamalar Ar-Ge indirimi kapsam›nda de¤erlendirilmeyecektir. Di¤er
bir ifadeyle, kazanc›na istisna uygulanacak Ar-Ge faaliyetleri için yap›lan
harcamalar dolay›s›yla Ar-Ge indiriminden yararlan›lmas› söz konusu
de¤ildir.
Ancak, teknoloji gelifltirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin iflletmenin
kendi faaliyetiyle ilgili olmas› ve an›lan kanunlarda yer alan istisnalara
konu olmamas› durumunda, bu tür
harcamalar Ar-Ge indirimi kapsam›nda de¤erlendirilecektir
6.6. Yat›r›m ‹ndirimi ve Ar-Ge
‹ndiriminin Birlikte Uygulanmas›
Gelir Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde yer alan yat›r›m indirimi uygulamas› 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
GVK Geçici 69.maddesinde ; Gelir ve
kurumlar
vergisi
mükellefleri;
31/12/2005 tarihi itibar›yla mevcut
olup, 2005 y›l› kazançlar›ndan indiremedikleri yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› ile;
a) 24/4/2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat›r›m teflvik belgeleri kapsam›nda, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 say›l› Kanunla yürürlükten kald›r›lmadan
önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nc› madM a r t
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d e l e r i ç e r ç e v e s i n d e b a fl l6.7.
a n Ar-Ge
› l m › ‹ndiriminden
fl y a t › - Yararlan›lan
r›mlar› için belge kapsam›nda Kazanc›n Da¤›t›lmas›
1/1/2006 tarihinden sonra yapacak- Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6-b
bendine göre, Ar-Ge indirimi nedelar› yat›r›mlar›,
b) 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun niyle kurumlar vergisi matrah›na damülga 19 uncu maddesi kapsam›nda hil edilmeyen kazanc›n da¤›t›lmas›
1/1/2006 tarihinden önce bafllanan durumunda, da¤›t›lan kazançlar üzeyat›r›mlarla ilgili olarak, yat›r›mla ikti- rinden %15 (2006/10731 say›l› Basadi ve teknik bak›mdan bütünlük kanlar Kurulu Karar› ile 23/07/2006
arz edip bu tarihten sonra yap›lan ya- tarihinden geçerli olmak üzere %15
t›r›mlar›, nedeniyle, 31/12/2005 tari- olarak belirlenmifltir.) oran›nda gelir
hinde yürürlükte bulunan mevzuat vergisi tevkifat›na tabi olacakt›r.
hükümlerine göre hesaplayacaklar› 7. SONUÇ
yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›n›, yi- Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflene bu tarihteki mevzuat hükümleri ri dönem içerisinde yap›ld›klar› arafl(vergi oran›na iliflkin hükümler dahil) t›rma gelifltirme harcamalar›n› do¤ruçerçevesinde sadece 2006, 2007 ve dan veya amortisman yoluyla gider
2008 y›llar›na ait kazançlar›ndan indi- kaydetmektedirler. Ar-Ge indirimi
rebilirler.
müessesi mükelleflere dönem içinde
Ar-Ge faaliyetlerinde kullan›lan amor- yap›lan gider kaydedilen harcamalara
tismana tabi iktisadi k›ymetler için ya- ek olarak yap›lan Ar-Ge harcamalar›t›r›m indiriminden yararlan›lm›fl olma- n›n %40`›n›n beyan edilen matrahs›, Ar-Ge indiriminden yararlan›lmas›- tan ayr›ca indirme hakk› vermektedir.
na engel teflkil etmemektedir.
‹lgili dönem kazanc›n yeterli olmamas› durumunda Ar-Ge indirim hakk› ertesi y›la devredebilmektedir.

M a r t

-

N i s a n

Y›l: 2007 Say›: 80

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

5

mali ÇÖZÜM 253
‹SMMMO Yay›n Organ›

ALIfiVER‹fi KUPONLARINDA
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
UYGULAMASI VE BELGE DÜZEN‹
Mahmut Tayyar ERGÜL*

1-Girifl:
l›flverifl kuponlar› , iflletme taraf›ndan bas›m› yapt›r›lan, iflletme taraf›ndan uygun bulunan bilgileri tafl›yan ve genellikle ilgili iflletmelerde kullan›m hakk› verilen bir ödeme arac›d›r. Bunlar toplu veya münferiden
müflteriye para karfl›l›¤› verilebilmekte, zaman zaman iade ifllemleri sonucunda müflteriye verilmekle birlikte iflletmede çal›flan personele de de¤iflik isimler alt›nda verilebilmektedir. Bunun d›fl›nda iflletme d›fl›ndaki üçüncü flah›slara da para karfl›l›¤› verilebilmektedir. Üçüncü flah›slara al›fl verifl kuponlar›n›n
para karfl›l›¤› verilmesi daha çok y›lbafl›, bayram gibi özel günlerde kendisini
göstermektedir.

A

Al›fl verifl kuponlar› nedeni ne olursa olsun gelecekte talep edilecek bir mal
ve/veya hizmetin teslimi s›ras›nda de¤iflim arac› olarak kullan›lmak üzere hamiline verilmektedir.
2-Belge Düzeni:
Bilindi¤i üzere, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesinde fatura, sat›lan emtia veya yap›lan ifl karfl›l›¤›nda müflterinin borçland›¤› mebla¤› göstermek üzere emtiay› satan veya ifli yapan tüccar taraf›ndan müflteriye
verilen ticari vesikad›r, fleklinde tan›mlanm›fl olup, 230/3’üncü madde uyar›nca da faturaya müflterinin ad›-ticaret ünvan›, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numaras›n›n yaz›lmas›n›n mecburi oldu¤u, 231/5’inci maddesinde ise, faturan›n, mal›n teslimi veya hizmetin yap›ld›¤› tarihten itibaren azami yedi gün
içinde düzenlenece¤i, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar›n hiç düzenlenmemifl say›laca¤›, hükmüne yer verilmifltir.
* Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü V. Vergi Denetmeni
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A l › fl v e r i fl k u p o n l a r › n › n ms›nda
ü fl t eayr›ca
r i fbu
i r kifliler
m a - ad›na fatura ya
y a t e s l i m i b i r m a l v e y a hda
i z fatura
m e t i yerine
n k ageçen
r fl › - bir vesika dül › ¤ › o l m a y › p , a v a n s n i t e l zenlenmesine
i ¤ i t a fl › m gerek
a k t a bulunmamaktad›r.Kuponlar›n müflteriye verilmesi d›r. Bu teslim ve hizmetlere iliflkin faaflamas›nda, bu kuponlara iliflkin ola- turalar›n yedifler günlük süreler halinrak fatura düzenlenmeyecektir. Bu de sat›fl bilgileri toplanarak ve Katma
nedenle, müflteri firmaya teslim edi- De¤er Vergisi yönünden ayl›k vergilen al›flverifl kuponlar› dekont ile bel- lendirme dönemleri de geçirilmemek
gelendirilerek “avans” olarak muha- kayd›yla düzenlenmesi gerekmektesebelefltirilecek ve bu sat›fllar dekont dir.
ile belgelendirilecektir. Avans hesab›nda izlenen tutarlar ise, kurumlar 3-Katma De¤er Vergisi Ve Iskonto
vergisi yönünden vergiyi do¤uran Uygulamas›:
olay al›flverifl kuponlar›n› ibraz eden- 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kalere mal teslimi esnas›nda meydana nunu’nun;
gelece¤inden sat›fl has›lat› hesaplar›- “Verginin Konusunu Teflkil Eden ‹flna intikal ettirilecek, ancak, al›flverifl lemler” bafll›kl› 1’inci maddesinin
kuponu hamilleri ad›na fatura ya da 1’inci f›kras›nda; Türkiye’de ticari, s›fatura yerine geçen bir vesika düzennai, zirai faaliyet ve serbest meslek
lenmeyecektir. Çünkü, al›flverifl kupofaaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim
nu karfl›l›¤› olan al›flverifl bedellerinin
ve hizmetlerin katma de¤er vergisine
gerçek yüklenicisi kuponu kullan›p
tabi oldu¤u,
al›flverifl yapan kifliler de¤il, al›flverifl
kuponunu al›p da¤›t›m›n› yapan fir- “Teslim” bafll›kl› 2’nci maddesinde;
teslimin bir mal üzerindeki tasarruf
malard›r.
hakk›n›n malik veya onun ad›na hareDekont verilmek suretiyle belgelendiket edenlerce, al›c›ya veya ad›na harilen ve “avans” olarak muhasebeleflreket edenlere devredilmesi oldu¤u,
tirilen hediye çeklerinin nihai tüketiciler taraf›ndan ibraz edilerek çek tuta- “Hizmet” bafll›kl› 4”üncü maddenin
r› kadar mal›n teslimi durumunda ver- 1’inci f›kras›na göre ise hizmet; tesgiyi do¤uran daha önce belgeye ba¤- lim ve teslim say›lan haller ile mal itlanmayan bu teslimlere iliflkin fatura halat› d›fl›nda kalan ifllemler olarak
ve benzeri vesikalar›n, hediye çekleri- tan›mlanm›fl ve bu ifllemlerin bir fleyi
ni baflka firmalara da¤›tan flirket ad›- yapmak, ifllemek, meydana getirna düzenlenmesi gerekmekte olup, mek, imal etmek, bir fleyi yapmamay›
hediye çeklerini ibraz eden kiflilere taahhüt etmek gibi flekillerde gerçekyap›lan teslim ve hizmet ifalar› s›ra- leflece¤i,
M a r t

-

N i s a n

Y›l: 2007 Say›: 80

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 255
‹SMMMO Yay›n Organ›

“Vergiyi Do¤uran Olay›n Meydana
Gelmesi” bafll›kl› 10’uncu maddesinde; vergiyi do¤uran olay›n,
a)-Mal teslimi ve hizmet ifas› hallerinde, mal›n teslimi veya hizmetin yap›lmas›,
b)-Mal›n tesliminden veya hizmetin
yap›lmas›ndan önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu
belgelerde gösterilen miktarla s›n›rl›
olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,
c)-K›s›m k›s›m mal teslimi veya hizmet
yap›lmas› mutad olan veya bu hususlarda mutab›k kal›nan hallerde ,her
bir k›sm›n teslimi veya bir k›s›m hizmetin yap›lmas›
d)-Komisyoncular vas›tas›yla veya
konsinyasyon suretiyle yap›lan sat›fllarda, mallar›n al›c›ya teslimi,
e)-Mal›n al›c›ya veya onun ad›na hareket edenlere gönderilmesi halinde
mal›n nakliyesine bafllanmas› veya
nakliyeci veya sürücüye tevdii, “
An›nda meydana gelece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Al›fl verifl kuponlar›n›n sat›fl bedelleri
yukar›da da belirtildi¤i gibi bir avans
niteli¤indedir.Bu nedenle kupon sat›fllar› KDV ye de tabi de¤ildir.. Bedelleri avans olarak muhasebelefltirilen hediye çekleri ile al›fl verifl yap›lmas› halinde, bu iflleme ait fatura ve
benzeri vesikan›n al›fl verifli yapan
ad›na de¤il hediye çekini sat›n al›p
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

da¤›tan firma ad›na düzenlenmesi
gerekecektir. KDV yönünden de ilgili
al›fl verifl belgesinin düzenlendi¤i ay
hesaplar›na intikali sa¤lanmal›d›r. Bu
hükümlere göre, herhangi belirli bir
mal teslimi ve hizmet ifas›n› göstermeyen al›fl verifl kuponlar›n›n verilmesi ile katma de¤er vergisi yönünden vergiyi do¤uran olay gerçekleflmemektedir. Bu nedenle, al›fl verifl
kuponu da¤›tan firmalar›n, bu kuponlar› dekont vererek belgelendirmesi ve al›nan bedelleri de avans olarak muhasebelefltirmesi gerekmektedir.
Di¤er taraftan; ayn› Kanunun “Matraha Dahil Olmayan Unsurlar” bafll›kl› 25/a maddesi gere¤ince, teslim ve
hizmet ifllemlerine iliflkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen ticari teamüllere uygun
miktardaki iskontolar katma de¤er
vergisi matrah›na dahil edilmeyecektir.
Ayr›ca bu Kanuna iliflkin olarak yay›mlanan 26 Seri No.lu Katma De¤er
Vergisi Genel Tebli¤i’nin 1’inci bölümünde; mal›n teslimine ve hizmetin
yap›lmas›na iliflkin olarak düzenlenecek faturalarda ticari teamüllere uygun olarak ayr›ca gösterilen iskontolar›n katma de¤er vergisi matrah›na
dahil olmayaca¤›, fatura ve benzeri
belgelerde ayr›ca gösterilmeyip, y›l
sonlar›nda belli bir dönem sonunda
ya da belli bir ciro afl›ld›¤›nda (sat›fl
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pirimi, has›lat pirimi,y›l sonu iskontosu gibi adlarla) yap›lan ödemelerin ise
katma de¤er vergisine tabi olaca¤› aç›klanm›flt›r.
Al›flverifl kuponu ibraz› karfl›l›¤›nda, kupon tutar›n› aflan mal teslimi olmas› durumunda ise; bu kifli ve firmalar ad›na genel al›flverifl tutar› üzerinden fatura
düzenlenmesi, düzenlenecek faturada al›flverifl kuponuna tekabül eden sat›fl
miktar› kadar iskonto gösterilmesi, iskonto miktar›n›n katma de¤er vergisi
matrah›na dahil edilmemesi, ancak al›flverifl kuponu tutar›n› aflan k›s›m için
katma de¤er vergisi hesaplanmas›, düzenlenecek fatura ve defter kay›tlar›ndan al›flverifl kuponu tutar› kadar iskonto yap›ld›¤›n›n anlafl›labilmesi için söz
konusu fatura ve defter kay›tlar›nda al›flverifl kuponlar›na iliflkin bilgilere de
yer verilmesi gerekmektedir.
Di¤er taraftan;al›flverifl kuponu tutar› kadar yap›lan iskonto için al›flverifl kuponunu sat›n al›p da¤›tan firma ad›na fatura düzenlenmesi, faturada gerekli aç›klamalara yer verilerek katma de¤er vergisi hesaplanmas› gerekmektedir.
4-Al›fl Verifl Kuponlar›n›n Muhasebelefltirilmesi:
Tek düzen muhasebe sisteminde al›fl verifl kuponlar›n›n muhasebelefltirilmesi
flu flekilde olacakt›r.
-----------------------------31/03/2006-----------------------------100 KASA HESABI

****

340 ALINAN S‹PAR‹fi AVASLARI

****

……..’ya ……/…… seri no.lu al›fl verifl çeklerinin teslimi ve tahsilat›n yap›lmas›
---------------------------------------------------------------------------------Kupon ibraz edildi¤inde ve teslimle birlikte fatura dönüfltü¤ünde:
-----------------------------31/03/2006-------------------------------340 ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARI

***

391 TAHS‹L ED‹LEN K.D.V.

***

600 YURT ‹Ç‹ SATIfiLAR

***

……..’ya ……/…… seri no.lu al›fl verifl kuponlar› ile yap›lan sat›fllar
---------------------------------------------------------------------------------Faturan›n Kupon tesliminde düzenlenmifl olmas› halinde yap›lacak kay›t :
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--------------------------------31/03/2006-------------------------------100 KASA HESABI

***

380 GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER

***

391 TAHS‹L ED‹LEN K.D.V.

***

……..’ lu faturam›z
-------------------------------------------------------------------------------------Kupon ibraz edildi¤inde ve teslim gerçekleflti¤inde:
-------------------------------------31/03/2006----------------------------380 GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER

***

600 YURT ‹Ç‹ SATIfiLAR

***

……. No.lu fatura mukabili mal tesliminin gerçekleflmesi ifllemi
……..’ya ……/…… seri no.lu al›fl verifl kuponlar› ile yap›lan sat›fllar.
--------------------------------------------------------------------------------------
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5520 SAYILI KANUNA GÖRE
KOOPERAT‹FLERDE VERG‹
MUAF‹YET‹
Kürflat ÖDEN*

I-G‹R‹fi
icaret flirketleri ticari bir organizasyon içinde kar sa¤lamak amac› ile kurulup , elde ettikleri kar› ortaklar›na paylaflt›r›rlar.1163 say›l› Kanunun 1.
maddesinde kooperatiflerde amaç ,” ortaklar›n belirli ekonomik menfaatleri ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar›n› karfl›l›kl› yard›m ve dayan›flma ve kefalet suretiyle sa¤lay›p korumakt›r.” fleklinde belirtilmifltir. Dolay›s›yla kooperatiflerde ticaret flirketlerinden farkl› olarak kar elde edip ortaklara paylaflt›rmak amaç olmad›¤› gibi bir kooperatifin bu amaçla kurulmas›
imkan› yasal olarak yoktur.Kooperatifler en küçük miktarda da olsa ortaklar›na kazanç paylaflt›rma yoluna giderek bir ticaret flirketi hüviyeti kazand›¤›nda , muafiyetten yararlanma imkan›n› kaybeder.
Ortaklar›na kazanç paylaflt›rma amac› gütmeyen Kooperatiflerde üyelerin
meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar›n ,karfl›l›kl› dayan›flma ve yard›mlaflma ile
sa¤lanmas› esast›r.Bu ilkeden hareketle , günümüzde kooperatif görüntüsü
alt›nda yürütülen ticari faaliyetlerin vergilendirme kapsam› d›fl›na ç›kar›lmas›n› önlemek için kooperatiflere sa¤lanan muafiyet s›n›rland›r›lm›flt›r.Tüketim
ve nakliye kooperatifleri vergilendirme kapsam›na al›n›rken , günümüzde yap› kooperatifi ad› alt›nda faaliyet gösteren ancak, gerçekte “Yap-Sat ‹nflaat”
faaliyetinde bulunarak haks›z rekabete ve vergi kayb›na yol açan ve kooperatifçilikten beklenen sosyal amaçlarla örtüflmeyecek flekilde faaliyet gösteren oluflumlar›nda vergilendirilmesi amaçlanm›flt›r.Kiflilerin karfl›l›kl› dayan›flma ve yard›mlaflma amac›yla biraraya gelerek konut ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
üzere kurduklar› yap› kooperatifleri ise muafiyetten yararlanmaya devam
edeceklerdir.
Yaz›m›zda öncelikle kooperatiflerin muafiyet flartlar› genel olarak aç›klanacak
ard›ndan yap› kooperatiflerinin muafiyetinde özel flartlar ayr›nt›l› olarak irdelenecektir.

T

* Trabzon Vergi Dairesi Baflkanl›¤› Vergi Denetmeni
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II-MUAF‹YET fiARTLARI
Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için
ana sözleflmelerinde;
_ Sermaye üzerinden kazanç da¤›t›lmamas›na,
_ Yönetim kurulu baflkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesine,
_ Yedek akçelerinin ortaklara da¤›t›lmamas›na,
_ Sadece ortaklarla ifl görülmesine
dair hükümlerin bulunmas› ve bu kay›t ve flartlara da fiilen uyulmas› gerekmektedir.
Bu flartlara ana sözleflmelerinde yer
vermeyen yada yer vermekle beraber
bu flartlara fiiliyatta uymayan kooperatifler, muafiyet hükümlerinden yararlanamayacakt›r.
1. Sermaye üzerinden kazanç
da¤›t›lmamas›
Sermaye üzerinden kazanç da¤›t›lmas› sermaye flirketlerine ait bir özelliktir. Kooperatiflerin elde ettikleri kazanc› ortaklar›na sermaye paylar›na
göre da¤›tmas› durumunda, kooperatiflerin sermaye flirketlerinden fark›
kalmayacakt›r. Bu nedenle, bir kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için ana sözleflmesinde sermaye üzerinden kazanç da¤›t›lmamas›na iliflkin hüküm
bulunmas› ve fiilen de bu hükme
uyulmas› gerekmektedir.
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2. Yönetim kurulu baflkan ve
üyelerine kazanç üzerinden hisse
verilmemesi
Yönetim kurulu baflkan ve üyelerine
kazanç üzerinden hisse verilmesi sermaye flirketlerine ait bir özelliktir. Kooperatiflerin, elde ettikleri kazanc›
yönetim kurulu baflkan ve üyelerine
da¤›tmas› durumunda, kooperatiflerin sermaye flirketlerinden fark› kalmayacakt›r. Bu nedenle, bir kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden
yararlanabilmesi için ana sözleflmesinde yönetim kurulu baflkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesine iliflkin hüküm bulunmas›
ve fiilen de bu hükme uyulmas› gerekmektedir.
3. Yedek akçelerin da¤›t›lmamas›
Kooperatiflerce ayr›lan yedek akçelerin ortaklar›n sermayeye ifltirak oranlar›na veya kooperatif ile yapt›klar›
muamele miktarlar›na yada baflka bir
esasa göre da¤›t›lmas›na izin verilmemifltir. Bu nedenle, bir kooperatifin
kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için ana sözleflmesinde
ayr›lan yedek akçelerin ortaklara da¤›t›lmamas›na iliflkin hüküm bulunmas› ve fiilen de bu hükme uyulmas›
gerekmektedir.
4. Sadece ortaklarla ifl görülmesi
Kooperatifler ortaklar›n›n belirli ekonomik ç›karlar›n›n ve özellikle meslek
ve geçimlerine ait ihtiyaçlar›n›n sa¤lan›p korunmas›n› amaçlad›klar› için faHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 261
‹SMMMO Yay›n Organ›

aliyetin normal olarak sadece ortaklarla s›n›rl› olmas› gerekmektedir. Bu
nedenle, bir kooperatifin kurumlar
vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için ana sözleflmesinde sadece
ortaklarla ifl görülmesine iliflkin hüküm bulunmas› ve fiilen de bu hükme uyulmas› gerekmektedir.
Ortak d›fl› ifllemler, sadece ortak olmayanlarla yap›lan ifllemleri de¤il, ortaklarla kooperatif ana sözleflmesinde yer almayan konularda yap›lan ifllemleri de kapsamaktad›r.
a) Üretim kooperatiflerinde ortak
d›fl› ifllemler
Üretim kooperatiflerinin, ortaklar›ndan ald›¤› ürünleri, niteli¤inde herhangi bir de¤ifliklik yapmadan üçüncü kiflilere satmalar› ortak d›fl› ifllem
say›lmamaktad›r. Ortaklardan al›nan
ürünlerin bir tak›m ifllemlerden geçirildikten sonra niteli¤i de¤ifltirilmifl
olarak üçüncü kiflilere sat›lmas› ise ortak d›fl› ifllem say›lmaktad›r.
b) Kredi kooperatiflerinde ortak
d›fl› ifllemler
Kredi kooperatiflerinin kendi kaynaklar›ndan veya banka, kredi kuruluflu
benzeri üçüncü kiflilerden sa¤lad›¤›
fonlar›, sadece ortaklar›na kredi olarak vermesi halinde, bu faaliyetler ortak d›fl› ifllem say›lmayacakt›r. Kredinin, kooperatif orta¤› olmayanlara
verilmesi ise ortak d›fl› ifllem olarak
kabul edilecektir.
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c) Yap› kooperatiflerinde ortak
d›fl› ifllemler
Yap› kooperatiflerinin, arsalar›n› kat
karfl›l›¤› vererek iflyeri veya konut elde etmeleri ortak d›fl› ifllem say›lacakt›r. Ancak, bu kooperatiflerin, her bir
hisse için bir iflyeri veya konut elde etmesi halinde, bu ifllem ortak d›fl› ifllem olarak kabul edilmeyecektir.
Yap› kooperatifi taraf›ndan infla edilen iflyeri ve konutlarda yaflayan insanlar›n sosyal ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla sosyal tesislerin kat
karfl›l›¤› infla ettirilmesi de ortak d›fl›
ifllem say›lmayacakt›r. Bu tesislerin
yap›m›n› müteakip, kooperatif taraf›ndan iflletilmesi halinde, iflletilmeye
baflland›¤› tarihte muafiyet flart› ihlal
edilmifl say›lacakt›r.
Kooperatiflerin konut infla etmek
üzere kum, çimento, demir v.b. malzeme sat›n almas›, söz konusu inflaata finansman sa¤lamak üzere üçüncü kiflilerden kredi temin etmesi de
ortak d›fl› ifllem olarak de¤erlendirilmeyecektir.
‹flyeri veya konut infla etmek üzere
kurulan bir yap› kooperatifinin ortaklar›ndan toplad›¤› paralar› de¤erlendirerek nemaland›rmas› halinde, söz
konusu nemalar›n Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre
vergilendirilmifl olmas› ve ortaklara
da¤›t›lmayarak kooperatif amaçlar›
do¤rultusunda harcanmas› flart›yla,
muafiyet flartlar› ihlal edilmifl olmayacakt›r.
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K o o p e r a t i f e a i t t a fl › n m a zlal iliflkili
a r › nkiflilere
, o r tveya
a k -iflçi iflveren iliflkilara veya ortak olmayanlara kiraya si bulunan kiflilere yer verilmemesi,
verilmesi veya kooperatifin infla etti¤i _ Yap› ruhsat› ile arsa tapusunun kokonut veya iflyerlerinin ortaklara da- operatif tüzel kiflili¤i ad›na olmas›
¤›t›m›ndan sonra elinde kalan iflyeri, gerekmektedir.
konut veya arsalar›n sat›lmas› ortak Buna göre, yap› kooperatiflerinin muafiyetten yararlanabilmeleri için, kud›fl› ifllem say›lacakt›r.
Kooperatifin amac›n› gerçeklefltirme- rulufllar›ndan inflaat›n sona erdi¤i tasinden sonra elinde kalan malzeme, rihe kadar yönetim ve denetim kurulalet ve edevat›n sat›lmas› ortak d›fl› ifl- lar›nda, inflaat iflini üstlenen gerçek
kiflilerle tüzel kifli temsilcilerine veya
lem olarak de¤erlendirilmeyecektir.
Öte yandan, baz› kooperatiflerin ana bunlarla iliflkili kifli kabul edilen kifli ve
sözleflmelerinde, “ortaklar›n sosyal, kurumlara veya bunlarla iflçi ve iflvekültürel ekonomik ihtiyaçlar›n› karfl›- ren iliflkisi içinde bulunanlara yer verlamak üzere gerekli tesisleri kurmak, memeleri gerekir
iflletmek veya kiraya vermek ….” hük- Burada sözü geçen iliflkili kifli, inflaat
mü yer alabilmektedir. Ana sözlefl- iflini üstlenen gerçek kiflilerle tüzel kimelerinde söz konusu hüküm olsa flilerin,
dahi fiilen söz konusu tesislerin kuru- _ Ortaklar›n›,
lup bizzat iflletilmesi veya kiraya veril- _ Ortaklar›n›n ilgili bulundu¤u gerçek
mesi ortak d›fl› ifllem olarak de¤erlen- ve tüzel kiflileri,
dirilecektir. Bu hükmün, ana sözlefl- _ Ortaklar›n›n idaresi, denetimi veya
mede yer almas› tek bafl›na mükelle- sermayesi bak›m›ndan do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤l› bulundu¤u ya
fiyet için yeterli olmayacakt›r.
da nüfuzu alt›nda bulundurdu¤u gerIII- YAPI KOOPERAT‹FLER‹N‹N
çek ve tüzel kiflileri,
MUAF‹YET‹NDE ÖZEL fiARTLAR
_ Ortaklar›n›n efllerini,
Yap› kooperatiflerinde muafiyetten _ Ortaklar›n›n veya efllerinin üst soyyararlanabilmek için yukar›da belirti- lar› (usul) ve alt soylar› (füruu) ile
len flartlara ilaveten;
üçüncü derece dahil yansoy h›s›mlar›
_ Kurulufllar›ndan, yap› inflaatlar›n›n ile kay›n h›s›mlar›n› kapsamaktad›r.
sona erdi¤i tarihe kadar yönetim ve Yap› kooperatiflerinin yap› ruhsat› vedenetim kurullar›nda, söz konusu in- ya arsa tapusunun kooperatif tüzel
flaat iflini k›smen veya tamamen üst- kiflili¤i ad›na bulunmad›¤› durumlarlenen gerçek kiflilerle tüzel kifli temsil- da da muafiyetten yararlan›lmas›
cilerine ve Kurumlar Vergisi Kanunu- mümkün de¤ildir. Örne¤in, inflaat›
nun 13 üncü maddesine göre bunlar- üstlenen müteahhit ad›na düzenleneM a r t
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cek bir yap› ruhsat›, yap› kooperatifinin muafiyetten yararlanmas›n› engelleyecektir. Yeni kurulan kooperatiflerde ise arsa temin edilmemesi veya henüz inflaat aflamas›na gelinmemesi durumunda bu flart aranmayacakt›r.
T.C. Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daresi
Baflkanl›¤›, konut ihtiyac›n›n karfl›lanmas› amac›yla konut ve arsa üretimi
yapmakta olup yap› kooperatifleri,
T.C. Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daresi
Baflkanl›¤› taraf›ndan tahsis edilen arsa ve araziler üzerine konut veya iflyeri yapabilmekte, ayr›ca 1163 say›l›
Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatif birlikleri veya kooperatifler merkez birlikleri de kooperatiflere arsa temini veya tahsisinde görevli ve/veya yetkili olabilmektedirler.
1163 say›l› Kooperatifler Kanununa
göre kurulan kooperatif birlikleri veya kooperatifler merkez birlikleri de
an›lan Kanun uyar›nca kooperatif
olarak de¤erlendirildi¤inden söz konusu arsa ve arazilerin tapusunun veya yap› ruhsatlar›n›n Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤› veya kooperatif birlikleri yada kooperatifler merkez birlikleri ad›na olmas› halinde de bahse
konu yap› kooperatifleri, kurumlar
vergisi muafiyetinden yararlanabilecektir.
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IV.SONUÇ:
Tüketim ve tafl›mac›l›k kooperatifleri
hariç olmak üzere, ana sözleflmelerinde sermaye üzerinden kazanç da¤›t›lmamas›, yönetim kurulu baflkan
ve üyelerine kazanç üzerinden pay
verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara da¤›t›lmamas› ve sadece ortaklarla
ifl görülmesine iliflkin hükümler bulunan ayr›ca bu hükümlere fiilen uyan
kooperatifler kurumlar vergisinden
muaf tutulmufltur.Yap› Kooperatiflerinde bu flartlar›n yan› s›ra kuruluflundan inflaat›n bitim tarihine kadar
yönetim ve denetim kurullar›nda, söz
konusu inflaat ifllerini k›smen veya tamamen üstlenen gerçek kiflilerle tüzel kifli temsilcilerine veya kanunun
13 ncü maddesine göre bunlarla iliflkili oldu¤u kabul edilen kiflilere veya
yukar›da say›lanlarla iflçi ve iflveren
iliflkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yap› ruhsat› ile arsa tapusu kooperatif tüzel kiflili¤i ad›na tescil edilmifl olan yap› kooperatifleri muafiyet
kapsam›ndad›r.Maddeye eklenen parantez içi hükümle ise yap› kooperatiflerinin kendilerine ait arsalar›n› kat
karfl›l›¤› vererek her bir hisse için bir
iflyeri veya konut elde etmeleri ortak
d›fl› ifllem say›lmayaca¤› hususu aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.
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“KOB‹’LER ‹Ç‹N UFRS”N‹N SON
TASLA⁄I VE DE⁄ERLEND‹RMELER
- EXPOSURE DRAFT AND ASSESSMENTS OF
“IFRS for SMEs” Yrd.Doç.Dr. Volkan DEM‹R*
ÖZ

luslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK), Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar›n›n kullan›m›n› art›rmak, Küçük ve Orta Ölçekli
‹ﬂletmelerin (KOB‹) finansal raporlama ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için KOB‹’lere
özel bir muhasebe standard› haz›rlama çal›ﬂmalar›n› tamamlam›ﬂ ve “KOB‹’ler
için UFRS” nin Son Tasla¤›n› haz›rlayarak görüﬂ ve önerilere sunmuﬂtur.
KOB‹’lerin finansal raporlamaya duyduklar› ihtiyaç ile birlikte, KOB‹’ler için ayr› bir standart haz›rlanmas›n›n bir di¤er nedeni de KOB‹’lerin ülke ekonomilerinde sahip olduklar› önemdir. Sadece Avrupa Birli¤i’nde 5.000.000’dan
fazla KOB‹ statüsünde iﬂletme oldu¤u tahmin edilmektedir. KOB‹’ler için haz›rlanan bu standard›n kullan›lmas› ülkelerin düzenleyici kuruluﬂlar›n›n kararlar›na ba¤l›d›r. KOB‹’ler için UFRS’nin son tasla¤›, tam set UFRS’nin sadeleﬂtirilmiﬂ ve basitleﬂtirilmiﬂ halidir. Bu standart KOB‹’lerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamad›¤›nda iﬂletmeler tam set UFRS’ye baﬂvurabileceklerdir.

U

Anahtar Kelimeler: KOB‹’ler için UFRS, UFRS
ABSTRACT
In order to make widespread the application of International Financial Reporting Standards (IFRSs); International Accounting Standards Board (IASB)
has completed its studies for developing an accounting standard appropriate for Small and Medium-sized Entities and has published for public comment the Exposure Draft of its “International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities” ( IFRS for SMEs ). Along with
* T.C. Galatasaray Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
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the necessity of financial reporting for Small and Medium-s
c o n s i d e r a b l e e x i s t e n c e o f S m a l l a n d M e d i u m - s i z e d E -n t i t i e s i n
untries’ economies is the reason for developing such stand
the full set of IFRSs. It is estimated that merely in Europea
more than 5.000.000 Small and Medium-sized Entities. The
IFRS for SMEs is according to the decisions of regulatory org
countries. Exposure draft of IFRS for SMEs is a simplified s
of IFRSs and SMEs shall apply IFRSs’ requirements when the
Key Words: IFRS for SMEs, IFRS
1. G‹R‹fi
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK), Küçük ve Orta Ölçekli ‹ﬂletmeler (KOB‹) için haz›rlad›¤› Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
(UFRS) tasla¤›n› (KOB‹’ler için UFRS1) ﬁubat 2007’de kamuoyunun görüﬂüne sunmuﬂtur ve 1 Ekim 2007 tarihine kadar da görüﬂlerin bildirilmesini istemiﬂtir. IASB, KOB‹’ler için UFRS’yi, halka aç›k olmayan iﬂletmeler taraf›ndan kullan›lacak, UFRS’lerden türetilmiﬂ basit ve sadeleﬂmiﬂ finansal raporlama standartlar› seti olarak tan›mlam›ﬂt›r. KOB‹’ler için UFRS, ayr› bir standart seti olarak haz›rlanmas›na ra¤men, iﬂletmeler isterlerse veya gerek duyarlarsa tam
set UFRS’lere baﬂvurabileceklerdir.
KOB‹’ler için UFRS2 incelendi¤inde, UFRS’lerin önemli k›s›mlar›n›n al›nd›¤›,
birden çok uygulama yöntemi sunan standartlardaki kolay yöntemlerin seçilerek KOB‹’ler için UFRS kapsam›na al›nd›¤› görülmektedir.
Bu çal›ﬂman›n amac›, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) taraf›ndan tart›ﬂmaya ve öneriye sunulan KOB‹’ler için UFRS’nin Son Tasla¤› ile ilgili aç›klamalar ve de¤erlendirmeler yapmakt›r.
2. KOB‹’LERDE F‹NANSAL RAPORLAMA ‹HT‹YACI
UMSK, KOB‹’ler için UFRS’nin son tasla¤›n› haz›rlarken, say›sal bir büyüklük
belirtmeden KOB‹’lerin özelliklerini s›ralam›ﬂt›r (PARKER: March 2006). Buna
göre KOB‹’ler;
1 Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK), KOB‹’ler için UFRS tasla¤›n› esas alarak “KOB‹’ler
için TFRS” çal›ﬂmalar›na baﬂlad›¤›n› bildirmiﬂtir. Ancak çal›ﬂman›n haz›rland›¤› tarihte henüz TMSK
taraf›ndan kamuya sunulan bir çal›ﬂma olmad›¤›ndan bu çal›ﬂma “KOB‹’ler için UFRS’nin Son
Tasla¤›” esas al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.
2 Bu çal›ﬂmada “KOB‹’ler için UFRS Son Tasla¤›” ifadesi yerine zaman zaman KOB‹ standard› ifadesi de kullan›lm›ﬂt›r.
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• Halka aç›k de¤ildir.
• Finans kuruluﬂu de¤ildir.
• Temel kamu hizmeti vermezler.
• Kendi ülkesinde ekonomik aç›dan bireysel olarak önemli de¤illerdir 3.
• Kamuya hesap verme zorunlu¤u yoktur ancak, d›ﬂ kullan›c›lar için genel
amaçl› finansal tablolar yay›nlamaktad›rlar.
KOB‹’ler için, ülkelerle s›n›rl› olmayan anlaﬂ›labilir finansal tablolara ihtiyaç
vard›r. Bu ihtiyaçlar genellikle;
• banka ve finans kuruluﬂlar›n›n KOB‹’lere ulusal s›n›rlar›n ötesinde krediler
vermeleri,
• KOB‹’lerin di¤er ülkelerdeki tedarikçilerle olan iliﬂkileri,
• Basel II uzlaﬂ›s›n›n da etkisiyle artan ve daha da artaca¤› beklenen kredi derecelendirme kuruluﬂlar›n›n ﬂeffaf finansal tablolara olan gereksinimleri,
• KOB‹’lerin yurt d›ﬂ› müﬂterileri
gibi faktörler taraf›ndan tetiklenmektedir.
3. KOB‹’LER ‹Ç‹N UFRS’N‹N HAZIRLANMA SÜREC‹
UMSK, UFRS’lerin tüm iﬂletmelere uygulanamayaca¤› konusunda kendisine
getirilen eleﬂtiriler neticesinde, KOB‹’ler için ayr› bir finansal raporlama standart seti haz›rlama projesi kapsam›nda KOB‹’ler için UFRS’yi haz›rlama gere¤i duymuﬂtur. UMSK’ya getirilen eleﬂtirilerin baﬂ›nda UFRS’lerin tam set uygulanmas›n›n çok karmaﬂ›k oldu¤u ve KOB‹ olarak tan›mlanan iﬂletmelere
büyük maliyetler getirece¤idir.KOB‹’ler için UFRS’nin Son Tasla¤› incelendi¤inde; UFRS’lerden al›nt› yap›ld›¤› ve UFRS’lerin sadeleﬂtirilmiﬂ ve basitleﬂtirilmiﬂ
ﬂekli olarak sunuldu¤u görülmektedir. UMSK’n›n KOB‹’ler için ayr› bir standart
haz›rlamas›n›n amac›n›; küçük, hisse senetleri borsada iﬂlem görmeyen iﬂletmeler taraf›ndan kullan›lacak olan, basitleﬂtirme ve sadeleﬂtirme yoluyla tam
set UFRS’den türetilmiﬂ bir muhasebe ilkeleri seti haz›rlamak olarak belirtmiﬂtir.
Ancak, standart haz›rlanma aﬂamalar›nda çal›ﬂmalara kat›lan baz› kuruluﬂlar
taraf›ndan sunulan sadeleﬂtirme önerileri dikkate al›nmam›ﬂ, istenen ilave sa3 KOB‹’ler faaliyet gösterdikleri ülkelerde ekonomik aç›dan bireysel olarak çok önemli
olmamalar›na ra¤men, AB’ndeki iﬂletmelerin yaklaﬂ›k %99’unu ve istihdam›nda 2/3’ünü
KOB‹’ler oluﬂturmaktad›r. Yani bütün olarak düﬂünüldü¤ünde KOB‹’lerin ekonomik önemi
tart›ﬂmas›zd›r.
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d e l e ﬂ t i r m e l e r s t a n d a r t t a s l a ¤ › n a d a h i l e d i l m e m i ﬂ t i r -. A y r › c a
lar d›ﬂ›nda, UFRS’deki ilkelerin sadeleﬂtirilerek standarda ko
k o n u s u n d a ö n e r i l e r d e y a p › l m › ﬂ t › r v e b u k o n u d a k i e n diﬂeler
(DAVIS: 2006).
UMSK’n›n bu çal›ﬂmalar›na ra¤man FASB (Amerikan Finansal Raporlama
Standartlar› Kurulu), halen KOB‹’ler için finansal raporlama standartlar› ile ilgili ayr› bir çal›ﬂma yapmam›ﬂt›r; ancak bu geliﬂmeleri yak›ndan izlemekte ve
de¤erlendirmektedir. KOB‹’ler için finansal raporlama standartlar› ‹ngiltere’de, Küçük ‹flletmeler için Finansal Raporlama Standartlar› (FRSSE-Financial Reporting Standards for Smaller Entities) ad›yla baﬂar›yla uygulanmaktad›r
(EPSTEIN ve JERMAKOWICZ: 2007: 33 ).
Ülkelerdeki ulusal muhasebe standartlar›n› düzenleyen ve uygulayan kurumlar taraf›ndan KOB‹ standartlar› projesine verilen deste¤in temelinde tam set
UFRS’nin fazla bilimsel ve teknik oluﬂu bulunmaktad›r. Tam set UFRS’nin fazla bilimsel ve teknik yap›s› bu standartlar›n benimsenmesinin ve uygulanmas›n›n maliyetinin yükselmesine neden olmaktad›r. Ayr›ca, dünyadaki birçok ülkede, ABD’dekinin tersine, KOB‹’ler ulusal muhasebe kurallar›na uyumlu olarak yasalar›n öngördü¤ü finansal tablolar› haz›rlamak ve tüm kullan›c›lara
sunmak zorundad›rlar.
UFRS’ler (ya da UFRS ile uyumlu standartlar) 2005 y›l›ndan itibaren Avrupa
Birli¤i’nde (AB) yaklaﬂ›k 7.000 adet halka aç›k iﬂletmede, Uluslararas› Menkul
K›ymetler Komisyonlar› Örgütü’nün (International Organization of Securities
Commissions-IOSCO) de deste¤iyle uygulanmaktad›r. Buna ra¤men AB’de
5.000.000’dan fazla KOB‹ kendi ulusal muhasebe uygulamalar›n› devam ettirmektedir. Sadece Avrupa’da 28 farkl› muhasebe uygulamas› mevcuttur
(BOVÉ:2006). Bu durum finansal tablolar›n karﬂ›laﬂt›r›labilirli¤ini engellemektedir (EPSTEIN: 2007: 4).
UMSK’n›n KOB‹’ler için UFRS’nin son tasla¤›n› haz›rlamas›ndan önce Birleﬂmiﬂ Milletler nezdinde konuyla ilgili bir çal›ﬂma grubu kurulmuﬂtur (UNITED
NATIONS, 2004). Bu çal›ﬂma grubu finansal raporlama ve muhasebe uygulamalar› konular›nda UMSK’y› standart yap›c› ve düzenleyici olarak desteklemiﬂlerdir. Ancak bu çal›ﬂma grubu, UMSK taraf›ndan yay›nlanan UFRS’lerin halka aç›k ﬂirketlerin ihtiyaçlar› gözönüne al›narak haz›rland›¤›n› 4 ve geliﬂmek4 UMSK hiçbir zaman UFRS’lerin halka aç›k büyük iﬂletmeler için oldu¤unu belirtmemiﬂtir. Ancak
uygulamada UFRS’leri uygulayan iﬂletmeler genelde halka aç›k olan büyük iﬂletmelerdir (PACKER: 2006).
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te olan ve geniﬂ ekonomilere sahip ülkelerde bu standartlar›n KOB‹’lerce uygulanmas›n›n hem zor hem de yüksek maliyetli olaca¤›n› öne sürmüﬂlerdir.
Çal›ﬂma Grubu, KOB‹’lerin finansal raporlama ihtiyaçlar›n› karﬂ›lanmas› için 3
aﬂamal› bir standart seti yap›s› önermiﬂtir (UNITED NATIONS, 2004).
1. Aflama: Sermaye piyasalar›na kay›tl› büyük iﬂletmelerden oluﬂan iﬂletmelerdir ve bu iﬂletmeler UMSK taraf›ndan haz›rlanan UFRS’leri tam set olarak
uygulayacakt›r.
2. Aflama: Sermaye piyasalar›nda yer almayan büyük iﬂletmeleri içeren bu
aﬂama için çal›ﬂma grubu UFRS’ye sad›k kalarak standartlar haz›rlam›ﬂt›r. Ancak bu aﬂamadaki iﬂletmelerin UFRS’ye uymalar› ihtiyaridir.
3. Aflama: Bu aﬂamada genelde ortak, yönetici ve az say›da çal›ﬂandan oluﬂan çok küçük iﬂletmeler (mikro iﬂletmeler) yer almaktad›r.
Bunlar›n haz›rlanmas›na ra¤men çal›ﬂma grubu, UMSK’n›n KOB‹’ler için
UFRS projesini desteklemektedir
UMSK’n›n KOB‹’ler için UFRS’yi geliﬂtirme süreci ﬂu ﬂekilde özetlenebilir (PACKER: March 2006 ve www.iasb.org).
• UMSK, 2003 y›l›n›n ikinci yar›s›nda ve 2004 y›l›n›n bafllar›nda KOB‹ standard›n› görüflmüfltür.
• Haziran 2004’te bir tart›flma belgesi yay›nlanm›flt›r5. 2004 y›l›n›n sonunda
tart›flma belgesine gelen cevaplar incelenmifltir.
• Ocak 2005’te geçici kararlar al›nm›flt›r. Ülkelerdeki standart haz›rlayan ve kullananlar›n çal›flma gruplar›na dahil edilmesini de içeren baz› kararlar al›nm›flt›r.
• 1 Nisan 2005’te tart›flma belgesi gönderilen tüm taraflara bir anket (Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme Anketi) gönderilmifl ve bu anket kamuoyunun
görüfllerini almak için web sitesinden yay›nlanm›flt›r.
• 28 Haziran 2005’te Muhasebelefltirme ve Ölçme Anketi’ne gelen cevaplar
UMSK’n›n dan›flma kurulu ile tart›fl›lm›fl ve dan›flma kurulundan görüfller
al›nm›flt›r.
• 29-30 Haziran 2005’te UMSK’n›n KOB‹ çal›flma grubu toplanm›fl, cevaplar
tart›fl›lm›fl ve UMSK’ya tavsiyelerde bulunulmufltur.
5 UMSK taraf›ndan haz›rlanan bu tart›ﬂma belgesinin ad›, KOB‹’ler için Muhasebe
Standartlar›na Ön Haz›rl›k (Preliminary Views on Accounting Standards for Small
and Medium-sized Entities)’d›r.
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• 2 6 E y l ü l 2 0 0 5 ’ t e t ü m d ü n y a d a k i 4 0 ’ › n ü z e r i n d e s t -a n d a r t d
l u fl i l e g ö r ü fl ü l m ü fl t ü r .
• 1 3 - 1 4 E k i m 2 0 0 5 ’ d e m u h a s e b e l e fl t i r m e v e ö l ç m e k o n u s u n
s a d e l e fl t i r m e l e r i ç i n y u v a r l a k m a s a t o p l a n t › l a r › y a p › l m › fl t › r .
• O c a k 2 0 0 6 ’ d a b i r t a s l a k ü z e r i n d e i l k t a r t › fl m a l a r y a p › l m › fl t
• fi u b a t v e M a r t 2 0 0 6 ’ d a t a r t › fl m a t a s l a ¤ › U M S K ’ d a - a y r › n t › l ›
m ü fl t ü r .
• fi u b a t 2 0 0 7 ’ d e s t a n d a r t l a r s o n t a s l a k o l a r a k k a m o- u y u n u n g
m › fl t › r v e 1 E k i m 2 0 0 7 t a r i h i n e k a d a r g ö r ü fl a l m a s ü r e c i d e
UMSK taraf›ndan öneri ve tart›flmaya sunulan KOB‹’ler için UFRS standard›n›n son tasla¤›n›n içeri¤i Ek’te sunulmufltur (www.iasb.org /NR/rdonlyres:
13 Nisan 2007).
KOB‹’ler için UFRS’nin haz›rlanmas›nda Dünya Bankas›, IFAC (Uluslararas›
Muhasebeciler Federasyonu) gibi organizasyonlar›n yan›nda, standartlara
destek veren ve haz›rlanma sürecine kat›lan EFRAG 6 (European Financial Reporting Advisory Group- Avrupa Finansal Raporlama Dan›ﬂma Grubu) ve FEE 7 (Federation des Experts Comptables Europeens- Avrupa Uzman Muhasebeciler Federasyonu) de gelinen son aﬂamada etkili olmuﬂtur.
UMSK’n›n standart haz›rlama sürecinde yap›lan önemli tart›ﬂmalar›n ard›ndan, önerilen KOB‹ standard›n›n genele karﬂ› sorumluluklar›8 olmayan iﬂletmeler taraf›ndan uygulanmas› gerekti¤i kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bir iﬂletmenin
hangi durumda genele karﬂ› sorumlu oldu¤u temelde 2 (iki) gerekçe ile tan›mlanabilir (EPSTEIN ve JERMAKOWICZ: 2007: 37):
1) Bir iflletme halka aç›k piyasalarda borç ya da özkaynak arac› ihraç etmiflse,
6 EFRAG: Avrupa Komisyonuna UMSK’n›n yay›nlad›¤› UFRS’lerin teknik yap›s› konusunda
dan›ﬂmanl›k yapmak üzere 2001 y›l›nda kurulmuﬂtur. EFRAG, Avrupa Sermaye
Piyasalar›nda öne ç›kan Avrupa ﬂirketleri taraf›ndan kurulmuﬂ özel bir kuruldur
(www.efrag.org/content/default.asp : 13 Nisan 2007).
7 FEE: Avrupa’daki muhasebe mesle¤ini temsil eden, 1987 y›l›nda Belçika’n›n Brüksel
ﬂehrinde kurulan bir organizasyondur. Bu organizasyonu, muhasebe meslek
mensuplar›n›n üyesi oldu¤u, 32 ülkeden 500.000’nin üzerinde üyesi olan 44 üye kuruluﬂ
oluﬂturmaktad›r (BOVE: 2006).
8 Genele karﬂ› sorumluluk kavram›, ingilizce literatürde public accountability kavram› ile
ifade edilmektedir ve baz› çal›ﬂmalarda kamuya karﬂ› sorumluluk olarak da yer almaktad›r.
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Örnek; hisse senedi ve tahvil ç›karan ve halka aç›k flirketler.
2) Bir iflletme genifl d›fl gruplar için varl›k tutuyorsa.
Örnek; bankalar, sigorta flirketleri, arac› kurumlar, emeklilik fonlar›, yat›r›m fonlar›, yat›r›m bankalar›.
Bununla birlikte, UMSK taraf›ndan önerilen KOB‹ standard›n›n KOB‹ tan›m›na herhangi bir k›s›tlama getirmedi¤ine dikkat edilmelidir.
4. KOB‹’LER ‹Ç‹N UFRS’N‹N SON TASLA⁄ININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
KOB‹ standard›n›n son tasla¤› incelendi¤inde, standard›n 5 (beﬂ) ana bölümde düzenlendi¤i söylenebilir (ﬁekil 1).

fiEK‹L 1 : “KOB‹’LER ‹Ç‹N UFRS”N‹N SON TASLA⁄INA GÖRE BÖLÜMLEME
UMSK’n›n KOB‹'ler için UFRS oluﬂturma sürecini baz› kesimler desteklemekte
iken baz›lar› da desteklememektedir.
Bu süreci desteklemeyenler;
• UMSK’n›n KOB‹’ler için farkl› muhasebe uygulamalar› yaratmas›n› eleﬂtirmekte ve KOB‹’ler için kullan›c›y› esas alan daha fazla kavramsal yaklaﬂ›m getirilmesini önermektedirler.
• KOB‹'ler için finansal raporlaman›n amaçlar› ve büyük halka aç›k iﬂletmeler
için finansal raporlaman›n amaçlar› aras›nda temel farkl›l›klar bulundu¤u görüﬂünü eleﬂtirmekte ve varolan farkl›l›klar›n da kavramsal çerçeveye eklenmeHakemli Yaz›lar
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si gerekti¤ini önermektedirler. Çünkü, KOB‹'ler için UFRS’n
k u l l a n › c › l a r › n , h a z › r l a y › c › l a r › n v e d e n e t ç i l e r i n i h t i y a ç- l a r › n › n e
na ba¤l›d›r.
• KOB‹ standard›n›n muhasebe e¤itimi için gerçek bir tehlik
m e s l e k i y a r g › l a r › n › k u l l a n a b i l e n v e e k o n o m i k o l a y l a -r › e n i y i
yan profesyonel meslek mensuplar› yetiﬂtirmekten vazgeçile
o l a r a k K O B ‹ s t a n d a r d › n › n n e s ö y l e d i ¤ i n i t a k i p e d e n -p r o f e s y o
suplar› yetiﬂtirilece¤ini belirtmektedirler.
Bu süreci destekleyenler;
• ‹ﬂletmelerin tüm amaçlara hizmet edecek finansal tablola
i ç i n a y n › t e m e l m u h a s e b e i l k e l e r i n i t a k i p e t m e l e r i g- e r e k t i ¤ i
lar.
• Tam set UFRS'lerin yerleﬂtirilmesi ve uygulanmas›nda iﬂletmelerin karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› gözlemleyenler ise sorunun KOB‹’lerin daha basit standarda
sahip olmas› de¤il, tüm iﬂletmelerin daha az karmaﬂ›k, daha fazla ilke temelli (principles-based) ve daha fazla anlaﬂ›labilir raporlama ilkelerine ihtiyaç
duymalar›d›r.
• KOB‹’ler için UFRS’lerin uygulanmas› halinde iﬂletmelerin tam set olarak
UFRS’leri uygulamas› için de bir ad›m at›lm›ﬂ olaca¤› görüﬂü de mevcuttur.
UMSK bu görüﬂlere karﬂ›; KOB‹ standartlar›n›n uygulanmas›nda, UMSK’n›n ﬂirketlere standartlar› uygulatabilme gücü olmad›¤›n›, bu nedenle de standart
uygulama kararlar›n›n ülkelere b›rak›laca¤›n› ve bu duruma ülkelerin hükümetlerinin düzenleyici organlar› ve ba¤›ms›z standart düzenleme kurullar› ve
muhasebe organlar›n›n karar verece¤ini belirtmiﬂtir.
4.1. KOB‹ Standard›n›n Tam Set UFRS'den Farkl›l›klar›
KOB‹ standartlar›nda yer alan ve tam set UFRS’nin içeri¤inden farkl›l›k gösteren noktalar finansal tablo kullan›c›lar›n›n KOB‹’lerin finansal tablolar›ndaki
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yöneliktir. UMSK’ya göre, önerilen KOB‹ standard›
50 çal›ﬂana sahip bir iﬂletme için uygun olacakt›r. Ayn› zamanda bu standart
seti bir ya da bir kaç çal›ﬂana sahip iﬂletmeler için de (mikro iﬂletmeler de denilebilir) geçerli olacakt›r.
Tam set UFRS yaklaﬂ›k 2.400 sayfa iken (yorumlar ve aç›klamalar dahil), KOB‹ standart tasla¤› yaklaﬂ›k 340 sayfad›r (uygulama rehberi dahil) ve tam set
UFRS yaklaﬂ›k % 85 oran›ndan daralt›lm›ﬂt›r.
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KOB‹ standard›n›n tam set UFRS’den temel farkl›l›klar› ﬂu ﬂekildedir (EPSTEIN ve JERMAKOWICZ: 2007: CPA Journal: 3):
• KOB‹’ler için geçerli olmayan baﬂl›klar ve muhasebe uygulamalar› elimine
edilmiﬂtir.
• Tam set UFRS’deki seçimlik hak tan›nan konularda, seçenekleri basit olanlar› esas al›nm›ﬂt›r.
• Muhasebeleﬂtirme ve De¤erleme yöntemleri basitleﬂtirilmiﬂtir.
4.1.1. KOB‹’ler ‹çin Geçerli Olmayan Bafll›klar ve Muhasebe Uygulamalar›
Tam set UFRS’deki baz› baﬂl›klar KOB‹’ler için anlaml› görülmemiﬂ ve son taslaktan ç›kar›lm›ﬂt›r. KOB‹’ler ihtiyaç duyduklar›nda tam set UFRS’lere baﬂvurabilecekleri için, tam set UFRS’deki herhangi bir standard› da uygulamalar›
engellenmemektedir. KOB‹ standard›ndan ç›kar›lan baﬂl›klar ﬂu ﬂekildedir
(EPSTEIN ve JERMAKOWICZ: 2007: CPA Journal: 3, 4):
• Yüksek enflasyon dönemlerinde düzeltilmifl genel fiyat seviyesinin raporlanmas›,
• Hisse bazl› ödemeler,
• Tar›msal varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤eri,
• Petrol ve maden sektörleri,
• Ara dönem raporlama,
• Kiraya veren aç›s›ndan finansal kiralama ifllemleri,
• fierefiyedeki de¤er düflüklü¤ü testleri,
• Hisse bafl›na kazanç,
• Bölümlere göre raporlama,
• Sigorta sözleflmeleri.
4.1.2. Basit Olan Seçenekler
KOB‹ standard›n›n içerdi¤i daha basit olan seçenekler aﬂa¤›daki gibidir:
• Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller için maliyet-amortisman yönteminin kullan›lmas› (IASB: ED: 2007: 102, 103),
• Maddi ve maddi olmayan varl›klar için maliyet-amortisman-de¤er düflüklü¤ü modelinin kullan›lmas› (IASB: ED: 2007: 104, 111),
• Borçlanma maliyetlerinin giderlefltirilmesi (IASB: ED: 2007: 165),
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• N a k i t a k › fl l a r › n › n r a p o r l a n m a s › n d a d o l a y l › y ö n t e m i n u y g u
ED: 2007: 43),
• Devlet teflviklerinin muhasebelefltirilmesi için tek yöntem uygulanmas›
(IASB: ED: 2007: 163).
4.1.3.Muhasebelefltirme ve De¤erleme Yöntemlerinin Basitlefltirilmesi
UMSK tam set UFRS’de yer alan muhasebeleﬂtirme ve de¤erleme yöntemleri için, KOB‹ standard›nda önemli basitleﬂtirmeler önermiﬂtir. Muhasebeleﬂtirme ve de¤erleme yöntemlerine iliﬂkin yap›lan basitleﬂtirme önerileri aﬂa¤›daki gibidir (EPSTEIN ve JERMAKOWICZ: 2007: CPA Journal ve IASB: ED: 2007):
Finansal Araçlar: Finansal araçlar; finansal varl›klar, finansal borçlar ve türev finansal araçlardan oluﬂmaktad›r. UMS 39’da finansal araçlar dört grupta s›n›fland›r›lm›ﬂt›r;
• Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kar/Zarar’a Yans›t›lan Finansal Araçlar : Gerçe¤e
uygun de¤er ile de¤erlenir ve gerçe¤e uygun de¤er fark› gelir tablosunda raporlan›r.
• Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat›r›mlar : ‹tfa edilmiﬂ maliyet de¤eri ile de¤erlenir.
• Kredi ve Alacaklar : ‹tfa edilmiﬂ maliyet de¤eri ile de¤erlenir.
• Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar : Gerçe¤e uygun de¤er ile de¤erlenir ve
gerçe¤e uygun de¤er fark› özkaynaklarda raporlan›r. Gerçe¤e uygun de¤er
güvenilir olarak ölçülemedi¤i zaman maliyet de¤eri ile de¤erlenir.
KOB‹ standard› Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat›r›mlar ve Sat›lmaya
Haz›r Finansal Varl›klar s›n›fland›rmas›n› içermemektedir. Ayr›ca KOB‹
standard› finansal riskten korunma muhasebesi için basitleﬂtirmeler getirmekte ve finansal riskten korunman›n etkinli¤inin dönemsel olarak muhasebeleﬂtirilmesi ve ölçülmesi için daha az zorunluluklar öngörmektedir.
ﬁerefiyenin De¤er Düﬂüklü¤ü: UFRS 3’te bulunan zorunlu y›ll›k de¤er düﬂüklü¤ü hesaplamalar› yerine, KOB‹ standard›nda gösterge yaklaﬂ›m› önerilmiﬂtir.
Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Giderleri: UMS 38 araﬂt›rma giderlerinin aktifleﬂtirilemeyece¤ini ancak geliﬂtirme giderlerinin teknik ve ticari olarak mümkün
olmas› durumunda aktifleﬂtirilebilece¤ini öngörmektedir. KOB‹ standartlar›
araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderlerinin tahakkuk etti¤inde gider kaydedilmesini
öngörmektedir.
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‹ﬂtiraklerin ve ‹ﬂ Ortakl›klar›n›n Muhasebeleﬂtirilmesi: UMS 28 iﬂtirakler
için (önemli etkinlik aramaktad›r) özkaynak yöntemini, UMS 31 iﬂ ortakl›klar› için oransal konsolidasyon yöntemlerini öngörmektedir. KOB‹ standartlar›
bu yöntemler yerine maliyet yöntemini önermektedir.
Tar›msal Faaliyetler: UMS 41; bir iﬂletmenin zirai faaliyetleri ile ilgili biyolojik varl›klar›n›n ve tar›msal ürünlerinin de¤erinin, ilk muhasebeleﬂtirmede ve
sonraki dönemlerde gerçe¤e uygun de¤er yaklaﬂ›m› kullan›larak hesaplanmas›n› öngörmektedir. KOB‹ standard› tar›msal ürünlerin de¤erlemesinde gerçe¤e uygun de¤er kullan›m›n› azaltmaktad›r.
Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar: KOB‹ standard›nda Tan›mlanm›ﬂ Fayda
Planlar› konusu basitleﬂtirilmiﬂ, UMS 19’daki dört alternatiften yaln›zca biri
önerilmiﬂtir.
Hisse Bazl› Ödemeler: UFRS 2’deki yöntemlerin yan›s›ra, KOB‹ standard›nda gerçek de¤er yöntemi önerilmektedir.
Ertelenmiﬂ Vergiler: UMS 12’de incelenen gelir vergilerinin muhasebeleﬂirilmesinde, KOB‹ standard› Geçici Fark yöntemini önermektedir.
Finansal Kiralama: Kiralayan›n haklar›n›n ve yükümlülüklerinin basitleﬂtirilmiﬂ ölçümünü önermektedir.
Standarda ‹lk Geçiﬂ: UFRS 1’in öngördü¤ü bilgilerden daha az bilginin geriye dönük yeniden düzenlenmesini öngörmektedir.
Finansal Tablolar›n Sunumu ve Aç›klamalar: KOB‹ standard›n›n son tasla¤›ndaki KOB‹’lerin finansal tablolara ait aç›klamalar›na ek olarak dipnotlarda yap›lmas› zorunlu olan aç›klamalar da standart tasla¤›n›n Uygulama Rehberinde yer almaktad›r.
5. SONUÇ ve ÖNER‹LER
UMSK taraf›ndan haz›rlanan, görüﬂ ve önerilere aç›k olan KOB‹’ler için
UFRS’nin Son Tasla¤› ülkemizde de TMSK taraf›ndan temel al›narak KOB‹’ler için TFRS çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂ ve TMSK taraf›ndan yak›n zamanda
görüﬂ ve önerilere aç›laca¤› bildirilmiﬂtir. KOB‹’ler için haz›rlanan standard›n
ulusal ve uluslararas› düzeyde çok iyi tart›ﬂ›lmas› gerekmektedir. Ülkemiz ekonomisi dikkate al›nd›¤›nda; ticari faaliyetlerin çok büyük bir k›sm› KOB‹’ler taraf›ndan ya da KOB‹’ler arac›l›¤› ile gerçekleﬂmektedir. Ayr›ca; üretim, istihdam, ihracat, ithalat, vergi ödeme, katma de¤er yaratma yetene¤i gibi özellikleri dikkate al›nd›¤›nda KOB‹’lerin ülke ekonomisine katk›s›n›n büyük olduHakemli Yaz›lar
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¤ u g ö r ü l m e k t e d i r . B u n e d e n l e K O B ‹ ’ l e r i ç i n h a z › r l a n -a n s t a n d
de geniﬂ kapsaml› olarak tart›ﬂ›lmas› ve TMSK’n›n bu tart›ﬂm
tereddütlerin) sonuçlar›n› UMSK’ya aktarmas› ülkemizde muh
için önemli bir f›rsat olacakt›r. KOB‹ standard› tasala¤›nda
ö n e m l i s o n u ç l a r v e ü l k e m i z u y g u l a m a l a r › n d a d i k k a t e- a l › n m a s
ca¤› düﬂünülen baz› konular aﬂa¤›da s›ralanmaktad›r:
1. Avrupa Birli¤i ülkeleri, geliﬂmiﬂ ya da geliﬂmekte olan ol
K O B ‹ t a n › m › n d a k i b ü y ü k l ü k l e r ( c i r o , a k t i f , ç a l › ﬂ a n s -a y › s › v b .
gun olmayabilir. Bu nedenle ülkemizde geniﬂ kat›l›ml› ve gen
KOB‹ tan›m› geliﬂtirilmelidir.
2. Bu standard›n uygulama aﬂamalar› düﬂünüldü¤ünde, KOB‹
ç o ¤ u n l u ¤ u n d a y a z › l › m u h a s e b e p o l i t i k a l a r › n › n o l m a d ›- ¤ › v e b u
h a s e b e p o l i t i k a l a r › n › n g e n e l d e m e s l e k m e n s u p l a r › n › n- u y g u l a m
tu¤u dikkate al›nmal›d›r.
3. Ülkemizde muhasebe mesle¤i, üniversitelerin yo¤un çaba göstermesine
ra¤men geçmiﬂten beri vergi uygulamalar›n›n bask›s› alt›nda “bilgi amaçl›
muhasebe” hedefine ulaﬂamam›ﬂt›r. Dolay›s›yla meslek mensuplar›, mesleki
faaliyetlerinde vergi mevzuat›nda belirtilen kurallar d›ﬂ›na ç›kamam›ﬂt›r. Bu
durum ülkemizdeki muhasebe meslek mensuplar›n›n mesleki yarg›lar›n›n9
geliﬂmesini engellemiﬂtir. Ülkemizde Kamu Gözetim Kurulu oluﬂturma çal›ﬂmalar› devam etmektedir; ancak çal›ﬂmalar henüz tamamlanmad›¤› için,
mesleki yarg› kullan›m›n›n eksikli¤i ile etkin bir gözetim sistemi oluﬂuncaya
kadar geçecek sürede, finansal raporlama standartlar›n›n uygulanmas›nda
bir boﬂluk olabilece¤i dikkate al›nmal›d›r.
4. UMSK, UFRS’lerin “ilkelere dayal›” oldu¤unu ve bu standartlar›n sert ve
statik kurallar içermedi¤ini savunmaktad›r. UMSK taraf›ndan haz›rlanan KOB‹ standard›, yukar›da da aç›kland›¤› gibi baz› basitleﬂtirmeler, sadeleﬂtirmeler içermekte ve KOB‹’lerin, tam set UFRS’lerdeki alternatif yöntemler aras›ndaki tercihi basit olan yöntemden yana kullanmas›n› önermektedir. Bu durum
baz› kesimlerce “ilkelere dayal›” finansal raporlama uygulamalar›n› zedeleyece¤i düﬂüncesiyle eleﬂtirilmektedir. Bu durumu önlemek için KOB‹ standartla9 Mesleki yarg› konusunda bilgi için bak›n›z“SOLAfi, Çi¤dem: Muhasebe Mesle¤inde Mesleki
Yarg›; MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyas› Dergisi, Cilt: 8, Say›: 4, Aral›k 2006, s.1-16”
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r›n›n baz› kurallar› içerebilece¤i görüﬂü de ortaya at›lmaktad›r. Böyle bir standart ilkelere dayal› olmaktan çok “amaç esasl›”10 olmaktad›r.
5. KOB‹ standard› uygulama aﬂamalar›nda s›kl›kla tam set UFRS (TFRS)’ye
baﬂvurulmas› muhtemeldir. Zaten KOB‹ standard› da bunu önermektedir.
Böyle bir durumda KOB‹ standard›na gerek olmad›¤›, KOB‹’lerin ilkelere dayal› tam set UFRS’leri kullanmalar›, zor ve kar›ﬂ›k bölümlerde meslek mensuplar›n›n mesleki yarg›lar›n› kullanarak çözüm getirmeleri görüﬂleri de dikkate
al›nmal›d›r.
6. KOB‹ standartlar›n›n uygulanmas› için düzenleyici kuruluﬂlar taraf›ndan bir
tak›m yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r. Özellikle de Maliye Bakanl›¤›, finansal
raporlama standartlar›n› kullan›lmas› için ilk önce Tek Düzen Hesap Plan›’nda
de¤iﬂiklikler yapmal› daha sonra da vergi düzenlemeleri ile finansal raporlama standartlar› aras›ndaki de¤erleme farklar›n› beyannameler ile takip etmelidir.
7. TMSK, ülkemizdeki KOB‹ standard› haz›rlama sürecini çok iyi yönetmelidir.
Bu do¤rultuda, tüm kesimlerin görüﬂ ve önerilerini dikkate almal› ve birlikte
çözüm geliﬂtirme f›rsatlar› yaratmal›d›r. TMSK taraf›ndan yak›n bir zamanda
kamuya aç›klanmas› beklenen KOB‹ standard› tasla¤›n›n mümkün oldu¤unca
geniﬂ kesimlerce tart›ﬂ›lmas›n› sa¤lamak üzere baz› stratejiler geliﬂtirilebilir.
Bunun için tüm ilgili kesimlerin (Sermaye Piyasas› Kurulu-SPK, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu-BDDK, Maliye Bakanl›¤›, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliﬂtirme ve Destekleme ‹daresi Baﬂkanl›¤›- KOSGEB, Hazine Müsteﬂarl›¤›, TÜRMOB ve tüm illerdeki odalar, Ulusal ve Uluslararas› Denetim Firmalar›, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i-TOBB, Türk Sanayicileri ve ‹ﬂ Adamlar› Derne¤i-TÜS‹AD, Üniversiteler ve Muhasebe Ö¤retim Üyeleri Bilim ve Dayan›ﬂma Vakf›- MÖDAV gibi) bu sürece kat›l›mlar› sa¤lanmal›d›r.
8. KOB‹ standard› çal›ﬂmalar›n›n internet arac›l›¤› ile tüm kesimlerin görüﬂüne aç›lmas› do¤ru bir yöntemdir. Ancak bu konuda, üniversitelerin ve üniversitelerdeki muhasebe-finansman alanlar›nda görev yapan akademisyenlerin
10 Amerika Birleﬂik Devletleri’nde (ABD), Amerikan Sermaye Piyasas› Kurulu (Securities and
Exchange Comission-SEC) finansal raporlamada kurallara dayal› (rules based) ve ilkelere
dayal› (principles based) standartlar›n yeterli olmad›¤›n› bu nedenle de amaç esasl›
(objective based) finansal raporlama standartlar›na ihitiyaç oldu¤unu öne sürmektedir
(http://www.sec.gov/news/studies/principlesbasedstand.htm).
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KOB‹ standard› haz›rlama ve de¤erlendirme sürecine kat›l›m
amac›yla MÖDAV (Muhasebe Ö¤retim Üyeleri Bilim ve Dayan
Yüksek Ö¤retim Kurumu (YÖK)’nun veri taban› deste¤inden
Ayr›ca tüm üniversite rektörlüklerine baﬂvurularak, ünivers
ö¤retim elemanlar›n›n görüﬂ ve önerilerinden yararlan›lmas›
olabilir.
K O B ‹ s t a n d a r d › n › n i ç e r i ¤ i v e d e ¤ e r l e n d i r i l m e s i y u k a r- › d a k i b ö
m a y a ç a l › ﬂ › l m › ﬂ t › r . Ü l k e m i z d e k o n u i l e i l g i l i t a r a f l a r -; K O B ‹ s t
da UMSK taraf›ndan haz›rlanan standartlar›n sadece uygula
ç o k , b u s t a n d a r t l a r k o n u s u n d a y ö n l e n d i r i c i , k a t k › s a- ¤ l a y › c › v
c i b i r r o l ü s t e l e n m e k i ç i n g e r e k l i t ü m d e n e y i m , b i l g i- , b e c e r i
tir. Bu nedenle, sadece KOB‹ standard›n›n içeri¤i de¤il, böy
g e r e k i p g e r e k m e d i ¤ i d e ü l k e m i z d e ç o k g e n i ﬂ b i r k a -t › l › m l a t a
nuçlar› iyi de¤erlendirilmelidir. Bu süreçte tüm kesimlerin, muhasebe bilimi ve
muhasebe mesle¤inin ülkemizde hak etti¤i geliﬂmiﬂlik düzeyine gelmesi için
tek yetkili kuruluﬂ olan Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK)’na destek
vermeleri ve sürecin bir parças› olmalar› gerekmektedir.
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EK- UMSK TARAFINDAN ÖNER‹ VE TARTIfiMAYA AÇILAN “KOB‹LER
‹Ç‹N UFRS”N‹N SON TASLA⁄ININ ‹ÇER‹⁄‹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Kapsam
Kavramlar ve Genel ‹lkeler
Finansal Tablolar›n Sunumu
Bilanço
Gelir Tablosu
Özkaynak De¤iﬂim Tablosu ile Gelir ve Da¤›t›lmam›ﬂ Karlar Tablosu
Nakit Ak›ﬂ Tablosu
Finansal Tablo Dipnotlar›
Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
Muhasebe Politikalar›, Tahminler ve Hatalar
Finansal Varl›klar ve Finansal Borçlar
Stoklar
‹ﬂtiraklerdeki Yat›r›mlar
‹ﬂ Ortakl›klar›ndaki Paylar
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Maddi Duran Varl›klar
ﬁerefiye D›ﬂ›ndaki Maddi Olmayan Duran Varl›klar
‹ﬂletme Birleﬂmeleri ve ﬁerefiye
Kiralama ‹ﬂlemleri
Karﬂ›l›klar, Koﬂullu Borçlar ve Koﬂullu Varl›klar
Özkaynaklar
Has›lat
Devlet Teﬂvikleri
Borçlanma Maliyetleri
Hisse Bazl› Ödemeler
Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü
Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar
Gelir Vergileri
Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
Yabanc› Para ‹ﬂlemlerinin Çevrilmesi
Bölümlere Göre Raporlama
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
‹liﬂkili Taraf Aç›klamalar›
Hisse Baﬂ›na Kazanç
Özellikli Sektörler
Durdurulan Faaliyetler ve Sat›lmaya Haz›r Varl›klar
Ara Dönem Finansal Raporlama
KOB‹’ler için UFRS’ye ‹lk Geçiﬂ
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SERBEST MESLEK ERBABININ KRED‹
‹LE SAH‹P OLDU⁄U TAfiITIN,
KRED‹ FA‹ZLER‹N‹N DURUMU
Fatih GÜNDÜZ*

I-G‹R‹fi
elir Vergisi Kanununun 65-68. maddeleri Serbest Meslek Kazançlar›n›
aç›klamaktad›r. Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesinde 4369 say›l›
Kanunla (4369, 1998) 01.01.1999’dan geçerli olmak üzere yap›lan bir
de¤ifliklikle , serbest meslek erbab›n›n tamamen veya k›smen iflte kulland›¤›
ve envantere dahil olan binek otomobillerinin amortisman›n›n ve giderlerinin
(benzin, bak›m, onar›m, otopark ücreti vb.) serbest meslek kazanc›n›n tespitinde dikkate al›nmas›na net ve aç›k bir flekilde olanak sa¤lanm›flt›.
Ancak bu defa da tafl›t›n kredi ile edinilmesi durumunda kredi için ödenen faizlerin ak›beti konusunda uygulamada duraksamalar yaflanmkatayd›.Maliye
‹daresinin benzer konulardaki yayg›n görüflü, Gelir Vergisi Kanunu’nun 68.
maddesinde mesleki giderlerin tek tek say›ld›¤›, madde de aç›kça belirtilmeyen giderlerin serbest meslek kazanc›n›n tespitinde has›lattan indirilmesinin
kabul edilmeyece¤i fleklindeydi.

G

II-KONUYA ‹L‹fiK‹N YASAL DÜZENLEMELER
Gelir Vergisi Kanununun 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesinin
4 numaral› bendinde “Mesleki faaliyette kullan›lan tesisat, demirbafl eflya ve
envantere dahil tafl›tlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayr›lan
amortismanlar›n (amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin elden ç›kar›lmas› halinde ayn› Kanunun 328. maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil)” gider yaz›laca¤›, 5 numaral› bendinde ise kiralanan veya envantere dahil olan
ve iflte kullan›lan tafl›tlar›n giderlerinin serbest meslek kazanc›n›n tespitinde
indirim konusu yap›laca¤› belirtilmifltir.

* Samsun Vergi Dairesi Baflkanl›¤› Vergi Denetmeni
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213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
262. maddesinde, “Maliyet bedeli,
iktisadi bir k›ymetin iktisap edilmesi
veyahut de¤erinin art›r›lmas› münasebetiyle yap›lan ödemelerle bunlara
müteferri bilumum giderlerin toplam›n› ifa eder.” denilmifl ve 269. maddesinde de; “‹ktisadi iflletmelere dahil
bilumum gayrimenkuller ile tesisat,
makineler, gemiler ve di¤er tafl›tlar›n
maliyet bedeli ile de¤erlenece¤i” belirtilmifltir.
Yine VUK Madde 270’e göre, “Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, sat›nalma bedelinden baflka, afla¤›da yaz›l› giderler girer:
1- Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;
2- Mevcut bir binan›n sat›n al›narak
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 bedeline ithal etmekte veya genel giderler aras›nda göstermekte
mükellefler serbesttirler.”
Yukarda yap›lan yasal düzenlemler
çerçevesinde envantere dahil olan
tafl›tlar›n gayrimenkul olarak de¤erlendirilece¤i ve maliyet bedeli ile de¤erlenece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Konuyla ilgili olarak 163 S›ra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i
(Vergi, 2005) yay›nlanarak yat›r›mlar›n finansman›nda kullan›lan kredileM a r t
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rin faizlerinin nas›l de¤erlendirilmesi
gerekti¤i aç›klanm›flt›r;
1- Yat›r›mlar›n finansman›nda kullan›lan kredilerle ilgili faizlerden kurulufl
dönemine ait olanlar›n sabit k›ymetle
birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yat›r›m maliyetine eklenmesi gerekmekte; iflletme dönemine
ait olanlar›n ise, ilgili bulunduklar› y›llarda do¤rudan gider yaz›lmas› ya da
maliyete intikal ettirilmek suretiyle
amortismana tabi tutulmas›,
2- Döviz kredisi kullan›larak yurt d›fl›ndan sabit k›ymet ithal edilmesi s›ras›nda veya sonradan bu k›ymetlere
iliflkin borç taksitlerinin de¤erlemesi
dolay›s›yla ortaya ç›kan kur farklar›ndan, sabit k›ymetin iktisap edildi¤i
dönem sonuna kadar olanlar›n,
k›ymetin maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta; ayn› k›ymetlerle ilgili
söz konusu dönemden sonra ortaya
ç›kan kur farklar›n›n ise, ait olduklar›
y›llarda do¤rudan gider yaz›lmas› ya
da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yap›lmas›, mümkün bulunmaktad›r.
Bu Tebli¤le beraber VUK’un 269.
maddesi bir anlamda geniflletilerek
kredi faizlerinin kurulufl dönemiyle ilgili olan da gayrimenkullerde maliyet
bedeline dahil edilmifltir.
Ancak 163 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i’nde yer alan kurulufl dönemi ve iflletme dönemi ifadeleri tam olarak izah edilmemifl ve
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uygulamada sorunlara yol açm›flt›r.
Genel olarak irdelendi¤inde kurulufl
döneminin tespitinde maliye idaresi,
iktisadi k›ymetin iktisap tarihinden
hesap dönemi sonuna kadar geçen
süreyi, iflletme döneminin tespitinde
ise aktiflefltirmenin yap›ld›¤› hesap
döneminden sonraki dönemleri esas
alm›flt›r. Nitekim 187 Seri No.lu GVK
Genel Tebli¤i’nde de bu hususa yer
verilmifl ve iktisadi k›ymetin aktife
al›nd›¤› y›l›n (dönemin) sonuna kadar tahakkuk eden kredi faizleri ve
kur farklar›n›n maliyete intikal ettirilmesinin zorunlu oldu¤u belirtilmifltir
(Özyer, 2004, 440) III- Konuya ‹liflkin
Örnek Mukteza
‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’n›n
konuya iliflkin Özelgesi’nde (‹stanbul,
2006) konuya iliflkin olarak afla¤›daki
aç›klamlar yap›lm›flt›r.
“Amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin iktisab›nda kullan›lan krediler nedeniyle ödenen faizlerin iktisadi k›ymetin maliyet bedeline eklenecek k›sm› ile do¤rudan gider yaz›lacak k›sm›n›n tespitinde de¤erleme hükümlerinin uygulanmas› ile ilgili olarak 163
S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i’nde yat›r›mlar›n finansman›nda kullan›lan kredilerle ilgili faizlerden kurulufl dönemine ait olanlar›n
sabit k›ymetle birlikte amortisman
yoluyla itfa edilmek üzere yat›r›m
maliyetine eklenmesi gerekmekte; iflletme dönemine ait olanlar›n ise ilgili
bulunduklar› y›llarda do¤rudan gider
Hakemsiz Yaz›lar
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yaz›lmas› ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulmas› mümkün bulunmaktad›r. An›lan tebli¤e göre mükelleflerin yat›r›m
döneminde ödedikleri faizleri ilgili iktisadi k›ymetin maliyet bedeline eklemelerinin zorunlu oldu¤u, iflletme
döneminde ödedikleri faizleri ise maliyet bedeline eklemek veya do¤rudan gider yazmak hususunda serbest
olduklar› bildirilmifltir.
Maliyet bedeline eklenmesi zorunlu
olan k›sm›n tespitinde, iktisadi k›ymetin iktisap tarihinden hesap dönemi sonuna kadar geçen sürenin dikkate al›nmas› gerekir.
Bu itibarla envantere dahil edilen tafl›t›n sat›n al›nmas› için bankalardan
al›nan tafl›t kredisi için ödenen faizlerin, bu iktisadi k›ymetlerin iktisap tarihinden ilgili hesap döneminin sonuna kadarl›k k›sm›n›n maliyete eklenmesi zorunludur. Bu tarihten sonra
tahakkuk eden kredi faizlerinin ise
maliyete intikal ettirilmesi suretiyle
amortismana tabi tutulmas› veya
do¤rudan gider olarak da muhasebe
kay›tlar›na intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktad›r.
Buna göre, envantere dahil olup mesleki faaliyette kullan›lan tafl›t için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayr›lan amortismanlar, serbest meslek
kazanc›n›n tespitinde has›lattan indirilebilecektir.
Öte yandan, söz konusu mükellefleM a r t
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r i n o t o m o b i l l e r l e i l g i l i i kdi
t ifaizlerinin
s a p t a nises maliyete
onintikal ettirilr a k i y › l l a r d a o r t a y a ç › k a nmek
k r esuretiyle
d i f a i amortismana
zletabi tur i n i , i l g i l i b u l u n d u k l a r › tulmas›
y › l d a veya
do¤
rudo¤rudan
gider olarak
dan gider yazma veya amortisman has›lattan indirilmesi mümkün bulunyoluyla itfa etme fleklindeki tercihle- maktad›r. Ancak, iktisaptan sonraki
rini bafllang›çta yapmalar› gerekmek- y›llarda ortaya ç›kan kredi faizlerinin,
tedir. Bafllang›çta do¤rudan gider ilgili bulunduklar› y›lda do¤rudan giyazma yolunun seçilmesi halinde, da- der yazma veya amortisman yoluyla
ha sonraki y›llarda bu tür giderlerin itfa etme fleklindeki tercihin bafllansabit k›ymetin maliyetine eklenerek g›çta yap›lmas› gerekmektedir. Baflamortisman yoluyla itfa edilmesi ve- lang›çta do¤rudan gider yazma yoluya daha önce amortisman yoluyla it- nun seçilmesi halinde, daha sonraki
fa edilmekte iken sonradan do¤ru- y›llarda bu tür giderlerin sabit k›ymedan gider yazma yoluna gidilmesine tin maliyetine eklenerek amortisman
yoluyla itfa edilmesi veya daha önce
kanunen imkan bulunmamaktad›r.”

IV-SONUÇ
Yukar›da tam metnine yer verilen
özelgeden de anlafl›laca¤› üzere, serbest meslek erbab› taraf›ndan envantere dahil edilen ve mesleki faaliyette
kullan›lan tafl›t›n sat›n al›nmas› için
bankalardan al›nan tafl›t kredisi için
ödenen faizlerin, tafl›t›n iktisap tarihinden ilgili hesap döneminin sonuna
kadarl›k k›sm›n›n maliyete eklenmesi
zorunlu olup, söz konusu tafl›t için
VUK hükümlerine göre ayr›lan amortismanlar, kazanc›n tespitinde has›lattan indirilebilecektir.
Bu tarihten sonra tahakkuk eden kre-
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amortisman yoluyla itfa edilmekte
iken sonradan do¤rudan gider yazma yoluna gidilmesi mümkün olmayacakt›r.
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SERMAYE P‹YASALARINDAK‹
DERECELEND‹RME MÜESSESES‹N‹N
BASEL II KAPSAMINDA
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
THE EVALUATION OF RATING APPLICATION
CONSISTING OF BASEL II IN FINANCIAL
MARKET
Yrd.Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIO⁄LU*
Arfl.Gör. Alper Veli ÇAM**

ÖZ
asel II kriterleri finans sektöründe bulunan iflletmeleri ve finans sektörüyle yak›ndan iliflki içinde bulunan iflletmeleri çok yak›ndan ilgilendiren kararlar› beraberinde getirmifltir. 2008 y›l›ndan itibaren bir zorunluluk olarak hayat›m›zda yerini alacak olan bu kriterlerin en önemli bölümlerinden birisi de derecelendirme (rating) faaliyetleri ve uygulamas›d›r.
Burada Basel II kriterlerinin beraberinde getirdi¤i yeniliklere de¤inilecek ve
özellikle derecelendirme (rating) Basel II kriterleri kapsam›nda de¤erlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Basel II, Derecelendirme, Finansal Piyasalar

B

ABSTRACT
Basel II conveyed in decisions closely related to businesses indirectly and/or
directly attached to the financial sector. One critical section of such criteria
that will inevitable take place in our lives starting from year 2008 is the rat* Selçuk Üniversitesi, Karaman ‹‹BF, Muhasebe Finansman Anabilim Dal›, Ö¤retim Üyesi
** Selçuk Üniversitesi, Karaman ‹‹BF, Muhasebe Finansman Anabilim Dal›
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ing activities and application. In the
paper novelties carried in by Basel II
is to be analyzed focused on rating
relating to Basel II.
Key Words: Basel II, Rating,
Financial Markets
1. Girifl
Uluslar aras› Sermaye Yeterlili¤i Ölçümlerinin ve Standartlar›n›n Uyumlaflt›r›lmas› veya k›saca Basel II olarak
adland›r›lana kriterler esas olarak
bankac›l›k sektörüne önemli yenilikler getirmekle beraber bankac›l›k sektörüyle iliflkili kifli ve kurumlar› da yak›ndan ilgilendirmektedir. Bu kriterler
hükümetlerden firmalara, meslek
mensuplar›ndan akademisyenlere kadar genifl bir etki alan›na sahiptir.
Özellikle Avrupa Birli¤i uyum sürecindeki ülkemizde Basel II kriterleri çok
büyük öneme sahiptir. 2008 y›l›ndan
itibaren ülkemizde uygulanmaya bafllayacak olan Basel II’ye uyumu kolaylaflt›rabilmek için ilgili alanlarda çal›flmalar yap›lmaya bafllanm›flt›r. Basel II
kriterlerinin yeni düzenlemeler getirdi¤i alanlardan biride derecelendirme
faaliyetleri ve derecelendirme müesseseleridir.
Çal›flmam›zda öncelikle Basel çal›flmalar› kapsam›nda Basel II kriterlerinin getirdi¤i yeni düzenlemelerin ana
hatlar› ile aç›klanmas› amaçlanm›flt›r.
Çal›flman›n amac›, sermaye piyasas›nda derecelendirme faaliyetleri Basel II
kapsam›nda de¤erlendirilmesi, Basel
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II kriterlerinin uygulanmas›yla ortaya
ç›kacak olan olas› geliflmeler hakk›nda ilgililerin ayd›nlat›lmas› ve bu ba¤lamda yaflanan süreç aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.
2. Basel Çal›flmalar›
1974 y›l›nda 10 ülkenin merkez bankas› yöneticileri taraf›ndan oluflturulan Basel Komitesi genel olarak bankac›l›k uygulamalar›nda standartlaflmay› sa¤lamak amac›yla görevine
bafllam›fl ve 1988 y›l›nda Basel I olarak adland›r›lan bir sermaye ölçüm
sistemi çerçevesi haz›rlam›flt›r. Basel I
uygulamalar› daha çok uluslar aras›
faaliyet gösteren bankalar için gelifltirilmesine ra¤men bir çok ülke ve banka taraf›ndan uygulama alan› bularak
genifl kitlelere yay›lmaya bafllam›flt›r.
Basel I’in uygulanmaya bafllamas›yla
birlikte çeflitli olaylar karfl›s›nda baz›
sorunlar ortaya ç›km›fl ve Basel I zamanla elefltirilmeye bafllam›flt›r. Basel
I’in uygulanmaya bafllamas›yla ortaya
ç›kan çeflitli sorunlar genel olarak
afla¤›daki bafll›klar alt›nda toplanm›flt›r (Atiker, 2005, 2);
- Bankalar›n maruz kald›¤› kredi riski,
bankalar›n aktiflerinin ve bilanço d›fl›
kalemlerinin farkl› risk s›n›flar›na ayr›lmas› ve her s›n›fa karfl›l›k gelen risk
a¤›rl›klar› olan %0, %20, % 50 ve
%100 katsay›lar›yla çarp›lmas› suretiyle hesaplanmaktad›r.
- Dört farkl› risk a¤›rl›¤› kullan›lmas›
nedeniyle risk duyarl›l›¤› düflük olan
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BASEL I, farkl› faaliyet alanlar› olan
bütün bankalara ayn› flekilde uygulanmaya çal›fl›lm›flt›r.
- “OECD klüp kural›” seklinde tan›mlanm›fl olan uygulamadan dolay›
OECD’ye üye ülkelerin hükümetlerine
yüzde s›f›r, ayn› üye ülkelerin bankalar›na ise borçlanmalar› halinde %20
risk a¤›rl›¤› verilirken OECD üyesi olmayan ülkeler için %100 risk öngörülmüfltür.
Bu benzeri sorunlar ile piyasa flartlar›n giderek de¤iflmesi sonucunda Basel I yetersiz kalm›fl ve Basel Komitesi çal›flmalar›n› h›zland›rarak Basel II
standartlar›n› gelifltirmifltir.
3. Basel II Düzenlemeleri
Basel I’in eksiklikleri gidererek güncellemek ve bankalar›n risk ölçümlerini daha sa¤l›kl› yapabilmeleri için Basel Komite çal›flmalar›na bafllam›fl ve
2004 y›l›nda Basel II standartlar›n› yay›nlam›flt›r.
Basel II kriterleri ile genel olarak sa¤lam sermaye yeterli¤inin düzenlenmesi, denetim ve piyasa disiplinin tesis edilmesi, risk yönetimi ve finansal
istikrar› daha da gelifltirmek amaçlanmaktad›r (Balc›, 2004, 5). Ülkemizde
ise Basel II kriterleri ile birlikte kay›t
d›fl› ekonominin azalmas›, daha güçlü mali tablolar›n haz›rlanmas› ve
bankac›l›k sisteminin daha etkin çal›flmas› beklenmektedir (U¤ur, 2006, 1).
Basel II kriterleri genel olarak üç teHakemli Yaz›lar
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mel yap› üzerine infla edilmifl düzenlemelerden oluflmaktad›r. Bunlar, finansal kurumlar›n asgari sermaye yeterlili¤i, sermaye yeterlili¤inin denetimi ve piyasalar›n fleffaflaflarak bilgilerin kamuya aç›klanmas›d›r (Ifl›n, 2006, 2).
3.1. Bankalar›n ve Finansal
Kurumlar›n Asgari Sermaye
Yeterlili¤i
Basel II ile sermaye yeterlilik oran›n›n
ve kredi risklerinin belirlenmesinde
minimum sermaye yeterlilik oran›
olan % 8 aynen korunmufltur. Bunun
yan›nda sermaye yeterlilik oran›n›n
hesaplanmas›ndaki formülde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
Basel I’de sermaye yeterlili¤i basit
olarak Özkaynak / Kredi Riski % 8
olarak aç›klanm›flt›r. Ancak daha sonra finansal piyasalardaki faiz oranlar›
ve döviz kurlar›ndaki dalgalanmalar›n
etkisiyle piyasa riski, kredi riskine ek
olarak formülde yer almaya bafllam›flt›r. ABD’de 1996 y›l›nda kullan›lmaya
bafllayan yeni formül Türkiye’de
2000 krizi sonras›nda uygulanmaya
bafllam›flt›r ve formül afla¤›daki gibi
flekillenmifltir.
Özkaynak / (Kredi Riski + Piyasa Riski) ≤ % 8

Basel I’de bankalar›n karfl› karfl›ya
kald›¤› kredi ve piyasa riski d›fl›ndaki
di¤er risklerin sermaye yeterlili¤ine
eklenmesine yönelik bir yaklafl›m benimsenmemifltir. (Maz›bafl, 2005, 2)
Ancak de¤iflen koflullarda bu eksiklik
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seviyelerini kok e n d i s i n i f a z l a s › y l a h i s s e t t i—r mBankalar,
i fl v e Bsermaye
asel II’de sermaye yeterlili¤i yeniden ruyacak stratejiler gelifltirmek ve risk
profilleri ile sermaye yeterliliklerini
düzenlenmifltir.
Buna göre 1999 y›l›nda taslak halin- iliflkilendiren bir süreç gelifltirmekle
de sunulan ve 2004 y›l›nda son hali- yükümlüdürler.
ne alarak yürürlü¤e giren Basel II kriterlerine göre sermaye yeterlili¤inin
yeni formülü afla¤›daki gibi oluflmufltur.
Özkaynak / (Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel Risk) ≤ % 8

Böylece kredi riski ve piyasa riski d›fl›nda üçüncü olarak yanl›fl içsel yöntem, kifli ve sistemlerden veya d›flsal
olaylardan kaynaklanan risk olarak
tan›mlanan (Doyrangöl ve Salto¤lu,
2006, 359) operasyonel riskte sermaye yeterlili¤i oran›n hesaplanmas›nda
dikkate al›nacakt›r. Buna ek olarak
Basel I'de sermaye yeterlili¤inin belirlenmesinde ülkelerin OECD ülkesi
olup olmamalar›na dayan›larak yap›lan derecelendirme yapma kural› kald›r›lm›flt›r.
3.2. Sermaye Yeterlili¤inin Denetimi
Basel II ile birlikte bankalar›n ve finansal kurumlar›n, sermaye yeterlili¤inin denetlenmesi ve de¤erlendirilmesi için sermaye yeterlili¤inin öncelikle banka ve finansal kurumlar taraf›ndan de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Basel II ile birlikte gözetim ve denetim süreci için belirlenen ilkeler afla¤›da bafll›klar halinde toplanm›flt›r (Çelik, 2004, 52):
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— Denetim otoritesi bu süreç ve stratejileri incelemeli, de¤erlendirmeli, izlemeli ve gerekti¤inde müdahale etmelidir.
— Denetim otoritesi bankalar›n asgari sermaye yeterlili¤ine sahip olmas›n›
sa¤lamal›d›r.
— Denetim otoritesi sermaye yeterlili¤i asgari oran›n alt›na inmeden erken
müdahalede bulunmal›d›r.
3.3. Finansal Piyasalar›n fieffafl›¤›
ve Bilgilerin Kamuya Aç›klanmas›
Basel II kriterleri banka ve finans kurumlara ait sermaye yeterlili¤i, sermaye yap›s› ve finansal raporlar›n kamuya aç›klanmas›n› zorunlu hale getirmektedir. Bankalar›n finansal bilgilerinin zaman›nda ve güvenilir bir flekilde kamuya aç›klanmas› bir taraftan
piyasa oyuncular›na bankalar›n faaliyetleri ve faaliyetlerin içerdi¤i riskleri
de¤erlendirme imkan› verirken di¤er
taraftan piyasa disiplininin sa¤lanmas›na katk›da bulunacakt›r (Balc›,
2004, 10). Böylece finansal piyasalar
daha fleffaf hale getirilerek bir güven
ortam› yarat›lmak istenilmektedir.
4. Sermaye Piyasas›nda
Derecelendirme Faaliyetleri
Derecelendirme, 4 Aral›k 2003 tarihli
Hakemli Yaz›lar
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v e 2 5 3 0 6 s a y › l › R e s m i G a z ea)t eKullanaca¤›
’ d e y a - krediyi geri ödeyebily›nlanan SPK tebli¤i genel olarak, me gücünün veya
kredi derecelendirmesi ve kurumsal b) Borçlulu¤unu temsil eden sermaye
yönetim ilkelerine uyum faaliyetlerini piyasas› araçlar›n›n anapara, faiz ve
kapsamaktad›r.
benzeri yükümlülüklerini vadelerinde
Derecelendirme faaliyetleri firmalar›n karfl›layabilme riskinin, derecelendirbilgi kaynaklar›ndan elde edilen eko- me kuruluflu taraf›ndan ba¤›ms›z, tanomik ve sosyal verilere dayan›larak rafs›z ve adil olarak de¤erlendirilmesi
gerçeklefltirilmekte ve bu bilgilerin ve s›n›fland›r›lmas› faaliyetidir. Müflyetersizli¤i derecelendirme sürecini terinin ana ortakl›k niteli¤inde olmas›
olumsuz etkileyebilmektedir (Sezgin durumunda, bu faaliyet, kredi dereve Karasio¤lu, 1998, 2).
celendirmesi için görüfl oluflturmak
Basel II kriterlerine göre düzenlen- amac› ile s›n›rl› olmak üzere konsolimifl, 1 Kas›m 2006 tarihli ve 26333 dasyon kapsam›ndaki ortakl›klar›n
say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan kredi de¤erliliklerinin de incelenmesi
“Derecelendirme Kurulufllar›n›n Yet- ve analiz edilmesi faaliyetini kapsar.
kilendirilmesi ve Faaliyetlerine ‹liflkin Ancak, bu halde verilen derecelendirEsaslar Hakk›nda Yönetmelik”e göre me notu sadece ana ortakl›¤a iliflkin
derecelendirme faaliyetleri ve kredi olup, gruba dahil di¤er ortakl›klar
de¤erlili¤inin derecelendirilmesi afla- için geçerli de¤ildir.
¤›daki bafll›klar halinde yeniden dü- Kurumsal yönetim ilkelerine uyum
zenlenmifltir.
derecelendirmesi, bankalar›n KurumBu yönetmeli¤e göre derecelendirme sal Yönetim ‹lkelerine ‹liflkin Yönetmelik hükümlerine uyum düzeylerifaaliyetleri;
a) Kredi de¤erlili¤inin derecelendiril- nin derecelendirme kurulufllar› taraf›ndan ba¤›ms›z, tarafs›z ve adil olamesini,
rak de¤erlendirilmesi ve s›n›fland›r›lb) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum mas› faaliyetidir. Bankalarca kullan›derecelendirmesini,
lan derecelendirme yöntemlerinin gec) Bankalarca kullan›lan derecelendir- çerlili¤inin de¤erlendirilmesi, bankame yöntemlerinin geçerlili¤inin de- lar›n gerçek ve tüzel kifli kredi müflte¤erlendirilmesini ve bu faaliyetlerin rileri için uygulad›klar› kredi de¤erliliniteli¤ine göre yap›lacak inceleme ve ¤inin derecelendirilmesine iliflkin deanaliz sonucuna dayan›larak bir dere- recelendirme yöntemlerinin geçerlilicelendirme notu belirlenmesi sürecini ¤inin ve kamuoyuna aç›klad›klar› biliçerir.
gilere uygunlu¤unun ba¤›ms›z, tarafKredi de¤erlili¤inin derecelendirilme- s›z ve adil olarak de¤erlendirilmesi fasi, müflterinin;
aliyetidir.
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Türkiye’de kurulup derecelendirme
faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca
yetkilendirilen derecelendirme kurulufllar› ile Türkiye’de derecelendirme
faaliyetinde bulunmas› Kurulca kabul
edilen uluslararas› derecelendirme
kurulufllar› derecelendirme faaliyetlerinde bulunabilir.
Basel II kriterlerine göre riskinin belirlenmesi, banka ve finansal kurumlar›n derecelendirilmesi ile sa¤lanacakt›r. Derecelendirme içsel derecelendirme (Bankalar›n kredi verdikleri firmalar› derecelendirmesi) ve d›flsal derecelendirme kurulufllar›n›n (S&P,
Moodys, Fitch, Duff vb.) ve ihracat
kredi kurulufllar›n›n, ülkeler, bankalar
ve firmalar için belirledi¤i ölçüm de¤erine (rating) göre belirlenecektir
(Atiker, 2005, 2).
Basel II ile birlikte bankalar›n kredilendirme faaliyetlerinde derecelendirme sistemi çok büyük rol oynamaktad›r. ‹çsel derecelendirmeyi kullanacak
bankalar›n, müflterilerinin kredi de¤erlili¤ini ve ifllemlerinin risk düzeyini
belirleyebilecek derecelendirme sistemlerine sahip olmalar› gerekmektedir (Yüksel, 2005, 34). Firmalar›n en
az iki y›ll›k finansal ve niteliksel verileri de¤erlendirilerek firmalara derecelendirme notu verilecektir (M›s›rl›o¤lu, 2006, 30). Bunun d›fl›nda derecelendirme kurulufllar› taraf›ndan verilen derecelendirme notu da kullan›lmaya devam edilecektir.
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Bu kriterlere göre bankalar kredi taleplerinde bulunun kurulufllar›, kredi
tutar›n›n 1 milyon EURO alt›nda ve
üstünde olmas›na göre 2 gruba ay›racakt›r. Kredi tutar› 1 milyon EURO’nun al›nda bulunun firmalar perakende portföyünde de¤erlendirilirken kredi tutar› 1 milyon EURO’nun
üstünde olan firmalar kurumsal portföyde de¤erlendirilecektir (Uslu,
2005, 2). Buna göre perakende portföy grubunda bulunan firmalar içsel
derecelendirmeye tabi tutulurken,
kurumsal portföy grubunda yer alan
firmalar d›flsal derecelendirmeye tabi
tutulacakt›r.
Basel II kriterlerinden önce bankalar
kendi belirledikleri standartlar çerçevesinde baz› de¤erlendirmeler yaparak içsel derecelendirmelerini gerçeklefltirirken, Basel II kriterleri finansal
kurulufllar›n iç derecelendirmelerini
kullanmalar›nda bir tak›m kriterler
getirmifltir (Claessens ve Embrechts,
2002, 2). Buna göre Basel II kapsam›nda bankalar›n içsel derecelendirmelerinde afla¤›daki kriterlerin uygulanmas› gerekmektedir (Yeni Basel
Sermaye Uzlafl›s›, 2004, 120-124).
Perakende krediler için derecelendirme sistemleri, hem borçlu riskini,
hem de ifllem riskini yans›tmal› ve ilgili borçlu ve ifllem özelliklerinin hepsini kapsamal›d›r. Bankalar, perakende
tan›m› kapsam›na giren her krediyi
belirli bir havuza dâhil etmelidir. Ban-
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kalar, bu sürecin anlaml› bir risk farkl›laflt›rmas› yaratt›¤›n›, yeterince homojen risklerin grupland›r›lmas›n›
sa¤lad›¤›n› ve havuz seviyesinde zarar özelliklerinin do¤ru ve tutarl› tahminine olanak sa¤lad›¤›n› göstermelidir. Bankalar, kredileri bir havuza dahil ederken en az›ndan afla¤›daki risk
belirleyici faktörleri dikkate almal›d›r:
• Borçlu risk özellikleri (yani, borçlu
tipi, borçlunun yafl› ve mesle¤i gibi
demografik özellikler);
• Ürün ve/veya teminat türleri de dâhil ifllem risk özellikleri [(örne¤in, kreditörün gayrimenkul gibi bir varl›k
karfl›l›¤›nda kredi açmaya haz›r oldu¤u yüzdesel oran), kriterleri, mevsimsellik, garantiler ve s›ralama (birinci
veya ikinci s›ra rehinler)]. Bankalar,
varsa ço¤ul teminat (krediyle ilgili birden fazla teminat) hükümlerini de
aç›kça izah etmelidir;
• Kredi geri ödemelerinde gecikme
olmas›: Bankalar›n, geri ödemesi gecikmifl olan kredileri gecikmemifl olan
kredilerden ay›rmal›d›r.
Belirlenen her havuz için bankan›n,
zarar özelliklerinin nicel ölçütlerini
sa¤layabilmesi gerekir. ‹çsel derecelendirme kapsam›nda farkl›laflt›rma
seviyesinin, belirli bir havuzdaki kredilerin say›s›n›n, o havuz seviyesinde
zarar özelliklerinin oran ve miktarlar›n›n anlaml› bir flekilde tayin edilmesi
ve do¤rulanmas› için yeterli olmas›n›
sa¤lamas› gerekir. Borçlular›n ve kre-
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dilerin havuzlara da¤›l›m› anlaml› ve
uygun olmal›d›r. Bankan›n toplam
perakende kredilerinin gereksiz flekilde tek bir havuzda yo¤unlaflmamas›
gerekir. Bankan›n derecelendirme sistemi alt›nda kredilere derece tayinine
iliflkin somut derece tan›mlar›, süreçleri ve kriterleri bulunmal›d›r. Derece
tan›m ve kriterleri mant›kl› ve sezgisel
olmal›, anlaml› bir risk farkl›laflt›rmas›
oluflturmal›d›r.
Derece tan›m ve kriterleri, derece tayin etmekle görevlilerin benzer riskler
tafl›yan borçlu veya kredilere istikrarl›
bir flekilde ayn› dereceyi tayin etmesine olanak sa¤layacak kadar ayr›nt›l›
olmal›d›r. Bu istikrar ve tutarl›l›k, bütün ifl birimleri, departmanlar ve co¤rafi yerleflimlerde mevcut olmal›d›r.
Derecelendirme kriter ve prosedürlerinin farkl›laflmas› halinde, banka,
olas› tutars›zl›klar› izlemeli ve gerekirse, tutarl›l›¤› sa¤lamak için derecelendirme kriterlerinde gereken de¤ifliklikleri yapmal›d›r.
Yaz›l› derecelendirme tan›mlar›, iç denetim veya eflit ölçüde ba¤›ms›z olan
bir birim ve denetim otoriteleri gibi
üçüncü flah›slar›n derecelendirme sistemini anlamas› ve derece tayinlerini
gözden geçirmesi ve atanm›fl derece/havuz ifllemlerinin uygun olup olmad›¤›n› de¤erlendirmesi için yeterince ayr›nt›l› ve aç›k olmal›d›r.
Kriterler, ayr›ca, bankan›n içsel kredilendirme ilke ve standartlar›yla ban-
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sermaye gerekk a n › n s o r u n l u b o r ç l u v e k r eca¤›ndan
d i l e r l e bankalar›n
ilgisinimleri de artacakt›r. Basel II'ye
li politikalar›na da uygun olmal›d›r.
Bankalar›n içsel derecelendirmede uyum sürecinde finansal yap›s›n› güçuygulamas› gereken ve yukar›da lendirmeyi planlayan bankalar›n serözetlenen bu kriterler hiç flüphesiz maye yap›lar› çok daha güçlü olan yabankalar›n mevcut uygulamalar›nda banc› bankalarla birleflme sürecini de
bir tak›m de¤ifliklikleri zorunlu k›l- h›zland›racakt›r (Taflp›nar, 2007, 2).
makla beraber firmalara da bir tak›m Görüldü¤ü gibi Basel II, ile birlikte
hem bankalar, hem de d›fl derecelenzorunluluklar getirmektedir.
Bankalar, kurumsal portföydeki fir- dirme kurulufllar› derecelendirmede
malar için ba¤›ms›z uluslararas› dere- farkl› kriterlere göre hareket etmeye
celendirme kurulufllar› taraf›ndan ve- bafllayacaklard›r. Firmalar›n mali tabrilmifl notu kullanacaklard›r. Peraken- lolar›n›n yan›nda fleffafl›k, ürünlerin
de portföylerinde yer alan firmalar kalitesi, pazar pay›, üst gibi birçok yeiçin ise herhangi bir d›fl derecelendir- ni de¤erlendirme kriterleri oluflmakme notu söz konusu de¤ildir. (Uz, tad›r (Kobifinans Bilgi Serisi, 2006).
2004, 5) Bunun yan›nda denetim
otoriteleri, bankalar›n kurumsal portföyündeki firmalar için d›fl derecelendirme notuna bak›lmaks›z›n % 100
risk a¤›rl›¤› uygulamalar›na denetim
otoritelerinin onay›n› alma flart› ile
izin vermifltir (Balc›, 2004, 6).
Ülke notlar›n›n fiili olarak derecelendirme tavan› olarak kullan›lmas› ve
bankalar›n kendi ulusal paralar› cinsinden kendi devletinden olan alacaklar› için yerel para derecelendirme
notlar›n›n tan›nmamas› ülke kredi notunun önemini art›racakt›r (Özince,
2005,2). Bu ba¤lamda ülke kredi notunun derecelendirme ifllevinde büyük önemi oldu¤u söylenebilir.
Ayr›ca, Basel II kriterlerinde etkin bir
risk yönetimi uygulamas› ancak güçlü
bir öz kaynak yap›s› ile mümkün ola-
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5. Sonuç
Basel II kriterlerinin özünde banka ve
finansal kurumlar›n sa¤lam risk yönetimi ve finansal istikrar›n oluflturulabilmesi amac›yla oluflturulan düzenlemeler yer almaktad›r. Bankalar›n etkin risk yönetimini gerçeklefltirebilmeleri için sermaye yeterlilik oran›n›n
hesaplanmas›nda kredi riski ve piyasa
riskine ek olarak operasyonel riskte
kullan›lmaya bafllam›flt›r. Bu ba¤lamda banka ve finansal kurumlar›n risk
profilleri ve sermaye yeterliliklerini
gelifltirecek bir sürece bafllamalar› kaç›n›lmaz hale gelecektir. Denetim
otoritesi taraf›ndan bu süreç sürekli
kontrol edilmelidir. Basel II kriterlri
banka ve finansal kurumlara ait sermaye yeterlili¤i, sermaye yap›s› ve finansal raporlar›n kamuya aç›klanmaHakemli Yaz›lar
Refereed Papers
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s›n› zorun hale getirece¤ind
e nmali
b utablolar›n›
süiçin
Basel II kriterlerireç piyasa disiplininin sa¤lanmas›nda ne uyumlu hale getireceklerinden babüyük katk› sa¤layacakt›r.
z› firmalar›n bunu, mali tablolar üzeBasel II kriterleri ile birlikte banka ve rinde oynama yaparak gerçeklefltirfinansal kurumlar kredi talebinde bu- me ihtimalleri göz ard› edilmemelidir.
lunan firmalar› kredi tutar›na göre Bu sebeple gerek firmalar›n gerekse
perakende portföy ve kurumsal port- banka ve finansal kurumlar›n nitelikli
föy olarak iki ayr› grupta s›n›fland›ra- personel ihtiyaçlar› artacakt›r.
cakt›r. Banka ve finansal kurumlar Basel II ile beklenen de¤iflikliklerin
perakende portföylerinde bulunan KOB‹’ler taraf›ndan iyi tespit edilmesi
firmalara Basel II kriterleri çerçevesin- ve gerekli alt yap›lar›n flimdiden oluflde de¤erlendirerek derecelendirme- turulmas› gerekmektedir. KOB‹’ler ile
ye tabi tutacaklard›r. ‹çsel derecelen- ilgili çal›flmalar henüz tamamlanmadirme ad› verilen bu yöntemle firma- m›fl olsa da KOB‹ s›n›f›ndaki firmalalar›n mali tablolar›, pazar paylar›, r›n mali tablolar›n› Uluslararas› Finanürün kalitesi gibi kriterlere dayan›la- sal Raporlama Standartlar›na uygun
rak firmalara derecelendirme yap›lahale getirmeleri yararlar›na olacakt›r.
cakt›r. Bu derecelendirmenin flüphesiz en büyük kayna¤›n› firmalar›n ma- Bunlar›n d›fl›nda muhasebe meslek
li tablolar› oluflturacakt›r. Bu yüzden mensuplar›n›n da kendilerini yeni düfirmalar›n bankalardan alacaklar› de- zenlemelere haz›rlamalar› gerekmekrecelendirme notlar›na haz›rl›kl› ol- tedir. Bu kapsamda muhasebe mesmalar› ve daha iyi not alabilmek için lek mensuplar›n›n bilgi ihtiyaçlar›n›n
sermayelerini güçlendirmeleri gerek- karfl›lanabilmesi için yetkili merciler
mektedir. Derece notu yüksek olan taraf›ndan sürekli bilgilendirilmeleri
firmalar›n finansman maliyetleri daha gerekmektedir.
düflük olurken, derece notu düflük Basel II piyasa oyuncular›n›n oyun
olan firmalar›n finansman maliyetleri tarz›n› de¤ifltirmekte ve yeni düzenledaha yüksek olacakt›r. Böylece yük- meler getirmektedir. Zaman içerisinsek derece notuna sahip firmalar da- de bu geliflmelere ayak uyduramayan
ha avantajl› konuma gelecektir.
piyasa oyuncular› oyundan ayr›lmaya
Firmalar›n daha iyi notlar alabilmek mecbur kalabilirler.
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‹POTEKL‹ KONUT F‹NANSMAN
(MORTGAGE) S‹STEM‹ VE
DE⁄ERLEME UZMANLI⁄I
MORTGAGE SYSTEM AND REAL ESTATE
APPRAISER
Dr. Yaflar KABATAfi*
ÖZ

potekli konut finansman sistemi dünyada yayg›n bir flekilde kullan›lmaktad›r. Bu sistemin uygulamas› ülkeden ülkeye farkl›l›k göstermektedir. Her ülke ekonomik koflullar›na, hukuki, kültürel yap›s›na ve finansal yap›s›na uygun bir “Mortgage” türü uygulamaktad›r. Türkiye de uzun süre tart›fl›lan
Mortgage sistemi 2007 Mart ay›nda kanunlaflarak yürürlü¤e girmifltir. Mortgage sisteminin uygulanmas›nda de¤erleme uzmanl›¤› da önemli bir yere sahiptir. ‹potek karfl›l›¤› verilen kredi tutar›n›n tespiti gayrimenkulün de¤erinin
do¤ru tespit edilmesine ba¤l›d›r. Buda de¤erleme uzman›n›n konusudur.

‹

Anahtar Kelimeler: ‹potekli Konut Finansman› (Mortgage), Birincil Piyasalar, ‹kincil Piyasalar, De¤erleme Uzman›, De¤erleme Uzmanlar› Birli¤i.
ABSTRACT
Mortgage financing is widespread around the world altough the execution
and administration is diverse. Economic conditions, legal cultural and financial structure determine the style and type of mortgage. At march 2007 after a long-dated arguments mortgage system is legalised and put into practice. Real estate appraisal has an important place in the implementation of
mortgage. The credit amount is determined by the appraised value of the
real estate. That is the subject of real estate appraiser.
* Marmara Üniversitesi – SMYO Ö¤retim Görevlisi
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I. G‹R‹fi
‹potekli konut finansman› yerine kullan›lan “Mortgage”, esas itibariyle
bir çeflit gayrimenkul finansman sistemini ifade etmektedir. Türkiye’de
son dönemde ad›n› s›kça duydu¤umuz “mortgage” için Türk Dil Kurumu “tutulu sat›fl” karfl›l›¤›n› önermifltir. Tutulu sat›fl isminin sözlükteki
karfl›l›¤›; bir tafl›nmaz›n ipotek edilmek suretiyle uzun vadeli krediyle sat›n al›nmas›, tut-sat olarak ifade edilmifltir.
Mortgage; bir mal›n kendisinin güvence olarak gösterilerek, ödünç al›nan parayla sat›n al›nmas› anlam›na
gelen iktisadi terimdir. ‹potekli sat›fl
yada Mortgage’l› sat›fl olarak da adland›r›l›r.
‹potekli konut finansman sistemi, genellikle tafl›nmaz mal sat›n al›mlar›nda kullan›lmaktad›r. Bu gibi sat›fllarda, parasal kurumlar kredi olarak
verdikleri tutar geri ödenene kadar,
tafl›nmaz mala el koyabilme yetkisini
ellerinde tutmaktad›rlar. Bu tutu, parasal kurumlar›n verdikleri para için
bir güvence niteli¤indedir. Bu yöntem, özel yada tüzel kiflilerin, bir tafl›nmaz mal›n ederi kadar paralar›
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bafllang›çta olmasa da, mal› al›p, genellikle 15-30 y›ll›k süre içerisinde
parça parça ödemelerini ve sonunda
da tümüyle sahip olmalar›n› sa¤lamaktad›r. Ödeme tamamland›¤›nda,
tutu durumu ortadan kalkmaktad›r.
Kredi olarak verilen tutar, kredi isteyenin geri ödeme kapasitesine ve sat›n al›nmak istenen tafl›nmaz mal›n
hemen nakde çevrilebilir de¤erine
ba¤l›d›r. Nakit hale gelebilmek, genellikle mal›n de¤erinin %75'i ile
%90'› aras›nda olup, borcun ödenememesi durumunda mal›n parasal
kurumca hemen sat›labilece¤i tutara
denk gelmektedir. Tutu yöntemiyle
al›nan mallar, borcun ödenememesi
durumunda, parasal kurumca, genellikle ederinin biraz alt›nda beklemeden sat›lmaktad›r.
II. “MORTGAGE” KAVRAMI
“Gage”, Almanca’da verilen bir sözün karfl›l›¤›nda b›rak›lan depozit anlam›na gelmektedir. “Mort” ise, Frans›zca’da tafl›nmaz (veya ölü) anlam›na gelmektedir. Bu iki kelimenin birleflmesinden oluflan Mortgage ise bir
tafl›nmaz›n al›nan bir kredi karfl›l›¤›nda rehin olarak verilmesine denmektedir. (Yavafl, 2005, 17)
Kavramsal olarak mortgage, “ipote¤e dayal› konut finansman sistemini” ifade etmek için kullan›lmaktad›r. Mortgage bir tafl›nmaz›n, bu tafl›nmaz› elinde bulunduran bir kifli ya
Hakemli Yaz›lar
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da kurumdan belirli koflullarda baflka
bir kifli yada kurumun eline geçmesi
iflidir.
Baflka bir deyiflle Mortgage, insanlar›n ödedikleri kira bedeli civar›nda ya
da bazen bunun dahi alt›nda kalan
rakamlarla, uzun vadeli ödeme planlar› ile, kira öder gibi evlerinin taksitini ödeyerek ev sahibi olabilmelerini
sa¤layabilecek bir sistemdir.(Bulut,
2007, 1) Ancak sistemin etkin çal›flmas›n›n makro ekonomik koflullarla
yak›ndan ilgisi bulunmaktad›r.
‹flleyifli ülkelere göre farkl›l›k gösteren
bu sistem; konut sahibi olmak isteyenlere, finans kurulufllar›nca konut
üzerinden tesis edilecek ipotek karfl›l›¤›nda, 15-20 y›l gibi uzun vadeli konut kredilerinin kulland›r›lmas›na dayanmaktad›r. Kredilerden do¤an alacaklar “‹pote¤e Dayal› Menkul K›ymet Kurulufllar›”na devredilmekte ve
bu kurulufllar devrald›klar› alacaklar
karfl›l›¤›nda ipotek yat›r›m fonu veya
varl›¤a dayal› menkul k›ymet ihraç
ederek, satmaktad›rlar. Yani sistem
kendi kendini beslemektedir. Konut
kredilerinin menkul k›ymetlefltirilmesinden elde edilen fonlar, tekrar sisteme aktar›lmaktad›r.(Özhan, 2004, 3)
III. MORTGAGE S‹STEM‹N‹N
‹fiLEY‹fi‹
Mortgage sistemi; kesinlikle uygun
flartlarda ve uzun vadede konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler için
uygulanan bir sistemdir.
Hakemli Yaz›lar
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Mortgage kredileri, finansman kurumlar› krediyi verirken, kredi konusu
konutlar üzerinde ipotek tesis ederek
kredilerini teminat alt›na al›rlar. Bu
özelli¤iyle söz konusu krediler, kredi
alan›n sözleflmedeki ödemeleri yapmamas› durumunda, kredi verene,
ipote¤in paraya çevrilmesi yoluyla
alaca¤›n› tahsil etme hakk› vermektedir. Bu krediyi di¤er uzun vadeli konut kredilerinden ay›ran çok önemli
bir nitelik bulunmaktad›r. Kredi veren
kurum, kredi alaca¤›n› hemen nakde
dönüfltürmek amac›yla, bu alaca¤›
karfl›l›¤›nda menkul k›ymet ihraç ederek, ikincil piyasalarda fon fazlas›
olan yat›r›mc›lara satmakta ve bu yolla yeni kredilerin finansman›nda kullanaca¤› taze fonlar yaratmaktad›r.
Menkul k›ymetlefltirme olarak adland›r›lan bu süreçte, kredi verenler,
uzun vadeli konut kredilerine kaynak
sa¤layabilmek amac›yla, alacaklar›
karfl›l›¤›nda menkul k›ymet ihraç ederek, kredilerini, menkul k›ymetleri sat›n alan yat›r›mc›lar arac›l›¤›yla finanse etmektedirler. (Oksay ve Ceylantepe, 2006, 12-16)
Mortgage ile al›nabilen gayrimenkuller iki gruba ayr›lmaktad›r. Birinci
grupta yer alan gayrimenkuller, oturum amac›yla al›nan gayrimenkuller,
ikinci grupta yer alan gayrimenkuller
ise iflyerleri, al›flverifl merkezleri ve
oteller gibi, ticari amaçla al›nan gayrimenkullerdir.
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‹ p o t e ¤ e d a y a l › m e n k u l l e r i n i fl l e m g ö r d ü ¤ ü p i y a s a l a r a , i p o t e k
lir. Bu piyasalar›n da di¤er finansal piyasalar gibi, birincil ve ikincil piyasalar›
vard›r. Mortgage birincil piyasas›nda ifllem yapan kurumlar belli bir sistem
çerçevesinde inceleyip de¤erlendirdikleri mortgage kredilerini paketler halinde ikincil piyasada ifllem yapan kurumlara satmaktad›rlar. (Karagöz, 1999, 3)
Birincil Piyasa: Birincil piyasalar, gayrimenkul almak isteyenlere do¤rudan
kredi sa¤layan piyasalard›r. Yani bireylerin, bankalar ya da çeflitli kurumlardan konut kredisi almas›yla oluflmaktad›r. Konut sat›n almak için, konut finansman› kredi kurulufllar›ndan, ipotek karfl›l›¤› para ödünç al›nmas› ifllemine
denilmektedir. Para faiziyle birlikte, belirli bir dönem içerisinde geri ödenmektedir.
‹kincil Piyasa: ‹kincil piyasalar ise birincil piyasada sa¤lanan kredilerin likidite edilmek istendi¤inde, krediyi veren taraf›ndan likidite edilebilece¤i piyasalard›r. Baflka bir deyiflle, ‹potekli Konut Finansman› Kuruluflu’nun kredileri sat›n al›p, “varl›¤a dayal› menkul k›ymet” ihraç ederek, bu menkul k›ymetleri
yurtiçinden ya da yurtd›fl›ndan ikincil yat›r›mc›lara satmas›yla oluflmaktad›r.
Bu kredilerin di¤er konut kredilerinden temel fark›, kaynak sa¤layabilmek
amac›yla, kredi veren kurulufllar›n, ipotekli kredileri karfl›l›¤›nda menkul k›ymet ihraç ederek, kredilerini, menkul k›ymetleri sat›n alan yat›r›mc›lar arac›l›¤›yla finanse ediyor olmalar›d›r. (Oksay, 2006, 137)
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‹potek piyasas›n›n bu iki alt bölümü
aras›nda çok güçlü bir iliflki vard›r. Birinci el piyasas›n›n geliflimi yani gayrimenkul sektörüne akacak fonlar›n
sürekli olmas› için, ikinci el ipotek piyasas›n›n geliflmifl olmas› gerekmektedir. Di¤er yandan ikinci el piyasas›n›n sa¤l›kl› bir flekilde geliflimi de, istikrarl› ve sa¤l›kl› bir birinci el piyasas›n›n olmas›na ba¤l›d›r. Zira birinci el
piyasada ipotek kredileri belirli özelliklere göre düzenlenmedikçe, ikinci
el piyasada bu ipoteklerin ifllem görmesi zorlaflmakta ve bu piyasan›n geliflimi olumsuz yönde etkilenmektedir. (Biçer, 2005, 2)
Birincil piyasalarda yeni kredilere iliflkin anlaflmalar yap›lmaktad›r. Birincil
piyasalar›n aktörleri; ticari bankalar,
tasarruf kurumlar›, yap› kurulufllar›,
emeklilik fonlar›, sigorta flirketleri,
menkul k›ymet sat›c›lar›, flirketlerin
hazine bölümleri, özel yat›r›mc›lar ve
kredi alanlard›r.
IV. MORTGAGE TÜRLER‹
‹potek finansman kurumlar›, verdikleri ipotek kredilerine talep yaratabilmek, ancak bu talebi yarat›rken kendi finansal bünyelerini, ne kredinin
verilifl aflamas›nda ne de sonra s›k›nt›ya sokmamak için zaman içinde birçok ipotek kredisi türü yaratm›flt›r.
Yarat›lm›fl olan ipotek kredisi türleri
ülkeler aras›nda da de¤iflmektedir.
(Mortgage Credit in The European
Community, 1990, 7) Verilen kredilerin türleri de¤iflirken, kredilerin vadeHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

leri de de¤iflkenlik gösterebilmektedir.
Oluflturulacak ipotek kredisi türleri
bu sistemin en önemli parçalar›ndan
biridir. Uygulanan ipotek kredisi çeflitleri gayrimenkul finansman piyasas›na olan talep ve bu piyasan›n arz›n›
etkileyecek çok önemli bir unsurdur.
Bunlar, finansman kurumlar›n›n verebilecekleri ipotek kredisi türleri, kredilere uygulanan faiz oranlar›, kredi ile
ilgili geri ödemelerin yap›l›fl flekli, gerekli hizmetlerin sa¤lanma koflullar›
ve kredi de¤erlendirme süreci gibi
faktörlerdir. (Phillips, 1994, 71) Bu
nedenle uygulanmakta olan ipotek
kredisi türleri ele al›n›p farkl› bak›fl
aç›lar›yla de¤erlendirilmektedir.
1. Klasik ‹potek Kredisi
Teknik olarak ipotek kredisi, krediyi
verenle krediyi alan›n üzerinde anlaflmaya varacaklar› her flekilde olabilir.
Bununla birlikte klasik ya da geleneksel ipotek kredisi, sabit faiz oranl›,
eflit geri ödemeli, tamamen amortize
edilen bir kredi fleklinde verilmektedir. Klasik ipotek kredisi olarak ifade
edilen bu ipotek türünün arkas›ndaki
temel düflünce, ipotek kredisinin vadesi ya da süresi olarak ifade edilen
ve üzerinde anlaflmaya var›lan zaman içinde, ödünç al›nan borcun, faiz ve ana para olarak eflit taksitlerle
geri ödenmesidir. Böylece, dönem
sonunda kredi tamamen amortize
edilmifl yani geri ödenmifl olur.
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olmamakla beraG e n e l o l a r a k , i p o t e k k r e d i lsinde
e r i n dbire de¤iflme
uygeri ödeme tug u l a n a n f a i z o r a n › , r i s k s i z ber,
f a i de¤iflen
z o r a nyaln›zca
›(Alp ve Y›lmaz,
n › n ü z e r i n d e d i r . B u n u n n e dtarlar›
e n i , olmaktad›r.
devlet iç borçlanma senetlerine oranla 2000, 70)
ipotek kredilerinin likiditesinin daha Artan geri ödeme tutarl› ipoteklerin
düflük olmas›, nakit ak›m›ndaki belir- uygulamaya bafllamas›n›n en önemli
sizlikler yani erken ödeme riski, kredi nedeni, bu kredi türünün konut sat›n
bulmadaki güçlükler gibi olumsuz alacaklar›n koflullar›na daha uygun
faktörlerdir. (Alp ve Y›lmaz, 2000, 65) ve buna ba¤l› olarak talebinin de daKlasik ipotek kredisinin en önemli ha yüksek olaca¤› düflüncesidir. Geözelli¤i, vadesi boyunca faiz oran›n›n nellikle kiflilerin ilk ifle bafllad›klar›nda
ve geri ödeme tutarlar›n›n sabit ol- gelir düzeyleri ileriki y›llara göre daha
mas›d›r. ‹potek kredilerinin genel bir düflük olmakta ve ifllerindeki tecrübeözelli¤i olarak, krediyi alm›fl olan ta- leri artt›kça gelir düzeyleri de yükseleraf vade içinde her zaman, kredi ba- ce¤i düflüncesiyle hareket edilmektekiyesini ödeyerek krediyi kapatma dir. (Önal ve Topalo¤lu, 2007, 152)
hakk›na sahiptir. Bu nedenle piyasa Artan geri ödeme tutarl› ipotekleri tafaiz oranlar›, düzenlenmifl olan ipo- n›mlarken, daha önce aç›klanm›fl
tek kredisinin faiz oranlar›n›n alt›na olan klasik ipotekle aras›ndaki fark›
düfltü¤ü zaman, kredi alan taraf bu ortaya koymak, bu ipotek kredisinin
krediyi kapatacak ve daha uygun ko- niteli¤inin anlafl›lmas› için yeterli olacakt›r. Artan geri ödeme tutarl› ipoflullarla yeniden borçlanacakt›r.
tek kredileri ile klasik ipotek kredisi2. Artan Geri Ödeme Tutarl› ‹potek
nin aras›ndaki en önemli fark, artan
Kredileri
geri ödemeli kredilerde geri ödeme
Artan geri ödeme tutarl› ipotek kredi- tutarlar›n›n sabit olmamas›d›r. Bu
leri, al›nm›fl olan ipotek kredilerinin kredilerde genellikle geri ödeme tugeri ödeme tutarlar›n›n, kredi alanla tarlar› kredinin vadesinin bafllad›¤› ilk
veren kurum aras›nda, kredinin vade- y›llarda nispeten düflük olmakta ve
si boyunca, belirli sürelerde art›r›ld›¤› geri ödeme tutarlar› zaman içinde
ipotek kredisi türüdür. Geri ödeme artmaktad›r. Artan geri ödemeli kretutarlar›n›n ne zaman ve tutarda art›- dilerde, geri ödeme tutarlar›n›n baflr›laca¤› geri ödeme tutarl› ipotek kre- lang›çta ne kadar olaca¤›, geri ödedilerinin sözleflmelerinde aç›kça belir- me tutarlar›n›n kredinin vadesi içinde
lenmektedir. Bu kredi türünde al›n- hangi dönemlerde ve hangi oranda
m›fl olan kredinin faiz oran› ve vade- art›r›laca¤›, düzenlenen kredi sözlefl-
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mesinin türüne ve bu sözleflmeyle belirlenen geri ödeme plan›na ba¤l› olarak de¤iflir. (Alp ve Y›lmaz, 2000, 71)
3. De¤iflken Oranl› ‹potek Kredisi
De¤iflken oranl› ipotek kredisi, verilen
ipotek kredisinin faiz oranlar›, kredinin vadesi boyunca sözleflmede önceden belirlenen sürelerde de¤ifltirilen, di¤er bir deyiflle yeniden belirlenen kredi türünü ifade etmektedir.
Bu kredinin uygulanmaya konma nedeni, faiz oranlar›ndaki de¤iflme riskine karfl› kredi veren kurumun korunmas›d›r. Faiz oranlar›nda de¤iflmelerin ortaya ç›kmas›yla beraber bu krediler, kredi verenler aç›s›ndan klasik
ipotek kredilerine göre çok daha
avantajl› hale gelmektedir. (Sprecher
and W›ll›am, 1993, 79)
Bu tür kredilerde faiz oranlar›n›n yeniden belirlenme dönemleri, ilgili ülkenin ekonomik durumuna ba¤l›d›r.
De¤iflken oranl› ipotek kredilerinin ilgili dönemde uygulanacak olan faiz
oran›, belirlenmifl olan endekse yine
sözleflmede belirlenmifl olan sabit bir
faiz oran› ilave edilerek bulunmakta
ve dönem faiz oran› olarak bu oran
uygulanmaktad›r. (Önal ve Topalo¤lu, 2007, 156)
4. Di¤er ‹potek Kredisi Türleri
Yukar›daki bölümlerde aç›klanm›fl
olan ipotek kredisi türleri, yayg›n olarak kullan›lmakta olan kredi türleri
olup, ilgili ülkelerin ve bulunulan kon-
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jonktürün getirdi¤i koflullara göre uygulanan baflka kredi türleri de vard›r.
Esasen aç›klanm›fl olan kredi türleri
bir finansman kurumu taraf›ndan
mutlak uyulmas› gereken kredi türleri de¤ildir. Bu nedenle ipotek kredisi
veren kurumlar, mevcut ekonomik
durum, verilen kredilerle ilgili kaynaklar›n sa¤lanma koflullar›, mali durumlar›, rakip firmalar›n uygulamalar› gibi
hususlar› göz önünde bulundurarak
kendi kredi pazarlama stratejilerini
belirleyeceklerdir. Bu çerçevede kredi
kurumlar› taraf›ndan kredi verilirken,
belli bafll› kredi türlerinden baflka bu
türlerin bir veya bir kaç›n›n özelli¤ini
tafl›yan karma ya da tamamen kendilerine has ipotek kredileri düzenlenmektedir.
V. DÜNYA’DA MORTGAGE
UYGULAMALARI
Dünyada uygulanan ipotekli konut finansman sistemlerine bak›ld›¤›nda
biri Amerikan modeli, di¤eri ise özellikle Almanya ve Danimarka’da baflar›l› bir biçimde uygulanan ipotek bankac›l›¤› modelidir. Temel olarak bu iki
modelden söz etmekle birlikte, hiçbir
ülkenin ipotekli konut finansman modeli, bir di¤er ülke ile örtüflmemektedir. Di¤er bir deyiflle, her ülkenin uygulam›fl oldu¤u model kendi ihtiyaçlar› do¤rultusunda flekillenmektedir.
(Meen, 2000, 4) Bu flekillenme afla¤›daki özellikler dikkate al›narak yap›labilmektedir. Dünya genelinde uy-
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bulunmaktad›r.
g u l a n a n m o r t g a g e m o d e l l e n›n
r i übirçok
l k e l e nedeni
r i n a fl a ¤ › d a s › r a l a n a n ö z e l l iBunlar›n
k l e r i n ehepsini
g ö - burada s›ralamak
re farkl›l›k göstermektedir:
mümkün olmamakla birlikte, enflasyonun dünya ortalamas›na göre çok
a) Hukuki altyap›s›na göre,
daha düflük seviyelerde bulunmas›
b) Kültürel altyap›s›na göre,
veya baflka bir deyiflle y›ldan y›la büc) Ekonomik altyap›s›na göre,
yük dalgalanmalar göstermemesidir.
d) Finansal piyasalar›n yap›lar›na göre.
Bugün için Avrupa ülkelerinde, ortak
Bu nedenle asl›nda, mortgage siste- bir mortgage uygulamas› mevcut deminin uyguland›¤› ülke say›s› kadar ¤ildir. Bu çerçevede, verilen kredilerin
farkl› modeller oldu¤u söylenebilir.
yap› ve türleri yan›nda, menkul k›yFinans piyasalar› geliflmifl ülkelerde metlefltirmeye iliflkin olarak da farkl›
mortgage uygulamalar› oldukça yay- uygulamalar söz konusudur. Di¤er
g›nd›r. Konut sektörünün finansma- taraftan, verilen kredinin ana teminan›nda iki önemli güçlük bulunmakta- t› konumundaki ayni hak da ülkeler
d›r. Birincisi; kiflilerin kurumsal yön- aras›nda farkl›l›k göstermektedir. Butemlerle uzun vadeli konut finansma- nunla birlikte, ortak bir sistem olufltun› sa¤layabilmeleri, ikincisi ise; ifllet- rulmas›na yönelik olarak sürdürülen
melerin bilançolar›nda ölü yat›r›m çal›flmalar mevcuttur. Avrupa’daki
olarak gayrimenkullere hareket yete- mevcut modeller 4 ana gruba ayr›lane¤i kazand›r›lmas›d›r. Bu konularda bilir.
baflar› elde edilmesi makroekonomik a) K›ta Avrupas› Ba¤l› Mortgage Modengelerin sa¤l›kl› bir flekilde kurul- deli (The Continental Dependent
mas›na, finansal piyasalar›n geliflmifl- Mortgage):
li¤ine ve ipotek piyasalar› ile sermab) K›ta Avrupas› Ba¤›ms›z Mortgage
ye piyasalar› aras›ndaki entegrasyoModeli (The Continental European
nun güçlü olmas›na ba¤l›d›r. (BerbeIndependent Mortgage)
ro¤lu ve Teker, 2005, 59)
c) ‹skandinav Ba¤›ms›z Mortgage
‹potekli konut finansman sistemi
Modeli (The Scandinavian Indepenözellikle Amerika Birleflik Devletledent Mortgage)
ri’nde büyük bir uygulama alan›na sahiptir. Bugün, mortgage kredisi kulla- d) Anglosakson Mortgage Modeli
narak ev sahibi olmayan Amerikal› (The Common Law Mortgage):
say›s› oldukça azd›r. Konut finansman sisteminin özellikle ABD’de geliflmesinin ve uygulama alan› bulmas›-
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Bugün, Avrupa’da bulunan farkl›
mortgage sistem ve mevzuatlar›n›n
yak›nlaflt›r›lmas›na ve Avrupa Tek
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Mortgage piyasas› oluflturulmas›na
yönelik olarak birtak›m çal›flmalar
mevcuttur. Bu çal›flmalarda genel
olarak, Avrupa’da mortgage veren
tüm kurulufllar›n, k›tan›n her yerinde
ayn› flartlarda bu hizmeti vermesi,
kreditörlerin mortgage türleri ve düzenlemelerine iliflkin olarak ayn› standartlar› kullanmalar› hedeflenmektedir.
VI. MORTGAGE VE TÜRK‹YE
UYGULAMASI
Türkiye, gayrimenkul piyasas›n›n son
derece canl› oldu¤u ülkelerden birisidir. Gayrimenkul uzun zamandan beri en popüler yat›r›m arac› olmas›na
ra¤men, yat›r›mc› say›s› s›n›rl› kalm›flt›r. Bunun bafll›ca sebebi, Türkiye’de
tasarruf ve sermaye birikiminin yetersiz olmas›d›r. Türk insan›n›n yaflam
kalitesinin yükselmesi ve konut talebinin karfl›lanmas›, uzun vadeli finansman sisteminin kurulmas›na
ba¤l›d›r. Bugüne kadar uzun vadeli finansman modellerinin hayata geçirilmesini engelleyen yüksek enflasyon
ve ekonomideki belirsizlikler gibi nedenler art›k ortadan kalkmaya bafllam›flt›r. Ekonomideki olumlu geliflmelerle birlikte özellikle Amerikan ekonomisinde uzunca bir süredir uygulanmakta olan uzun vadeli gayrimenkul finansman modellerinin Türkiye
flartlar›na adapte edilerek yeni bir düzenleme ortaya konulmufltur.
Kamuoyunda “Mortgage Kanunu”
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olarak bilinen son y›llarda oldukça
fazla gündeme gelen ve yürürlü¤e
girmesi, konut sahibi olmak isteyenler, konut yap›mc›lar› ve konutu fonlayan kesim taraf›ndan merakla beklenen ve gerek hükümet gerek medya taraf›ndan kamuoyunda, konut
sektöründe yaflanan baz› sorunlar›
çok k›sa sürede çözme, özellikle “kira
öder gibi ev sahibi olma” konusunda
büyük beklenti yaratan 5582 say›l›
“konut finansman sistemine iliflkin
çeflitli kanunlarda de¤ifliklik yap›lmas›” hakk›nda kanun, yürürlü¤e girmifltir. (Resmi Gazete, 2007, 26454)
Önümüzdeki 10 y›l içinde Türkiye’de
yaklafl›k 7 milyon konuta ihtiyaç olaca¤› belirtilmektedir. Bunun yaklafl›k
yar›s›n›n hane halk› art›fl› kaynakl›, 1
milyon civar›ndaki bölümünün göç,
800 bininin ise yenileme kaynakl› olaca¤› tahmin edilmektedir. Kentsel dönüflüm nedeniyle de 1.5 milyon civar›nda bir konut ihtiyac› olaca¤› düflünülmektedir. Türkiye’de toplam konutlar›n yüzde 55’i ya ruhsats›z yada
izinsiz durumda bulunmaktad›r. Uygunsuz yap›laflma dahil ev sahiplerinin oran› ise yüzde 70’leri afl›yor.
Mevcut konutlar›n yüzde 60’› 20 yafl
üzeri evlerden oluflurken, konutlar›n
yüzde 40’›n›n tadilata ihtiyac› bulunmaktad›r.(Çevrimiçi eriflim http://
www.ntvmsnbc.com/news/400723.
asp) Bu çerçevede baflta kay›t d›fl›l›¤›n engellenmesi olmak üzere depre-
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oluflturuldum e d a y a n › k l › , a l t y a p › s › g ü ç lkurallar›n›n
ü k o n u t ve
l a etiklerinin
¤u, mesle¤e girifl koflullar›n›n oldukr›n üretilmesi önem tafl›maktad›r.
Türkiye’de kaçak yap›laflma, plans›z ça yüksek tutuldu¤u, uzmanl›¤›n imkentleflme, kay›t d›fl›l›k ve uzun y›llar za yetkili k›l›nd›¤› bir meslek dal›d›r.
süren yüksek enflasyon gibi neden- Meslek kural ve etiklerine ayk›r› davlerle, gayrimenkul sektörü ile ilgili ran›fl ve tasarruflarda bulunan uzenstrümanlar geliflmemifltir. Di¤er manlar›n derhal meslekten ihraç edilyandan, konut sahibi olanlar›n bunu meleri de mesle¤in önemli özelliklenas›l finanse ettiklerine bak›ld›¤›nda, rinden biridir. Bununla beraber yine
genellikle öz sermaye gibi kurumsal bu ülkelerde de¤erleme raporlar›n›n
olmayan finansman yöntemlerini seç- usul ve yöntemleri bir standarda ba¤tikleri görülmektedir. Kurumsal kredi- lanm›fl böylece raporlamada yeknelerin bu sektörde kullan›m oran› yüz- sakl›k sa¤lanm›flt›r. (Kabatafl, 2005, 272)
de 3 civar›ndad›r. Konut kredilerinin
GSMH’ye oran› Türkiye’de s›f›ra yak›nken, bu oran AB ülkelerinde ortalama yüzde 39, ABD’de ise yüzde
53’tür. Türkiye’de vadelerin k›sa olmas›, uzun süreli yüksek enflasyon
oranlar› ve yüksek reel faizler, bu oran›n s›f›ra yak›n olmas›n›n temel nedeni olmufltur. Ekonomik istikrar›n sa¤lanmas› ile birlikte, bu oran›n da artmas› beklenmektedir. (Piflkin ve Gürbüz Kocabalkan, 2005, 1)
VII. GAYR‹MENKUL DE⁄ERLEME
UZMANLI⁄I
Geliflmifl ülkelerde gayrimenkul de¤erleme ifli, bir meslek olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu meslek, altyap›s›
oluflturulmufl ve meslek örgütleri ile
gerekli donan›mlar› sa¤lanm›flt›r. De¤erleme mesle¤i, meslek kurulufllar›
taraf›ndan mesle¤e girifl ve mesle¤e
devam flartlar›n›n belirlendi¤i, meslek
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‹potekli konut finansman sisteminin
sa¤l›kl› bir flekilde iflleyebilmesi, alacaklar›n takip sürecinin h›zl› ve sa¤l›kl› bir flekilde yürütülebilmesini gerektirmektedir. Bu süreçte hak sahiplerinin haklar›n›n do¤ru ve süratli olarak
belirlenebilmesi aç›s›ndan, k›ymet
takdiri yapan kifli ve kurumlar›n tafl›malar› gereken nitelikler ile çal›flma
usul ve esaslar›n›n sa¤lam kurallara
ba¤lanmas› zorunludur. (2499 Say›l›
Kanun Tasar›s›, Madde 2)

Sermaye piyasas› mevzuat›nda gayrimenkul de¤erleme faaliyetinin kimler
taraf›ndan yürütülebilece¤i ve bu kiflilerin tafl›mas› gereken nitelikler, de¤erleme faaliyetini yürüten kifli ve kurumlar›n çal›flma esaslar›, raporlama
standartlar› ve de¤erleme ilkeleri belirlenerek, bu esaslara ayk›r›l›klar›n
yapt›r›mlar› düzenlenmifltir. Ayr›ca,
de¤erleme hizmeti verebilecek kurumlar, Sermaye Piyasas› Kurulu tara-
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f › n d a n l i s t e y e a l › n m a k t a v ed›n›
y i haiz
n e olmas›
S e r - gerekti¤i dikkate al›maye Piyasas› Kurulu taraf›ndan bu narak, kredi aç›lmas› ve finansal kirafaaliyeti yürütebilecek de¤erleme uz- lama sözleflmelerinin imzalanmas›
manlar›, s›nava tabi tutularak lisans aflamas›nda konut de¤erlemesinin
verilmekte ve bu kiflilerin sicilleri tu- bu alanda yetkili kifli ve kurumlar tatulmaktad›r. Kanun hükmünde belir- raf›ndan yap›lmas›n›n Kurul taraf›ntilen k›ymet takdirlerinin Sermaye Pi- dan zorunlu tutulabilece¤i öngörülyasas› Kurulu taraf›ndan listeye al›n- müfltür.
m›fl kurumlar veya Sermaye Piyasas› De¤erleme uzman›n›n görevleri;
Kurulu düzenlemelerine göre lisans • De¤erleme nesnesini kendi niteli¤ialm›fl kifliler taraf›ndan yap›lmas›, hiz- ne göre belirlemek,
metin kalitesini art›raca¤› gibi, k›ymet
• Mevcut fiyatlar› pazar flartlar›na uytakdirine itirazlar› azaltacak ve takip
gun de¤erlendirmek,
sürecinin k›salmas›na katk›da bulunarak konut finasman sistemine olan • Al›fl›lm›fl piyasaya uygun olmayan
fiyatlar› devre d›fl› b›rakmak,
güveni art›racakt›r.
Tecrübeli ve bilgili bir gayrimenkul • De¤erlemesi yap›lacak parsel ile
uzman›, bir gayrimenkulün de¤erini karfl›laflt›rma parseli aras›ndaki nitelik
etkileyen her türlü siyasi, iktisadi ve farklar›n› belirlemek,
sosyal faktörün tamam›yla fark›nda • De¤er araflt›rmas› gününde ve fiolan bir profesyoneldir. Bir uzman, yatlar›n belirlendi¤i günde genel debelirgin gerçekleri aramak, bunlar› ¤er iliflkileri aras›ndaki ekonomik dude¤erlendirerek aralar›nda ba¤lant› rum farklar›n› dengeli olarak göz
kurmak ve genellikle bir de¤erleme önüne almak,
raporu fleklinde müflteriye düzenli • Tüm bunlara göre rayiç bedeli yönolarak neticeyi sunmak maksad›yla temlere uygun olarak belirlemek.
e¤itilir. De¤erleme ifllemi, uzman›n›n olmal›d›r. ( Ertafl, 1994, 5)
önceden düflünülmüfl bir tahmine Gayrimenkul de¤erleme uzmanlar›,
ulaflmak için de¤il, bir sonuca ulafl- ipotekli konut finansman› sisteminde
mas›n› sa¤layacak flekilde tasarlan›r. flahsen de¤erleme yapma imkan›na
(Güngör, 1999, 27)
sahip olmaktad›r. Bu nedenle, gayriKonut finansman› ifllemlerinde gayri- menkul de¤erleme uzmanl›¤› faaliyemenkul de¤erlemesinin hayati bir tinin yayg›nlaflabilece¤i öngörülerek,
öneme sahip oldu¤u ve gayrimenkul mesleki geliflmenin sa¤lanabilmesi,
de¤erlemesini yapacak kifli ve kurum- de¤erleme ilke ve kurallar›n›n belirlar›n ehil ve yüksek bir kalite standar- lenmesi, standartlar›n oluflturulmas›
Hakemli Yaz›lar
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v e l i s a n s l a m a y a i l i fl k i n f a a l ipaca¤›
y e t l edüzenlemelerde,
rin tabu Kanuna,
tebli¤ ve kararlar›m a m › n › n v e y a b i r k › s m › n › n Kurul
y ü r üyönetmelik,
tülemevzuata uymakla
b i l m e s i a m a c › y l a , d e ¤ e r l e mna
e ve
u z ilgili
m a ndi¤er
l a r › n › n b i r m e s l e k b i r l i ¤ i n e yükümlüdür.”
k a v u fl t u r u l malar› amaçlanmaktad›r.
VIII. SONUÇ
De¤erleme uzman›ndan mutlak kifliGayrimenkuller, hangi çeflit olursa olsel dürüstlük ve objektifli¤in beklensun önemli bir yat›r›m arac›d›r. Gayridi¤i, kendi pozisyonu ve iflinin do¤as›
menkuller güvence, gelir ve likit
gere¤i oldu¤undan, konuya iliflkin
amaçl› olarak yat›r›mc›lar ve tasarruf
fazla bir aç›klamaya gerek duyulmasahipleri taraf›ndan bir tercih nedeni
m›flt›r. Ancak kaliteli teorik e¤itimin
olmufltur. Gayrimenkuller bu nedenle
gerekli mesleki temeli oluflturdu¤ugüvenli yat›r›m amaçlar› kabul edilir
nu, gayrimenkul de¤erlemesinde prave uzun vadede de¤eri istikrarl›d›r.
tik, sa¤lam bir tecrübenin ve insanla- Çünkü gayrimenkullerin de¤eri kenr› sa¤l›kl› anlaman›n önemli oldu¤u- dinden kaynaklan›r ve bu nedenle panun da belirtilmesi gerekir.
ra de¤erindeki dalgalanmalardan çok
Türkiye’de yay›nlanan Mortgage ka- fazla etkilenmemektedir. Ancak gaynununun 15. maddesinde 2499 say›- rimenkullere yap›lan yat›r›mlar nedel› Kanuna 40/C maddesinden sonra niyle, tasarruflar›n ölü yat›r›m haline
gelmek üzere afla¤›daki 40/D mad- dönüflmesi sonucu do¤makta ve madesi eklenerek Türkiye De¤erleme li piyasalara kaynak aktar›m› zay›flaUzmanlar› Birli¤i kurulmas› kararlaflt›- maktad›r.
r›lm›flt›r.
‹potekli konut finansman (Mortgage)
“Türkiye De¤erleme Uzmanlar› Birli- sistemi gayrimenkullerin menkul k›y¤i; Gayrimenkul de¤erleme uzmanl›- metlefltirilmesinde önemli bir yere sa¤› lisans›na sahip olanlar, tüzel kiflili¤i hiptir. Ancak bu sistemin ülke gerhaiz kamu kurumu niteli¤inde bir çeklerini dikkate alarak dizayn edilmeslek kuruluflu olan Türkiye De¤er- mesi büyük önem tafl›maktad›r. Bu
leme Uzmanlar› Birli¤ine üye olmak nedenle, düzenlemeler yap›l›rken üliçin baflvurmak zorundad›rlar. Lisans kenin makro ekonomik koflullar› baflsahibi, lisans almaya hak kazand›¤›- ta olmak üzere di¤er etkilerinde dikn›n kendisine tebli¤inden itibaren üç kate al›nmas› uygun olacakt›r. Sonuçay içinde gerekli baflvuruyu yapmakla ta, mortgage sisteminin finans ve
yükümlüdür. An›lan yükümlülü¤e uy- gayrimenkul sektörlerine olumlu katmayan kimselerin lisans› Kurulca iptal k› sa¤layaca¤› muhakkakt›r. Ama, bu
edilir. Birlik, alaca¤› kararlarda ve ya- katk›lar›n derecesini, haz›rlanan huM a r t
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kuki yap›n›n ülke gerçekleriyle örtüflmesine ve makro ekonomik istikrara büyük ölçüde ba¤l› oldu¤unu unutmamak gerekir.
Mortgage sisteminin sa¤l›kl› çal›flabilmesi, gayrimenkuller için yap›lan de¤er
tespitlerinin do¤rulu¤uyla da yak›ndan ilgili olacakt›r. ‹potek karfl›l›¤› verilen
kredinin tespit edilmesi gayrimenkulün de¤er tespitiyle mümkündür. Gayrimenkullerin de¤erinin tespiti ise de¤erleme uzmanlar› taraf›ndan yap›lmaktad›r. Geliflmifl ülkelerde de¤erleme uzman› belli kurallar ve yapt›r›mlar içerisinde, ba¤›ms›z ve objektif davranarak bu görevi üstlenmektedir. Türkiye’de
Sermaye Piyasas› Kurulu de¤erleme uzmanl›¤›yla ilgili tan›m› yapm›fl ve ipotekli konut finansman›yla ilgili kanunla da “De¤erleme Uzmanl›¤› Birli¤i”nin
kurulmas›n› da öngörmüfltür. Son düzenlemeyle, ipotek karfl›l›¤› kredilerin verilmesinde de¤er tespiti yap›l›rken, de¤erleme uzman›na flahsi olarak bu ifli
yapabilme imkan› tan›nm›flt›r. Oysa Sermaye Piyasas› Kurulu di¤er gayrimenkul de¤erleme ifllemlerinde kuruldan yetki alm›fl flirketlerin de¤erleme faaliyetini yapabilmesine imkan tan›maktad›r. De¤erleme uzmanl›¤›n›n Sermaye Piyasas› Kanunundan ayr› bir düzenlemeyle tan›mlanmas› ve disiplinler aras› bir
meslek olarak ortaya konulmas›, ipotekli konut finansman› için yararl› bir geliflme olacakt›r.
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BASEL-II SÜREC‹NDE XBRL
GEREKL‹L‹⁄‹
THE NECESSITY OF XBRL IN BASEL-II PROCESS
Arfl. Gör. Levent KOfiAN*

ÖZ
asel-II, 1988 y›l›nda uygulamaya konan birinci bankac›l›k sermaye yeterlilik uzlafl›s›n›n, sermaye düzenlemesi, risk yönetimini ve piyasa disiplinini tutarl›l›¤›n› iyilefltirmek amac›yla Basel Bankac›l›k Denetim Komitesi taraf›ndan düzenlenmifl bir güncellefltirmesidir. Basel-II düzenlemesinin asgari
sermaye gereklili¤i, kurumun iç denetim ve sermaye yeterlili¤inin yeniden
gözden geçirilmesi ve etkin bilgilendirme yap›labilmesi gibi üç yap›sal blo¤u
bulunmaktad›r. Bu çal›flmada Basel-II sürecinde XBRL gereklili¤i özellikle
üçüncü yap›sal blok çerçevesinde ele al›nacakt›r.

B

Anahtar Kelimeler: XBRL, Basel-II, Üçüncü Yap›sal Blok
ABSTRACT
Basel-II is a update of the first bank capital adequacy accord introduced in
1988 by the Basel Committee on Banking Supervision to improve the consistency of capital regulations, risk management and market discipline. BaselII accord has three components which are minimum capital requirements,
supervisory review of an institution’s internal assesment process and capital
adequacy and effective use of disclosure. In this study, the necessity of XBRL
in Basel-II process discussed especially in accordance with pillar 3.
Key words: XBRL, Basel-II, Pillar 3
1. G‹R‹fi
Üye ülkelerin merkez bankalar›n›n bir araya gelerek oluflturduklar› uluslararas› bir kurulufl olan BIS (Bank for International Settlements) bünyesinde, ban* Çukurova Üniversitesi ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü, Muhasebe – Finansman A.B.D.
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k a l a r › n d ü n y a g e n e l i n d e o r2.t aGENEL
k s t a OLARAK
nBASEL-II
dartlarla çal›flmas›n› sa¤lamak üzere Basel I’e yöneltilen elefltirilerin artma1974 y›l›nda Basel komitesi oluflturul- s› ve finansal piyasalarda yaflanan gemufl ve 1988 y›l›nda yay›nlanan Ba- liflmeler nedeniyle, Basel Komitesi,
sel-I standartlar› ile bankalar›n uyma- 1988 y›l›ndan itibaren yürürlükte bular› gereken çal›flma kriterleri belirlen- lunan ve en son 1996 y›l›nda düzenmifltir (Yeni Basel Sermaye Uzlafl›s›, lenen Basel-I’in yerine yeni bir düzen2005, 1; Anadolu Bank,1; www.abank.com.tr). leme tasla¤› haz›rlam›fl ve Haziran
Bununla ilgili olarak komite ayr›ca 1999’da yay›mlam›flt›r. Al›nan görüflbankalar›n krizlere karfl› dayan›kl›l›¤›- ler do¤rultusunda Ocak 2001’de ikinn› artt›rmak üzere, banka sermayele- ci taslak ve Nisan 2003’de üçüncü taslak
rinin riskli aktiflere oran›n›n yüzde haz›rlanm›fl Haziran 2004’te ise son hali8’den az olamayaca¤›n› ifade eden ser- ni alm›flt›r (Karab›y›k ve Anbar, 2006, 41).
maye yeterlilik oran›n› gelifltirmifltir (Ka- Basel-II bankalarda risk yönetimini ve
rab›y›k ve Anbar, 2006, 40; Herring, sermaye yeterlili¤i ölçümlerini daha
2004, 139).
etkin hale getirmek, piyasa disiplinini
1988'de yay›nlanan “Basel-I Standart- gelifltirerek daha sa¤lam ve daha etlar›” ile belirlenen kriterlerin, zaman- kin bir bankac›l›k sistemi oluflturmak
la mali piyasalar›n daha da geliflmesi ve finansal istikrara katk›da bulunve ifllemlerin karmafl›klaflmas› sonucu mak amac›yla gelifltirilmifl standartlar
yetersiz kald›¤› görülmüfl ve problem- bütünüdür (Yeni Basel Sermaye Uzlaleri ortadan kald›racak yeni standart- fl›s›, 2005, 1).
lara gereksinim duyulmufltur. Bu nok- Her ne kadar bankac›l›k sektörü için
tadan sonra, bankalar›n sermaye ye- gelifltirilmifl bir düzenleme olsa da asterliliklerinin ölçülmesi ve de¤erlendi- l›nda bankac›l›k sektörü haricinde rerilmesine iliflkin olarak Basel Bankac›- el sektörü ve kamu finansman›n› etkil›k Denetim Komitesi (Basel Commit- ledi¤i için gerek dünyada gerekse ültee on Banking Supervision – BCBS) kemizde çeflitli katk›lar›n›n olaca¤›na
taraf›ndan yay›mlanan ve k›sa zaman inan›lmaktad›r (Sezgin, 2006, 6-7).
sonra bir çok ülkede yürürlü¤e gir- Bu sebeple izleyen paragraflarda yamesi beklenen standartlar›n bütünü p›lan aç›klamalar›n sadece bankalar
olan “Yeni Basel Sermaye Uzlafl›s›” aç›s›ndan de¤il di¤er iflletmeler aç›(Basel-II) standartlar› için çal›flmalar s›ndan da dikkate al›nmas› gerekbafllat›lm›fl ve böylece Basel-II stan- mektedir.
dartlar› ortaya ç›km›flt›r (Anadolu Basel-II’nin temel yap›s› üç yap›sal
Bank; 2).
bloktan oluflmaktad›r. Bunlardan birincisi asgari sermaye yükümlülü¤üM a r t
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nün hesaplanmas›, ikincisi sermaye yeterlili¤inin banka ve denetim otoriteleri taraf›ndan de¤erlendirilmesi ve üçüncüsü ise bankalar›n kamuya aç›klayacaklar› bilgiler ve piyasa disiplini olarak belirtilmektedir (Yüksel, 2005,4).
2.1. Basel-I ve Basel-II Karfl›laflt›rmas›
Basel-I birçok ülke taraf›ndan kabul edilmifl olmas›na ra¤men çeflitli konulardaki yetersizliklerinden ötürü elefltirilmektedir. Basel-I’in elefltirilere hedef
olan baz› özellikleri flu flekilde s›ralanmaktad›r (Karab›y›k ve Anbar, 2006, 41;
Herring, 2004, 140; Yüksel, 2005, 1);
• Basel-I’de farkl› risk a¤›rl›klar› (%0, %10, %20, %50, %100) kullan›lmakta
bu yüzden risk duyarl›l›¤› düflük olmaktad›r,
• Farkl› risk a¤›rl›klar› kullan›ld›¤› için, OECD ülkeleri aç›s›ndan daha avantajl›
durum teflkil etmektedir,
• Uzlafl› içerisinde tek bir yöntemi kullanmakta ve risk yönetimi sistemleri gelifltirilmesine yeterinde teflvik etmemektedir,
• Kredi risklerinin vade yap›lar›n›n dikkate al›nmamas›ndan ötürü teminat
kullan›m› s›n›rl› olmaktad›r,
• Banka sermayesi sadece kredi risklerine odaklanm›flt›r ve operasyonel riskleri dikkate almamaktad›r.
Önceki paragraflarda bahsedilen Basel-I’e yönelik elefltirileri ve yetersizlikleri
ortadan kald›rmak amac›yla oluflturulmufl Basel-II’nin Basel-I’den çeflitli konularda farklar› bulunmaktad›r. Bahsedilen bu farkl›l›klar Basel-I ile karfl›laflt›r›lmal› olarak afla¤›daki tabloda gösterilmektedir (Yeni Basel Sermaye Uzlafl›s›, 2005, 2).
Tablo 1. Basel-I ve Basel-II’nin Karfl›laflt›r›lmas›
BASEL-I

1.Kredi riski aç›s›ndan sermaye

yükümlülü¤ü belirlenirken OECD ülkesi
olup olmama kr iteri (kulüp kural›)
bulunmaktad›r.

2.Sadece piyasa ve kredi riskleri için

sermaye zorunlulu¤u bulunmaktad›r.

3.Sermaye yeterlili¤ine iliflkin detayl›

bilgilerin kamuya aç›klanmas› zorunlu
de¤ildir.

BASEL-II

• Kredi riski aç›s›ndan sermaye

yükümlülü¤ü belirlenirken OECD ülkesi
olup olmama kriteri kald›r›lm›flt›r.

• Piyasa ve kredi risklerine ilaveten

operasyonel risk sermaye yükümlülü¤ü
eklenmifltir.

• Sermaye yeterlili¤ine iliflkin detayl›

bilgilerin kamuya aç›klanmas› zorunludur.

Kaynak: Yeni Basel Sermaye Uzlafl›s›, 2005, s:2’den yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.
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Bunlar›n haricinde Basel-II’de kredi riski krediyi alan taraflar›n derecelendirme
notlar›na göre belirlenmektedir. Bunun için ba¤›ms›z derecelendirme flirketleri taraf›ndan sa¤lanan veriler dikkate al›nmakta ayr›ca baz› ileri yöntemlerde
bankalar›n kendi de¤erlendirmeleri ile oluflturduklar› notlar da kullan›lmaktad›r. Basel-II kapsam›nda bankalar›n sermaye yeterliliklerini kendilerinin de¤erlendirmesi istenmekte ve bu sürecin bankac›l›k denetim otoritesi taraf›ndan
denetlenmesi ve de¤erlendirilmesi istenmektedir (Yeni Basel Sermaye Uzlafl›s›, 2005, 2). Ayr›ca, tüm derecelendirme ve de¤erlendirmelerin, objektif ve
do¤ru bilgilere göre yap›lacak olmas› Basel-II kriterlerinin sadece finansal
standart olarak de¤il, istikrarl› büyüme, kurumsallaflma ve kal›c› olma yolunda bir f›rsat olarak görülmesi gerekti¤i aç›klanmaktad›r (Karadere,www.dunyagazetesi.com). Basel-I’e göre çeflitli farkl›l›klar› bulunan Basel-II yap›sal olarak ta çeflitli farkl›l›klar göstermektedir. Bu ba¤lamda çal›flman›n bu k›sm›nda
Basel-II yap›sal olarak incelenecek ve sahip oldu¤u yap›sal bloklar aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.
2.2. Basel-II’nin Yap›sal Bloklar›
Basel-II’nin kapsam›nda, sermaye yükümlülü¤ünün hesaplanmas›, maruz kal›nan risklerin nas›l yönetilece¤i, sermaye yeterlili¤inin nas›l de¤erlendirilece¤i
ve nas›l kamuya aç›klanaca¤› konular›na iliflkin hükümler bulunmaktad›r (Yeni Basel Sermaye Uzlafl›s›, 2005, 1). Basel-II’yi oluflturan yap›sal bloklar olarak
aç›klanan bu hükümler afla¤›daki flekilde gösterilmektedir (Joshi, 2005, 2).
fiekil 1. Basel-II’nin Temel Yap›s›

BASEL-II
1. YAPISAL BLOK
Asgari Sermaye
Yükümlülü ¤ ü

2. YA PISAL BLOK

Denetim Otoritesinin
‹ncelemesi

3. YAPISAL BLOK
Piyasa Disiplini

UYGULAMANIN KAPSAMI
Kaynak: Joshi, M.S. “Basel-II Three Steps Of Governance”, 2005, s:2’den yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.
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Sermaye yeterlili¤i hesaplamalar›nda
Basel-I’e oranla köklü de¤ifliklikler getiren Basel-II’nin temel yap›s› yukar›daki flekilde gösterilmektedir. Bunlardan birincisi asgari sermaye yükümlülü¤ünün hesaplanmas›, ikincisi sermaye yeterlili¤inin banka ve denetim
otoritesi taraf›ndan de¤erlendirilmesi, üçüncüsü ise kamuya aç›klanacak
bilgiler ve piyasa disiplini ile ilgili hükümler olarak aç›klanmaktad›r (Yüksel, 2005, 4). Çal›flman›n konusu gere¤i bahsedilen bu yap›sal bloklardan
üçüncü yap›sal blok üzerinde di¤erlerine oranla daha fazla durulacakt›r.
Bu çerçevede birinci ve ikinci yap›sal
blokla ilgili k›sa bilgiler verilecek daha
sonra üçüncü yap›sal blok detayl› olarak incelenecek ve Basel-II sürecindeki gereklilikleri tart›fl›lacakt›r.
2.2.1. Birinci Yap›sal Blok
Basel-II’nin birinci yap›sal blo¤unun
asgari sermaye yükümlülüklerinin hesaplamas› ile ilgili oldu¤u aç›klanmakta ve gerek ölçüm yöntemleri gerekse ilave edilen riskler sebebiyle ilk sermaye uzlafl›s›na göre önemli farkl›l›klar›n›n bulundu¤u belirtilmektedir.
Çünkü Basel-II piyasa riskleri ile getirilen düzenlemelerde herhangi bir de¤ifliklik yapmazken özellikle kredi riski için sermaye hesaplamalar›nda
önemli de¤ifliklikler getirmekte ve çeflitli yaklafl›m ve yöntemlerle belirledi¤i operasyonel riskleri sermaye yükümlülü¤üne dahil etmektedir (Maz›bafl, 2005, 2).
Hakemli Yaz›lar
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2.2.2. ‹kinci Yap›sal Blok
Basel-II uzlafl›s›n›n ikinci yap›sal blo¤unu denetim otoritesinin banka
hakk›nda detayl› bir inceleme ve de¤erlendirmede bulunmas›n› kapsamaktad›r. Maz›bafl’a (2005, 11) göre
ikinci yap›sal blok dört temel prensip
üzerine kurulmaktad›r. Bunlar;
• Bankan›n içsel sermaye yeterlili¤inin de¤erlendirilmesi ve sermaye seviyesini korumak amac›yla sermaye
stratejisinin belirlenmesi,
• Denetim otoritesinin bankan›n haz›rlam›fl oldu¤u sermaye yeterlili¤i
de¤erlendirmesini incelemesi ve sonuca göre yasal sermaye yeterlili¤inin
de¤erlemesi,
• Bankan›n asgari yasal sermayenin
üzerinde bir sermaye ile faaliyetlerini
sürdürmesi,
• Denetim sermayesi taraf›ndan banka sermayesindeki afl›nman›n önceden belirlenerek erken müdahalede
bulunulmas›.
‹kinci yap›sal blok baflka bir kayna¤a
göre k›saca iç kontrol ve denetim faaliyetleri olarak aç›klanmaktad›r (Berker, 2006, 11). Basel-II’nin ikinci yap›sal blo¤u denetleyici kurum taraf›ndan ilgili bankan›n risk yönetim yaklafl›m›n›n incelenmesi olarak ta tan›mlanmaktad›r (Karab›y›k ve Anbar,
2006, 42). Bu sebeple gerek banka
gerekse denetleyici kurumlara özel
görevler düflmektedir. Çünkü, birinci
yap›sal blo¤a uygun olarak gerekli ölM a r t
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çüm ve denetimleri yapacak olan
banka ve denetleyiciler belirlenen
özel görevleri uygun olarak yerine
getirdiklerinde yeni uzlafl› da amac›na ulaflabilecektir (Gordy ve Howells,
2006, 396). Ayr›ca ba¤›ms›z iç denetimin bir yük olarak de¤il çok büyük
fayda sa¤layan, zaman›nda ve gerekti¤inde kullan›labilecek araçlar olarak
düflünülmesi gerekti¤i belirtilmektedir (Sezgin, 2006, 10). Dolay›s›yla
ikinci yap›sal blok yani iç kontrol ve
denetim faaliyetleri birinci yap›sal
blok için önemli yöntemler olarak de¤erlendirilebilmektedir.
2.2.3. Üçüncü Yap›sal Blok
Daha önceki bölümlerde de belirtildi¤i üzere, çal›flman›n konusunu oluflturan Basel-II düzenlemelerinin üçüncü yap›sal blo¤unu piyasa disiplini
oluflturmaktad›r. Piyasa disiplini k›saca uygun, do¤ru ve gerekli bilgilerin
zaman›nda ulafl›labilmesi için sunulmas› gereklili¤i olarak tan›mlanmaktad›r (Gup, 2003, 6).
Genel olarak üçüncü yap›sal blok içerisinde, bankalar›n finansal durumlar›, risklilik seviyelerine ve sermaye yeterliliklerine iliflkin nitel ve nicel verilerin kamuoyuna aç›klanmas›na yönelik flekil, kapsam ve süre konusunda
düzenlemeler yer almaktad›r. Bu sayede bankalarla ilgili verilerin kamu
taraf›ndan de¤erlendirilmesini sa¤layacak aç›klama ve bilgilendirme sis-
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temlerinin gelifltirilmesi ve piyasa disiplininin teflvik edilmesi amaçlanmaktad›r. Bu yüzden fleffaf ve ifllerli¤i olan aç›klama ve bilgilendirme sistemleri de¤erlendirmeye olanak tan›yacak flekilde gelifltirilmesi gerekmektedir (Candan ve Özün, 2006, 337).
Bir baflka kaynakta üçüncü yap›sal
blokla ilgili olarak, bankalar›n yapmas› gereken uygun ve etkin raporlaman›n oluflturulmas› ve bu amaçla sistemlerini buna uygun olarak gelifltirmesi gere¤i aç›klanmaktad›r. Ayr›ca
üçüncü yap›sal blok amac›n›n, piyasa
disiplinini artt›rmak ve yat›r›mc›lara,
ortaklara ve di¤er ilgililere risk yap›s›
ve uygun sermaye yap›lar› ile ilgili bilgilerin sunulmas› olarak belirtilmektedir (Joshi, 2005, 4) Üçüncü yap›sal
blok ile bankalar›n daha fleffaf ve
aç›k faaliyette bulunmas› sa¤lanaca¤›ndan piyasan›n, bankan›n finansal
yap›s› ve tafl›d›¤› riskler hakk›nda detayl› bilgiler edinece¤i ve tepkileri sonucu bankay› ödüllendirece¤i veya
cezaland›raca¤› belirtilmektedir (Maz›bafl, 2005, 15). Bu sayede bankalar› karfl›laflt›rabilecek piyasa oyuncular› kararlar›n› buna göre verebileceklerdir (Yayla ve Kaya, 2005, 12).
Bir baflka kayna¤a göre, ticari s›rlar
d›fl›nda flirketle ilgili niteliksel ve finansal bilgilerin zaman›nda, do¤ru,
eksiksiz ve tutarl› bir flekilde kamuoyuna ve ilgililere duyurulmas› gerekti¤i belirtilmekte ve ayr›ca, uluslarara-
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s› standartlarda kabul görmüfl finansal tablolar›n haz›rlanmas› ve sunulmas›,
raporlama ve veri taban› konular›nda gerekli yat›r›mlar›n tamamlanmas› önerilmektedir (Akbafl ve ötekiler, 2004, 29-30).
Pek çok ülkede, Basel-II ve bununla ilgili olarak üçüncü yap›sal blok sonucu
getirilen yükümlülüklerin uygulanmas›n›n bahsedilen amaçlar› karfl›layacak
kamuyu bilgilendirme çerçevesinde de¤iflikliklere sebep olaca¤› belirtilmektedir (Balc›, 2004, 10). Çünkü bu sayede finansal bilgilerin zaman›nda ve güvenilir bir flekilde kamuya sunulmas› piyasa disiplinini gelifltirecek bu ise finansal istikrar›n sa¤lanmas›na yard›mc› olacakt›r.
Afla¤›daki flekilde Basel-II’nin çal›flma ortam› ve piyasada meydana gelen de¤ifl tokufllar görülmektedir. bu sayede piyasan›n yap›s›n ve bilgi ak›fl›n›n do¤ru bir flekilde yap›lmas›n›n öneminin daha iyi anlafl›laca¤› düflünülmektedir.
fiekil 2. Basel-II Çal›flma Ortam›

Kaynak: Yayla ve Kaya, Basel-II, Ekonomik Yans›malar› ve Geçifl Süreci, 2005, s.13’den aktar›lm›flt›r.

Yukar›daki flekilde Basel-II çal›flma ortam›nda bulunan banka, müflteri, derecelendirme kuruluflu, sermaye piyasas› ve otorite gibi elemanlar›n birbirleriyle olan iliflkileri görülmektedir. çal›flma ortam›nda meydana gelen de¤ifl tokufllar da en önemli arac›n bilgi oldu¤u, elemanlar›n birbirlerine sunduklar›
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l o - üçüncü yap›sal blok,
¤unu oluflturan piyasa disiplininin Basel-II kapsam›nda sermaye yeterliliönemi daha iyi anlafl›lmaktad›r.
¤ine iliflkin olarak Basel-II’ye özgü de3. ÜÇÜNCÜ YAPISAL BLOK
GEREKL‹L‹KLER‹ VE XBRL
Çeflitli özellikleri itibariyle yukar›daki
paragraflarda aç›klanan üçüncü yap›sal blok çerçevesinde gerek bankalar›n ve gerekse iflletmelerin piyasa disiplini hükümlerinin bilgilendirme ve
aç›klama politikas› ›fl›¤›nda çeflitli gereklilikleri sa¤lamalar› kullanm›fl olduklar› sistemleri yeterli hale getirmeleri bu ba¤lamda gelifltirmeleri ve de¤ifltirmeleri gerekli olabilecektir (Candan ve Özün, 2006, 343). Bu konuyla ilgili olarak baz› kaynaklarda BaselII düzenlemeleri sonras›nda iflletmelerin uluslararas› flekil standartlar›nda
düzenlenmifl mali tablolara ve uluslararas› kabul edilebilir fleffafl›k düzeylerine geçmesi gerekece¤i belirtilmektedir (www.abank.com.tr; www.aksam.com.tr). Bu ba¤lamda çal›flman›n bu k›sm›nda bu gerekliliklerin neler oldu¤u k›saca özetlenmeye çal›fl›lacak ayr›ca finansal raporlar›n do¤ruluk, zamansall›k, geçerlilik ve fleffafl›k ilkeleri ›fl›¤›nda gerekli oldu¤u
düflünülen ve gelece¤in finansal raporlama dili olarak tan›mlanan XBRL
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tayl› bilgilerin kamuya aç›klanmas›
zorunlulu¤u getirilmektedir. Çünkü
sa¤l›kl› bir derecelendirme yap›labilmesi için finansal tablolar›n do¤ru ve
fleffaf olmas› gerekmektedir (Pop,
2006, 2). Do¤ru ve uygun olarak haz›rlanmam›fl olan bir mali tablo gerçekleri yans›tmayaca¤›ndan bankalar›n kredi risklerini gerekti¤i gibi ölçememeleri sonucunu do¤urmakta ve
iflletmeye daha yüksek faiz oranl› yani daha yüksek fiyatlar teklif etmesine sebep olmaktad›r (www.abank.com.tr).
Bu sebeple, iflletmeler teknolojinin de
geliflmesini f›rsat bilerek bu amaçla
bilgi sistemleri ve interneti kullanmakta, finansal raporlar›n› çeflitli formatlarda ilgililere sunmaktad›rlar
(Williams, Scifleet ve Hardy, 2006, 91).
BDDK Strateji Gelifltirme Dairesi yay›nlam›fl oldu¤u Basel-II Geliflme Raporlar› De¤erlendirmesinde (2006, 3)
haz›rl›k sürecinde yaflanan sorunlardan baz›lar›n›n, gerekli risk verilerinin
istenilen say›da ve nitelikte olmad›¤›
olarak aç›klanmaktad›r. Ayr›ca bankalar›n mevcut sistemlerinin Basel-II
gereklerinden farkl› olmas› ve reel
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sektör kurulufllar›n›n yeterince dokümantasyon, muhasebe ve kay›t sistemlerine sahip olmamalar› sonucunda verilerin tek bir kaynaktan otomatik olarak temin edilememesi gibi sorunlar›n meydana geldi¤inden de
bahsedilmektedir. (Basel-II Geliflme
Raporu, 2006, 3). Bu nedenle daha
öncede belirtildi¤i gibi yöneticilerin
ve tüm ilgililerin Basel-II sürecine iliflkin bilgilendirilmesi, iflletmelerin teknik seviyesi yüksek insan kayna¤› ve
bilgi sistemleri gibi unsurlara önemli
düzeyde yat›r›m yapmas› gerekmektedir. Dolay›s›yla finansal bilgilerin sunumu ve kullan›lmas› aç›s›ndan bilgisayarlar›n anlayabilece¤i dilde standart olarak oluflturulmufl bir raporlama diline ihtiyaç duyulmaktad›r (Hertig, 2005, 6; Williams, Scifleet ve
Hardy, 2006, 92). Bu çerçevede gelece¤in finansal raporlama dili olarak
belirtilen XBRL’nin bu gerekleri yerine getirece¤i ve problemleri önleyece¤i aç›klanmaktad›r (Willis, 2003, 56).
3.1. XBRL Önemi
XBRL (Extenbible Business Reporting
Language – Geniflleyebilir ‹flletme Raporlama Dili) iflletmelere ait bilgilerin
ve finansal verilerin elektronik ortamda daha az maliyetle daha h›zl›, daha
verimli ve daha do¤ru bir flekilde iletiflimi ve de¤iflimini sa¤layan standart
bir dijital raporlama dili olarak tan›mlanmaktad›r (Meal, 2004, 62; Khan,
2002, 74; IOMA, 2004, 11; Smith ve
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O’Kelly, 2005, 68; Sinnett, 2006,
40). Bu sayede kullan›c›lara çeflitli
faydalar sa¤layaca¤› belirtilen XBRL
geleneksel olarak internet arac›l›¤›yla
sunulan raporlama sistemlerine göre
çeflitli üstünlükleri bünyesinde bar›nd›rmaktad›r.
XBRL’nin en önemli özelli¤i geleneksel yöntemlerin aksine belgelerden
ziyade bilgilerin paylafl›lmas› olarak
göze çarpmaktad›r (Willis, 2003, 56).
Önceden belirlenmifl bir format ve
standartta haz›rlanm›fl olan bilgiler
sunulduktan sonra tekrar ilgili sistemlere girilmesi gerekmeden bilgisayarlar›n anlayaca¤› türde verilere dönüflebilmekte oluflabilecek hatalar asgariye indirilmektedir (Meal, 2004, 62).
Bu sebeple XBRL finansal raporlama
aç›s›ndan faydalar› olan bir geliflme
olarak düflünülebilir. ‹zleyen paragraflarda XBRL’nin faydalar› genel olarak incelenecektir.
3.2. XBRL’nin Sa¤layaca¤› Faydalar
XBRL’nin çeflitli ilgililere sa¤layaca¤›
faydalar flu flekilde s›ralanabilmektedir (www.bilisim.milliyet.com; Willis,
2003, 57; Khan, 2002, 74; Cunningham, 2005, 70; Stimpson, 2004, 40);
• XBRL, insan müdahalesi olmad›¤›
ve elle veri giriflini asgariye indirdi¤i
için güvenilir,
• XBRL ile raporlar daha az maliyetle
haz›rlanmaktad›r,
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• V e r i l e r e u l a fl m a k d a h a h gibi
› z l › amaçlar›
v e t uyerine
getirebilecek veri
paylafl›m ve da¤›t›m›n› kolaylaflt›ran
tarl›,
• Finansal verilerin sunumu ve da¤›t›- bir standartlar bütünü olarak düflünülmektedir (Erim, www.kobifinans.com.tr;
m› daha kolay,
www.referansgazetesi.com; Ubmat• Çeflitli yaz›l›m ortamlar›na entegrix, 2004, 2).
rasyonu kolay ve maliyetleri düflük,
Önceki k›s›mda belirtilen XBRL fayda• Finansal verilerin daha kolay analiz
lar› çerçevesinde hatalar› ve riski azaledilmesini sa¤lamakta.
tacak olan XBRL, finansal raporlar›n
Yukar›da say›lan faydalardan ötürü do¤ru, uygun ve verimli bir flekilde
XBRL Dünya genelindeki uygulama- sunulmas›n› sa¤layarak iflletmelerin
larda kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bu performans›n› artt›r›c› nitelikte rol oynoktada bu uygulamalardan biri ola- nayabilmektedir (Ubmatrix, 2004, 4rak de¤erlendirilebilecek Basel-II sü- 5). Ayr›ca BIS’in internet sitesinden
recindeki gereklili¤i ve XBRL, Basel-II elde edilen bilgi çerçevesinde Baseliliflkisi üzerinde durulacakt›r.
II’nin gelifltirilirken üçüncü blokla ilgili olarak, sunulacak verilerin analiz
3.3. XBRL ve Basel-II ‹liflkisi
edilebilir ve anlafl›l›r olmas› bu sebepFinansal hizmet veren iflletmeler aç›le uygun teknolojilerin gelifltirilmesi
s›ndan, Uluslararas› Finansal Raporlagerekti¤i vurgulanmaktad›r (www.bis.org).
ma Standartlar› (UFRS) ve Basel-II
XBRL bu noktada da bu amaca uystandartlar›n›n ayn› amaçlar› paylaflt›gun özellikler göstermektedir.
¤› düflünülmektedir (M›s›rl›o¤lu,
2006, 22). Çünkü her iki düzenleme Görülüyor ki XBRL format›nda, insan
ile amaçlanan iflletme faaliyetlerinin müdahalesi olmadan kolayca de¤ifl
fleffaf bir duruma getirilerek ilgili kifli- tokufl edilebilen, ulafl›labilen, karfl›lafller taraf›ndan daha do¤ru kararlar t›r›labilen ve analiz edilebilen bilgiler
al›nabilmesini sa¤lamakt›r. Önceki daha fleffaf, daha do¤ru, daha h›zl›,
bölümlerde veri paylafl›m› kolaylaflt›- ve az maliyetli finansal raporlama
ran standart bir finansal raporlama arac› olarak kullan›labilmektedir. Bu
dili olarak aç›klanan XBRL’nin de bah- sebeple Basel-II’nin üçüncü yap›sal
sedilen bu amaçlarla yak›nl›k göster- blo¤u çerçevesinde, gerekli fleffafl›¤›
di¤i görülmektedir. bu sebeple XBRL, ve verimlili¤i sa¤layarak piyasa disipliBasel-II düzenlemeleri çerçevesinde ninin devam›n› sürdürecek bir araç olgerekli olan piyasa disiplinini sa¤laya- du¤u düflünülmektedir.
bilecek ihtiyaç duyulan fleffafl›k, kullan›m kolayl›¤›, do¤ruluk, uygunluk
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4. SONUÇ
Basel-II yükümlülükleri sebebiyle flirketlerin ve bankalar›n de¤iflen trendleri yakalayarak her konuda oldu¤u gibi finansal raporlamayla ilgili de gelece¤e yönelik haz›rlanma faaliyetlerini yerine getirmeleri gerekti¤i düflünülmektedir.
Bu çerçevede Basel-II’nin üçüncü yap›sal blo¤u kapsam›nda gerekli görülen
zaman›nda, do¤ru, eksiksiz ve tutarl› bilgilerin sunulmas› gere¤ine hizmet
edecek sistemlere ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu ba¤lamda bu tür amaçlara yard›mc› olaca¤› belirtilen ve gelece¤in finansal raporlama dili olarak adland›r›lan XBRL’nin daha da önem kazand›¤› ve 2008 y›l›nda yürürlü¤e girmesi beklenen Basel-II’ye fayda sa¤layaca¤› düflünülmektedir.
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TÜRK‹YE MUHASEBE/F‹NANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARININ
UYGULANMA SÜREC‹: SORUNLAR,
ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
Prof. Dr. Nalan AKDO⁄AN *
I. G‹R‹ﬁ
ermaye piyasalar›n›n küreselleflmesi, uluslararas› yat›r›m kararlar› ve sermaye hareketleri ile flirket birleflmeleri, çeflitli ülkelerde yaflanan mali ve
ekonomik krizler nedeniyle yat›r›mc›lar›n katland›klar› zararlar; finansal
tablo kullan›c›lar›n› finansal tablolardaki bilgileri sorgular duruma getirmifltir.

S

Finansal tablolardaki bilgilerin;güvenilir, anlafl›labilir, ihtiyaca uygun, tarafs›z,
karfl›laflt›r›labilir, tam, özün önceli¤ine uygun bilgiler olabilmesi için bütün
dünyan›n uygulad›¤› ve bildi¤i muhasebe standart ve politikalar›n uygulanmas› gereklili¤ini ortaya ç›karm›fl ve muhasebe de ortak dil anlay›fl›n› getirmifltir.Ülkeler de uygulanan yerel muhasebe standartlar› terk edilmifl ve herkesin
benimsedi¤i ve uygulama taahhüdü verdi¤i uluslararas› muhasebe standartlar› uygulanmaya bafllanm›flt›r. Türkiye’ de de bu geliflmelere uygun olarak
uluslararas› muhasebe standartlar›n› benimsemifl ve Türkiye muhasebe standartlar› olarak yay›mlanm›flt›r.
Bu makalede Türkiye muhasebe standartlar›n›n niteli¤i, uygulamaya getirdi¤i de¤ifliklikler ve uygulanma sürecinde yap›lmas› gerekenler, sorunlar ve çözüm önerileri irdelenmifltir.(Akdo¤an,N)
II. TÜRK‹YE MUHASEBE STANDARTLARININ N‹TEL‹⁄‹ VE KAPSAMI
Türkiye muhasebe standartlar› seti; Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan muhasebe standartlar›, finansal raporlama standartlar›
ve yorumlardan oluflmaktad›r. Bu standartlar, Uluslararas› Muhasebe Stan* Baflkent Üniversitesi, Ö¤retim Üyesi
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dartlar› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
(IAS), Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (IFRS) ve yorumlar›n
(IFRIC) aynen Türkçe’ye çevrilmifl fleklidir.
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Kurulu (IASB) ;muhasebe standartlar›nda yak›nsamay› sa¤lamak üzere
uluslararas› muhasebe standartlar›n›n kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›n›
temel amaç olarak benimsemifltir..
Bu nedenle, muhasebe standartlar›nda yak›nsamay› sa¤lamak için büyük
bir görev üstlenmifltir.1973 – 2000
y›llar› aras›nda “Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi” (IASC) ad›yla görev yapan kurulun bu tarihe kadar yay›mlam›fl oldu¤u standartlar
“Uluslararas› Muhasebe Standard›
–UMS (IAS)”olarak tan›mlanm›flt›r.
2001 y›l›ndan sonra IASB , o güne
kadar yay›mlanan uluslararas› muhasebe standartlar›n› miras olarak devir
alm›fl ve bu standartlarla ilgili uyumlaflt›rma ve güncellefltirme çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r. Yeni yürürlü¤e konan standartlar ise, “Uuslararas› Finansal Raporlama Standard› UFRS(IFRS)” ad› alt›nda yeni numara
verilerek yay›mlanmaktad›r.
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Bütün standartlar (IAS ve IFRS ‘ler)
da set olarak “Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar›” olarak tan›mlanm›flt›r. Dolay›s›yla, finansal raporlama standartlar› kapsam›nda,
uluslararas› muhasebe standartlar›
(IAS), uluslararas› finansal raporlama
standartlar› (IFRS) ve yorumlar((IFRIC) yer almaktad›r.
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu da; Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n› set olarak aynen
uygulama konusunda ilke karar›n› alm›fl ve IASB’ le yap›lan telif hakk› sözleflmesi kapsam›nda uluslararas› muhasebe standartlar›n›n Türkçe çevirilerini Türk Muhasebe Standartlar›
olarak resmi gazetede yay›mlam›flt›r.
Yay›mlanan Standart ve Yorumlar
TMSK; Kavramsal Çerçeve d›fl›nda,
31 adet TMS kodlu ve 7 adet TFRS
kodlu muhasebe standard› yay›mlam›flt›r. Bunlardan TMS 30, 2007 y›l›
itibariyle yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Kurulca bugüne kadar yay›nlanan
muhasebe standartlar› ve yorumlar›
afla¤›daki gibidir:
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i. Kavramsal Çerçeve
Framework for the Preparation and
Presentation of Financial Statements

Finansal Tablolar›n Haz›rlanmas› ve
Sunumu ile ilgili Kavramsal Çerçeve
S›ra no:1, 16.01.2005 Tarih 25702 say›l› R.G

ii. IFRS (TFRS) Kodu ile yay›mlanan Muhasebe Standartlar›
ULUSLARARASI F‹NANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARI
IFRS 1- First-time Adoption of
International Financial Reporting
Standards

TÜRK‹YE F‹NANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARI
TFRS 1-Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar›n›n ‹lk Uygulamas›
S›ra no.34, 31.03.2006 Tarih, 26125 say›l› R.G

IFRS 2 - Share-based Payment

TFRS 2-Hisse Bazl› Ödemeler
S›ra no:36, 31.03.2006 Tarih, 26125 say›l› R.G

IFRS 3-BusinessCombinations
(Eski IAS 22 Yerine Geçti)
(ikinci k›sm› taslak olarak haz›rlanm›flt›r.Yak›nda
yay›mlanacak, Business combinations-combina tions by
contract Alone or Involving Mutal Entites)

IFRS 4 – Insurance Contracts

TFRS 3-fiirket Birleflmeleri

S›ra no:35 , 31.03.2006 Tarih, 26125 say›l› R.G

TFRS 4-Sigorta Sözleflmeleri

(Eski IAS 35 Discontinued Operations ‘un yerine geçti)

S›ra no:30, 25.03.2006 Tarih, 26119 say›l› R.G

IFRS 6 Exploration for and
Evaluation of Mineral Resources

TFRS 6-Maden Kaynaklar›n›n
Araflt›r›lmas› ve De¤erlendirilmesi

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

TFRS 7-Finansal Araçlar: Aç›klamalar

S›ra no:18, 31.01.2006 Tarih, 26066 say›l› R.G

30.01.2007– 26419 say›l› R.G

IFRS 8 Operation Segment

TFRS 8- Faaliyet Bölümleri

(2009 da yürürlü¤e giriyor)

(Henüz Taslak)
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iii. IAS (TMS) kodu ile yay›mlanan standartlar
IAS – 1 Presentation of Financial
Statements

TMS-1 Finansal Tablol ar›n Sunuluflu
S›ra no:2, 16.05.2005 Tarih, 25702 sa y›l› R.G

TMS-1 Finansal Tablol ar›n Sunuluflu
(De¤ifliklik)
12.04.2006– 26137 sa y›l› R.G

IAS - 2 Inventories

TMS-2 Stoklar
S›ra no:3, 15.01.2005 Tarih, 25701 say›l› R.G

TMS-2 Stoklar(De¤ifliklik)
11.04.2006– 26136 sa y›l› R.G

IAS- 7 Cash Flow Statements

TMS-7 Nakit Ak›fl Tablolar›
S›ra no:4, 18.01.2005 Tarih, 25704 sa y›l› R.G

IAS - 8 Accounting Policies,Changes in
Accounting Estimates and Errors

TMS-8 Muhasebe Politikalar›, Muhasebe
Tahminlerinde De¤ifliklikler ve Hatalar

IAS – 10 Events After the Balance Sheet
Date

TMS-10 Bilanço Tarihi nden Sonraki
Olaylar

IAS – 11 Construction Contracts

TMS-11 ‹nflaat Sözleflmeleri

S›ra no:5, 20.10.2005 Tarih, 25972 sa y›l› R.G

S›ra no:6, 20.10.2005 Tarih, 25972 sa y›l› R.G

S›ra no:7, 20.10.2005 Tarih, 25978 say›l› R.G

IAS – 12 Income Taxes

TMS-12 Gelir Vergileri
S›ra no:31, 28.03.2006 Tarih, 26122 say›l› R.G

(US-Gaap la uyum için de¤ifltirilmek üzere çal›flmalar
yap›l›yor)

TMS-12 Gelir Vergileri (De¤ifliklik)
28.10.2006– 26330 sa y›l› R.G.

IAS – 14 Segment Reporting

TMS-14 Bölümlere Göre Raporlama

Yürürlükten kald›r›ld›. Yerine IFRS 8 Operation
Segme nt yay›mland›.

S›ra no:24, 03.03.2006 Tarih, 26097 say›l› R.G.
2009 da yür ürlükten kalkacak yerine TFRS 8
haz›rlan›yor henüz taslak

IAS – 16 Property Pl ant and Equ›pment

TMS-16 Maddi Duran Varl› klar

IAS- 1 7 Leases

TMS-17 Kiralama

S›ra No: 31.12.2005 Tarih 26040 say›l› R.G

S›ra no:21, 24.02.2006 Tarih, 26090 say›l› R.G

IAS – 18 Revenue

TMS-18 Has›lat

(US-Gaap la uyum için de¤ifltirilmek üzere çal›flmalar
yap›l›yor)

S›ra no:10, 09.12.2006 Tarih, 26018 say›l› R.G

IAS - 19 Employee Benefits

TMS-19 Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar

(IFRS 3 ün ikinci k›sm› ile ilgili taslak bu standard› da
de¤ifltiriyor)

S›ra no:33, 30.03.2006 Tarih, 26124 say›l› R.G

IAS - 20 Accounting for Government
Gran ts and Disclosure of Government
Assistance

TMS-20 Devlet Teflviklerinin
Muhasebelefltirilmesi ve Devlet
Yard›mlar›n›n Aç›kl anmas›
S›ra no:8, 01.11.2005 Tarih, 25983 say›l› R.G

(US-Gaap la uyum için de¤ifltirilmek üzere çal›flmalar
yap›l›yor)

IAS – 21 The Effects of Changes in
Foreign Exchange Rates
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TMS-21 Kur De¤ifliminin Etkileri
S›ra no:13, 31.12.2005 Tarih, 26040 say›l› R.G
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IAS – 23 Borrowing Costs

TMS-23 Borçlanma Maliyetleri
S›ra no:9, 09.11.2005 Tarih, 25988 say›l› R.G

IAS – 24 Related Party Disclosures

TMS-24 ‹liflkili Taraf Aç›klamalar›

IAS – 26 Accounting and Reporting by
Retirement Benefit Plans

TMS-26 Emeklilik Fayda Planlar›nda
Muhasebelefltirme ve Raporlama

IAS – 27 Consolidated and Separete
Financial Statements

TMS-27 Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolar

IAS – 28 Invesments in Associaties

TMS-28 ‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar

IAS – 29 Financial Reporting in
Hyperinflationary Economies

TMS-29 Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama

S›ra no:17, 31.12.2005 Tarih, 26040 say›l› R.G

S›ra no:23, 01.03.2006 Tarih, 26095 say›l› R.G

S›ra no:11, 17.12.2005 Tarih, 26026 say›l› R.G
S›ra no:12, 27.12.2005 Tarih, 26036 say›l› R.G

S›ra no:16, 31.12.2005 Tarih, 26040 say›l› R.G

IAS – 30 Disclosures in the Financial
Statements of Banks and Similar Financial
Institutions

TMS-30 Bankalar›n ve Benzeri Finansal
Kurulufllar›n Finansal Tablolar›nda
Yap›lacak Aç›klamalar

(Yürürlükten kald›r ›ld›)

S›ra no:29, 25.03.2006 Tarih, 26119 say›l› R.G
(Yürürlükte n kald›r›ld›

IAS – 31 Interests In Joint Ventures

TMS-31 ‹fl Ortakl›klar›ndaki Paylar

IAS – 32 Financial Instruments:
Presentation
IAS – 33 Earnings per Share

TMS-32 Finansal Araçlar: Sunum

S›ra no:14, 31.12.2005 Tarih, 26040 say›l› R.G
28.10.2006 – 26330 say›l› R.G

TMS-33 Hisse Bafl›na Kazanç
S›ra no:32, 28.03.2006 Tarih, 26122 say›l› R.G

IAS – 34 Interim Financial Reporting

TMS-34 Ara Dönem Finansal Raporlama
S›ra no:19, 02.02.2006 Tarih, 26068 say›l› R.G

IAS – 36 Impairment of Assets

TMS-36 Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü

(IFRS- 3 kapsam›nda de¤iflikler üzerinde çal›fl›l›yor)

S›ra no:28, 18.03.2006 Tarih, 26112 say›l› R.G

IAS – 37 Provisions, Contingent Liabilities
and Contingent Assets

TMS-37 Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve
Koflullu Varl›klar

(US-Gaap la uyum için de¤ifltirilmek üzere çal›flmalar
yap›l›yor.IAS 19 paralel çal›flmalar sürüyor.Taslak
yay›nlanm›flt›r)

S›ra no:20, 15.02.2006 Tarih, 26081 say›l› R.G

IAS – 38 Intangible Assets

TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varl›klar

(IFRS- 3 kapsam›nda de¤iflikler üzerinde çal›fl›l›yor)

S›ra no:26, 17.03.2006 Tarih, 226111 say›l› R.G

IAS – 39 Financial Instruments:
Recognition and Measurement

TMS-39 Finansal Araçlar:
Muhasebelefltirme ve Ölçme

IAS – 40 Investment Property

TMS-40 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller

IAS – 41 Agriculture

TMS-41 Tar›msal Faaliyetler

03.11.2006 Tarih, 26335 say›l› R.G
S›ra no:27, 17.03.2006 Tarih, 26111 say›l› R.G
S›ra no:22, 24.02.2006 Tarih, 26090 say›l› R.G
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›v. TMSK taraf›ndan yay›mlanan ve yay›mlanacak yorumlar
SIC-10
Government Assistance - No Specific
Relation to Operating Activities

SIC YORUMLARI
TMS Yorum 10
Devlet Yard›mlar› – ‹flletme Faaliyetleri ile
Özel Bir ‹liflkisi Bulunmayanlar
09.03.2007 - 26457 say›l› R.G

SIC-12
Consolidation—Sp ecial Purpose Entities

TMS Yorum 12
Konsolidasyon – Özel Amaçl› ‹flletmeler

SIC-13
Jointly Controlled Entities - Non - Monetary
Contributions by Venturers

TMS Yorum 13
Müfltereken Kontrol Edilen ‹flletmeler Ortak Giriflimcilerin Parasal Olmayan
Kat›l›m Paylar›

SIC-15
Operating Leases - Incentives

TMS Yorum 15
Faaliyet Kiralamalar› –Teflvikler

SIC-21
Income Taxes - Recovery of Revalued Non Depreciable Assets

TMS Yorum 21
Gelir Vergileri - Yeniden De¤erlenen
Amortismana Tabi Olmayan Varl›klar›n Geri
Kazan›m›

SIC-25
Income Taxes - Changes in the Tax Status of
an Entity or its Shareholders

TMS Yorum 25
Gelir Vergileri - ‹flletmenin veya
Hissedarlar›n›n Vergi Statüsündeki
De¤ifliklikler

SIC-27
Evaluating the Substance of Transactions
Involving the Legal Form of a Lease

TMS Yorum 27
Yasal Aç›dan Kiralama Gör ünümündeki
‹fllemlerin Özünün De¤erlendirilmesi

SIC-29
Service Concession Arrangements:
Disclosures

TMS Yorum 29
Aç›klama-‹mtiyazl› Hizmet Anlaflmalar

SIC-31
Revenue - Barter Transactions Involving

TMS Yorum 31
Has ›lat - Reklam Hizmetleri ‹çeren Takas
(Barter) ‹fllemleri

SIC-32
Intangible Assets—Web Site Costs

TMS Yorum 32
Maddi Olmayan Duran Varl›klar - ‹nternet
Sitesi Maliyetleri

09.03.2007 - 26457 say›l› R.G

09.03.2007 - 26457 say›l› R.G

09.03.2007 - 26457 say›l› R.G

09.03.2007 - 26457 say›l› R.G

09.03.2007 - 26457 say›l› R.G

09.03.2007 – 26457 say›l› R.G

09.03.2007 - 26457 say›l› R.G

09.03.2007 - 26457 say›l› R.G

09.03.2007 - 26457 say›l› R.G
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TFRS YORUMLARI
IFRIC 1
TFRS Yorum 1
Changes in Existing Decommissioning,
Mevcut Hizmetten Çekme, Restorasyon ve
Restoration and Similar Liabilities
Benzeri Yükümlülüklerdeki De¤ifliklikler

IFRIC 2
Members’ Shares in Co-operative Entities
and Similar Instruments
IFRIC 4
Determining whether an Arrangement
contains a Lease
IFRIC 5
Rights to Interests arising from
Decommissioning, Restoration and
Environmental Rehabilitation Funds

IFRIC 6
Liabilities arising from Participating in a
Specific Market—Waste Electrical and
Electronic Equipment

Tebli¤ Haz›rlan›yor
TFRS Yorum 2
Üyelerin Kooperatif ‹flletmelerdeki Hisseleri
ve Benzeri Finansal Araçlar
Tebli¤ Haz›rlan›yor
TFRS Yorum 4
Bir Anlaflman›n Kiralama ‹fllemi ‹çerip
‹çermedi¤inin Belirlenmesi
Tebli¤ Haz›rlan›yor
TFRS Yorum 5
Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre
Rehabilitasyon Fonlar›ndan Kaynaklanan
Paylar Üzerindeki Haklar
Tebli¤ Haz›rlan›yor
TFRS Yorum 6
Özel Bir Piyasaya Kat›l›mdan Do¤an
Yükümlülükler - At›k Elektrikli ve
Elektronik Aletler

IFRIC 7
Appl ying the Restatement Approach under
IAS 29 Financial Reporting in
Hyperinflationary Economies

Tebli¤ Haz›rlan›yor
TFRS Yorum 7
TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama Standard› Kapsam›nda
Düzeltme Yaklafl›m›n›n Uygulanmas›

IFRIC 8
Scope o fFRS
I 2

Tebli¤ Haz›rlan›yor
TFRS Yorum 8
TFRS 2’nin Kapsam›
Tebli¤ Haz›rlan›yor

TMSK, ayr›ca KOB‹’ler için ayr› bir muhasebe standart tasla¤› haz›rlam›flt›r.
Yak›n tarihte bu standard›n da yay›mlanmas› beklenmektedir. Küçük ve Orta büyüklükteki iflletmeler için haz›rlanan bu standart, özde yay›mlanm›fl
muhasebe standartlar› setine benzemekle beraber, daha basit, muhasebe
standartlar›n›n özeti niteli¤indedir.Standart, k›rk bölümden ve konu bafll›klar›na göre oluflmufltur .KOB‹LER’le direkt iliflkisi bulunmayan standartlar kapsama al›nmam›flt›r.Türkiye muhasebe standartlar›n›n seçenek sundu¤u baz›
uygulamalarda yaln›zca daha basit seçenek önerilmifltir.Ölçme ve de¤erlemede basitlefltirilmeye gidilmifltir.
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Muhasebe standartlar›n›n uygulanmas› aç›s›ndan ülkemizdeki uygulamaya bakt›¤›m›zda afla¤›daki durum
saptamas›n› yapabiliriz:
• Borsaya kay›tl› iflletmeler TFRS
(IFRS) esasl› konsolide finansal tablolar› haz›rlamaya bafllam›flt›r. Baz› firmalarda 2004 y›l›ndan itibaren konsolide tablolar›n haz›rlanmas›nda bu
uygulama k›smen yap›l›yor.
• BDDK yay›mlad›¤› yönetmeliklerle
TMS standartlar›na uyulaca¤›n› aç›klam›flt›r.Bankalar TMS/TFRS esasl›
konsolide tablo haz›rlamaya bafllam›fllard›r.
• ‹kili uygulama halen devam etmektedir. Borsada yay›mlananlar TMS/TFRS
esaslar›na göre haz›rlan›rken, yasal
tablolar henüz eski uygulamalara
(Tekdüzene ve Vergi Kanunlar›na)
göre düzenlenmektedir.
• Konsolide tablolar TMS esasl› düzenlenirken bireysel(ferdi) bilançolar
halen eski uygulamaya göre düzenlenmektedir..Borsaya kay›tl› olmayan
iflletmeler henüz TMS esaslar›n› uygulamaya bafllamam›flt›r.
III. TMS / TFRS’LER‹N UYGULANMA
SÜREC‹NDE ‹ZLENECEK YOL
TMS/TFRS ‘lerin uygulanma sürecinde afla¤›daki ifllemlerin yap›lmas› gerekir:

1. TMS/TFRS’lerin, UFRS’lerle uyumunun sa¤lanmas›
Dünyadaki muhasebe uygulamalar›na paralel olarak, muhasebede ortak
dilin oluflturulmas› amac›yla ,Türkiye
muhasebe standartlar›n›n da uluslar
aras› finansal raporlama standartlar›
ile uyumlu olmas› gerekir. Bu koflul
UFRS’ler aynen al›narak ve tam set
olarak yay›mlanarak yürürlü¤e konmak suretiyle sa¤land›.Türkiye uluslararas› finansal raporlama standartlar›n› uygulamaya koyarken yasal düzenleme yolunu seçmifl, ve tam metni
çevirmifltir.
Dünya uygulamalar›na bak›ld›¤›nda,
uluslararas› finansal raporlama standartlar›n›n kendi ülkelerinde uygulamaya konulmas›nda, yasal düzenleme yoluyla ya UFRS’lere at›fda bulunulmufl ya da tam metnin aktar›m›nda bulunulmufl ve tam çevirisini yaparak kendi ülke standard› olarak yay›mlanm›fl ya da di¤er yollarla standart numaralar› farkl› olmakla beraber özde uluslararas› finansal raporlama standartlar› ile uyumlaflt›r›larak
yay›mlanm›flt›r.
Kanun ve düzenleme yoluyla finansal
raporlama standartlar›n›n uygulamaya konulmas›nda dünyada ve geliflmifl sermaye piyasalar›nda yak›nsaman›n niteli¤i afla¤›daki gibi olmufltur (Bob Mednick, IFAC Compl›ance Advisory panel):
.
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UFRS’lere At›f
Tam Metin Aktar›m›
Di¤er yollarla

Tüm Ülkeler
%60
%20
%20

Geliﬂmiﬂ Sermaye Piyasalar›nda
%50
%35
%15

2. Kanun veya di¤er düzenlemelerle TMS /TFRS’lere yasal nitelik
kazand›r›lmas›
Muhasebe standartlar›n›n uygulanabilirli¤inin sa¤lanabilmesi için yasal nitelik
tafl›mas› ve ba¤lay›c› olmas› gerekir.
TMS/TFRS’ler resmi gazetede yay›mland›. Dolay›s›yla yasal bir düzenlemedir.
Ayr›ca Türk Ticaret Yasas› tasla¤›nda bu standartlara at›flar vard›r. Kanunla,
Türkiye muhasebe standartlar› yay›mlama yetkisi bulunan Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu (TMSK) kurulmufltur.Dolay›s›yla Türkiye muhasebe standartlar›n›n yasal dayana¤› bulunmaktad›r.
3. ‹lgi gruplar›nca TMS’lerin benimsenmesi ve uygulaman›n baﬂlat›larak
desteklenmesi
Muhasebe standartlar›n›n kolayca uygulamaya girebilmesi için ,ilgi gruplar›n›n bu standartlar› benimsemesi, önemine inanmas› ve uygulamay› bafllatarak bu standartlara göre haz›rlanan muhasebe bilgilerini kullanmay› istemesi gerekir.
Afla¤›da s›ralanan ilgi gruplar›n›n TMS /TFRS’leri benimsemesi ve uygulama
konusunda talimat ve destek vermesi gerekmektedir
• Ortaklar
• Yönetim Kurullar›
• TÜRMOB
• SPK
• BDDK
• TOBB
• Maliye Bakanl›¤›
• Hazine Müsteflarl›¤›
• Baflbakanl›k Yüksek Denetleme Kurulu
• Bankalar
• Yat›r›mc›lar
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• M u h a s e b e c i l e r , M a l i M üÇeflitli
fl a v iülkelerdeki
r l e r , Y e -uygulamalara baminli Mali Müflavirler
k›ld›¤›nda, baz› ülke uygulamalar›nda
denetim standartlar›n›n meslek ör• Denetim flirketleri
gütleri bünyesinde kurulan kurullar
• Di¤er ‹lgililer
arac›l›¤› ile yay›mland›¤›, baz› ülkeler4. TMS’lere paralel olarak bu uy- de yasayla bu standartlar› yay›mlayagulaman›n denetlenmesini sa¤la- cak ba¤›ms›z bir kurul kuruldu¤u, ve
yacak uluslararas› denetim stan- bu kurul taraf›ndan standartlar›n yadartlar› ile uyumlu TÜRK‹YE DE- y›mland›¤› veya kanun ve di¤er düNET‹M STANDARTLARI’NIN uy- zenlemelerle yay›nland›¤› görülmekgulamaya etkin bir ﬂekilde kon- tedir. Baz› ülkelerde,örne¤in ‹ngiltere
mas› gerekir.
uygulamas›nda ba¤›ms›z bir muhaseMuhasebe standartlar›n›n sa¤l›kl› ola- be üst kurulu bulanmakta ve bu kurak uygulanabilmesi için bu standart- rula ba¤l› ama ba¤›ms›z çal›flan mular›n denetlenmesi gerekir. Denetim hasebe standartlar› kurulu, denetim
sürecinin sa¤l›kl› olarak yap›labilmesi standartlar› kurulu,gözetim kurulu,fiiçin, uluslar aras› denetim standartla- nansal tablolar› inceleme kurulu gibi
r›na uyumlu denetim yap›lmas› gere- kurullar bulunmaktad›r. Bu kurullar
kir. Bu nedenle çok bafll›l›¤› önleye- ba¤›ms›z olup, biri birlerinin çal›flma
cek ve bütün kesimleri ba¤lay›c› Tür- alan›na müdahale etmezler ama çakiye Denetim Standartlar›n›n yay›m- l›flmalar›n› yaparken, standartlar› yalanmas› gerekir.Denetim standartlar› y›mlarken koordineli çal›fl›rlar.Herbütün kesimlerce benimsenmeli ve hangi bir konuda muhasebe standardenetim standartlar› yay›mlayan ku- d› yay›mlanm›flsa bu standard›n nas›l
rul, bu konuda ba¤›ms›z ve tek otori- denetlenece¤i de denetim standartlar› kurulu taraf›ndan yay›mlanmakte olmal›d›r.
Ülkemizde bu konuda tart›flmalar›n tad›r. Denetim standartlar›n›n meslek
odak noktas›, standartlar›n kimin ta- örgütleri taraf›ndan, kanun ve di¤er
raf›ndan yay›nlanaca¤› hususunda düzenlemelerle veya di¤er standart
yo¤unlaflmaktad›r. SPK , bu konuyu koyucular taraf›ndan yay›nlanm›fl olkendi yetkisinde görürken, TÜRMOB mas›na göre yap›lan yüzde da¤›l›m›,
hakl› olarak meslek örgütü olarak .dünyada ve geliflmifl sermaye piyakendi bünyesinde kurdu¤u Türkiye sas› olan ülkelerde afla¤›da gösterilDenetim Standartlar› Kurulu’nun bu di¤i gibidir (Bob Mednick,IFAC
standartlar› yay›nlamas› gereklili¤ine Compl›ance Advisory panel).
inanmaktad›r.
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Tüm Ülkeler Geliﬂmiﬂ Sermaye Piyasalar›
1. Meslek Örgütleri Taraf›ndan
%50
%70
2. Kanun ve Di¤er Düzenlemelerle
%40
%25
3.Di¤er Standart Koyucular Taraf›ndan %10
%05
Da¤›l›mdan da görülece¤i üzere, gerek sermaye piyasas› geliflmifl ülkelerde,
gerekse tüm dünyada denetim standartlar› %50 oran›nda meslek örgütleri
taraf›ndan yay›mlanm›flt›r.Ancak Enron olay›ndan sonra denetim standartlar›n›n kanun ve di¤er düzenlemeler yoluyla veya di¤er standart koyucular taraf›ndan haz›rlanma e¤iliminin artt›¤›n› (‹ngiltere örne¤inde oldu¤u gibi) söyleyebiliriz.
5. Kalite güvencesi gözetim program› oluﬂturulmal› ve gözetimi yapacak
yetkili kuruluﬂlar belirlenmelidir
TMS’lerin tam olarak uyguland›¤›ndan, finansal tablolar›n gerçe¤e uygun olarak haz›rlan›p güvenilir oldu¤undan ve etkin ve yüksek kalitede bir denetimin yap›ld›¤›ndan emin olunmal›d›r.
Finansal tablolar›n uluslararas› denetim standartlar›na uygun olarak denetlendi¤inden emin olmak için ise, kalite güvencesi gözetim program› oluflturulmal›d›r.Gözetimin hangi yetkili kurulufl taraf›ndan yap›laca¤› hususu da
ayr›ca belirlenmelidir Tüm ülkelerde ve geliflmifl sermaye piyasalar›nda kalite güvencesi gözetim program›na sahip olanlar›n yüzde da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:
Tüm Ülkeler Geliﬂmiﬂ Sermaye Piyasalar›
Kalite güvencesi gözetim
program› var
%67
%90
Kalite güvencesi gözetim
program› yok
%33
%10
Verilerden de izlenece¤i üzere, sermaye piyasas› geliflmifl ülkelerde kalite güvencesi gözetim program› vard›r.Ülkemizde gözetimin kimin taraf›ndan yap›laca¤› henüz belirlenmemifltir.Bu konuda yetki tart›flmalar› devam etmektedir.
Ayni flekilde disiplin cezalar›n›n kimin taraf›ndan verilece¤i belirlenmelidir.
Dünyada ve geliflmifl sermaye piyasalar›nda gözetim ve disiplin ifllevinden
kimlerin sorumlu oldu¤u afla¤›da gösterildi¤i gibidir (Bob Mednick,IFAC
Compl›ance Advisory panel):
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Tüm Ülkeler

Geliﬂmiﬂ Sermaye Piyasalar›

1.Meslek Örgütleri Sorumlu

%65

%50

2. D›fl kurumlar Sorumlu

%15

%25

3.Birlikte Sorumluluk

%20

%25

‹ngiltere uygulamas›na bakt›¤›m›zda, birlikte sorumluluk oldu¤unu, gözetim
kurulunun ba¤›ms›z olarak çal›flt›¤›n› ve Muhasebe Üst Kurulu’na ba¤l› oldu¤u görülmektedir. Gözetim Kurulu, Borsan›n belli büyüklükteki flirketlerini denetleyen büyük denetim firmalar›n›n gözetimini yaparken, küçük flirketlerin denetimini yapan denetim flirketlerinin gözetimi de meslek örgütü taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Türkiye’de de bu modelin uygulanmas› ,birlikte sorumluluk tafl›nmas› uygun
olur. Esasen flu andaki uygulama da o yöndedir. SPK denetimini yapan denetim flirketlerinin gözetimini SPK; banka denetimi yapan denetim flirketlerin
gözetimini k›smen BDDK , tam tasdik ifllemlerinin gözetimini Maliye Bakanl›¤› yapmaktad›r. Meslek örgütü de meslek mensuplar›n›n genel denetimini
yapmakta ve disiplin cezalar›n› vermektedir.
6. Muhasebe mesle¤indeki etik kurallar› iﬂletilmelidir
Kalite güvence sisteminin oluflturulmas›nda ba¤›ms›z denetim yapacak ekibin
sorumluluklar›
bulunmaktad›r. Denetim flirketi ba¤›ms›z olmal› ve firman›n ve elemanlar›n›n
gerekli etik kurallara göre faaliyetlerini yürütmesini güvence alt›na alacak politika ve prosedürleri oluflturmak zorundad›r.
Bu husus IFAC taraf›ndan yay›nlanan Etik Kurallarla (Code of Ethics) birlikte
ele al›nmal›d›r.
Profesyonel anlamda Etik kurallar afla¤›dakileri içerir:
• Dürüstlük
• Tarafs›zl›k
• Mesleki Yeterlilik, Mesleki Özen ve Titizlik
• Güvenilirlik
• Mesleki Davran›fl
7. Sürekli E¤itim
UFRS’lerdeki de¤ifliklikler sürekli olarak yak›ndan izlenmeli ve TMS’ler bu de¤ifliklikler kapsam›nda devaml› olarak güncellefltirilmelidir. – Standartlar, süM a r t
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rekli olarak de¤iflti¤inden, meslek
mensuplar› da bilgilerini sürekli olarak yenilemek durumundad›r. Dün
ö¤rendi¤imiz ve çok iyi bildi¤imiz bir
konu bu gün de¤iflmifl olacakt›r. Bu
nedenle sürekli e¤itim programlar›
uygulanmal›d›r.
Yukar›da s›ralanan hususlar birlikte
düzenlendi¤i zaman Türkiye Muhasebe Standartlar› uygulamalar›nda
baflar›y› yakalamak ve dünya ile birlikte ortak muhasebe dilini kullanmak mümkün olabilecektir.
Yoksa sadece Standartlar›n yay›mlanm›ﬂ olmas› yeterli olmaz.Bunlar›n benimsenerek do¤ru ve tam olarak uygulanmas› gerekir.
IV. TMS UYGULAMALARINDA
KARﬁILAﬁILAN SORUNLAR
TMS uygulamalar› sürecinde karfl›lafl›lan en önemli sorun, bu standartlar›n
anlafl›lmas›n›n zor olmas›,standartlar›n teknik karmafl›k bilgilerle donat›lm›fl olmas› , bu nedenle uygulamada
farkl› uygulamalar› bünyesinde tafl›m›fl olmas›d›r.
Teknik olarak standartlar›n uygulanmas› zordur.

V. TMS UYGULAMALARININ
F‹NANSAL TABLOLARA ETK‹S‹
TMS uygulamalar›, mevcut uygulamaya baz› de¤ifliklikler getirmektedir.
Özellikle TMS’lerin finansal tablolara
etkisini afla¤›daki gibi özetleyebiliriz:
i. Finansal tablolar›n biçimsel yap›s›ndaki (s›n›fland›rmas›ndaki) de¤ifliklikler
ii. Kapsamdaki de¤ifliklikler
iii. Ölçme –De¤erleme’deki de¤ifliklikler
iv. Dipnot ve aç›klay›c› bilgilerdeki
de¤ifliklikler
i- Biçimsel Yap›, S›n›fland›rmadaki
De¤iﬂiklikler
TMS uygulamalar›yla; bilanço, gelir
tablosu ve nakit ak›fl tablolar›nda s›n›fland›rmada baz› de¤ifliklikler olmakta ve biçimsel yap› etkilenmektedir.
TMS kritelerine göre bütün aktif ve
pasif kalemler,gelir ve giderler ,nakit
ak›fllar yeniden belirlenecektir.
Bilançoda aktif ve pasif kalemlerin s›n›fland›r›lmas› TMS esaslar›na göre
yeniden yap›lacakt›r.Örne¤in;
• Menkul k›ymetler
• Yat›r›m amaçl› gayr›menkuller
• Canl› varl›klar(Biyolojik Varl›klar)

Bafllang›çta uygulanacak muhasebe
politikalar›n›n belirlenmesi gerekir.

• Sat›fl için elde tutulan ve durdurulan faaliyetlerle ilgili varl›k ve borçlar

TMS’lerin uygulanmas›n› bilen e¤itimli personel ihtiyac› vard›r

• ‹nflaat sözleflmeleri
• ‹liflkili taraflardan alacak ve borçlar
• Hizmet maliyetlerinin s›n›fland›r›lmas›
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v . s . g i b i y e n i b a fl l › k l a r
porlanacakt›r.
Gelir tablosunda, gelir ve giderlerin
s›n›flamas›, karlar›n oluflumu yeniden
yap›lacakt›r. Ola¤and›fl› gelir ve karlar
ve ola¤and›fl› gider ve zararlar ayr›
bölüm olarak raporlanmayacak ve
durdurulan faaliyetlerle ilgili gelir ve
karlar , gider ve zararlar ayr› raporlanacakt›r.
Gelir tablosunda, ifltiraklerin öz kaynak yöntemiyle de¤erlenmesinden
kaynaklanan karlar-zararlar aç›kça
görülecek flekilde raporlanacakt›r
Az›nl›k paylar›na düflen dönem net
kar veya zararlar› dönem net kar›n›n
(zarar›n›n) içeri¤inde
ancak tutar› ayr›ca gösterilmek suretiyle raporlanacakt›r.
Çal›flmayan k›s›m giderlerinin raporlanaca¤› bölüm de¤iflecektir.
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›k giderleri, karfl›l›k giderlerinin yer ald›¤› di¤er ola¤an giderlerden ç›kart›larak
sat›fllar›n maliyeti bölümünde yer alacakt›r. Ayni flekilde stoklarla ilgili konusu kalmayan karfl›l›klar da sat›fllar›n maliyetini azaltacak flekilde raporlanacakt›r.
Nakit ak›fl tablolar›nda ise,direkt veya
endirekt yöntemlerde nakit ak›fllar›n›n s›n›fland›r›lmas›nda eski uygulamaya göre farkl› bir s›n›flama söz konusudur.Nakit ak›fllar›; iflletme faaliyetleri, yat›r›m faaliyetleri ve finansman faaliyetleri olarak üç ana
bölüme ayr›larak raporlanacakt›r.
M a r t
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ii.
TMS politikalar›na göre bilançoda yer
almamas› gereken ancak önceki ulusal muhasebe standartlar› ve mevzuat gerekleri nedeniyle bilançoda yer
alan aktif ve pasif kalemler bilançodan ç›kart›l›r. Örne¤in;
• Özellikli varl›klarla ilgili olmad›¤›
halde aktifle4fltirilen finansman giderleri ve kur farklar›
• Araflt›rma giderleri gibi.
Veya TMS politikalar›na göre bilançoda yer almas› gereken ancak önceki ulusal muhasebe standartlar› ve
mevzuat gerekleri nedeniyle bilançoda yer almayan aktif ve pasif kalemler bilançoya dahil edilir.Örne¤in;
• Ertelenmifl vergi varl›¤› veya ertelenmifl vergi borcu
• K›dem tazminat› karfl›l›klar›
• Garanti karfl›l›klar› gibi
Veya TMS politikalar›na göre gelir
tablosunda yer almas› gereken ancak
önceki ulusal muhasebe standartlar›
ve mevzuat gerekleri nedeniyle gelir
tablosunda yer almayan gelir ve gider kalemleri gelir tablosuna dahil
edilir.Örne¤in;
• Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetlerin gerçe¤e uygun de¤erindeki art›fl
veya azal›fllar
• Ertelenmifl vergi gelir etkisi, ertelenmifl vergi gider etkisi
• Maddi duran varl›k, maddi olmayan duran varl›k de¤er düflüklü¤ü
karfl›l›¤› gibi
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iii. Ölçümleme ve de¤erleme
ölçütlerinde de¤iﬂiklikler
De¤erlemede kullan›lan ölçütler
• Gerçe¤e uygun de¤er
• Net gerçe¤e uygun de¤er
• Maliyet bedeli
• Net gerçeklefltirilebilir de¤er
• Geri kazan›labilir tutar
• Net bugünkü de¤er(‹skonto edilmifl maliyet)
• Tahmini (Varsay›lan )Maliyet
iv. Dipnot ve aç›klay›c› bilgilerdeki
de¤iﬂiklikler
TMS’ler eski uygulamalara göre iflletmenin uygulad›¤› muhasebe politikalar› ve ölçme ve de¤erleme esaslar›
ile ilgili olarak daha fazla ayr›nt›l› bilginin dipnotlarda ve aç›klay›c› bilgilerde verilmesini istemektedir.
VI. TMS ‘LER‹N ‹LK KEZ
UYGULANMASI
TMS’ ye ilk kez geçiflte, geçifl tarihinde düzenlenecek aç›l›fl bilançosu ile
raporlama tarihine kadar olan süre
içinde ve raporlama tarihinde düzenlenen bilançolarda ayni muhasebe
politikalar› uygulanmal›d›r
Muhasebe politikalar›; en son yay›nlanm›fl TMS versiyonlar›na ve raporlama tarihinde yürürlükte olan
TMS’ lere göre oluflmal›d›r. TMS’ ye
ilk kez geçiflte, TMS kritelerine göre

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

bütün aktif ve pasif kalemler yeniden
belirlenir. TMS politikalar›na göre bilançoda yer almamas› gereken ancak
ulusal muhasebe standartlar› ve mevzuat gerekleri nedeniyle bilançoda
yer alan aktif ve pasif kalemler bilançodan ç›kart›l›r.
TMS bilançosunda yer alan aktif ve
pasif kalemler TMS’ lerde belirtilen
ölçme ve de¤erleme esaslar›na uygun olarak de¤erlenir.
Bilançoda aktif ve pasif kalemlerin s›n›fland›r›lmas› TMS esaslar›na göre
yeniden yap›l›r. TMS ‘ye geçifl farklar› öz kaynak hesaplar› içinde(Geçmifl
y›l karlar›-zararlar› olarak) muhasebelefltirilir
Türkiye muhasebe standartlar›n›n
bütün iflletmelerde ilk kez uygulamaya girece¤i raporlama tarihi TTK göre 31.12.2008 ( Ara dönemler dahil)
olarak planlanmaktad›r. UFRS ‘lerle
uyumlu Türkiye muhasebe standartlar›na geçifl tarihi ise 1.1.2007 tarihi
olmal›d›r.(TTK bu tarihin 31.12.2007
bilançosu olmas›n› öngörüyor. )Bu
durumda gelir tablosunun karfl›laflt›rmal› olarak düzenlenmesi ihmal ediliyor.
1.1.2007 (veya 1.1.2008) tarihli TMS
‘lerle uyumlu aç›l›fl bilançosu,
31.12.2008 tarihinde yürürlükte bulunan standartlara göre yeniden düzenlenecektir.Ayni flekilde 31.12.2007
ve 31.12.2008 tarihli gelir tablolar›
TMS’ lere göre düzenlenecektir.
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Türkiye de daha önce TMS’ ye(UFRS)
göre raporlama yapan firmalar, geçifli daha önce yapt›klar› için uygulamaya devam edeceklerdir. SPK flirketlerinden borsaya kay›tl› olanlar›n büyük
bir bölümü UFRS’ye uygun finansal
tablo düzenlemifltir. 2004 y›l›ndan
beri bu uygulama k›smen devam etmektedir.
Dolay›s›yla bu firmalar aç›s›ndan
TMS’lere geçifl yap›lm›fl varsay›labilir.
Ancak uygulamada tam uyum söz
konusu de¤ilse ki baz› farklar oldu¤u
biliniyor,ilk kez geçiflin yeniden yap›lmas› ve dip notlarda geçiflin etkilerinin nas›l oldu¤unun aç›klanmas› uygun olur.
VII. SONUÇ
Muhasebe dünyas›ndaki geliflmeler
tek muhasebe dilinin kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmaktad›r.Türkiye bu geliflmelerin içerisinde olup Avrupa Birli¤i ve
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›ndaki geliflmeleri yak›ndan izlemekte ve Türkiye’deki uygulamalar›
bu normlara yaklaflt›rmaktad›r. Türkiye’de standartlar yay›mlanm›flt›r.
Orta ve Küçük ‹flletmelerle ilgili Muhasebe standard› da daha önce aç›kland›¤› and›¤› üzere yak›nda yay›mlanacakt›r. Bankalar, Sigorta flirketleri
ve SPK’ n›n di¤er iﬂletmelerin de
bu standartlar› zorunlu olarak uygulamalar›n› sa¤lamak için T.T.K’nun
di¤er mali kesim iflletmelerinde TMS’
esasl› finansal tablolar›n haz›rlanmas›
zorunlulu¤u uygulamaya girmifltir.
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Borsaya kay›tl› iflletmelerin büyük bölümü tercih haklar›n› kullanarak bu
uygulamaya 2004 y›l›nda geçmifllerdir.
yasalaflmas›n› beklemeden BDDK gibi
yay›mlayaca¤› bir tebli¤le TMS standartlar›na yollama yapmas› ve uygulamay› bafllatmas› uygun olacakt›r.
Türkiye’de finansal raporlama standartlar›n›n uygulamas›na kolay biçimde geçiflin sa¤lanabilmesi için, muhasebe ve denetim mesle¤ini yapanlar›n e¤itilmesi büyük önem tafl›maktad›r.‹lk uygulama y›l›nda baz› zorluklar
ile karfl›lafl›lmas› do¤ald›r. Standartlar›n uygulanmas› baz› teknik bilgileri
gerektirmektedir. Üniversite meslek
odalar› iflbirli¤i ile bu sorun e¤itimle
çözülebilecektir.TFRS uygulamalar›n›n baflar›yla yap›labilmesi için, standartlar›n yay›mlanm›fl olmas› yetmez
ayr›ca afla¤›daki koflullar›n da sa¤lanmas› gerekir:
1. Uygulamay› zorunlu k›lacak yasal
düzenleme
2. Standartlar›n meslek mensuplar›
ve ilgili kamu otoriteleri taraf›ndan
benimsenmesi ve desteklenmesi
3. Muhasebe standartlar›n›n etkin
kullan›l›p kullan›lmad›¤› hususundaki
denetimin nas›l yap›laca¤›n›n belirlenmesi
4. Denetimde kalite güvencesinin
sa¤lanmas›
5. Denetçilerin denetimini yapacak
Hakemsiz Yaz›lar
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s i s t e mye’i n de
i n buo l alt
u fl yap›
t u - bulunmaktad›r.
Türkiye tekdüzen muhasebe sistemi
6. Muhasebe mesle¤indeki etik kural- uygulamas› ile birçok konuda alt yalar›n›n iflletilmesi
p›y› haz›rlam›flt›r. Yap›lacak ilave dü7. Meslek mensuplar›n›n sürekli e¤itimi zenlemelerle muhasebe kay›t düzeTFRS uygulamalar›nda; Türkiye’nin ninde ve raporlamada birlik sa¤lanaTFRS’leri ilk kez uygulayan di¤er ülke- bilecektir. ÜN‹VERS‹TELER, TÜRMOB,
lere göre daha kolay uyum sa¤laya- SMMM VE YMM ODALARI, gerekli
ca¤›na inanmaktay›m. Çünkü Türki- mesleki e¤itimi vermektedir.
etkin
rulmas›

bir

gözetim
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TAfiINMAZLAR VE ‹fiT‹RAK
H‹SSELER‹ ‹LE KURUCU SENETLER‹,
‹NT‹FA SENETLER‹ VE RÜÇHAN
HAKLARI SATIfiINDA KAZANÇ
‹ST‹SNASI
Dr. Ahmet KAVAK *

I. G‹R‹fi
520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 tarihinde yay›nlanmak
suretiyle iki maddesi d›fl›ndaki tüm maddeleri 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifl ve bir k›s›m istisnalar yürürlükten kald›r›lan 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununda yaz›l› flekliyle korunurken, bir
k›s›m istisnalar›n kapsam ve koflullar› de¤ifltirilmifltir.
Bu yaz›m›zda kapsam ve koflullar› bir hayli de¤ifltirilmifl olan tafl›nmazlar (gayrimenkuller) ve ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
haklar›n›n sat›fl›nda uygulanan kazanç istisnas› ele al›narak, 1 seri numaral›
Kurular Vergisi Kanunu Genel Tebli¤in konuya iliflkin hükümleri çerçevesinde,
afla¤›da aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

5

II. 01.01.2006 TAR‹H‹NDEN 5520 SAYILI KURUMLAR VERG‹S‹ KANUNUNUN
YAYIMLANDI⁄I 21.06.2006 TAR‹H‹NE KADAR YAPILAN SATIfiLARDA
‹ST‹SNA UYUGULAMASI MÜMKÜN OLAB‹LECEK M‹?
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 36 nc› maddesinde yer verilen hükümle, 03.06.1949 tarih ve 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu ile ek ve de¤ifliklikleri yürürlükten kald›r›lm›fl ve söz konusu bu maddenin yürürlük tarihinin ise, 37/e maddesinde her hangi bir tart›flmaya yer vermeyecek aç›kl›kla,
01.01.2006 tarihi oldu¤u hüküm alt›na al›nm›flt›r.

* Yeminli Mali Müflavir
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Di¤er taraftan tafl›nmalar ve ifltirak
hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar› sat›fl›ndan
do¤an kazanç istisnas›n› düzenleyen
5 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (e)
bendi hükmü, yine ad› geçen kanunun 37/1-a maddesinde belirtildi¤i
üzere, 21.06.2006 tarihinden geçerli
olmak üzere yürürlü¤e girmifltir.
Bu iki aç›klama göstermektedir ki,
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 8 nci maddesinin 12 nci f›kras›nda yer alan bahsi geçen istisna
hükmü 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›fl
olmas› ve yeni istisna düzenlemesinin
de 21.06.2006 tarihinde yürürlü¤e
girmifl olmas› nedeniyle, 01.01.2006
– 21.06.2006 tarihleri aras›nda, tafl›nmalar ve ifltirak hisseleri ile kurucu
senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
haklar› sat›fl›ndan do¤an kazanç istisnas›n› düzenleyen her hangi bir mevzuat hükmünün varl›¤›ndan bahsetmek olanaks›zd›r. Bunun tabii sonucu
olarak denebilir ki, 01.01.2006 –
21.06.2006 tarihleri aras›nda böyle
bir istisnan›n uygulanmas› mümkün
de¤ildir.
Ancak mükellefler aleyhine yap›lan
yasal düzenlemelerin geriye do¤ru
uygulanmas› söz konusu de¤ildir. Bu
nedenle, 21.06.2006 tarihinde yay›mlanan 5520 say›l› yasa ile bahsi
geçen 5442 say›l› yasan›n 8 nci maddesinin 12 numaral› f›kras›n›n
01.01.2006 tarihinden geçerli olmak
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üzere yürürlükten kald›r›lmas› mümkün olmad›¤›ndan, mükelleflerin
01.01.2006 – 21.06.2006 tarihleri
aras›nda gerçeklefltirdikleri sat›fllardan has›l olan ve mülga yasa maddesinde yer verilen koflullar›n yerine getirilmesi flart› ile sat›fl kazanc›n›n tamam› kurumlar vergisinden istisna
edilecektir.
5422 say›l› yasan›n 8/12 nci maddesi
hükmü uyar›nca bahsi geçen tarihler
aras›nda gerçeklefltirilen sat›fllar nedeniyle istisna uygulamam›z›n gerekçesi, mükellef aleyhine yap›lan yasal
düzenlemelerin geriye uygulanmama
prensibidir.
Konu ile ilgili olarak yay›mlanan 1 seri numaral› Kurumlar Vergisi Kanunu
Genel Tebli¤in 5.6.1. ayr›m›nda yap›lan ve 01.01.2006 – 21.06.2006
tarihleri aras›nda yap›lan sat›fllar nedeniyle uygulanacak istisnan›n, 5422
say›l› Kanunun 8/12 nci maddesine
göre yap›lmas› gerekli oldu¤una iliflkin aç›klamalar yasal dayanaktan
yoksun oldu¤undan kat›lmak mümkün de¤ildir. Zira, aç›klamada yasal
dayanak olarak gösterilen, 5520 say›l› kanunun geçici 1 nci maddesinin
10 ncu f›kras› hükmü; 01.01.2006 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerinde faaliyette bulunan kurumlar›n kazançlar›n›n vergilendirilmesinde, 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanaca¤›n› aç›klamaktad›r.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 121
‹SMMMO Yay›n Organ›

Hemen belirtelim ki, böyle bir hükme
yasada yer verilmemifl olmasayd›, uygulaman›n farkl› olaca¤›n› söylemek
mümkün olabilecek miydi? Tabii ki hay›r. 2005 ve öncesi dönemler
için, o vergilendirme dönemlerinde
yürürlükte olan 5422 say›l› yasa ve
bu yasaya dayanarak yay›mlanan genel tebli¤ler uygulanacakt›r.
III. 5520 SAYILI KURUMLAR VERG‹S‹
KANUNUNUN YAYIMLANDI⁄I
21.06.2006 TAR‹H‹NDEN SONRA
YAPILAN SATIfiLARDA ‹ST‹SNA
UYGULAMASI
Tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n sat›fl›ndan do¤an kazanç istisnas›, 5520 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanununun 5 nci maddesinin
birinci f›kras›n›n (e) bendinde hüküm
alt›na al›nm›fl olup uygulamaya yönelik aç›klamalar afla¤›da belirtilmifltir.
1. ‹stisnadan Kimler Yararlanabilir?
Tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n sat›fl›ndan do¤an kazanç istisnas›ndan, tam ve dar mükellefiyete tabi olan bütün kurumlar vergisi mükellefleri, maddede yer verilen
flartlara uymalar› koflulu ile yararlanabilecektir.
2. ‹stisna Uygulamas›na Hangi
Aktif K›ymetlerin Sat›fl› Esas Al›n›r ?
‹stisna uygulamas›na konu aktif k›ymetler, yasada çok aç›k bir flekilde
belirtildi¤i üzere;
Hakemsiz Yaz›lar
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a. Tafl›nmazlar (gayrimenkuller),
b. ‹fltirak hisseleri,
c. Kurucu senetleri,
d. ‹ntifa senetleri,
e. Rüçhan haklar›.
oluflturmaktad›r.
‹stisna uygulamas›na konu edilen iktisadi k›ymetler ile ilgili olarak yay›mlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde yap›lan aç›klamalar
özet olarak aktar›lm›flt›r.
a) Tafl›nmazlar: ‹stisna kapsam›nda
olan tafl›nmazlar, Türk Medeni Kanunda tan›mland›¤› üzere; esas bak›m›ndan bir yerden baflka bir yere tafl›nmas› mümkün olmayan, dolay›s›yla yerinde sabit olan mallar olup,
bunlar “arazi”, “tapu siciline ayr› bir
sayfaya kaydedilen ba¤›ms›z ve sürekli haklar” ile “kat mülkiyeti kütü¤üne kay›tl› ba¤›ms›z bölümler” olarak say›lm›flt›r.
Hemen belirtelim ki, söz konusu istisnan›n uygulanabilmesi için elden ç›kar›lan tafl›nmaz›n mutlaka kurum
ad›na tapuya tescil edilmifl olas› gerekmektedir. Kurum ad›na tapu tescili yap›lmam›fl tafl›nmazlar› sat›fl›nda
bu istisna uygulanmayacakt›r.
Ancak cins tahsislerinin tapuya tescilinde gecikmelerin yaflanmas› durumunda, tafl›nmaz›n iflletme aktifinde
iki y›ldan fazla süreli olarak bulundu¤unu yap› inflaat ruhsat›, vergi dairesi tespiti, resmi kurum kay›tlar› ile tevsik edilebilecektir.
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Di¤er taraftan tafl›nmazlar›n tapu
tahsis belgesi veya zilyetli¤in devri suretiyle sat›lmas› halinde bir tafl›nmaz
sat›fl›ndan bahsedilemeyece¤inden
istisna uygulanmayacakt›r. Ancak iki
y›l aktifte kay›tl› oldu¤u yukar›da
aç›klanan biçimde kan›tlanan tafl›nmazlar tapu tescilinden sonra sat›lmas› durumunda istisnadan yararlanabilecektir.
Yine tebli¤de çok aç›k bir ifade ile belirtildi¤i üzere, tafl›nmaz›n bütünleyici
parças› niteli¤inde olan unsurlar, yani
Türk Medeni Kanununda tan›mlanan
“ Yerel adetlere göre as›l fleyin temel
unsuru olan ve o fley yok edilmedikçe, zarara u¤rat›lmad›kça veya yap›s›
de¤ifltirilmedikçe ondan ayr›lmas›na
olanak bulunmayan parças›” tafl›nmaz›n tan›m›m› kapsam›nda de¤erlendirilecek ve istisna uygulamas›na
konu edilecektir.
Yine Türk Medeni Kanununda “ As›l
fley malikinin anlafl›labilen arzusuna
veya yerel adetlere göre, iflletilmesi,
korunmas› veya yarar sa¤lamas› için
as›l fleye sürekli olarak özgülenen ve
kullan›lmas›nda birlefltirme, takma
veya baflka bir biçimde as›l fleye ba¤l› k›l›nan tafl›n›r mal” olarak tan›mlanan tafl›nmaz›n eklentisi niteli¤indeki
unsurlar ise, tafl›nmaz tan›m› kapsam› d›fl›nda olaca¤›ndan istisna uygulamas›na konu edilemeyecektir.
Örne¤in, bir fabrika binas›na monte
edilmifl makinelerin, kazanlar› veya
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zemine yerlefltirilmifl türbinlerin sökülmesi binay› tahrip ediyorsa o takdirde bu makineler, kazanlar ve türbinler fabrika binas›n›n bütünleyici
parças› kabul edilecek ve tafl›nmaz
tan›m› kapsam›nda sat›fl› istisnadan
yararland›r›lacakt›r. Ancak fabrika binas›na monte edilen veya duvara
raptedilmifl makineler ve aksam› binay› tahrip etmeksizin sökülmesi
mümkün olmas› halinde bunlar tafl›nmaz tan›m›nda yer almayan eklentiler niteli¤inde say›lacak ve istisnaya
konu edilmeyecektir. Bu durumda
makineler ve di¤er aksam›n tafl›nmazdan ayr› olarak sat›lmas› halinde
bu sat›fllar menkul mal sat›fl› olarak
de¤erlendirilecek ve sat›fl kazanc›n›
tamam› kurumlar vergisine tabi tutulacakt›r.
b) ‹fltirak hisseleri, kurucu senetleri
ve intifa senetleri : Sermaye Piyasas› Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar›n kat›lma belgeleri hariç, ifltirak hisseleri kavram›, menkul
de¤erler portföyüne dahil hisse senetleri ile ortakl›k paylar›n› kapsar ve
bunlar›n elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar istisna kapsam›nda
olup, bunlar afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz.
i. Sermaye Piyasas› Kanuna göre kurulan yat›r›m ortakl›klar› hisse senetleri ile anonim flirketlerin ortakl›k paylar› veya hisse senetleri
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ii. Limited flirketlere ait ifltirak paylar›,
iii.Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerin komanditer ortaklar›na ait ortakl›k paylar›,
iv. ‹fl ortakl›klar› ile adi ortakl›klara ait
ortakl›k paylar›,
v. Kooperatiflere ait ortakl›k paylar›.
Kurucu senetleri ve intifa senetleri eskiden de bu kapsamda de¤erlendirilmifl olmas›na ra¤men, 520 say›l› yasada bunlar›n say›lmas› yoluna gidilerek konuya aç›kl›k getirilmesi sa¤lanm›fl oldu.
c) Rüçhan Haklar› : Anonim flirketler ile eshaml› komandit flirketlerin
sermaye art›r›m›na gitmeleri durumunda, bu flirketlerin hisse senetlerini elinde bulunduran flirketlerin bu
sermaye art›r›m›na kat›lmayarak hisse senedi rüçhan hakk› kuponlar›n›
yani, öncelikli al›m hakk›n› elden ç›karmalar› istisna kapsam›ndad›r.
3. ‹stisnan›n Uygulanmas›na Yönelik
Koflullar
Tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n sat›fl›ndan do¤an kazanç istisnas›n›n uygulanmas›na yönelik koflullar› afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz.
a. ‹stisna uygulamas›na konu olan tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
haklar›n›n en az iki tam y›l süreyle,
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yani en az 730 gün süreli olarak kurumun aktifinde bulunmas› gerekir.
Bu cümleden olarak;
i. Kurumlar›n aktifinde kay›tl› hisse
senetleri dolay›s›yla bedelsiz olarak
iktisap edilen hisse senetleri veya rüçhan hakk› kullan›lmak suretiyle elde
edilen hisse senetleri bak›m›ndan iki
y›ll›k sürenin hesab›nda eski hisse senetlerinin ya da ifltirak hisselerinin iktisap tarihi esas al›nacakt›r. Ancak,
rüçhan hakk› dolay›s›yla itibari de¤erinden farkl› bir de¤erle hisse senedi
sat›n al›nmas› halinde, bu senetlerinin iktisap tarihi olarak bunlar›n iktisap tarihi dikkate al›nacakt›r.
ii. Kurumlar›n devir ve bölünme (tam
ve k›sm› bölünme) suretiyle devral›nan tafl›nmazlar, ifltirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile
rüçhan haklar›n›n iktisap tarihi olarak, devir al›nan veya bölünen kurumdaki iktisap tarihi esas al›nacakt›r.
iii. Kurumlar taraf›ndan infla edilen ve
aktife kaydedilen binalar›n, tapuya
tescil edilerek sat›lmas› halinde, sat›lan binan›n iki y›ll›k aktifte bulundurma süresinin bafllang›ç tarihi olarak,
inflaat›n tamamland›¤› ve bina olarak
kullan›lmaya bafllad›¤› tarih esas al›nacakt›r. Ancak inflaat henüz tamamlanmadan binan›n sat›lmas› durumunda, arsan›n aktifte kay›tl› olma
süresi iki y›l› geçmesi halinde arsa sat›fl›na isabet eden kazanç istisnadan
yararlanabilecektir.
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iv. Ayn› kuruma ait de¤iflik tarihler itibariyle iktisap ettikleri ifltirak hisselerinin
bir k›sm›n›n elden ç›kar›lmas› halinde, söz konusu ifltirak hisselerinin iki y›l aktifte bulundurma süresinin tespitinde, ilk giren ilk ç›kar yöntemi kullan›lacakt›r.
b) Tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n elden ç›kar›lmas›nda sa¤lanan kazanc›n istisna tutar› olan
%75’inin, bilançonun pasifinde özel bir fon hesab›na al›nmas› zorunludur.
c) Sat›fl kazanc› istisnas›ndan yararlanmak için, istisna tutar› olan kazanc›n
%75’i bilançonun pasifinde yer verilen özel bir fon hesab›nda, sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen beflinci y›l›n sonuna kadar tutulmas› ve iflletmeden çekilmemesi
gerekir. Ancak belirtilen bu süre içinde özel fon hesab›nda tutulan kazanc›n
mükellef kurumca sermayeye ilave edilmesi, iflletmeden çekifl olarak de¤erlendirilmeyece¤inden, istisnan›n uygulanmas›na engel teflkil etmeyecektir.
Ayn› flekilde kurumun devir yolu ile birleflmesi veya tam bölünmesi halinde
de, söz konusu fon hesab›, devralan kurumlar›n bilançolar›na aynen aktar›lmas› gerekti¤inden, bu ifllemler de iflletmeden çekifl olarak de¤erlendirilmeyecek ve istisna uygulamas›na mani olmayacakt›r.
d) Tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n elden ç›kar›lmas›nda sa¤lanan kazanc›n tamam› özel bir fon
hesab›nda tutulsa bile, kurumlar vergisi istisnas›ndan ancak kazanc›n %75’ lik
k›sm› yararlanacakt›r.
e)Tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
haklar› ister peflin isterse vadeli sat›lm›fl olsun istisna, sat›fl›n yap›ld›¤› dönem
içinde uygulanmas› zorunludur. Afla¤›da yer verilece¤i üzere, Maliye Bakanl›¤› 1 seri no.lu genel tebli¤de kamulaflt›rmalara özgü olarak istisnan›n uygulama dönemi konusunda farkl›l›k getirmifltir.
f) Sat›fl›n vadeli yap›lmas› halinde sat›fl bedelinin, sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen
ikinci takvim y›l›n›n sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. Belirtilen bu süre
içinde tahsil edilmeyen sat›fl bedeline isabet eden istisna nedeniyle zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen kurumlar vergisi (geçici vergisi dahil) vergi ziya› cezas› ve gecikme faizi ile birlikte mükellefinden aranacakt›r.
Böyle bir durumda, istisnadan yararlan›lamayacak kazanç miktar›n›n tespitinde afla¤›daki formülün kullan›lmas› yeterli olacakt›r.
Yararlan›lan ‹stisna
‹ki Y›ldan Sonra Tahsil
Tutar›
x
Edilen Tutar

‹stisnadan Yararlanmamas›
Gereken Kazanç Tutar›

=
Sat›fl Tutar›
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g) Özel fon hesab›nda tutulan sat›fl
kazanc›n›n belirtilen befl y›ll›k süre
içinde (kazanc›n sermayeye eklenmesi, devir ve tam bölünme halleri hariç) herhangi bir hesaba aktar›lmas›,
iflletmeden çekilmesi veya dar mükellefiyet esas›nda vergilendirilen kurumlarca ana merkeze aktar›lmas› veya kurumun tasfiyesi halinde, istisna
uygulanmas› nedeniyle zaman›nda
tahakkuk ettirilmeyen kurumlar vergisi (geçici vergi dahil) vergi ziya› cezas› ve gecikme faizi ile birlikte
mükellefinden tahsil edilecektir.
Befl y›ll›k süre dolduktan sonra bu
özel fon tutar›n›n ortaklara da¤›t›lmas› halinde, kurumlar sadece kar
da¤›t›m›ndaki esaslar› dikkate almak
suretiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 ncu maddelerinde yaz›l› gelir veya kurumlar vergisi kesintisi
yapmalar› gerekecektir.
h. Yap› Kooperatifleri de yukar›da yap›lan aç›klamalar çerçevesinde istisna
uygulamas›ndan yararlan›rlar. Ancak,
istisna kazanc›n özel bir fon hesab›nda tutulmas›, hiçbir flekilde ortaklar›na da¤›tmayarak kooperatif amaçlar›
do¤rultusunda kullan›lmas› zorunludur. Di¤er taraftan kooperatiflerin
amaçlar›n› gerçeklefltirdikten sonra
kalan arsa veya konutun elden ç›karmalar› halinde de, do¤an kazanç istisnadan yararlanabilecektir.

Hakemsiz Yaz›lar
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4. ‹stisna Uygulamas›ndan Kimler
Yararlanamaz
Afla¤›da say›lan kurumlar›n belirtilen
kurum kazançlar› hakk›nda bu istisnan›n uygulanmas› söz konusu olmayacakt›r.
a. Ana faaliyet konusu menkul k›ymet ticareti olan kurumlar›n, bu
amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde
tuttuklar› k›ymetlerin sat›fl›ndan elde
ettikleri kazançlar.
Ancak faaliyetleri menkul k›ymet ticareti olan kurumlar›n do¤rudan yada
dolayl› olarak di¤er flirketlerin yönetimine ve ortakl›k politikalar›n›n belirlenmesine kat›lmak amac›yla iktisap
etti¤i ortakl›k paylar›, aranan koflullar›n var olmas› flart›yla istisnadan yararlanabilecektir.
b. Ana faaliyet konusu tafl›nmaz ticareti ve kiralanmas› olan kurumlar›n,
bu amaca yönelik olarak iktisap ettikleri ve ellerinde tuttuklar› k›ymetlerin
sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar.
Ancak, tafl›nmaz ticareti ile ifltigal
eden kurumlar›n faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis etmifl olduklar› ve
bu amaçla kullanm›fl olduklar› tafl›nmazlar›n elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lad›klar› kazanca, aranan flartlar› varl›¤›
halinde, istisna uygulanabilecektir.
c. Satmak amac›yla tafl›nmaz inflaat›
ile u¤raflan kurumlar› infla edip satt›klar› tafl›nmazlardan elde ettikleri kazançlar.
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d . H o l d i n g fl i r k e t l e r i n Miçinde
u h a sfon
e bhesab›na
e S i s -aktar›lmas› koflut e m i U y g u l a m a G e n e l T e luyla,
b l i ¤uyuflmazl›¤›n
u y a r › n - son buldu¤u döc a “ 1 1 M e n k u l K › y m e t l enemde
r ” h eistisnadan
s a b › n - yararlanabilmesid a i z l e m e l e r i g e r e k v e knin
› s amümkün
v a d eoldu¤u,
l i f i - ancak geç ödeyat dalgalanmalar›ndan yararlanarak me dolay›s›yla al›nan faiz ve benzeri
kar elde etmek amac›yla geçici bir sü- unsurlar›n istisna kapsam›nda dikkare elde tutmak üzere ald›klar› hisse te al›nmayaca¤› hususu 1 seri no.lu
senetleri ile ortakl›k paylar›n›n elden Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar. li¤de aç›klama getirilmifltir.
Ancak holding flirketlerin Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebli¤ uyar›nca “24 Mali Duran Varl›klar” hesab›nda izlemeleri gereken ifltirak hisselerinin sat›fl›ndan do¤an kazançlar ile
aktifindeki tafl›nmazlar›n sat›fl›ndan
elde edilen kazançlar koflullar›n varl›¤› halinde istisnadan yararland›r›lacakt›r.
Ayr›ca, söz konusu tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar› para
karfl›l›¤› olmaks›z›n devredilmesi,
temlik edilmesi, ayni sermaye konulmas› ve trampa edilmesi gibi yollar ile
elden ç›kar›lmas›nda da bu istisna uygulanmayacakt›r. Buna karfl›n bu k›ymetler mevcut borçlar›n karfl›l›¤›nda
r›zaen veya icra yolu ile devredilmesi
ifllemleri ile kamulaflt›rma ifllemleri de
istisna kapsam›nda de¤erlendirilecektir.
Kamulaflt›rma ifllemlerinde sat›fl bedeline iliflkin uyuflmazl›klar›n maddede yer alan iki y›ll›k tahsil süresi içinde sonuçland›r›larak, varsa ek olarak
al›nan bedelin %75’inin de bu süre
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Ancak yasada ve gerekçesinde böyle
bir düzenleye yap›lmas› konusunda
Maliye Bakanl›¤›na verilmifl bir yetki
bulunmad›¤›ndan kamulaflt›rma ifllemlerinde istisna uygulama dönemini konusunda tebli¤de yap›lan aç›klamaya kat›lmak mümkün de¤ildir.
Tafl›nmazlar›n sat›fl vadi sözleflmesi
ile ileride al›m sat›ma konu olabilecek
olmas› nedeniyle al›nan bedeller dolay›s›yla istisna uygulanmas› mümkün
de¤ildir.
Grup flirketlerinin kendi aras›nda nakit girifli olmaks›z›n gerçeklefltirmifl olduklar› el de¤ifltirme ifllemlerinde istisna uygulanmayacakt›r.
Di¤er taraftan istisna uygulamas›nda
fiili sat›fl bedeli esas al›nacak olmas›
nedeniyle, istisna kapsam›ndaki de¤erlerin sat›fl›ndan kaynaklanan alacaklar için al›nan faiz, komisyon ve
benzeri gelirler istisna kazanc›n tespitinde dikkate al›nmayaca¤› gibi, sat›fl›n döviz cinsinden tespiti halinde ortaya ç›kan kur farklar› da istisna kazanc›n belirlenmesinde dikkate al›nmayacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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K›saca say›lan bu gelirler kurumlar
vergisine tabi tutulacak olmas› yan›nda, dövizli yap›lan ifllemlerde, yabanc› paralar›n ya da alacaklar›n de¤erlemesinden kaynaklanan azal›fllar da
gider olarak dikkate al›nacak ve bunlar hiçbir flekilde istisna kazanç tutar›n› etkilemeyece¤i gibi özel fon hesab›nda tutulan kazanç tutar›n› da etkilemesi söz konusu olmayacakt›r.
IV. SONUÇ
Tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n elden ç›kar›lmas›ndan
sa¤lanan kazanç istisnas›na iliflkin
olarak;
1. 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu ile ek ve de¤ifliklikleri, 21.06.2006
tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununu 36 nc› maddesi ile
01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlükten kald›r›lm›fl olmas› nedeniyle, kurumlar vergisi mükelleflerin
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5422 say›l› yasan›n var oldu¤u
01.01.2006 – 21.06.2006 tarihleri
aras›nda gerçeklefltirmifl olduklar› söz
konusu k›ymetlerin sat›fl›ndan elde
ettikleri kazançlar›n tamam›, 5422
say›l› yasan›n 8/12 nci f›kras›nda belirtilen flartlar dahilinde ve yasalar›n
mükellef aleyhine hükümlerinin geriye do¤ru uygulanamamas› esas›na
dayanarak, kurumlar vergisinden istisna edilecektir.
2. 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun bahsi geçen istisnay› düzenleyen 5 nci maddesinin birinci f›kras›n›
(e) bendi hükmü 21.06.2006 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmesi nedeniyle, kurumlar vergisi mükelleflerinin
21.06.2006 tarihinden itibaren yapm›fl olduklar› söz konusu k›ymetlerin
sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar›n›n
%75’i, an›lan maddede yer verilen ve
yukar›da ayr›nt›l› biçimde aç›klanan
koflullar›n yerine getirilmesi flart› ile
kurumlar vergisinden istisna tutulacakt›r.

M a r t

-

N i s a n

Y›l: 2007 Say›: 80

128

5

mali ÇÖZÜM 129
‹SMMMO Yay›n Organ›

BA⁄IfiLAR, SPONSORLUKLAR VE
%5’ L‹K HADD‹N BAZI
Mehmet MAÇ *

1. KURUMLAR VERG‹S‹ AÇISINDAN BA⁄Ifi G‹DERLER‹ VE SPONSORLUK
HARCAMALARI :
urumlar Vergisi matrah›, kurumun has›lat›ndan bu has›lata iliflkin gider
ve maliyetlerin indirilmesi suretiyle bulunur.

K

Kurumlar Vergisi matrah›n› etkileyebilecek giderlerin neler oldu¤una iliflkin
ana ilke, bu giderlerin kazanc›n sa¤lanmas›yla ilgili olmas› gere¤idir.

Ba¤›fl ise, kazanc›n sa¤lanmas›yla ilgisi bulunmayan, sosyal, dini ve vicdani sebeplerle yap›lan bir gider türü olup, prensip olarak tüm ba¤›fl giderlerinin kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olmas› gerekir.
Ancak, baz› ba¤›fllar›n teflviki amac›yla, söz konusu prensibin istisnalar› olarak, belli kurulufllara yap›lan baz› ba¤›fllar›n do¤rudan gider yaz›labilmesi veya önce KKEG olarak dikkate al›n›p beyanname üzerinde ve belli s›n›rlar dahilinde kurum kazanc›ndan indirilmesi imkanlar› getirilmifltir.
Kurumlar vergisi matrah›n› etkileyebilecek ba¤›fllara iliflkin yasa
hükümleri 3 grup oluflturmaktad›r :
- 5520 say›l› yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1
inci f›kras›ndaki c, ç, d ve e bentleri, (5422 say›l› mülga KVK’nun mükerrer madde 14/b, c, d ve e bentlerinde yer alan ba¤›fl ve yard›mlara iliflkin hükümler, 5520 say›l› yeni KVK’nun 10/1-c, ç, d ve e bentlerine aynen tafl›nm›flt›r.)
- Kurumlar için de geçerli olan GVK’nun 40/10 uncu maddesi kapsam›ndaki
g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve vak›flara yap›lan g›da, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi ba¤›fllar›n›n gider kaydedilmesi,
- Baz› özel kanunlarda yer alan, belli ba¤›fllar›n gider yaz›labilece¤ine
* Yeminli Mali Müflavir
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v e y a i n d i r i m k o n u s u y aba¤›fl
p › l atürlerinin
b i l e c (ve
e - sponsorluk harca¤ine dair hükümler (5520 say›l› ye- malar›n›n) kurumlar vergisi beyannani KVK’nun geçici 1/8 inci maddesine mesi üzerinde kanunen kabul edilmegöre bu Kanun’un yürürlü¤ünden yen gider olarak gösterilmek ve yasal
önce ç›kar›lm›fl özel kanunlarda yer s›n›rlar içinde yine beyanname üzealan ba¤›fllar›n gider yaz›lmas› veya rinde indirim konusu yap›lmak sureindirilmesi imkanlar› geçerlili¤ini ko- tiyle matrah› etkilemesi esas› benimsenmifltir.
rumaktad›r.)
Afla¤›daki bölümlerde gerek KVK gerekse özel kanunlar uyar›nca hangi
ba¤›fllar›n kurumlar vergisi matrah›n›
hangi flekilde etkileyebilece¤i özetlenmifltir.
‹smi ba¤›fl olmamakla beraber, ba¤›fl
benzeri bir niteli¤i bulunan ve
KVK’nun 10/1-b maddesinde düzenlenmifl olan amatör ve profesyonel
spor klüplerine yönelik sponsorluk
harcamalar› da yaz›m›z›n kapsam›na
al›nm›fl ve afla¤›daki 6 no.lu bölümde
aç›klanm›flt›r.
2. BA⁄IfiIN KURUMLAR VERG‹S‹N‹
ETK‹LEMES‹NDE USUL (‹ndirim
veya Gider) :
Eskiden kanunen kabul edilen ba¤›fllar›n vergi matrah›n› etkilemesi bunlar›n kabul edilen gider yaz›lmas› fleklinde olmaktayd›.
Bu uygulama ba¤›fl giderlerinin, iflletmeyle ilgili di¤er giderlerle kar›flmas›na ve beyanname üzerinde görülememesine yol açt›¤› için sistem de¤iflikli¤ine gidilmifltir.
Buna göre do¤rudan gider yaz›laca¤›na dair aç›k hüküm bulunmayan
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KVK’nun 10 uncu maddesinde düzenlenmifl olan ba¤›fllar ve sponsorluk harcamalar› bu rejime tabiidir.
Keza, özel kanunlarda “indirim” ibaresi kullan›lan ba¤›fl türlerinin de beyannamede hem kanunen kabul edilmeyen gider hem de di¤er indirim sat›rlar›nda gösterilmek suretiyle vergi
matrah›n› etkilemesi gerekti¤i konusunda mukteza vard›r. (Afla¤›daki 5
no.lu bölüme bak›n›z.)
Vergi matrah›n› etkileyebilecek bir
ba¤›fl›n KKEG – indirim yöntemiyle
de¤il, do¤rudan gider yaz›lmak suretiyle vergi miktar›n› etkilemesi halinde, bu usul hatas› yüzünden gider
kayd›n›n reddedilmesi ve söz konusu
yasal hakk›n kulland›r›lmamas› düflünülemez. Böyle bir hatan›n cezas›
VUK’nun 352/2-7 nci maddesi uyar›nca ikinci derece usulsüzlük cezas›ndan ibaret olmal›d›r.
Ancak, zarar halinde veya kar›n düflük oldu¤u hallerde do¤rudan gider
yazma yöntemiyle KKEG – indirim
yöntemi aras›nda esasa müessir olabilecek bir fark meydana gelmektedir. Ba¤›fl do¤rudan gider yaz›labildiHakemsiz Yaz›lar
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¤inde zararl› bir firman›n zarar› derinleflmekte ve bu ba¤›fl zarar mahsup
hakk› kapsam›nda gelecek y›llar›n
matrahlar›n› etkilemektedir. Halbuki
KKEG – indirim yönteminde firman›n
zararda olmas› halinde KKEG’nin etkisini giderebilecek indirim ifllemi yap›lamad›¤› için, bu ba¤›fl ba¤›fl›n yap›ld›¤› y›lda vergi üzerinde etkili olamad›¤› gibi, zarar mahsup hakk›n› da
yükseltmedi¤i için gelecek y›llarda da
dikkate al›namamakta, böylelikle ba¤›fl, hiçbir dönemde kurumlar vergisi
matrah›n› etkileyememektedir.
Yukar›da aç›klad›¤›m›z yöntem konusu afla¤›daki bölümlerde yeri geldikçe
tekrarlanm›flt›r.
3. KVK’NUN 10 uncu MADDES‹NDEK‹
c, ç, d ve e BENTLER‹ KAPSAMINDA
YAPILAB‹LECEK BA⁄Ifi ‹ND‹R‹MLER‹ :
3.1. Kurum Kazanc›n›n %5’i ile
S›n›rl› Ba¤›fllar (KVK Md.10/1-c):
3.1.1. Genel Aç›klama :
5520 Say›l› yeni KVK’nun 10/1-c
maddesine göre, bir kurumun hesap
dönemi boyunca ;
- Genel bütçeye dâhil dairelere,
- Katma bütçeli idarelere,
- ‹l özel idarelerine,
- Belediyelere,
- Köylere,
- Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti
tan›nan vak›flara,
- Kamu menfaatine yararl› say›lan
derneklere,
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

- Bilimsel araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kurulufllara,
makbuz karfl›l›¤›nda yapt›¤› ba¤›fl ve
yard›mlar y›l içinde kanunen kabul
edilmeyen giderler hesab›na kaydedilerek, beyannamede KKEG olarak
gösterilecek;
SÖZ KONUSU BA⁄Ifi VE YARDIMLARIN TOPLAMININ, O HESAP
DÖNEM‹NE A‹T KURUM KAZANCININ %5’‹NE KADAR OLAN KISMI kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde indirilmek suretiyle kurumlar vergisi matrah›n› etkileyecektir.
Yukar›da say›lan daire, idare ve kurulufllara yap›lacak ba¤›fllar›n belli tesislere yönelik olmas›, belli amaçlar tafl›mas›, ba¤›fl ve yard›m›n aynî ya da
nakdî olmas› gibi koflullar mevcut de¤ildir. Önemli olan ba¤›fl yap›lan yerin yukar›da say›lan kurulufllar olmas›,
ba¤›fla konu nakit ve ay›n için ba¤›fl›
alan kuruluflun makbuz vermesidir.
(Bizim anlay›fl›m›za göre ba¤›fl›n al›nd›¤›na dair bir yaz› da, makbuz olarak kabul edilmelidir.)
3.1.2. Yüzde 5’e Baz Olacak Kurum
Kazanc›n›n Tespiti :
Mülga 5422 say›l› KVK’nun 14/6’nc›
maddesinin 4369 Say›l› Kanunla de¤iflmeden önceki fleklinde, % 5’lik s›n›ra baz teflkil edecek kurum kazanc›n›n tespiti 34 ve 67 KVK Genel Tebli¤i ile aç›klanm›flt›.
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Buna göre Maliye ‹daresi eskiden
%5’e baz teflkil eden kurum kazanc›n› flu formülle buluyordu :
VERG‹SEL ANLAMDAK‹ KAR – (ifltirak kazançlar› istisnas› + Geçmifl y›l
zararlar›)
Ancak Maliye ‹daresi 1 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i’nin 10.3.2.1
bölümünde, %5 lik haddin baz›n›;
[ T‹CARÎ B‹LANÇO KÂRI – (‹fltirak kazançlar› istisnas› + Geçmifl y›l zararlar›) ]
fleklinde ifade etmifltir.
K.V.K. nun 10 uncu maddesinde %5
lik haddin baz›n›n “kurum kazanc›”
oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r. Bir vergi
kanununda zikredilen kurum kazanc›
ifadesi ile ancak bu kanundaki anlay›fla göre oluflmufl kazanç kastediliyor
olabilir. Halbuki, ticarî bilançolarda
görülen kâr›n oluflumunda vergi mevzuat›na ayk›r› olarak azalt›c› veya ço¤alt›c› bir çok faktör rol oynam›fl olabilir.
Ticarî kâr› etkileyen ve vergisel aç›dan
kabul görmeyen unsurlar›, vergi matrah›n› ilgilendiren bir konuda geçerli
sayan bir anlay›fl kabul edilemez. Kald› ki ticari bilanço kâr›, kurumlar vergisi düflüldükten sonraki kard›r. Böyle
bir rakam›n vergi matrah›n›n tesbitinde dikkate al›nmas› bir hesap sarmal›
yaratmaktad›r. Kanundaki “kurum
kazanc›” tabiri ile vergisel anlamdaki
kazanc›n kastedildi¤i o kadar aç›kt›r
ki, 1 no.lu Tebli¤’deki “Ticarî bilanço
kâr›” ibaresini Maliye ‹daresi’nin biM a r t
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linçli bir görüfl de¤iflikli¤i olarak de¤il,
‹darenin gerçek iradesini yans›tmayan bir ibare hatas› olarak alg›lamak
mümkündür.
Bu konudaki tereddütleri gidermek
amac›yla Maliye ‹daresi’nin söz konusu kâr ile malî anlamdaki kâr›n kastedildi¤i yönünde bir aç›klama yapmas›
veya Tebli¤’deki “Ticarî bilanço kâr›”
ibaresini tebli¤ de¤iflikli¤i ile “Vergisel anlamdaki kurum kazanc›” fleklinde de¤ifltirmesi isabetli olacakt›r.
3.2.1.4. %5 lik Baz›n Hesab› ile
‹lgili Örnek :
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin bafl›nda
“Kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde ayr›ca gösterilmek flart›yla,
kurum kazanc›ndan s›ras›yla afla¤›daki indirimler yap›l›r...” hükmüne
yer verilmifltir. Buna göre söz konusu
maddede yer alan indirimler belirli bir
s›ra dahilinde uygulanacak ve bu s›ra
dahilinde yap›lan indirimlerden sonra
s›ra ba¤›fl ve yard›mlara geldi¤inde
kurum kazanc› yeterli oldu¤u ölçüde
indirim yap›labilecektir. Ba¤›fl ve yard›mlar KVK’nun 10/1-c,ç,d ve e bentlerinde düzenlenmifltir. Maddenin a
ve b bentlerinde ise s›ras›yla ar-ge indirimi ve sponsorluk harcamalar›n›n
indirimi mevcuttur. Dolay›s›yla bu türden bir harcama varsa öncelikle a,
sonra b bentlerinde yer alan bu harcamalar indirim konusu yap›larak %5
lik kurum kazanc› bulunacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Afla¤›da, bizim anlay›fl›m›z› yans›tan bir örne¤e yer verilmifltir. (Maliye ‹daresi’nin bu örne¤imizin ile ifade etti¤imiz eski görüflünü muhafaza edip etmedi¤ini bilemiyoruz.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vergi öncesi ticarî kazanç
KKEG yaz›lm›fl sponsorluk harcamas› (KVK Md.1 0/1-b)
KKEG yaz›lm›fl olan ve % 5 ile s›n›r kapsam›ndaki ba¤›fllar
(KVK Md.10/1-c)
KKEG yaz›lm›fl olan Kültürel Ba¤›fllar (KVK Md.10/1-d)
Di¤er kanunen kabul edilmeyen giderler
Di¤er in dirimler
‹fltirak kazançlar› istisnas›
Geçmifl y›llar mali zararlar›
KALAN
Ar-ge in dirimi (KVK Md.10/1-a)
KALAN
Sponsorluk harcamas› (2)
KALAN
%5 lik had (9 – (12 + 17) x 0,0 5
%5 lik had kapsam›nda in dirilebilecek ba¤›fl
KALAN (1 3-15)
‹n dirimi mümk ü nk ültürel ba¤›fl (4)
KURUMLAR VERG‹S‹ MATRAHI (16-17=)

(YTL)
1.420.000
4 0 .00 0 0
2 5 .00 0 0

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)

1 0 .00 0 0
2.150.000
2 0 .00 0 0
5 0.0 0 0
7 0.0 0 0
4.000.000
6 5 .00 0 0
3.350.000
4 0 .00 0 0
2.950.000
1 7 .50 0 0
1 7 .50 0 0
2.775.000
1 0 .00 0 0
2.675.000

(-)
(-)
(=)

Örnekte görüldü¤ü gibi bu mükellef %5’lik s›n›r kapsam›nda 250.000 YTL
ba¤›flta bulunmufl, fakat %5’lik s›n›r nedeniyle bunun 175.000 YTL.’lik k›sm›n› kurumlar vergisi matrah›ndan indirebilmifltir.
3.2. Yukar›daki Kurulufllara Yap›lan Okul, Sa¤l›k Tesisi, Ö¤renci Yurdu,
Çocuk Yuvas›, Yetifltirme Yurdu, Huzurevi, Bak›m ve Rehabilitasyon
Merkezi ‹nflaas› yahut ‹flletilmesi ‹le ‹lgili Nakdi veya Ayni Ba¤›fllar›n
Tamam› (KVK Md. 10/1-ç) :
Yeni 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-ç maddesine göre ;
- Genel bütçeye dâhil dairelere,
- Katma bütçeli idarelere,
- ‹l özel idarelerine,
- Belediyelere,
- Köylere,
- Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara,
- Kamu menfaatine yararl› say›lan derneklere,
Hakemsiz Yaz›lar
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- B i l i m s e l a r a fl t › r m a v e g ayni
e l i fl tba¤›fllar›n
i r m e f ada
a l ibeyannamede
y e t l e r i n d e b u l u n a n k u r u KKEG
m v eolarak
k udikkate
r u - al›nmas› gereklufllara, ba¤›fllanmak üzere yap›lan mekte, kurum kazanc› müsait ise yive yapt›r›lan ;
ne beyanname üzerinde tamam› indirim konusu yap›labilmektedir.
- okul,
Kazanç bu indirim için müsait de¤ilse
- sa¤l›k tesisi,
- ö¤renci yurdu, (yurdun yatak ka- ba¤›fl›n sadece kazanç kadar k›sm›
pasitesi kalk›nmada öncelikli yöreler kurumlar vergisini etkiler. Kazanç yeiçin 50’den di¤er yöreler için 100’den tersizli¤i nedeniyle indirim konusu yap›lamayan ba¤›fl k›sm› izleyen y›llarda
az olmamal›d›r)
dikkate al›namaz. Baflka bir anlat›m- çocuk yuvas›,
la, bu indirim mali zarara (zarar mah- yetifltirme yurdu,
sup hakk› do¤mas›na) yol açamaz.
- huzurevi,
21 no.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin ko- bak›m ve rehabilitasyon merkezi
nuya iliflkin 8 no.lu bölümünde de bu
için o dönem içinde gerçekleflen ya- husus vurgulanm›flt›r.):
p›m harcamalar›n›n tamam› beyan- 3.3. Kültürel Ba¤›fllar (KVK
name üzerinde KKEG olarak dikkate
Md.10/1-d) :
al›nmakta, ancak indirim yoluyla kurumlar vergisi matrah›n› azaltabil- 5520 say›l› yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-d maddesine göre ;
mektedir.1
Keza, yukar›da say›lan kurulufllar ta- - Genel ve özel bütçeli kamu idareleri,
raf›ndan yine yukar›da say›lan tesisle- - ‹l öze idareleri,
rin inflaas›na yönelik olarak bu kuru- - Belediyeler,
lufllara yap›lan her türlü ba¤›fl ve yar- Köyler,
d›mlar ile yukar›da say›lan türdeki
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam - Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiettirebilmeleri için söz konusu kuru- yeti tan›nan vak›flar,
lufllara yap›lan her türlü nakdi veya - Kamu yarar›na çal›flan dernekler,
1 Yap›lacak ba¤›fl ve yard›mlar›n kurumlar vergisinden indirimi aç›s›ndan söz konusu tesislerin
tamamlanarak teslimini beklemeye gerek yoktur. Ba¤›fla konu olacak tesislere yönelik harcamalar ilgili y›lda dikkate al›nabilecektir.Nitekim 21 No.lu Gelir vergisi Sirkülerinde “Okul, sa¤l›k
tesisi ve ö¤renci yurdu inflaas› dolay›s›yla yap›lan harcamalar, harcaman›n yap›ld›¤› y›la iliflkin
gelir vergisi matrah›n›n tespitinde dikkate al›nacakt›r. Söz konusu tesislerin inflaas› veya faaliyetlerini devam ettirebilmelerine yönelik olarak yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n da ba¤›fl›n yap›ld›¤› y›la
iliflkin olarak beyan edilecek gelirden indirilebilece¤i tabiidir.” denilmek suretiyle bu husus teyit
edilmifltir.
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- Bilimsel araflt›rma ve gelifltirme faaliyetinde bulunan kurum ve kurulufllar
taraf›ndan yap›lan veya Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›’nca desteklenen
yahut desteklenmesi uygun görülen afla¤›daki amaçlara yönelik
harcamalar ile makbuz karfl›l›¤›
yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n %100’ü
kurumlar vergisi beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak
dikkate al›nmakta ve bunlar›n tamam› indirim yoluyla matrah› etkileyebilmektedir:
1) Kültür ve sanat faaliyetlerine iliflkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararas› organizasyonlar›n gerçeklefltirilmesine,
2) 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,
3) Yazma ve nadir eserlerin korunmas› ve elektronik ortama aktar›lmas› ile bu eserlerin Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› koleksiyonuna kazand›r›lmas›na,
4) 21/07/1983 tarihli ve 2863 say›l›
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Hakemsiz Yaz›lar
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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,
5) Kurtarma kaz›lar›, bilimsel kaz› çal›flmalar› ve yüzey araflt›rmalar›na,
6) 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,
7) Kültür envanterinin oluflturulmas›
çal›flmalar›na,
8) 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,
9) 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,
10) 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,”
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Y u k a r › d a k i k u r u l u fl l a r t a rGelir
a f › nVergisi
d a n Kanunu’nun
yap›ticari kauygulan›r
l a n v e y a K ü l t ü r v e T u r i zanç
z m hakk›ndaki
B a k a n l hükümleri
›Dolay›s›yla
¤ › ’ n c a d e s t e k l e n e n y a h u ifadesi
t d e syer
t e kalmaktad›r.
lenilgili 37-51
m e s i u y g u n g ö r ü l e n y u k a GVK’nun
r › d a k i ticari
a m kazançlarla
açlara yönelik harcamalar›n ve makbuz nci maddeleri, kurumlar aç›s›ndan da
karfl›l›¤› yap›lan ba¤›fllar›n kurumlar geçerlidir.
vergisi matrah›n› etkileyebilmesi için Bu maddelerden biri olan 40 nc›
ilgili y›la ait kurumlar vergisi beyanna- maddenin 10 uncu bendine göre ;
mesinde bu indirimin yap›labilece¤i “Fakirlere yard›m amac›yla g›da banbir kazanc›n yer almas› gerekmekte- kac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek
dir. Kazanç müsaitse bu harcama ve ve vak›flara Maliye Bakanl›¤›nca beba¤›fllar›n tamam› indirim konusu lirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
olabilmektedir. Kazanç miktar›n› ba¤›fllanan g›da, temizlik, giyecek ve
aflan harcama ve ba¤›fl, kurumlar ver- yakacak maddelerinin maliyet bedeli”
gisi miktar›n› azaltmak aç›s›ndan ifle
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
yaramamaktad›r.
taraf›ndan, DO⁄RUDAN G‹DER yaz›3.4. Kararname ‹le Yard›m Kapsam›na labilen bir ba¤›fl türüdür.
Al›nan Do¤al Afetler ‹çin Baflbakanl›k
5. ÖZEL KANUNLARI UYARINCA
Arac›l›¤›yla Yap›lan Ba¤›fllar (KVK
G‹DER YAZILAB‹LEN VEYA ‹ND‹R‹M
Md.10/1-e) :
KONUSU YAPILAB‹LEN BA⁄IfiLAR :
Yeni KVK’nun 10/1-e maddesine göre ;
Yukar›da aç›kland›¤› gibi kurum mat“Bakanlar Kurulu’nca yard›m karar› rah›n› etkileyebilen ba¤›fllara iliflkin
al›nan do¤al afetler dolay›s›yla Bafl- ana hüküm yeni KVK’nun 10 ncu
bakanl›k arac›l›¤› ile makbuz karfl›l›¤› ya- maddesinde yer almaktad›r.
p›lan ayni ve nakdi ba¤›fllar›n tamam›”
KVK d›fl›ndaki baz› özel kanunlarda
KKEG olarak dikkate al›n›p kurum ka- belli yerlere yap›lan belli nitelikteki
zanc› ile s›n›rl› olarak indirim konusu ba¤›fllar›n da ayr›ca mali kar›n tespiyap›labilmektedir.
tinde;
4. GEL‹R VERG‹S‹ KANUNU’NUN
40/10 uncu MADDES‹NE DAYANILARAK
KURUMLAR TARAFINDAN DA G‹DER
YAZILAB‹LEN BA⁄IfiLAR :
Yeni KVK’nun 6/2 nci maddesinde
“Safi kurum kazanc›n›n tespitinde
M a r t
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- gider olarak kabul edilece¤i veya
- indirim konusu yap›labilece¤i
belirtilmektedir.
fiayet ilgili Kanun’da ba¤›fl›n indirim
konusu yap›laca¤› hükme ba¤lanm›flsa, bu ba¤›fl KKEG olarak dikkate al›Hakemsiz Yaz›lar
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nacak, kazanç varsa ve kazançla s›n›rl› olarak beyanname üzerinde indirim konusu yap›lacakt›r. (‹stanbul
Defterdarl›¤›’n›n 9.5.2005 tarih ve
B.07.4.DEF.0.34.11/KVK-Mük.-416611 say›l› muktezas› – Platform Dergisi 15.09.2005)
‹lgili özel kanununda ba¤›fl›n gider
yaz›laca¤›na dair hüküm varsa, bu
ba¤›fl herhangi bir iflletme gideri gibi
masraf kaydedilir ve beyanname üzerinde KKEG olarak gösterilmez, dolay›s›yla indirim yap›lmaz. Yani bu tür
ba¤›fllar›n zarara sebebiyet vermesi
ve zarar mahsubu yoluyla daha sonraki y›llar›n matrah›n› etkileyebilmesi
mümkündür.
Bu özel kanunlar›n neler oldu¤u ve
ba¤›fl›n gider kayd›na veya indirimine
iliflkin özellikler afla¤›daki tabloda
gösterilmifltir.
6. SPORT‹F FAAL‹YETLERE YÖNEL‹K
SPONSORLUK HARCAMALARI :
Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
10/1-b maddesine göre,
“b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 say›l›
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda
Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813
say›l› Türkiye Futbol Federasyonu Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda Kanun
kapsam›nda yap›lan sponsorluk harcamalar›n›n sözü edilen kanunlar
uyar›nca tespit edilen amatör spor
dallar› için tamam›, profesyonel spor
dallar› için %50'si.”
Hakemsiz Yaz›lar
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beyanname üzerinde KKEG olarak
dikkate al›n›p, ilgili indirim sat›r›na yaz›lmak suretiyle kurumlar vergisi matrah›n› etkileyebilmekte fakat bu etki,
kurum kazanc›n›n bulunmas› halinde
ve kurum kazanc›yla s›n›rl› flekilde
mümkün olabilmektedir. (Söz konusu sponsorluk harcamalar› konusunda detayl› bilgi için, 1 No.lu Kurumlar
Vergisi Genel Tebli¤i’nin 10.3.1.
no.lu bölümüne, DENET’in 2004/120
ve 127 no.lu Sirküler Raporlar› ile Say›n Emrah AKIN’›n Yaklafl›m Dergisi
May›s 2006 say›s›ndaki yaz›s›na bak›n›z.)
7. KURUMLAR TARAFINDAN
YAPILAN AYN‹ BA⁄IfiLARIN KDV
BOYUTU :
Ba¤›fl›n ay›n olarak yap›lmas› halinde,
bu teslimat KDV Kanunu’nun 17/2-b
maddesi uyar›nca KDV’den müstesna
ise, yani genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunlar›n teflkil ettikleri
birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kurulufllara, kanunla kurulan
kamu kurum ve kurulufllar›na, kamu
kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›na, siyasi partilere, sendikalara,
kanunla kurulan ve tüzel kiflili¤i haiz
emekli ve yard›m sand›klar›na, kamu
menfaatine yararl› derneklere, tar›msal amaçl› kooperatiflere ve Bakanlar
Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›nm›fl
vak›flara ay›n ba¤›fl›nda bulunulmufl
ise, bu ba¤›fl nedeniyle teslim KDV’si
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h e s a p l a n m a z . A n c a k , s ö zolup,
k obu
n ukapsamda
s u i s - yap›lan teslim ve
vergiler,
t i s n a n › n k › s m i i s t i s n a o l hizmet
m a s › ifalar›
n e d için
e n yüklenilen
iyle ba¤›fllanan mal›n al›m›nda veya vergiye tâbi ifllemler nedeniyle hesapimalinde yüklenilen KDV indirilemez, lanan vergiden indirilebilmekte ancak
daha önce indirilmifl ise indirim iptali- indirimle giderilemeyen vergiler iade
edilmemektedir. Bu istisnan›n uygune tabi tutulur.
Kural böyle olmakla beraber, kuru- lanmas›nda bilgisayar ve yaz›l›mlar›mun daha önce sat›n al›p KDV’sini in- n›n sat›c› firmadan temin edilirken
dirdikten sonra kendi faaliyetlerinde KDV ödemeksizin al›nmas› mümkünbir süre kulland›¤› bir cihaz›, demirba- dür. Maliye Bakanl›¤›, söz konusu bafl› veya sair bir sabit k›ymeti söz ko- ¤›fllara iliflkin olarak 94 no.lu KDV
nusu istisna kapsam›nda ba¤›fllamas› G.Tebli¤i ile ayr›nt›l› düzenlemeler
halinde, böyle bir indirim iptaline ge- yapm›fl olup detay bilgi için söz konurek olup olmayaca¤› tereddüt konu- su Tebli¤in incelenmesi gerekir.
sudur. Bizim anlay›fl›m›za göre, ba¤›fllanan mal›n al›m›nda yüklenilen KDV,
ba¤›fllama tarihine kadar indirimle giderilebilmiflse, böyle bir indirim iptaline gerek yoktur.
Ancak ba¤›fl teslimat› yukar›daki istisnaya girmedi¤i için teslim KDV’si hesab›na konu edilmiflse, KDV’li olarak
yap›lan bu teslimat için yüklenilen
KDV’nin indirim konusu yap›labilece¤i kuflkusuzdur.
Ba¤›fllara yönelik olarak KDV indirim
yasa¤›na iliflkin tek bir istisna KDV
Kanunu’nun geçici 23 üncü maddesinde yer almaktad›r. Söz konusu
hükme göre Millî E¤itim Bakanl›¤›na
bilgisayar ve donan›mlar›n›n bedelsiz
teslimleri ile bunlara iliflkin yaz›l›m
teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin ba¤›fl› yapacak olanlara teslim ve ifas› 31.12.2010 tarihine kadar
Katma De¤er Vergisinden müstesna
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8. AYIN fiEKL‹NDEK‹ BA⁄IfiLARIN
PARASAL DE⁄ER‹ :
Yeni KVK’nun 10/2 nci maddesinde ;
“Ba¤›fl ve yard›mlar›n nakden yap›lmamas› halinde, ba¤›fllanan veya
yard›m›n konusunu oluflturan mal
veya hakk›n maliyet bedeli veya kay›tl› de¤eri, bu de¤er mevcut de¤ilse
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlar›nca tespit edilecek de¤eri esas al›n›r.”
hükmü yer almaktad›r.
Görüldü¤ü gibi, bir kurum sahibi oldu¤u mal› ba¤›fllarsa, bu mal›n maliyet bedeli ilgili mevzuata göre gider
veya KKEG olarak dikkate al›n›r, yasal
dayanak varsa bu mebla¤ beyanname üzerinde indirim suretiyle kurumlar vergisi matrah›n› etkiler.
fiayet ba¤›fllanan mal amortismana
tabi iktisadi k›ymet ise, ba¤›fl›n paraHakemsiz Yaz›lar
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sal karfl›l›¤›, bu sabit k›ymetin aktif de¤erinden birikmifl amortismanlar›n›n düflülmesi suretiyle bulunan net de¤erdir.
Her ne kadar maddede maliyet bedelinin veya kay›tl› de¤erin bilinmedi¤i hallerde ba¤›fl›n parasal de¤erinin takdir yoluyla elde edilece¤i yaz›l› ise de, özellikle flirket statüsündeki kurumlarda böyle bir bedel belirsizli¤i ihtimal d›fl›d›r.
KURUMLAR TARAFINDAN ‹ND‹R‹ME KONU ED‹LEB‹LECEK VEYA
G‹DER YAZILAB‹LECEK BA⁄IfiLARA ‹L‹fiK‹N TABLO
KVK’nun 10’uncu Maddesi Uyar›nca indirilebilen Ba¤›fllar (Yukar›daki 3 no.lu bölüm)
Ba¤›fl›n ‹ndirilmesi veya Gider
Yaz›labilmesi ‹çin Hangi Kurulufla
Yap›lmas› Gerekti¤i
1. - Genel bütçeye dâhil dairelere
- Katma b ütçeli idarelere
- ‹l özel idarelerine
- Belediyelere
- Köylere
- Bakanlar Kurulu’nca vergi
muafiyeti tan›nan vak›flara
- Kamu menfaatine yararl› say›lan
derneklere
- Bilimsel araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetlerinde bulunan kurum ve
kurulufllara
2. Yukar›daki kurulufllara ba¤›fllanacak okul,

sa¤l›k tesisi, 100 yatak (kalk›nmada öncelikli
yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak
kayd›yla ö¤renci yurdu ile çocuk yuvas›,
yetifltirme yurdu, huzurevi ve bak›m ve
rehabilitasyon merkezi inflas› için yap›lan
harcamalar veya bu tesislerin inflas› için bu
kurulufllara yap›lan her türlü ba¤›fllar ile
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam
ettirebilmeleri için yap›lan ba¤›fllar

3. Kültürel Harcamalar ‹le Kültürel Ba¤›fl ve
Yard›mlar (KVK’nun 10/1-d maddesi
kapsam›ndaki harcama ve ba¤›fllar)
4. Do¤al Afetler Nedeniyle Baflbakanl›k
Arac›l›¤›yla Yap›lacak Yard›mlar

Hakemsiz Yaz›lar
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Dayanak
Kanun'un
No
No

Md

Ba¤›fl›n Yüzdesel
Nev’i Mebla ¤
S›n›r

5 5 2 01 0/1- Nakdî ve
Kurum
c
Aynî
kazanc›n›n
% 5’i

‹ndirim
mi,
S›n›r›
Gider
Ka yd›
m›?
S›n›rs›z ‹n dirim

5 5 2 01 0/1- Nakdî ve
ç
Aynî

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim

5 5 2 01 0/1- Nakdî ve
d
Aynî

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim

5 5 2 01 0/1- Nakdî ve
d
Aynî

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim
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Kurumlar ‹çin de Geçerli Olan GVK’nun 40/10’uncu Maddesindeki Ba¤›fllar
(Yukar›daki 4 no.lu bölüm)
1. G›da Bankac›l›¤› Yapan Dernek ve
Vak›flara Ba¤›fllanan g›da, temizlik,
giyecek ve yakacak maddeleri

1 9 3 4 0-1 0 Sadece
Ayni

S›n›rs›z

S›n›rs›z

Gider

Özel Kanunlar› Uyar›nca ‹ndirime veya Gider Kayd›na Konu Olabilen Ba¤›fllar
(Yukar›daki 5 no.lu bölüm)
1. Umumî Hayata Müessir Afet
Felâketzedeleri için Milli ve Mahallî
Yard›m Komitelerine
2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu ile Kurulufllar›na
3. Üniversiteler ve y ü skek teknoloji
enstitüleri
4. ‹lkö¤retim kurumlar›
5. Türkiye Bilimsel ve Tek nik Araflt›rma
Kurumu (TÜB‹TAK)
6. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu
7. 3 2 9 Say›l›
4
Kanunla kurulan Sosyal
Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik
Fonu veya Sosyal Yard›mlaflma ve
Dayan›flma Vak›flar›
8. 4 1 2 Say›l›
2
Milli A¤açland›rma ve
Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
Çerçevesinde Yap›lan Harcamalar
9. Sekiz Y›ll›k Kesintisiz E¤itim ‹çin
Yap›lan Ba¤›fllar (97/1 Tebli¤in R.G.’si
2 2.08.1997)
1 0. Emekli Sand›¤› Kanunu
1 1. Gülhane Askeri T›p Akademisi Kanunu
1 2. Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakf›
1 3. SSK Hastanelerine Yap›lan Ba¤›fl ve
Yard›mlar (SSK Hastaneleri 5283 say›l›
Kanunla Sa¤l›k Bakanl›¤›na devredildi¤i
için bu ba¤›fl›n u y glama
u alan›
kalmam›flt›r.)

7 2 6 9 4 5 Nakdî ve
Aynî

S›n›rs›z

S›n›rs›z

Gider

2 8 2 8 2 0/b Sadece
Nakdî
2 5 4 7 5 6 Sadece
Nakdî
2 2 2 7 6/g Sadece
Nakdî

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim

278

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim

2 8 7 6 1 0 1 Nakdî ve
Aynî

S›n›rs›z

S›n›rs›z

Gider

3294 9

Nakdî ve
Aynî

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim

4 1 2 2 1 2 Nakdî ve
Aynî
4 3 0 6 9 7/1
Sadece
(Tebl
Nakdî
i¤)
5 4 3 4Ek.44 Ayni ve
Nakdî
2 9 5 5 4 6/b
Sadece
Nakdî
3388 3
Ayni ve
Nakdî
4958 23
Ayni ve
Nakdî

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim

S›n›rs›z

S›n›rs›z

‹n dirim

1 3 Sadece
Nakdî

‹ndirime Konu Olabilen Sponsorluk Harcamalar› (Yukar›daki 6 no.lu bölüm)
1. Kapsam dahilinde olmak flart›yla
profesyonel veya amatör spor dallar›na
yönelik olarak
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5 5 2 01 0/1b

Ayni ve Harcaman› S›n›rs›z
Nakdi
n Tamam›
veya Yar›s›

‹n dirim

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

5

mali ÇÖZÜM 141
‹SMMMO Yay›n Organ›

KURUM KAZANCININ TESP‹T‹NDE
KABUL ED‹LMEYEN ‹ND‹R‹MLER
R›fat ENG‹N*

I- G‹R‹fi
422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu, 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 13 Haziran 2006 tarihli ve 5520 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanunu ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlü¤e giren 5520 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 8. maddesi “‹ndirilecek Giderler” 11. maddesi ise “Kabul
Edilmeyen ‹ndirimler” bafll›¤›n› tafl›maktad›r. Kurumlar›n bir hesap dönemi
içinde elde ettikleri safi kurum kazanc› vergilendirilmektedir. Kazanc›n safi
miktar› ise, bir hesap döneminde elde edilen gelirden kazanc›n elde edilmesi için yap›lan giderler düflüldükten sonra kalan tutar› ifade eder. Bu hesaplama s›ras›nda indirilecek giderlerden kanunen kabul edilmeyen indirimlerin
tenzil edilece¤i tabiidir. Bu makalemizde kurum kazanc›n›n tespitinde kabul
edilmeyen indirimleri irdelemeye çal›flaca¤›z.

5

II- KABUL ED‹LMEYEN ‹ND‹R‹MLER
A – YASAL DÜZENLEME
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kabul Edilmeyen ‹ndirimler” bafll›¤›n› tafl›yan 11. maddesi flu flekildedir.
“Kurum kazanc›n›n tespitinde afla¤›daki indirimlerin yap›lmas› kabul edilmez:
a) Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,
b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farklar› ve
benzeri giderler,
c) Transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lan kazançlar,
ç) Her ne flekilde ve ne isimle olursa olsun ayr›lan yedek akçeler (Türk Tica* Gelirler Baflkontrolörü ‹zmir Vergi Dairesi Baflkanl›¤›, Grup Müdür V.
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ret Kanunu’na, kurumlar›n kurulufl
kanunlar›na, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleflmelerine göre safî
kazançlardan ay›rd›klar› tüm yedek
akçeler ile Bankac›l›k Kanunu’na göre bankalar›n ay›rd›klar› genel karfl›l›klar dahil),
d) Bu Kanun’a göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezalar›, vergi cezalar›, 21.07.1953 tarihli ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n
Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamlar› ve faizler ile Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre ödenen
gecikme faizleri,
e) Kanunlarla veya kanunlar›n verdi¤i yetkiye dayan›larak tespit edilen
hadler sakl› kalmak kayd›yla, menkul
k›ymetlerin itibarî de¤erlerinin alt›nda ihrac›ndan do¤an zararlar ile bu
menkul k›ymetlere iliflkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü
giderler,
f) Kiralama yoluyla edinilen veya iflletmede kay›tl› olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz
tafl›tlar› ile uçak, helikopter gibi hava
tafl›tlar›ndan iflletmenin esas faaliyet
konusu ile ilgili olmayanlar›n giderleri ve amortismanlar›,
g) Sözleflmelerde ceza flart› olarak
konulan tazminatlar hariç olmak
üzere kurumun kendisinin, ortaklar›n›n, yöneticilerinin ve çal›flanlar›n›n
suçlar›ndan do¤an maddî ve manevî
zarar tazminat giderleri,
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h) Bas›n yoluyla ifllenen fiillerden veya radyo ve televizyon yay›nlar›ndan
do¤acak maddî ve manevî zararlardan dolay› ödenen tazminat giderleri,
›) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile
tütün ve tütün mamullerine ait ilan
ve reklam giderlerinin % 50’si.
Bakanlar Kurulu bu oran› % 100’e
kadar art›rmaya veya s›f›ra kadar indirmeye yetkilidir.”
B -KABUL ED‹LMEYEN ‹ND‹R‹MLER
HAKKINDA AÇIKLAMALARIMIZ
1 - Öz Sermaye Üzerinden Ödenen
Veya Hesaplanan Faizler
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan kabul edilmeyen indirim türü Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan ticari kazanc›n tespitinde gider kabul edilmeyen,
teflebbüs sahibinin iflletmeye koydu¤u sermaye için yürütülen faiz ile paralellik tafl›maktad›r. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin gider olarak kabul edilmemesi,
kurum ortaklar›n›n koyduklar› sermayenin getirilerini kâr pay› d›fl›nda adland›r›larak, kurum bünyesinde vergilendirilmeden ortaklara da¤›t›lmas›na
engel olmak içindir.
2 - Örtülü Sermaye Üzerinden
Ödenen Veya Hesaplanan Faiz,
Kur Farklar› Ve Benzeri Giderler
Vergi güvenlik müesseselerinden biri
olan örtülü sermaye müessesenin
amac›, kurum kazanc›n›n birtak›m
yollarla kurum d›fl›na ç›kart›larak verHakemsiz Yaz›lar
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gi matrah›n›n afl›nd›r›lmas›n›n önlenmesi olup bu nedenle örtülü sermaye
üzerinden ödenen veya hesaplanan
faiz, kur farklar› ve benzeri giderlerin
indirimi kabul edilmemektedir.
3 - Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla
Örtülü Olarak Da¤›t›lan Kazançlar
Yine vergi güvenlik müesseselerinden olan örtülü kazanç da¤›t›m›, kuruma ait servet unsurlar›n›n normal
flekilde sermaye azalt›lmas› d›fl›nda
ortaklara da¤›t›lmas›d›r. Örtülü sermaye ve örtülü kazanç müesseseleri
ayr› bir makale konusu oluflturacak
kapsamda oldu¤undan burada ayr›nt›ya girilmemifltir.
4 - Her Ne fiekilde Ve Ne ‹simle
Olursa Olsun Ayr›lan Yedek Akçeler
Kabul edilmeyen indirimler aras›nda
say›lan yedek akçeler, gider niteli¤inde de¤ildir ve bunlar iflletme bünyesinde elde edilen kazanc›n da¤›t›lmay›p iflletmede al›konulan k›s›mlar›d›r.
Her ne flekilde ve isimle ayr›lm›fl olursa olsun ayr›lan yedek akçelerin kurum kazanc›n›n tespitinde indirim konusu yap›lmas› mümkün de¤ildir.
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan her ne flekilde ve her
ne isim alt›nda olursa olsun ayr›lan ihtiyat akçelerinin (yedek akçe) gider
yaz›lamayaca¤› hükmü 5520 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da aynen yer alm›flt›r.

‹htiyat akçeleri, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurumlar›n özel kanunlar›na veya esas mukavelename ve nizamnamelerine göre muhtelif adlarla
zorunlu yada ihtiyari olarak ayr›lan
mebla¤lard›r. Türk Ticaret Kanunu’na, kurumlar›n kurulufl kanunlar›na, tüzüklerine, ana statülerine veya
sözleflmelerine göre safi kazançtan
ay›rd›klar› tüm yedek akçeler ile 5411
say›l› Bankac›l›k Kanununa göre ayr›lan genel karfl›l›klar›n indirimi mümkün bulunmamaktad›r. Asl›nda yedek akçeler gider niteli¤inde de¤ildir
ve bunlar iflletme bünyesinde elde
edilen kazanc›n da¤›t›lmay›p iflletmede al›konulan k›sm›d›r. Gerek kanuni,
gerekse fevkalade ihtiyat akçeleri (yedek akçeler) vergi sonras› kâr üzerinden ayr›ld›¤›ndan gider olarak indirimi ne hukuken ne de fiilen mümkündür. Öte yandan, 5411 say›l› Kanuna
göre ayr›lan özel karfl›l›klar, kurum
kazanc›n›n tespitinde indirilecek gider olarak dikkate al›nabilecektir.
5 - Hesaplanan Kurumlar Vergisi
‹le Her Türlü Para Cezalar› ‹le
Vergi Cezalar› Ve Gecikme Zamlar›
Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezalar›, vergi cezalar›, 6183
say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamlar›
ve faizleri 1 ile 213 say›l› Vergi Usul

1 Gecikme zamm› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 51. maddesinde düzenlenmifltir. Kanunun 48. maddesinde yer alan tecil faizi de bu kapsamdad›r.
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K a n u n u n a g ö r e ö d e n e n gda
e cihrac›ndan
i k m e f ado¤an
izararlar ile bu
2
zi
ile piflmanl›k zamm›n›n kurum menkul k›ymetlere iliflkin olarak ödekazanc›ndan indirimi kabul edilme- nen komisyonlar ve benzeri her türlü
mektedir. 6183 say›l› Amme Alacak- giderler kurum kazanc›n›n tespitinde
lar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun indirim olarak dikkate al›namaz.
hükümlerine göre tecil edilen vergilere iliflkin tecil faizleri de bu kapsamda 7 - Baz› Tafl›tlara ‹liflkin Giderler
olup kurum kazanc›ndan gider ola- Ve Amortismanlar
rak indirilmesi mümkün de¤ildir.
Kiralama yoluyla edinilen veya iflletÖte yandan, sosyal güvenlik kurumla- mede kay›tl› olan baz› motorlu deniz
r›na ödenen gecikme cezalar› ile ge- tafl›tlar› ile uçak, helikopter gibi hava
cikme zamlar› da bu kapsamda gider tafl›tlar›ndan iflletmenin esas faaliyet
konusu ile ilgili olmayanlar›n giderleri
olarak indirilemeyecektir.
ile amortismanlar›n›n indirimi müm6 - Menkul K›ymetlerin ‹tibari
kün de¤ildir. Sözü edilen bentte yer
De¤erlerinin Alt›nda ‹hrac›ndan
alan deniz ve hava tafl›tlar›n› iflletmeDo¤an Zararlar
nin esas faaliyet konusuyla ilgili olmaKanunlarla veya kanunlar›n verdi¤i mas› durumunda zati veya ailevi ihtiyetkiye dayan›larak tespit edilen had- yaçlarda kullan›lmas› veya sadece ifller sakl› kalmak kayd›yla 3, menkul letmede kullan›lm›fl olmas› sonucu
k›ymetlerin itibari de¤erlerinin alt›n- de¤ifltirmemektedir.(Gelir,1995, 22198)

2 Vergi Usul kanunu md. 112 “... ikmalen, re'sen veya idarece yap›lan tarhiyatlarda:
a) Dava konusu yap›lmaks›z›n kesinleflen vergilere, kendi vergi kanunlar›nda belirtilen ve tarhiyat›n ilgili bulundu¤u döneme iliflkin normal vade tarihinden itibaren, son yap›lan tarhiyat›n
tahakkuk tarihine kadar;
b) Dava konusu yap›lan vergilerin ödeme yap›lmam›fl k›sm›na, kendi vergi kanunlar›nda belirtilen ve tarhiyat›n ilgili bulundu¤u döneme iliflkin normal vade tarihinden itibaren, yarg› organ›
karar›n›n tebli¤ tarihine kadar;
Geçen süreler için 6183 say›l› Kanuna göre tespit edilen gecikme zamm› oran›nda gecikme faizi
uygulan›r. Gecikme faizi de ayn› süre içinde ödenir. Gecikme faizinin hesaplanmas›nda ay kesirleri nazara al›nmaz.
Uzlafl›lan vergilerde gecikme faizi; uzlafl›lan vergi miktar›na, (a) f›kras›nda belirtilen tarihten
itibaren uzlaflma tutana¤›n›n imzaland›¤› tarihe kadar geçen süre için uygulan›r. ...”
3 Menkul k›ymetlerin nominal bedelinin alt›nda sat›fllar sonucunda oluflan giderler bu Kanunlar›n
belirledi¤i flartlar dahilinde kanunen kabul edilen gider niteli¤indedir.
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8 - Kurumun Kendisinin, Ortaklar›n›n,
Yöneticilerinin Ve Çal›flanlar›n›n
Suçlar›ndan Do¤an Tazminat
Giderleri
Sözleflmelerde ceza flart› olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere
kurumun kendisinin, ortaklar›n›n, yöneticilerinin ve çal›flanlar›n›n suçlar›ndan do¤an maddi ve manevi tazminat giderleri indirim olarak dikkate
al›namaz.
9 - Bas›n Yoluyla ‹fllenen Fiillerden
Dolay› Ödenen Tazminatlar
Bas›n yoluyla ifllenen fiillerden veya
radyo ve televizyon yay›nlar›ndan do¤an maddi ve manevi zararlardan dolay› ödenen tazminat giderlerinin gider olarak indirimi kabul edilmeyecektir.
10 - Her Türlü Alkol ve Alkollü
‹çkiler ‹le Tütün ve Tütün Mamullerine
Ait ‹lan ve Reklam Giderlerinin %50’si
Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve
reklam giderlerinin % 50’sinin kurumlar vergisi matrah›ndan indirimi
kabul edilmemektedir. Ancak bentte
yer alan % 50 oran›n› s›f›ra kadar indirmeye veya %100’e kadar art›rma
hususunda Bakanlar Kurulu’na yetki
verilmektedir. Bakanlar Kurulu da bu
oran› 24 Ekim 1990 tarih ve 90/1081
say›l› Karar› (Gelir, 1990, 20708) ile
% 0 (s›f›r) olarak belirleyerek, bu giHakemsiz Yaz›lar
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derlerin tamam›n›n (oranda bir de¤ifliklik yap›lmad›¤› müddetçe) indirilebilmesine imkân tan›m›flt›r.
11 - Kurumlar›n Yönetim Kurulu
Baflkan Ve Üyelerine Verilen Temettü
‹kramiyeleri
Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesi uyar›nca, idare meclisi baflkan ve
üyelerine ödenen kâr paylar› menkul
sermaye irad› say›lm›flt›r. Bu itibarla,
söz konusu ödemelerin kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktad›r.
Öte yandan, kurum personeline ödenen temettü ikramiyeleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesine göre
ücret say›ld›¤›ndan bu ödemeler kurum kazanc›n›n tespitinde ücret gideri olarak dikkate al›nmaya devam edilecektir. Söz konusu temettü ikramiyelerinin bilanço günü itibar›yla ödenecek toplam tutar› kesinleflti¤inden,
çal›flanlara o y›la iliflkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ödenecek temettü
ikramiyeleri, ilgili oldu¤u y›l›n kazanc›n›n tespitinde gider olarak dikkate
al›nabilecektir. Ayn› husus çal›flanlara
ödenen performans de¤erlemelerine
ba¤l› olarak verilecek prim ve ikramiyeler için de geçerlidir. Di¤er taraftan, ücret niteli¤indeki bu ödemelerin nakden veya hesaben yap›ld›¤›
dönemde vergi kesintisine tabi tutulmas› gerekece¤i tabiidir.
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C – KANUNEN KABUL ED‹LMEYEN
‹ND‹R‹MLER‹N MUHASEBE
KAYITLARINDA TAK‹B‹
Kurumlar vergisinin matrah› mükelleflerce tutulan kay›t ve hesaplamalara dayan›larak tespit edilmektedir. Bu
kay›t ve hesaplamalar›n geçerlili¤i ise
belgelerle tevsik edilmesine ba¤l›d›r.
Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesinde "Bu Kanunda aksine hüküm olmad›kça bu Kanuna göre tutulan ve
üçüncü flah›slarla olan münasebet ve
muamelelere ait olan kay›tlar›n tevsiki mecburidir" hükmü yer almaktad›r.
Söz konusu kay›tlar›n ise yine ayn› kanunun 229. ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri
ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Buna göre mükellefler kay›tlar›n›, fatura, perakende sat›fl vesikalar›, gider
pusulas›, müstahsil makbuzlar›, serbest meslek makbuzlar›, ücret bordrosu ve kanunda say›lan di¤er evrak
ve vesikalarla tevsik (ispat) edebilmektedirler. Kanunda bu belgelerin
hangi durumlarda düzenlenece¤i de
aç›klanm›fl bulunulmaktad›r. Vergi
Usul Kanunu hükümleri uyar›nca kullan›lmas› mecburi olan veya ayn› kanunun Maliye Bakanl›¤›na verdi¤i
yetkiye istinaden (V.U.K. mükerrer
madde 257) kullanma mecburiyeti
getirilen belgelerin, öngörülen zorun-
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lu bilgileri tafl›mamas› halinde bu belgeler vergi kanunlar› uyar›nca hiç düzenlenmemifl say›lacakt›r. Dolay›s›yla
gider yaz›lma hakk› kaybedilecektir.
Kay›tlar›n Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤leri ile getirilen hükümler çerçevesinde tutulmas› esast›r. Defter tutulmas›nda ticari kâr›n
tespiti esas al›nmakta; ticari kâra vergi kanunlar› aç›s›ndan gider kabul
edilmeyen unsurlar ilave edilmek, indirilecek nitelikteki gelirler ise ticari
kârdan düflülmek suretiyle mali kâra
ulafl›lmaktad›r. Bu nedenle kanunen
kabul edilmeyen giderlerin kurumlar
vergisi beyannamesi üzerinde ticari
bilanço kâr›na ilavesi zorunlu bulunmaktad›r. Beyannamede de bu duruma uygun olarak kanunen kabul edilmeyen giderler sat›r› mevcuttur.
Muhasebelefltirme aç›s›ndan ise, muhasebenin temel kavramlar›ndan
olan "tam aç›klama kavram›" gere¤ince ve mali tablolar›n daha sa¤l›kl› ve
gerçekçi olmas› amac›yla tüm gider
ve maliyet hesaplar›nda birer tane de
kanunen kabul edilmeyen giderler
için tali hesap aç›lmas› uygun olacakt›r. Ayr›ca takibi kolaylaflt›rma aç›s›ndan, ayn› tutarlar›n toplu olarak, özel
olarak düzenlenen naz›m hesaplarda
da izlenmesi daha sa¤l›kl› olacakt›r.(Arpac›, 2005)
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KAYNAKÇA
Arpac›, Altar Ömer; 2”005 Y›l› Kurum Matrah›n›n Tesbitinde Giderler” E-Yaklafl›m ( Nisan )
Gelir Vergisi Genel Tebli¤i (Seri No: 180) Resmi Gazete 10 fiubat 1995 tarih ve
22198 say›.
“Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu Gere¤ince Ticarî Kazançtan ve Kurum Kazanc›ndan ‹ndirilemeyecek Giderlerle ‹lgili Karar” Resmi Gazete 27 Kas›m
1990 tarih ve 20708 say›
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