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ANKARA’NIN MESLEK ODALARIYLA
‹fiB‹RL‹⁄‹; TÜRK‹YE’Y‹ ‹LER‹YE
TAfiIYACAKTIR
Yahya ARIKAN*

Türkiye, 22 Temmuz genel seçiminin ard›ndan yeni bir döneme kap› aralam›flt›r. Önümüzdeki dönemde at›lacak ad›mlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yak›n ve dolay›s›yla uzak tarihi bak›m›ndan da kritik derecede önem tafl›maktad›r. Yeni hükümetin ilk karar vermesi gereken konu, toplumda bütün kesimleri çok yak›ndan ilgilendirmektedir; Uluslar aras› Para Fonu (IMF) ile devam
m›, tamam m›? Bu sorunun yan›t› belki de yak›n zamanda gündemi en çok
meflgul edecek tart›flma konusu olacakt›r.
Yeni hükümet, IMF’yle iliflkiler konusuna yön verirken Ayfle Teyze’nin, iflçi
Ali’nin, memur Ahmet’in gelece¤ini de ilgilendiren karar› vermifl olacakt›r.
Çünkü, IMF’den al›nan krediler karfl›l›¤›nda uygulanan ve ülke koflullar›na
uyarlanmayan, sosyal yaklafl›mdan yoksun ekonomik program Türkiye’ye büyüme getirirken gelir da¤›l›m›nda bir düzeltme sa¤lamam›fl, iflsizli¤i azaltmam›flt›r.
Türkiye’yi 21. yüzy›la haz›rlayacak program›n; borca ve ithalata dayal› büyüme modeline dayanmas› mümkün de¤ildir. Türkiye 21. yüzy›l›n efli¤inde çok
önemli f›rsatlar kaç›rmakta, ekonomisini 21. yüzy›l›n gereklerine haz›rlayaca¤›na, varl›k sat›fllar› ve borçlanarak üretmeden tüketen, bir ithalat cenneti haline dönüflmektedir.
Türkiye’nin bütün kesimlerinden görüfllerinden yararlanarak bu kesimlerin
güvenini ve deste¤ini kazanm›fl ulusal ve ekonomik ba¤›ms›zl›¤a dayal› bir alternatif at›l›m program› gerçeklefltirmesi mümkündür.
Özel sektör, kamu ve mali sektör iflbirli¤iyle vergi reformu yap›lmas› mümkündür. Türkiye 21. yüzy›la girerken bir f›rsatlar ülkesidir ve bu f›rsatlar›n bilincine var›p Do¤u, Bat›, Güney ve Kuzey iliflkilerini dengeli bir flekilde gelifltirmek zorundad›r. Türkiye’nin gerekli program de¤iflikliklerini yapmamas› çok
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pahal›ya mal olmaktad›r. Bugün ihracatç›s›ndan küçük ve orta ölçekli iflletmeye çal›flan›ndan iflsizine pek çok
kesimden flikayetler yükselmektedir.

göre, en yoksullar›n gelirden ald›¤›
pay yüzde 2 düzeyine gerilemifltir. En
zengin yüzde 10'luk kesimin gelirden
ald›¤› pay ise yüzde 34.1'e yükseldi.
Bu çerçevede Ankara’n›n yapmas› En yoksul yüzde 10'luk kesim 2000
gereken hem bu flikayetlere kulak y›l›nda gelirden yüzde 2.3 oran›nda
vermek hem de meslek odalar›yla ifl- pay al›yordu. En zengin yüzde 10'luk
birli¤i içinde yeni bir modele kap› ara- kesimin ise ald›¤› pay yüzde 30.7 oran›nda idi. Türkiye'de gelir da¤›l›m› iyilamakt›r.
leflmiyor, giderek bozuluyor. 2000 y›Yeni hükümetin bu zorunlulu¤unl›nda en zengin ile en yoksul aras›ndan söz ederken tekrarlamakta yarar
daki fark 13.3 kat iken 2006'da 17'ye
var;
ç›kt›.
Türkiye ekonomisinin karfl› karfl›ya ol- ‹flsizlik art›k en öncelikli sorundur;
du¤u sorunlar›n kökünde yatan “yükTürkiye ekonomisinde borç ve ithasek faiz düflük kur” sarmal› bir an önlatla sa¤lanan büyüme gelir da¤›l›ce k›r›lmal›d›r. Çünkü;
m›ndaki uçurumda iyileflme sa¤lama- Büyüme gelir da¤›l›m›nda iyilefl- d›¤› gibi iflsizlik sorununu da çözmeme getirmiyor; Türkiye ekonomisi mifltir. Bugün IMF’yle iliflkiler konusu2001 krizinin ard›ndan sürekli büyü- na karar verilirken Türkiye’nin en önmektedir; nitekim 2007’nin ortas›na celikli konusu iflsizliktir. TÜ‹K'in verilekadar olan dönümde toplam yüzde rine göre son 4 y›lda tar›m d›fl› istih33 büyümüfltür. Ancak bu büyüme- dam 2.4 milyon kifli artt› ama tar›mnin toplumun genifl kesimlerine yan- dan 1.4 milyon kifli ayr›ld›. Net istihs›mad›¤›n› zengin ile yoksul gruplar dam art›fl› 1 milyon kiflide kald›.
aras›ndaki makas›n giderek aç›lma- 2002'de Türkiye'nin nüfusu 68.4 mils›ndan anl›yoruz. Türkiye ‹statistik yon idi. ‹stihdam edilenler 21.4 milKurumu’nun yüzde 20’lik kesimleri yon. 2006'da nüfus 72.6 kifliye ç›kt›.
esas alarak aç›klad›¤› gelir da¤›l›m› ‹stihdam edilenlerin say›s› 22.4 milveriler yerine yüzde 10'luk dilimlere yon kifli. Bir baflka ifadeyle nüfus art›iliflkin gelir da¤›l›m› verilerine bak›ld›- fl› 4 milyon, istihdama yeni kat›l›m 3
¤›nda en zengin yüzde 10'luk kesim- milyon kifli. ‹stihdamdaki toplam art›fl
le en yoksul yüzde 10'luk kesim ara- ise 1 milyon. 2006 sonu itibariyle
s›ndaki gelir fark›n›n giderek bozul- genç nüfustaki iflsizlik oran› yüzde
du¤u görülmektedir. Dünya Banka- 24'tür. Gayri resmi verilere göre, ifls›'n›n son aç›klad›¤› 2006 verilerine sizlik oran› yüzde 20’ye ve ifl bulma
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umudunu yitirenlerle iflsiz kifli say›s› 5
milyona dayanm›flt›r. Sokaklara hakim olan korkuyu, kay›t edilen suç
oranlar›ndaki art›fl› iflsizlik sorunundan ay›rmak mümkün de¤ildir, suç
oranlar› da giderek artmaktad›r. ‹flsizlik konusu adeta umutsuzlu¤un resmi olmufltur.
- Vergi reformu acilen yap›lmal›d›r;
Vergi yükünün da¤›l›m›nda y›llard›r
süregelen adaletsiz yap› da kendili¤inden de¤iflmeyecektir. Türkiye'de
son 12 y›lda vergi yükü yüzde 67 oran›nda artm›fl, dolayl› vergi olarak bilinen tüketim üzerinden al›nan vergilerin pay› yüzde 72.3'e ç›km›flt›r. Sat›n al›nan her mal ve hizmet üzerinden al›nan vergiler yoksul halk kitlelerini daha da yoksullaflt›rm›flt›r. Bu vergi yükünden en çok etkilenen kesim
genifl kitleler, alt ve orta gelir gruplar› olmufltur. Tespitler, vergi yükünün
son 10 y›ld›r düflük gelir grubu aleyhine da¤›ld›¤›n› göstermektedir. Buna
karfl›l›k kay›t d›fl› ekonomi milli gelirin
yüzde 70'ini aflk›n bir büyüklü¤e ulaflm›flt›r. Son 4 y›ld›r yaflanan büyüme
ve enflasyondaki düflüfle karfl›n dolayl› vergilerin bütçe geliri içindeki pay› azalmak yerine artm›flt›r. Kiflisel ve
kurumsal servetin artmas›na karfl›n
servet üzerinde kapsaml› bir vergileme yap›lamam›flt›r.
Beyan üzerinden al›nan al›nan vergiler yüzde 10 civar›nda kal›rken büyük
Marmara Depremi'nin ard›ndan geti-

rilen geçici tüketim vergileri bile bugün hala toplanmaktad›r. Dolayl› vergilerin toplam vergi gelirlerine oran›
OECD ülkelerinde ortalama yüzde 30
iken Türkiye'de bu oran yüzde 72.3'ü
geçmifltir.
Yeni hükümetin vergide adaleti sa¤lamas› büyük önem tafl›maktad›r. Bunun için meslek odalar›yla iflbirli¤i,
yasalar›n uygulay›c›lar› konumundaki
dinamiklerin uyar›lar›n›n da dikkate
al›nmas›n› sa¤layacakt›r.
- S›cak para ak›fl› bu sorunlar› ancak
bir süre örtebilir; Türkiye’nin
IMF’yle iliflkiler ve ekonomi program›ndaki de¤ifliklikleri planlarken dikkate almas› gereken öncelikli konu;
gerek uluslar aras› gerek iç dinamiklerin en önemli risk olarak gördü¤ü
cari ifllemler aç›¤›d›r. 2007'nin “risk
biriktirme y›l›”na dönmesiyle alarm
vermeye bafllayan cari aç›k 2002 y›l›nda 1.5 milyar dolar iken 2006 y›l›
sonunda 31.3 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihi rekorunu k›rm›fl ve milli
gelirin yüzde 8 seviyesine ulaflm›flt›r.
Bu miktar ve oran Türkiye’yi s›cak para ba¤›ml›l›¤›na mahkum etmifltir.
Türkiye'nin bu dönemde de bo¤uflaca¤› sorunlar›n bafl›nda mevcut kur
ve faiz dengeleri için sürekli bir tehdit
oluflturan cari aç›k gelmektedir. K›sa
vadede ilk olas›l›k, Arap, AB ve ABD
kaynakl› sermaye çevrelerinde Türkiye'ye yönelik ilginin bir süre daha devam›d›r.
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Ancak Türkiye'ye girifli h›zlanacak
olan s›cak para, son dönemde uygulanan seçim ekonomisiyle a¤›rl›¤› artan sorunlar›n üzerini ancak bir süre
daha örtebilecektir. Buna karfl›l›k s›cak paran›n YTL'nin de¤erini olmas›
gerekti¤inden çok daha üzerine tafl›mas›, ihracat›n daha da zorlanmas›na, ithalat›n yeniden ivme kazanmas›na, sonuçta d›fl ticaret aç›¤›n›n daha da büyümesine zemin haz›rlayacakt›r.
- Türkiye yüksek faiz cenneti
olmaktan ç›kmal›d›r; Son karfl›laflt›rmalara göre Türkiye 42 ülke aras›nda, bu y›l da faiz flampiyonu oldu.
Türkiye'de 3 ayl›k faiz yüzde 19.74
iken ikinci Brezilya'da yüzde 13.19.
Rusya, Arjantin ve Pakistan d›fl›nda
hiçbir ülkenin 3 ayl›k faizi yüzde 10'u
geçmiyor. Türkiye bu faizle s›cak paraya çok say›da ülkede hayalini bile
kuramayaca¤› bir kazanç olana¤› yaratmaktad›r. Nitekim, s›cak para Türkiye'de son 4 y›ll›k dönemde, geliflmifl
ülkelerde 25-30 y›lda bile elde edemeyece¤i kadar getiri elde etmifltir.
Türkiye'ye 2003 y›l› bafl›nda getirilerek Türk liras›na dönüfltürülüp bonoda de¤erlendirilen 1 milyon dolar,
4.5 y›lda 3 milyon 265 bin dolara,
borsada ise 5 milyon 690 bin dolara
yükselmifltir. S›cak paraya dünyan›n
en yüksek kazanc›n› sa¤layan Türkiye'de 2002 y›l› bafl›nda 6.6 milyar do-
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lar olan s›cak para stoku bu y›l May›s
ay› sonunda 88.1 milyar dolara kadar
yükselerek, ekonomi için en yüksek
risk haline gelmifltir. Türkiye bu olana¤› sunmaya devam ettikçe, sorunlar› derinlefltiren s›cak para ak›fl› devam edecektir. Nitekim, tahminler de
bunu do¤rulamakta, cari ifllemler aç›¤›n›n gelecek y›l 41 milyar dolara ç›kmas› beklenmektedir.
‹flte Türkiye ekonomisi üzerindeki en
büyük “flantaj” budur. Bu ''fiantaj''
Türkiye’nin ekonomik ve politik koflullar›na müdahale olana¤›n› do¤urmaktad›r. Yeni hükümetin bu tabloyu Türk halk›n›n siyasi ve ekonomik
ç›karlar› lehine dönüfltürme f›rsat›
vard›r. Bunun için tüm kesimlerin görüfllerinden yararlanarak bu kesimlerin güvenini ve deste¤ini kazanm›fl
ulusal ve ekonomik ba¤›ms›zl›¤a dayal› bir alternatif at›l›m program› öngörülmeli, bu do¤rultuda herkesin
görüflüne baflvurulmal›d›r. Yeni hükümet için de Türkiye için de bu dönem tarihi bir f›rsat› ifade etmektedir.
- S›cak paraya ba¤›ml›l›k k›r›lmal›d›r;
D›fl ticaret aç›¤›n›n büyümesi, orta
vadede, özellikle ara mal› üreten küçük ve orta boy iflletmeleri (KOB‹) daha da zorlamas›, tasfiyenin h›zlanmas›, istihdam sorunlar›n›n a¤›rlaflmas›
gibi sonuçlar› belirgin olarak gündeme tafl›mas› beklenmektedir. Bu da
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önümüzdeki dönemde, baflta iflsizlik,
yoksulluk ve gelir da¤›l›m›ndaki bozukluk olmak üzere Türkiye ekonomisinin derindeki sorunlar›n›n a¤›rl›¤›n› hissettirmeye bafllayaca¤›n› göstermektedir. Sonuçta, cari aç›¤›n sürdürülebilir olabilmesi için dünya ekonomisindeki likidite bollu¤unun bugünkü gibi sürmesi, d›fl borçlar› Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemifl boyutlara t›rmanan özel sektörün bir
kur kriziyle karfl›laflmamas› da yeterli
olmayacakt›r. Cari aç›¤›n sürdürülebilir olmas› için Türkiye'ye girecek yabanc› sermaye oran›n›n sürekli art›r›lmas› gerekecektir. Bu seçim zaferinin
yarataca¤› iyimserlik ortam›n›n geçici
olaca¤›n› da düflündürmektedir.
Genel seçimden oylar›n yaklafl›k yüzde 47’sini alarak zaferle ç›kan Adalet
ve Kalk›nma Partisi, kendi alan›nda
uzman meslek örgütlerinin sesine kulak vermelidir.

Ayd›nl›k Türkiye’nin inflas›nda yer almak isteyen ve bu konuda her türlü
fedakarl›¤a haz›r olan muhasebe camias› olarak bizler; meslek odalar›ndan kopuk bir politikan›n hiçbir kesime yarar getirmeyece¤i düflüncesindeyiz. Bugüne kadar bu anlay›flla hareket ederken gemi batt›¤›nda içindeki bütün kesimlerin zarar görece¤i
gerçe¤ini hiç göz ard› etmedik. Bu
çerçevede öncelikler yenilemekte yarar görüyoruz;
- Türk Ticaret Kanunu
• Sosyal Güvenlikte tek çat›,
• Kay›t d›fl› ekonomi ile mücadele,
• Vergi reformu,
ivedilikle ele al›nmal›d›r. Bu konularda bütün taraflar üzerine düfleni yapmaya haz›rd›r.
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TÜRK T‹CARET KANUNU
TASARISINDAK‹ BA⁄IMSIZ
DENET‹MLE ‹LG‹L‹ YEN‹
DÜZENLEMELER

NEW AUDITING REGULATIONS IN THE DRAFTED
TURKISH COMMERCIAL LAW
Prof. Dr. Seval Kardefl-SEL‹MO⁄LU*
Yrd. Doç. Dr. Hülya GÖKTEPE*
ÖZET
üreselleflmenin etkisi ve son y›llarda denetim eksikli¤i nedeniyle dünyada ve Türkiye’de yaflanan yolsuzluk vakalar› ba¤›ms›z denetim olgusunu gündeme getirmifltir. Bunun sonucunda da dünyada ve ülkemizde
ba¤›ms›z denetim ile ilgili yasal düzenlemelerin gözden geçirilerek yeniden
yap›land›r›lmas› gere¤i do¤mufltur. Türkiye hem bu de¤iflikliklere uyum sa¤lamak hem de Avrupa Birli¤ine girifl sürecinde Avrupa Birli¤i müktesebat›na
uyum çerçevesinde, ba¤›ms›z denetimle ilgili yasal düzenlemeleri en k›sa zamanda uygulama hayat›na geçirmek zorundad›r.

K

Bu ba¤lamda, çal›flman›n içeri¤i iki bölüm olarak belirlenmifltir. Birinci bölümde ba¤›ms›z denetim kavram›, önemi, ülkemizdeki ba¤›ms›z denetimle ilgili
yasal düzenleyici kurum ve kurulufllar aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. ‹kinci bölümde ise Türkiye’nin ticaret hayat›nda dönüm noktas› say›labilecek Türk Ticaret
Kanunu yasa tasar›s› aç›s›ndan ba¤›ms›z denetimle ilgili tarama yap›larak ilgili maddeler ve bu maddelerin uygulan›fl tarz› ele al›narak aç›klanmaya çal›fl›l* Anadolu Üniversitesi,‹‹BF- Muhasebe Finansman Anabilim Dal›
* Anadolu Üniversitesi,‹‹BF- Ticaret Hukuku Anabilim Dal›
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m›flt›r. Sonuçta, çal›flma ile bu konunun uygulay›c›lar› olacak kurum ve kiflilere uygulamalar›nda yard›mc› olmas› amaçlanm›flt›r.
ANAHTAR KEL‹MELER: Ba¤›ms›z
Denetim Kavram›, Türk Ticaret
Kanunu Tasar›s›, Türk Ticaret Kanunu ,Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar› Birli¤i (TÜRMOB),Sermaye Piyasas› Kurulu
ABSTRACT
The negative effects of globalisation
and the corrupt practices arising in
Turkey and throughout the world
due to the deficiency of auditing in
recent years have brought up the review of the concept of independent
auditing. This requires the review
and restructuring of the legal arrangements related to the auditing both
in Turkey and in the world. In this
sense, the government of Turkey
must develop and implement the legal arrangements with regards to
the auditing as soon as possible in
order to harmonize indicated changes and also to harmonize with the
acquis communitaire of the European Union in the process of membership to the European Union.
Within this scope, the content of the
study is divided into two parts: In the
first part, the concept, the importance, and the organisations and instituM a y › s
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tions which make the necessary legal
arrangements related to the auditing
in Turkey were analyzed. In the second part, the related literature
screened out regarding to the independet auditing in terms of the draft
Turkish Commercial Law. Further,
both the draft law and current law
compared in terms of similarities and
differences and benefiting from the
literature the draft law critiquely
analyzed. In conclusion, the aim of
this study is to help the responsible
institutions and entities in their implementations.
KEY WORDS: Concept Of Auditing,
Turkish Commercial Law Draft, Turkish Commercial Law,Capital Market Board, Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey
1. G‹R‹fi
Son y›llarda küreselleflmenin etkisiyle dünyada hem ticaret hem de ekonomi alanlar›nda meydana gelen
köklü de¤iflimler, yasal düzenlemelerinde yeniden gözden geçirilmesini
zorunlu k›lm›flt›r.Bu de¤iflimler ülkemizin ekonomi ve ticaret hayat›n›
önemli ölçüde etkilemifl, yasal düzenlemelerde gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas›n› gündeme getirmifltir.De¤ifliklik yap›lan yasal düzenleme konular›n›n en önemlilerinden biri ba¤›ms›z
denetimdir.
Özellikle dünyada meydana gelen
Hakemli Yaz›lar
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Enron, Worldcom gibi büyük flirketlerin ad›n›n kar›flt›¤› yolsuzluk olaylar›
sonucu, gündem denetim merkezli
kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde belirlenmifltir.
Denetim konusu, Türkiye’de de gerek Avrupa Birli¤ine girifl sürecinde
olunmas› gerekse geliflen sermaye piyasalar›ndaki de¤iflimlerin yakalanmas› aç›s›ndan büyük öneme sahiptir. Denetim konusunda yasal düzenlemelerin gözden geçirilerek uyumlaflt›r›lmas› ve bu çerçevede h›zla yol
al›nmas› gereklili¤i kaç›n›lmaz bir gerçektir.
Ülkemizde denetimle ilgili yasal düzenleyici kurum olarak Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve
Yeminli Mali Müflavirler Odalar› Birli¤i (TÜRMOB), Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) görülmektedir. Bu iki kurum
denetim ve denetçiye ait yasal düzenlemelerde söz sahibidirler. Bu kurumlar›n yasal düzenlemeleri birbiriyle iç içe geçmifl tam bir koordinasyon
halinde çal›flmaktad›rlar. fiöyle ki,
TURMOB denetçi olacak kiflilerde
aranacak flartlar› belirlemekte, SPK
ise denetime tabi flirketlerin türünü,
bu flirketleri denetleyecek ba¤›ms›z
denetim flirketlerinin kurulufl ve iflleyifl fleklini belirlemekle yükümlüdür.
Ayr›ca TURMOB bünyesinde oluflturulan Türkiye Denetim Standartlar›
Kurulu (TUDESK) da ba¤›ms›z denetim iflinde denetçilerin uymak zorunHakemli Yaz›lar
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da olduklar› uluslararas› denetim
standartlar›n› baz alan düzenlemeleri
yapmakla yükümlüdür.
Sermaye Piyasas› Kanununda ba¤›ms›z denetimle ilgili tebli¤lerin yay›nlamas›n›n yan› s›ra ayn› zamanda ba¤›ms›z denetime tabi kurulufllarda
belirlenmifltir. Mevzuata göre bu flirket türleri flöyle s›ralanmaktad›r (Kaval,2005,32):
1. SPK Mevzuat›na Tabi fiirketler
2. Bankalar Kanunu’na Tabi fiirketler
(Bankalar, Özel Finans Kurumlar›)
3. Sigorta ve Reasürans fiirketleri, Bireysel Emeklilik fiirketleri
4. Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu
Kapsam›na Giren fiirketler
5. Faktoring ve Finasman fiirketleri
dir.
Oysa geliflmifl ülkelerde ve özellikle
Avrupa Birli¤i ülkelerinde tüm sermaye flirketleri ba¤›ms›z denetime tabidir. Ülkemizde ise sadece yukar›da
say›lan flirketler ba¤›ms›z denetime
tabidir ki bu da ülkemiz aç›s›ndan
ba¤›ms›z denetim konusundaki bir
yetersizlik olarak görülebilir. ‹flte bu
noktada ortaya ç›kan yetersizli¤i gidermek ve Türk Ticaret Kanunu
(TKK) Tasar›s› haz›rlan›rken belirlenen hedeflerden sadece biri olan AB
ile bütünleflmeyi sa¤layabilmek aç›s›ndan TTK tasar›s›n›n haz›rlanmas›
aflamas›nda ba¤›ms›z denetim konusuna ayr›ca önem verilmifltir. Yeni
M a y › s
Y › l :

-

2 0 0 7

H a z i r a n
S a y › :

8 1

20 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

TTK tasar›s›na göre ba¤›ms›z denetim konusunda tüm flah›s ve sermaye flirketleri ba¤›ms›z denetime tabi
olacakt›r. Makalenin daha sonraki
bafll›klar›nda ba¤›ms›z denetime ait
TTK yasa tasar›s›nda ilgili düzenlemelerin nas›l yap›ld›¤› etrafl›ca aç›klanacakt›r. Bu aç›klamalar yap›l›rken fluan yürürlükteki TT Kanunuda dikkate al›nacakt›r.
2.BA⁄IMSIZ DENET‹ME GENEL
BAKIfi
Denetim olgusu son on y›ld›r dünyan›n ve Türkiye’nin gündemini yo¤un
bir flekilde meflgul etmektedir. Küreselleflme ile birlikte denetim kavram›n›n ve iflinin kapsam› geniflletilerek
yap›lacak denetimlerin daha etkin ve
verimli bir hale getirilmesi kaç›n›lmaz
bir gerçek haline gelmifltir. Geliflen
sermaye piyasalar›, bilgi kullan›c›lar›n›n de¤iflen bilgi ihtiyaçlar›, yabanc›
yat›r›mc›lar›n artmas› ve uluslararas›
boyutta ortaya ç›kan ve ülke ekonomilerini olumsuz etkileyen yolsuzluk
olaylar› (Enron, Worldcom gibi) denetim olgusunun boyutlar›n› de¤ifltiren
etkiler yaratm›flt›r.
Günümüzde iflletmelerin do¤ru, güvenilir ve kaliteli bilgiler üretmeleri,
bu bilgilerin do¤rulu¤unun ve güvenilirli¤inin denetlenmesi bilgi kullan›c›lar›na sunularak do¤ru ve tutarl› kararlar almalar›na yard›mc› olmak,
ekonomik ve ticari piyasalar aç›s›ndan istenilen bir durumdur. Bu ba¤M a y › s
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lamda gerek sermaye piyasalar›, gerekse yabanc› ve yerli yat›r›mc› bir tak›m risklere ve belirsizliklere karfl› korunmufl olacakt›r ki, bu da ba¤›ms›z
denetimin temel amaçlar›ndan biridir.
“Denetim, finansal bilgilerin önceden
belirlenmifl ölçütlere uygunluk derecesini araflt›rmak amac›yla sistematik
ve tarafs›z olarak kan›t toplanmas›,
toplanan kan›tlar›n de¤erlendirilmesi,
ulafl›lan sonucun görüfl olarak bilgi
kullan›c›lar›na denetim raporuyla iletilmesi sürecidir (Çömlekçi,2003,10)”
fleklinde tan›mlanmaktad›r.
Finansal bilgilerden kas›t iflletmenin
mali tablolar›d›r. Denetimin tamamlanmas›ndan sonra bir görüflün aç›klanabilmesi için bu tablolar›n iflletme
yönetimince denetim bitmeden önce
haz›rlanm›fl olmas› gerekir.
Denetimin ölçütü Genel Kabul Görmüfl Muhasebe ‹lkeleridir (Güredin,2007,42). Bu ilkeler otoritelerce
daha önceden belirlenmifl olup, her
denetimde kullan›lmaya haz›r durumdad›r. Uzun süre yap›lan çal›flmalardan ve edinilen deneyimlerden sonra
gelifltirilmifl olan ve her denetimde
her denetçinin uymas› gerekli bu genel nitelikteki asgari kurallara “Genel
Kabul Görmüfl Denetim Standartlar›
“denir (Kepekçi,2004,17). Bunlar genel standartlar, çal›flma alan› standartlar› ve raporlama standartlar› olmak üzere üç temel gruptan oluflHakemli Yaz›lar
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maktad›r. Genel standartlar; denetim
yapmakla görevli olan denetçinin tafl›mas› gereken flartlar› aç›klayan
standartlard›r. Çal›flma alan› standartlar›; denetim çal›flmas›nda denetçinin izlemesi ve yapmas› gereken iflleri ve içeriklerini aç›klayan standartlard›r. Raporlama standartlar› ise denetimi sürecinin son aflamas› olan raporlama aflamas›nda denetçinin yazaca¤› denetim raporunda uymas›
gereken kurallar› aç›klayan standartlard›r.
Denetim iflini yapmakla yükümlü olan
kiflilere denetçi denir. Denetçiler denetime tabi olan flirketlerce seçilerek
görevlendirilirler. Denetçi olabilmek
için mesleki unvanlara sahip olmak
gerekir. Ülkemizde bu unvanlar
SMMM ve YMM olarak belirlenmifltir.
Denetim kavram› ve ilgili standartlar
uluslararas› boyutta yeniden yap›land›r›lmaktad›r. Ülkemizde bu yap›land›rmay› Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar› Birli¤i (TÜRMOB), Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) üstlenmifltir. Bu kurumlar hem denetçiye
hem de denetim ifline iliflkin yasal kurallar› belirlerler. Her iki kurumda birbirini yasal düzenlemeler aç›s›ndan
ba¤›ms›z denetimin yap›land›r›lmas›nda birbirini desteklemektedirler.
Ayr›ca 2004 y›l›ndan beri TURMOB bünyesinde kurulan ve Uluslar
Hakemli Yaz›lar
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aras› Denetim Standartlar› çerçevesinde Türkiye denetim standartlar›n›
oluflturmak ve uygulamaya entegre
etmek amaçl› ba¤›ms›z denetim alan›nda çal›flma yapan Türkiye denetim
Standartlar› Kurulu(TUDESK) kurulmufltur. Bu kurul ülkemizdeki denetim standartlar›n›n belirlenmesi konusunda Uluslararas› Denetim Standartlar›n› dilimize çevirerek yay›mlam›flt›r.
Tüm bu düzenleyici kurumlar ve yap›lan düzenlemelerde denetim aç›s›ndan büyük bir eksiklik görülmektedir.
Buda geliflmifl ülkeler olarak bildi¤imiz ABD ve AB ‘de tüm flah›s ve sermaye flirketlerinin ba¤›ms›z denetime
tabi olmas› konusudur. Oysa ülkemizde sadece Sermaye Piyasas› Kuruluna tabi halka aç›k flirketler denetime tabidir. ‹flte bu eksikli¤i gidecek
olan ve Avrupa Birli¤i uyumlaflt›rma
sürecinde yeni Türk Ticaret Yasa Tasar›s› önemli bir rol oynayacakt›r. Söz
konusu tasar›da Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuatla düzenlenen
ba¤›ms›z denetim düzenlemeleri paralelinde benzer düzenlemeler yap›lm›fl, böylece iki kanun aras›nda ortaya ç›kan farkl›l›klar giderilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ayr›ca yeni TTK tasar› TURMOB’un meslek mensuplar› ile ilgili
yasal düzenlemelerini de baz al›p bu
düzenlemelerle de kendini uyumlaflt›rm›flt›r. Özetle yeni TTK tasar›s› gerek SPK gerekse TURMOB ilede bütünlefltirilmifl bir yap› göstermektedir
ki anlam› tek tip standardize edilmifl
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bir ba¤›ms›z denetim olgusu yaratmaya yönelmek ve ba¤›ms›z denetimi tüm ülkeye yayarak geliflmifl sermaye piyasalar›na ve yat›r›mc›ya hizmet etmek çerçevesinde ortaya ç›km›flt›r.
Di¤er bir ifadeyle ülkemizde ba¤›ms›z
denetim konusunda tek tip ve benzer uygulamalar görülecektir. Bu uygulamalar denetimin tan›m›, kapsam›, genel kabul görmüfl denetim
standartlar› ve denetim yapabilme
yetkisine sahip denetim firmalar› ile
denetçi olabilme flartlar›n› içerecek
flekilde yap›land›rmaya yöneliktir.
Halka aç›k anonim flirketler için zorunlu olan ba¤›ms›z denetim, bütün
flirketler için zorunlu hale getirilmektedir. Denetime, büyük, küçük ve orta ölçekli, halka aç›k olan veya olmayan, hisse senetleri borsada ifllem gören ya da görmeyen özel ve kamu
sektörüne dahil tüm flirketler dahil
edilmektedir.
TTK tasar›s›, ba¤›ms›z denetimle ilgili
büyük eksiklikleri gidermekte, denetimin bütün flirketler için flart olmas› gibi bir maddeyi gündeme getirmekte
ve denetçiyi yeniden tan›mlamakta
böylece ülkemizdeki denetim olgusunu yeniden yap›land›rma sürecine büyük katk›da bulunmaktad›r, tasar›n›n
ba¤›ms›z denetim aç›s›ndan getirdi¤i
yeni uygulamalar daha sonraki konu
bafll›klar›n›n alt›nda detayl› bir flekilde
irdelenmektedir.
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3.YÜRÜRLÜKTEK‹ TÜRK T‹CARET
KANUNU HÜKÜMLER‹N‹N BA⁄IMSIZ
DIfi DENET‹M AÇISINDAN
‹RDELENMES‹
Türk hukukunda iflletme denetimleri
1987 y›l›na gelinceye kadar TTK ve
vergi mevzuat› çerçevesinde, kamu
gelirlerini güvence alt›na almak amac›yla, kamu otoriteleri taraf›ndan yap›lan bir denetim fleklinde görülmüfltür. 1987 y›l›ndan sonra kamu denetçilerinin yan›nda ba¤›ms›z denetçilerden de yararlanma e¤ilimi ortaya ç›km›fl ve bu e¤ilimle birlikte ba¤›ms›z
denetim, iflletme denetiminde yerini
alm›flt›r (Çelik, 2005, 41).
Türk hukukundaki düzenlenifl flekliyle
ba¤›ms›z denetim, iç denetim ve SPK
denetimi aras›nda Sermaye Piyasas›
Mevzuat› ile oluflturulmufl bir denetim çeflididir (Çelik, 2005, 41).
‹flletmelerin iç denetimi genellikle ortaklar hesab›na, ifllerin gidiflinden ortaklara hesap vermek üzere yap›l›r.
Fakat halka aç›k anonim ortakl›klarda
ortak say›s›n›n çoklu¤u ve ortaklar
grubunun arz etti¤i nitelik bak›mlar›ndan, denetim sadece bir iç kontrol
olmaktan ç›km›fl ve ortakl›k ifllerinin
gidiflini tarafs›z olarak aksettirmeye
yarayan bir faaliyet halini alm›flt›r(Poroy, Tekinalp ve Çamo¤lu, 1997, 331).
TTK’n›n 347 ve devam› maddelerinde
(347-359) anonim ortakl›klardaki denetim organ› konusunda düzenlemeHakemli Yaz›lar
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ler yap›lm›flt›r. Her anonim ortakl›kta
zorunlu olarak bir denetleme organ›
bulunur. Denetleme organ›n›n yoklu¤u anonim ortakl›k için bir fesih nedeni oluflturur. 347. maddeye göre,
anonim flirketlerde beflten fazla olmamak üzere bir veya daha çok denetçi bulunur. Birden çok denetçi oldu¤u takdirde, bunlar bir kurul olurlar. Denetçiler pay sahibi olan ve olmayanlar aras›ndan ilk defa bir y›l
için kurulufl genel kurulu, sonradan
üç y›l için genel kurul taraf›ndan seçilirler (TTK m.347, f.2). Denetçi bir ise
onun, birden fazla ise yar›s›ndan bir
fazlas›n›n Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmas› gerekir (TTK m.347, f.3)
Denetçiler ayn› zamanda yönetim kurulu üyesi olamayacaklar› gibi, ortakl›¤›n memuru ve müstahdemi dahi
olamazlar. Görevi biten yönetim kurulu üyesi aklanmad›kça denetçili¤e
seçilemez (TTK m.347 f.4).
Denetçiler Yönetim Kurulu üyelerinin
usul ve füruundan (altsoy ve üstsoy)
biri ile efli ve üçüncü dereceye kadar
(bu derece dahil) kan ve s›hri (kay›n)
h›s›m olmamal›d›r (TTK m.349). Genel Kurul Toplant›lar› ile Komiser
Hakk›nda Yönetmelik uyar›nca, denetçili¤e seçilecek kiflilerin reflit ve
mümeyyiz olmalar›, iflas etmemifl olmalar›, hacir alt›nda olmamalar›, di¤er hapis cezas› ile veya sahtekarl›k,
emniyeti suistimal, h›rs›zl›k ve doland›r›c›l›k suçlar›ndan dolay› hükümlü
bulunmamalar› gerekir. Ayn› yönetHakemli Yaz›lar
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meli¤e göre, devlet memurlar› da denetçi olamaz. Denetçili¤e genel kurul
toplant›s›nda bizzat haz›r bulunmayanlar›n seçilmeleri bunlar›n bu göreve aday olduklar›n› seçimden önce
imzas› noterden onaylanm›fl yaz›l› beyanda bulunmalar›na ba¤l›d›r. (Poroy, Tekinalp ve Çamo¤lu, 1997, 334)
Görüldü¤ü gibi denetçilerin görevlerini gere¤i gibi yapabilmeleri için gereken niteliklere gere¤i kadar yer verilmemifltir. Denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›na yönelik olarak ise
hiçbir tedbir al›nmam›flt›r. Denetçiler
genel kurul taraf›ndan seçilir ve azledilir. Ortakl›k sözleflmesinde düzenleme yoksa denetçilerin ücretleri de genel kurul taraf›ndan belirlenir. Denetçilerin seçiminde hiçbir flart ve a¤›rlaflt›r›lm›fl yetersay› aranmamaktad›r.
Genel kurulda oy üstünlü¤ü sa¤layan
pay sahipleri seçime istedikleri gibi
hakim olabilirler.
Denetçilerin görevleri TTK’n›n 353.
maddesinde say›lm›flt›r. 353.maddede, denetçilerin görevleri flirketin ifl
ve ifllemlerini denetlemektir denildikten sonra afla¤›daki görevler say›lm›flt›r:
1. Yönetim kurulu üyeleriyle iflbirli¤i
ederek bilançonun tanzim fleklini tayin etmek,
2. Ortakl›k ifllemleri hakk›nda bilgi
edinmek ve gerekli kay›tlar›n düzenle
tutulmas›n› sa¤lamak amac›yla hiç olmazsa alt› ayda bir defa ortakl›k defterlerini incelemek
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3. Üç aydan fazla ara vermemek üzere s›k s›k ve ans›z›n ortakl›k veznesini
denetlemek
4. En az ayda bir defa ortakl›k defterlerini inceleyerek, rehin veya güvence
yahut ortakl›k veznesinde saklan›lmak üzere emanet olarak teslim olunun her türlü k›ymetli evrak›n var
olup olmad›¤›n› incelemek ve kay›tlara uygulamak
5. Esas sözleflmede pay sahiplerinin
genel kurul toplant›lar›na kat›lmak
için gerekti¤i bildirilen koflullar›n yerine getirilip getirilmedi¤ini incelemek
6. Bütçe ve bilançoyu denetlemek
7. Tasfiye ifllemlerine nezaret etmek
8. Yönetim kurulunun ihmali halinde
genel kurulu ola¤an ve gerekti¤inde
ola¤anüstü toplant›ya ça¤›rmak
9. Genel kurul toplant›lar›nda haz›r
bulunmak
10. Yönetim kurulu üyelerinin kanun
ve esas sözleflme hükümlerine tamam›yla uyup uymad›klar›na nezaret etmek.
Denetçilerle anonim ortakl›k aras›ndaki hukuki iliflki temelde vekalet iliflkisidir, bu iliflki bir hizmet akdi de olabilir. (Poroy, Tekinalp ve Çamo¤lu,
1997, 337). TTK m.369’a göre denetçilerin ücret ve aidat› esas sözleflme ile belirlenmemiflse, genel kurul
taraf›ndan kararlaflt›r›l›r. Denetçi ayr›ca pay sahibi de¤ilse, genel kurul taraf›ndan azledildi¤i takdirde tazmiM a y › s
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nat isteyebilir (TTK m.350). Denetçiler görevlerini yaparken ö¤rendikleri
ortakl›k s›rlar›n› ne pay sahiplerine ne
de di¤er kiflilere aç›klayamazlar (TTK
m.358). Kanun veya esas sözleflmenin kendilerine yükledi¤i görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Görevini hiç veya gere¤i gibi yerine getirmemifl olan denetçiler, do¤an zararlardan dolay› kusursuz olduklar›n› ispat etmedikçe, müteselsilen sorumludurlar (TTK m.359).
Denetçilik görevi; sürenin dolmas›,
ölüm, görevini yerine getiremeyecek
durumda olma, iflas, k›s›tlanma, a¤›r
hapis cezas›, sahtekârl›k, güveni kötüye kullanma, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k
suçlar›ndan mahkûmiyet halinde sona erer. ‹stifa ve azil ile de denetçilik
sona erer (TTK m.351).
Denetçilerin tayinleri ve azilleri yönetim kurulu taraf›ndan derhal ticaret
siciline tescil ile Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan ettirilmelidir (TTK
m.352).
TTK’n›n 348. maddesine göre, genel
kurul baz› belirli hususlar›n incelenmesi ve alanlar›n teftifli için özel denetçi seçebilir. Sermayenin 1/10’unu
temsil eden pay sahipleri de, genel
kurulda özel denetçi seçilmesini talep
edebilirler. Bu talep reddedildi¤i takdirde, özel denetçi seçilmesi için
mahkemeye baflvurabilirler.
‹flletmelerin d›fl denetimi devlet (bakanl›k, yetkili makam) taraf›ndan yaHakemli Yaz›lar
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p›l›r. TTK madde 274 f.1’e göre;
“Anonim flirketlerin muameleleri, bir
tüzük ile tayin olunacak flekilde Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ticaret müfettiflleri taraf›ndan denetlenir. Denetim, bilançonun aç›kl›k ve do¤ruluk
esaslar› çerçevesinde yap›lacak incelemeyi kapsar.” Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan anonim ortakl›klar›n denetimi 1972 y›l›nda ç›kar›lan
“Ortakl›klar›n Denetimine Dair Tüzük” hükümlerine göre yap›lmaktad›r. Tüzü¤ün birinci maddesine göre;
“a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
göre kurulan anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüfl komandit ortakl›klar,
b) "Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem fiirketler ile Ecnebi
Sigorta fiirketleri Hakk›nda Kanunu
Muvakkat" kapsam›na giren ortakl›klar›n flube veya acenteleri,
c) Bankalar›n, umumi ma¤azalar›n,
kooperatiflerin, konusu kamu hizmeti olan ortakl›klar›n, Devlet, il ve belediye gibi kamu tüzel kiflilerinin sermaye pay› bulunan ortakl›klar›n, özel kanunlarla kurulan ortakl›klar›n, imtiyazl› ortakl›klar›n ve sigorta ortakl›klar› gibi ortakl›klar›n Türk Ticaret Kanununa iliflkin ifllemleri,
Ticaret Bakanl›¤›nca bu Tüzük hükümlerine göre denetlenir.”
Buna göre, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› TTK madde 274 ve Ortakl›klar›n
Denetimine Dair Tüzük hükümleri
Hakemli Yaz›lar
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çerçevesinde denetlemelerini Bakanl›k müfettiflleri vas›tas›yle yapar. Denetim anonim ortakl›klar, Limited ortakl›klar, payl› komandit ortakl›klar›
kapsar. (Poroy, Tekinalp ve Çamo¤lu,
1997, 345).
TTK’n›n kabul etti¤i sisteme göre, bir
de genel kurul toplant›lar›nda komiser bulundurmak yoluyla özel denetim flekli öngörülmüfl ve bu görev
do¤rudan do¤ruya Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›na verilmifltir. Denetim, genel kurul toplant›lar›yla ilgilidir ve
esas itibariyle bu kurullar›n kararlar›n›n geçerli olas› için belirli hususlar›
incelemek flart›yla toplant›da bulunan komiserin zab›tlar› imzalamas›
usulüne dayanmaktad›r. Di¤er bir ifadeyle, buradaki yapt›r›m komiserin
zab›tlar› imzalamamas› ve bunun sonucu olarak GK kararlar›n›n geçerli
olmamalar›d›r. (Poroy, Tekinalp ve
Çamo¤lu, 1997, 342). Bu denetim
1996 y›l›nda yay›nlanan “Sermaye
fiirketlerinin Genel Kurul Toplant›lar›
ve Bu Toplant›larda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Komiserleri
Hakk›nda Yönetmelik” ile düzenlenmifltir.
Kooperatifler, bankac›l›k yapan anonim ortakl›klar, sigortac›l›kla u¤raflan
anonim ortakl›klar›n denetimi, türleri
ve konular› itibariyle özel hükümlerle
düzenlenmifltir. Bunlardan baflka imtiyazl› ve özel kanunla kurulmufl çeflitli sermaye ortakl›klar› ve kamu tüzelkiflilerinin kat›ld›¤› ortakl›klar ve serM a y › s
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maye piyasas›nda faaliyet gösteren
anonim ortakl›klar özel durumlar› dolay›s›yla ayr› bir denetime tabidirler.
(Poroy, Tekinalp ve Çamo¤lu, 1997, 344).
Kamu tüzelkiflileri taraf›ndan TTK
m.275 uyar›nca AO denetim kuruluna temsilci gönderilmesinde de bir
d›fl denetim niteli¤i görmek mümkündür. (Poroy, Tekinalp ve Çamo¤lu, 1997, 350).
Sermaye piyasas›nda faaliyet gösteren anonim ortakl›klar›n denetimi
SPK taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. SPK Sermaye Piyasas› Kanununun 16. maddesine dayanarak “Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z D›fl Denetleme Hakk›nda Yönetmelik” yay›nlam›flt›r. Sermaye Piyasas› Kanununa göre ihraçc›lar ve sermaye piyasas› kurumlar› ba¤›ms›z denetçiler taraf›ndan denetlenecektir. Böylece bu
tür ortakl›klar için organ niteli¤indeki
denetçiler yan›nda ba¤›ms›z denetçi
kavram›na da yer verilmektedir. (Poroy, Tekinalp ve Çamo¤lu, 1997,
351). Bu denetleme sadece halka
aç›k anonim ortakl›klar için geçerli bir
denetimdir di¤er anonim ortakl›klar›
içermez ve SPK’n›n resmi denetleme
yetkisi kapsam› d›fl›nda ba¤›ms›zd›r.
TTK’n›n 476. maddesine göre sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerin denetimi anonim flirketlerle
ilgili hükümlere tabidir. TTK’n›n 548.
maddesine göre de ortak say›s› yirmiyi aflan limited flirketlerin denetiminM a y › s
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de anonim flirketlerle ilgili hükümler
uygulan›r.
4. TÜRK T‹CARET KANUNU TASARISI
HÜKÜMLER‹N‹N BA⁄IMSIZ DIfi
DENET‹M AÇISINDAN ‹RDELENMES‹
Türk Ticaret Kanunu (TKK) Tasar›s›
haz›rlan›rken baz› hedefler belirlendi.
Bu hedefler (www.kgm.adalet.gov.tr);
1) Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun
Türk iflletmelerinin ticarî ve ekonomik
yönden uluslararas› rekabet piyasalar›nda güçlü aktörler olarak çal›flmalar›n› sa¤layacak kurum ve sistemlere
sahip olmas›n›n sa¤lanmas›,
2) Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne üyeli¤inin gündeme gelmesi sonucu Avrupa Birli¤i Ticaret Hukuku ile uyumun
sa¤lanmas› zorunlulu¤u,
3) Yeni kanunun Türkiye’nin güncel,
orta ve uzun vadeli gereksinimlerine
cevap verecek, mekanizmalar› ve hükümleri içermesi,
4) Kanunun modern ticaret hukuku
ile örtüflmesi gibi hedeflerdir.
Tasar›y› haz›rlayan TTK Komisyonu,
belirlenen hedefler d›fl›nda Türk Ticaret Kanununda bulunmas› gerekenler ile ilgili de¤erlendirmeler de yapm›flt›r. Bu de¤erlendirmelerin denetimi ilgilendiren k›s›mlar› flöyledir: Türk
Ticaret Kanununda
a) Ticaret dünyas›n›n tüm aktörlerinin gereksinimlerine, ilgili çevrelerin
beklentilerine cevap verecek yeni kurallara yer verilmelidir.
Hakemli Yaz›lar
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b) Teknik geliflmeler yans›t›lmal›,
özellikle internetten her konuda,
özellikle fleffafl›¤› sa¤lamak için yararlan›lmal›d›r.
c) Uluslar aras› Finansal Raporlama
Standartlar› (UFRS) ile özdefl Türk
Muhasebe Standartlar›, kanunda genel ve mutlak uygulanma olana¤›na
kavuflturulmal›d›r.
d) Halka aç›k olan ve olmayan flirketler aras›ndaki farklar en az düzeye indirilmelidir.
e) Tasar› ile Sermaye Piyasas› Kanunu
aras›ndaki ikilik olabildi¤ince ortadan
kald›r›lmal›d›r.
f) Kurumsal yönetim ilkelerine uygun
ve ucu geliflmelere aç›k düzenlemeler
yap›lmal›d›r.
g) Finansal tablolar› hem flirketler
hem de flirketler toplulu¤u yönünden
ça¤dafl anlay›fla uygun kurallara ba¤lanmal›, anonim ve limited flirketlerin
etkin, ba¤›ms›z ve uluslararas› standartlarla uyumlu denetimi sa¤lanmal›d›r.
Tasar›da kollektif ve komandit flirketlerle ilgili yap›lan de¤ifliklikte flirket
hesaplar›n›n denetimi ve kâr›n belirlenmesi hususunda modern kurallar
getirilmifl, denetim yeminli mali müflavir ile serbest muhasebeci mali müflavirlere b›rak›lm›flt›r.

“Tasar›da denetçiler anonim flirketin organ› olmaktan ç›kar›lm›fl;
halka aç›k olsun veya olmas›n
tüm anonim flirketlerin denetimi,
3568 say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu’na göre denetim yetkisi alm›fl Serbest muhasebeci mali müflavir, yeminli mali müflavir
unvanl› meslek mensuplar› ile
bunlar›n oluflturduklar› ba¤›ms›z
denetim kurulufllar›na b›rak›lm›flt›r (Özbirecikli, 2006, 15) .”
TTK Tasar›s› iflletmeleri küçük sermaye flirketi1 , orta ölçekli sermaye flirketi ve büyük ölçekli sermaye flirketi olmak üzere ay›rmakta ve bu flirketlerin denetimlerini ayr› kurallara ba¤lamaktad›r (Özel, 2006, 215). Küçük
sermaye flirketlerinin denetimi en az
iki denetçi (serbest muhasebeci mali
müflavirler ile yeminli mali müflavirler)
taraf›ndan denetlenecektir. Orta ve
büyük ölçekli iflletmelerde ba¤›ms›z
denetim, ba¤›ms›z denetim flirketlerince yap›lacakt›r. Ba¤›ms›z denetim
flirketlerince yap›lacak ba¤›ms›z denetimi de yine serbest muhasebeci
mali müflavirler ile yeminli mali müflavirler yapacakt›r.

1 fiu üç flarttan en az ikisini tafl›yan anonim flirketler küçük anonim flirket olarak nitelendirilmifltir
(TTK Tasar›s› md.1523): 1. Aktifte gözüken zarar›n ç›kar›lmas›yla bulunan bilanço toplam›n›n alt›
milyon TL’yi aflmamas› 2. Hesap döneminin son gününden önceki on iki ay içindeki sat›fllar
toplan›n›n on iki milyon TL’yi aflmamas›, 3. Y›ll›k ortalama çal›flan say›s›n›n 50 kifliyi aflmamas›.
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Denetlemenin konusu, flirketin ve flirketler toplulu¤unun y›lsonu finansal
tablolar› ile y›ll›k raporlar›n ve envanter de dahil olmak üzere, tüm muhasebenin denetimidir. Söz konusu
olan kanuna, Türkiye muhasebe
standartlar›na ve esas sözleflme hükümlerine uygunluk denetimidir. Raporun denetimi ise, flirketin veya flirketler toplulu¤unun genel durumunun pay sahiplerine do¤ru olarak sunulup sunulmad›¤›n›n denetimidir.
Denetim, flirketin varl›¤›n› ve gelece¤ini tehdit eden yak›n tehlikeleri teflhis sistemlerinin flirkette bulunup bulunmad›klar›n› ve gerekli önlemlerin
al›n›p al›nmad›¤›n› da kapsar. Denetçinin ba¤›ms›zl›¤› konusunda çok titiz
olan kanun, denetçi ile denetlenecek
olan flirket aras›nda her türlü iliflkiyi
denetçili¤e ve eti¤e ayk›r› görmektedir. Denetlemenin, mesle¤in gereklerine ve eti¤ine uygun olarak ve gelecekteki risklerin tespitini de kapsayacak flekilde yap›lmas› gerekir.
Tasar›'da denetçinin yan› s›ra, ifllem
denetçileri de düzenlenmifltir. ‹fllem
denetçileri, kurulma, sermaye art›r›m›, azalt›lmas›, birleflme, bölünme,
tür de¤ifltirme, menkul de¤er ihrac›
gibi ifllemleri denetleyen uzmanlard›r. ‹fllem denetçilerinde de denetçide aranan nitelikler aran›r. Denetçilerin sorumluluklar› ve s›r saklama sorumluluklar› yeni esaslara ba¤lanm›flt›r.
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Yeni hükümlerle, kurumsal yönetim
ve dürüst resim ilkeleri ba¤lam›nda
tam bir denetimin sonuçlar›n›n, aç›k,
anlafl›labilir ve kamuyu ayd›nlatma ilkeleri uyar›nca düzenlenmifl bir raporla pay sahipleri baflta olmak üzere
ilgililere sunulmas› amaçlanm›flt›r.
Böylece, Tasar› ile getirilen kurumsal
yönetim ilkeleri ve Türkiye muhasebe
standartlar›n› tamamlayan ve gerek
içerik, gerek amaç yönünden onlarla
uyumlu olan nitelikteki denetlemenin
ülkemizin flirketlerini, pazarlar›n› ve
borsalar›n› finansal sonuçlar›na güvenilebilir konuma getirece¤i düflünülmüfltür. Bu ise iflletmelerimizin d›fl
pazarlarda rekabet güçlerini yükseltecektir (Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›, www.kgm.adalet.gov.tr).
Kabul edilen bu yeni sistemde denetim ifllevi, hiç bir k›sm› veya yönü ile
baflka bir organa devredilemez veya
do¤rudan ya da dolayl› kullan›lamaz.
Denetim, bütünü ile denetçilere aittir.
Denetim ifllevi Tasar›n›n 397 ve devam› maddelerinde düzenlenmektedir.
4.1. Denetleme
Tasar›n›n 397. maddesinde anonim
flirketlerin ve flirketler toplulu¤unun
denetlenmesine iliflkin temel kurallar
bulunmaktad›r. 397. maddeye göre;
(1) anonim flirketin ve flirketler toplulu¤unun finansal tablolar› ile y›ll›k raporu denetçi taraf›ndan denetlenir.
Hakemli Yaz›lar
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(2) Denetçinin denetiminden geçmemifl finansal tablolar ve y›ll›k rapor
düzenlenmemifl hükmündedir. (3)
fiirketin ve toplulu¤un finansal tablolar› ile y›ll›k faaliyet raporu, denetleme raporunun sunulmas›ndan sonra
de¤ifltirilmiflse ve de¤ifliklik denetleme raporunu etkileyebilecek nitelikteyse, tablolar ile y›ll›k faaliyet raporu
yeniden denetlenir. Yeniden denetleme
ve sonucu raporda özel olarak aç›klan›r.
Denetçinin onay yaz›s›, yeniden denetlemeyi de yans›tan uygun ekleri içerir.
397. madde anonim flirketin ve flirketler toplulu¤unun denetlenmeleri
zorunlulu¤unu kanunî bir yüküm olarak öngörmektedir. Denetlenecek
olan, flirketin finansal tablolar› (FT) ile
y›ll›k raporlar› (YR) ve bunlar ba¤lam›nda tüm flirket muhasebesidir. Denetim, noktasal de¤il bütünseldir; zaman zaman de¤il süreklidir. Denetime, büyük, küçük ve orta ölçekli (Tasar› m. 1501); halka aç›k olan veya
olmayan, hisse senetleri borsada ifllem gören ya da görmeyen özel ve
kamu sektörüne dahil tüm anonim
flirketler dahildir. Tasar› küçük anonim flirketleri denetimden istisna etmemifltir ancak çeflitli hükümlerinde
küçük ve orta ölçekli flirketlere özgü
nispeten hafif hükümler getirmifltir.
Küçük anonim flirketlerin denetçi olarak yeminli mali müflavir ve/veya Serbest muhasebeci mali müflavir seçebilmeleri denetlemenin niteli¤ini, kalitesini ve denetçinin sorumluluklar›n›
Hakemli Yaz›lar
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etkilemez; azalmaya sebep olamaz.
Baz› anonim flirketler için öngörülen
özel hükümler, ek ve söz konusu
anonim flirketin özelli¤inin ve niteli¤inin gere¤i olarak kabul edilirler; hiçbir flekilde 397 nci maddeyi d›fllad›klar› fleklinde yorumlanamazlar.
397. maddenin ikinci f›kras›na göre,
denetçinin denetiminden geçmemifl
Finansal Tablolar ile Y›ll›k Raporlar
düzenlenmemifl hükmündedir; bat›ld›r. Bu hüküm y›ll›k ve alt› ayl›k Finansal Tablolar için öngörülmüfl olup,
aç›l›fl ve ara bilânçolar› ile tasfiye bilânçolar›na ve di¤er bilânçolara uygulanmaz. Ancak bunlar›n denetimi ve
sonuçlar› özel hükümlere tabidir.
397. maddenin üçüncü f›kras›na göre, denetleme zaman›, Finansal Tablolar ile Y›ll›k Raporlar›n sunulma tarihidir. Denetleme süreci içinde veya
öncesinde bunlarda düzenleyici organ taraf›ndan denetleme raporunu
etkileyebilecek nitelikte de¤ifliklikler
yap›ld›¤› takdirde, denetleme yeniden yap›l›r ve sonuç raporda özel olarak aç›klan›r. Onay yaz›s› sonraki denetlemeyi yans›t›r. De¤ifliklik, y›ll›k kâr›n kullan›l›fl›ndan, büyük bir müflterinin veya ifltirakin iflâs›ndan veya ödeme güçlü¤üne düflmesinden vs.den
do¤abilir. De¤ifliklikler, kâr nakilleri,
yedek hesab›na tahsisler, karfl›l›klar
gibi rakamsal de¤ifliklikleri gerekli k›labilir.
K›saca Tasar›n›n 397. maddesinde
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yer alan düzenlemelerle anonim flirketlerin denetlenmesi sistemi tamamen de¤iflmifltir. 6762 say›l› TTK’ ya
göre üç zorunlu organdan biri olan
denetçiler yoluyla yap›lan denetim
yerini, ba¤›ms›z denetleme kurulufllar›n›n veya yeminli mali müflavirlerin
denetimine b›rakm›flt›r. Küçük anonim flirketlerde denetim en az iki yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan yap›labilir. Denetim uluslararas› standartlara göre yap›lmal›d›r. Denetim
geneldir, baz› olaylar›n denetimi de¤il bütünsel bir denetimdir ve süreklidir. Denetlenecek olan tüm flirket
muhasebesidir.
4.2. Konu ve Kapsam
TTK Tasla¤›n›n 398. maddesinde denetimin konu ve kapsam› düzenlenmektedir. 398. maddeye göre;
(1) fiirketin veya toplulu¤un finansal
tablolar›n›n, konsolide tablolar›n ve
y›ll›k raporlar›n›n denetimi, envanterler de dahil olmak üzere, muhasebelerin denetimini kapsar. fiirketin ve
toplulu¤un finansal tablolar›n›n ve y›ll›k raporlar›n denetimi, ayr›ca Türkiye
Muhasebe Standartlar› ile kanuna ve
esas sözleflme hükümlerine uyulup
uyulmad›¤›n›n incelenmesini de içerir. Denetleme, denetçilik mesle¤inin
gerekleri ile meslek eti¤ine ve uluslararas› standartlara uygun olarak ve
özenle yap›l›r. Denetleme, flirketin veya toplulu¤un, durumunun dürüst reM a y › s
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sim ilkesine uygun olarak yans›t›l›p
yans›t›lmad›¤›n›; yans›t›lmam›flsa bunun sebeplerini; bu birinci f›kran›n
ikinci cümlesi anlam›nda ayk›r›l›klar›
ve yanl›fllar› aç›kça ortaya koyacak
tarzda yap›l›r ve gerçe¤i dürüstçe belirtir.
(2) Denetim;
a) flirketin y›ll›k raporunun ve finansal
tablolar›n›n;
b) toplulu¤un y›ll›k raporunun, finansal tablolar›n›n
denetçinin denetleme s›ras›nda elde
etti¤i bilgilerle uyum içinde olup olmad›¤›n› ve
c) ayr›ca flirketin y›ll›k raporunun flirketin; toplulu¤un y›ll›k raporunun
toplulu¤un, genel durumu hakk›nda
tatmin edici bir takdim niteli¤ini tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirtecek flekilde yap›l›r. Ayr›ca y›ll›k rapor ile di¤er raporlarda gelecekteki geliflime iliflkin risklerin gere¤i gibi ifade edilip edilmedi¤i de aç›klan›r.
(3) Toplulu¤un finansal tablolar›n›n
denetiminden sorumlu olan denetçi,
toplulu¤un konsolide tablolar›na al›nan flirketlerin finansal tablolar›n›,
özellikle konsolidasyona tâbi uyarlamalar› ve mahsuplar›, bu maddenin
birinci f›kras› anlam›nda inceler; me¤erki, konsolidasyona al›nan flirket
kanun gere¤i veya böyle bir gereklilik
bulunmaks›z›n, bu k›s›m hükümlerine
uygun olarak denetlenmifl olsun. Bu
Hakemli Yaz›lar
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istisna, merkezi yurtd›fl›nda bulunan
bir flirketin bu kanunun öngördü¤ü
denetimle eflde¤er bir denetime tâbi
tutulmufl olmas› halinde de geçerlidir.
(4) Denetçi, yönetim kurulunun, 378
inci madde uyar›nca flirketi tehdit
eden veya edebilecek nitelik tafl›yan
tehlikeleri zaman›nda teflhis eden, etkin bir sistem kurup kurmad›¤›n›, bu
sistemi iflletip iflletmedi¤ini ve kendisine sunulan sonuçlar› de¤erlendirip
önlem al›p almad›¤›n› da denetler ve
raporuna kaydeder.
Maddenin amac› esas›nda genel kurula tam ve do¤ru de¤erlendirebilme
olana¤›n› sa¤lamak, denetleme raporunu doyurucu ve güvenilir k›lmakt›r.
Alt› ayl›k ara raporlar›n›n amac› da
ayn›d›r. Denetleme raporuna denetçilik mesle¤inin gerekleri ile ahlak›
hakim k›l›nm›fl uluslararas› standartlara gönderme yap›lm›fl ve özel bir
özen yükümü öngörülmüfltür. Raporun asgarî içeri¤i de kanunla belirlenmifltir. Hükümlerde "finansal tablolar"
denilmesinin sebebi denetlemeyi y›lsonu finansal tablolar›na özgülememektir. Ulusal ve uluslararas› denetleme standartlar›n›n gerekli gördü¤ü
ara dönem tablolar da denetim kapsam›ndad›r.
Finansal Tablolar ile Y›ll›k Raporlar›n
denetlenmesi, bu belgelerin ka¤›t
üzerinden incelenmesi olmay›p, envanter de dahil olmak üzere tüm muHakemli Yaz›lar
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hasebenin, kay›tlar ve kay›tlar›n dayand›¤› belgeler ile denetlenmesidir.
Bu denetleme özel de¤il geneldir; k›smî veya baz› ifllemlerin ya da halka
aç›lma, menkul de¤er ç›karma, sermaye art›r›m› gibi baz› olaylar›n denetimi olmay›p, tüm veya tümün denetimidir. Denetim sondaj usulü ile de
yap›lamaz; me¤erki genel kabul gören denetim ve muhasebe ilkeleri,
Türkiye Muhasebe Standartlar› ile
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS) izin vermifl olsun. Denetçilik bir meslektir. Tasar›n›n denetlemeye iliflkin hükümleri bu anlay›fla
dayal›d›r. Onun için, bu anlay›fla göre
yorumlan›r. Denetleme ve denetçi
eti¤i hiç bir kanunda tan›mlanmam›flt›r, tan›mlanmaz, ancak meslek mensuplar›nca ve birliklerince kurallar›n›n
bilindi¤i varsay›l›r. Görevin gerektirdi¤i karakteri haiz bulunma, ahlâkî de¤erlere ve standartlara ba¤l›l›k, güvenilir olma, görevi bizzat ve uzman
yard›mc›larla icra etme, baflkas›n›n
denetim sonuçlar›n› aynen aktarmama (me¤erki, hakl› bir sebep bulunsun), meslekî eti¤in asgarileridir. Hükümdeki özeni bir taraftan profesyonellik kurallar›, di¤er taraftan denetçilik ahlak› tan›mlar. Bu özen iflin en
üst düzeyde yerine getirilmesinin gerektirdi¤i özendir.
Anonim flirketin Tasar›n›n 398 inci
maddesine göre denetlenmesi vergi
denetimini içermez.
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398. madde denetlemenin yap›lmas›na iliflkin dört kural içermektedir.
Bunlar
(a) fiirket ve topluluk yönünden, finansal tablolarla raporlar›n uyumlu
olup olmad›klar›;
(b) tablolar ve raporlarla denetiminin
ortaya koydu¤u bulgular›n ve bilgilerinin birbiriyle uyumlu olup olmad›¤›;
(c) flirketin ve toplulu¤un genel durumunun tatmin edici bir flekilde takdim edilip edilmedi¤i
(d) risklerin isabetle ifade olup olunmad›¤›d›r. Denetim ikinci f›kradaki
asgarîleri yerine getirmemiflse 398.
madde anlam›nda denetim icra edilmemifltir. Bu dört nokta birbirinin alternatifi de¤ildir; dördü de denetimin
olmazsa olmaz flart›d›r.
Risklere iflaret, denetimin ve denetim
raporunun görevi de¤ildir. Görev tablolardan bunun, yani risklerin anlafl›l›p anlafl›lmad›¤›n›n, özellikle y›ll›k raporlarda buna iflaret edilip edilmedi¤inin ve 378. maddede öngörülen
mekanizman›n iflleyip ifllemedi¤inin
incelenmesidir.
4.3. Denetçinin Seçimi, Görevden
Alma Ve Sözleflmenin Feshi
Tasar›n›n 399. maddesine göre;
(1) Denetçi, flirket genel kurulunca;
topluluk denetçisi, ana flirketin genel
kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet y›l› ve her halde görev ifa edece¤i faaliyet y›l› bitmeden seçilmesi
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flartt›r. Seçimden sonra yönetim kurulu gecikmeksizin denetleme görevini denetçiye verdi¤ini Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilân eder; flirket de
bunu web sitesinde yay›mlar.
(2) Denetçiden denetleme görevi, sadece bu maddenin dördüncü f›kras›nda öngörüldü¤ü flekilde ve baflka
bir denetçi atanm›flsa geri al›nabilir.
(3) Konsolidasyona dahil olan ana flirketin finansal tablolar›n› denetlemek
için seçilen denetçi, baflka bir denetçi
seçilmedi¤i takdirde, topluluk finansal tablolar›n›n da denetçisi kabul edilir.
(4) fiirketin merkezinin bulundu¤u
yerdeki ticaret mahkemesi,
a) yönetim kurulunun,
b) sermayenin yüzde onunu, halka
aç›k flirketlerde esas veya ç›kar›lm›fl
sermayenin yüzde beflini oluflturan
pay sahiplerinin,
Talebi üzerine, ilgilileri ve seçilmifl denetçiyi dinleyerek, seçilmifl denetçinin
kiflili¤ine iliflkin bir nedenin gerektirmesi, özellikle de onun tarafl› davrand›¤› yönünde bir endiflenin varl›¤› halinde, baflka bir denetçi atayabilir.
Denetim bir anlamda yönetimin denetlenmesi oldu¤u için denetçinin seçimi genel kurula aittir ve genel kurulun bu yetkisi devredilemez niteliktedir. Böylece teorik temelde, 6762 say›l› Türk Ticaret Kanununu ile Tasar›
aras›nda tam bir ilkesel uyum vard›r.
Hakemli Yaz›lar
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Seçimin her faaliyet y›l› için yenilenmesi ve gelecek y›l›n denetçisinin içinde bulunulan faaliyet y›l› bitmeden
belirlenmifl olmas› flartt›r. Seçimin zaman›na iliflkin hüküm emredicidir. Seçilen denetçi ile sözleflmeyi yönetim
kurulu yapar. Denetçi, Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi ile web sitesinde yay›nlan›r.
399. maddenin ikinci f›kras›nda Denetçi ile yap›lan sözleflmenin -kural
olarak- feshedilmemesi kural› kabul
edilerek yönetim kurulunun istemedi¤i denetçiyi görevden uzaklaflt›rmas›
olana¤› ortadan kald›r›lm›flt›r. Denetçi sadece dördüncü f›krada öngörüldü¤ü flekilde ve hakl› sebeplerin varl›¤›nda görevden al›nabilir.
Bir denetçinin görevden al›nmas›, yerine yenisinin atanm›fl olmas›na ba¤l›d›r; yoksa denetçi azledilip daha
sonra yerine yenisi atanamaz. Mahkemenin karar›, eflzamanl› olmal›d›r.
Denetçi, ancak hakl› bir sebebin,
özellikle tarafs›zl›¤› bozan herhangi
bir sebebin varl›¤›nda, mahkemece
görevden al›nabilir. Hakl› sebep Tasar›da tan›mlanmam›flt›r. Hakl› sebep
ile önce denetçinin kiflili¤inden kaynaklanan sebepler kastedilmifltir:
Meslekî yetersizlik (denetleme elemanlar›n›n bilgilerindeki noksanl›k,
eksiklik, dil, eleman, uzman, cihaz
donan›m› eksikli¤i), itibar kayb›; gerekli zaman› ay›rmamak vs. gibi. Denetçinin çal›flma tarz›, flirkete zaman
Hakemli Yaz›lar
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ay›ramamas›, bilgi s›zd›rmas›, taraf
tutmas› da hakl› sebep say›labilir. Buna karfl›l›k, görüfl ayr›l›klar› hakl› sebep olarak, ancak somut olay destekliyorsa kabul edilebilir.
399. maddeye göre, denetçi iki sebeple denetleme sözleflmesini feshedebilir:
(1) hakl› bir sebebin varl›¤›nda,
(2) azil davas› aç›ld›¤› takdirde. Hakl›
sebepler çal›flma flartlar›n›n müsait olmamas›ndan, ücret ve giderlerin zaman›nda ödenmemesinden, denetçinin görevi yerine getirmesinin engellenmesinden do¤abilir.
4.4. Denetçi Olabilecekler
Tasar›n›n 400. maddesi denetçi olabilecekleri göstermektedir. Denetçi ile
397 ve devam› madde hükümlerinde
düzenlenmifl bulunan denetlemeyi
yapacak olan "y›lsonu hesap denetçisi" kastedilmifltir. Ancak ifllem denetçilerine de ayn› hükümler uygulan›r.
400. maddeye göre; (1) Denetçi ancak bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu
olabilir. Küçük anonim flirketler, en
az iki yeminli malî müflaviri veya serbest muhasebeci malî müflaviri denetçi olarak seçebilirler. Ba¤›ms›z denetleme kuruluflunun kurulufl ve çal›flma esaslar› ve denetleme elemanlar›n›n nitelikleri Bakanlar Kurulu karar›yla düzenlenir. Afla¤›daki hallerden birinin varl›¤›nda malî müflavir
veya serbest muhasebeci malî müflaM a y › s
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vir, ba¤›ms›z d›fl denetleme kuruluflu,
bunun pay sahiplerinden biri ve yeminli malî müflavirin, serbest muhasebeci malî müflavirin, ba¤›ms›z denetleme kuruluflunun veya onun pay sahibinin yan›nda çal›flan veya burada
say›lanlar›n mesle¤i birlikte icra ettikleri kifli veya kifliler, ilgili flirkette denetçi olamaz.
fiöyle ki, önceki cümlede say›lanlardan biri,
a) denetlenecek flirkette pay sahibiyse;
b) denetlenecek flirketin yöneticisi veya çal›flan›ysa veya denetçi olarak
atanmas›ndan önceki üç y›l içinde bu
s›fat› tafl›m›flsa;
c) denetlenecek flirketle ba¤lant›s›
bulunan bir tüzel kiflinin veya bir flirketin veya bir ticarî iflletmenin kanunî
temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi ya da sahibiyse veya bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse;
d) denetlenecek flirketle ba¤lant› halinde bulunan veya böyle bir flirkette
yüzde yirmiden fazla paya sahip olan
bir iflletmede çal›fl›yorsa veya denetçisi olaca¤› flirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kiflinin yan›nda herhangi bir flekilde hizmet veriyorsa;
e) denetlenecek flirketin defterlerinin
tutulmas›nda veya finansal tablolar›n›n düzenlenmesinde denetleme d›fl›nda faaliyette veya katk›da bulunmuflsa;
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f) denetlenecek flirketin defterlerinin
tutulmas›nda veya finansal tablolar›n›n ç›kar›lmas›nda denetleme d›fl›nda
faaliyette veya katk›da bulundu¤u
için beflinci bende göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kiflinin veya onun ortaklar›ndan birinin kanunî
temsilcisi, temsilcisi, çal›flan›, yönetim
kurulu üyesi, orta¤›, sahibi ya da gerçek kifli olarak bizzat kendisi ise;
g) birinci ilâ alt›nc› bendlerde yer alan
flartlar› tafl›d›¤› için denetçi olamayan
bir denetçinin nezdinde çal›fl›yorsa,
h) son befl y›l içinde denetçili¤e iliflkin
meslekî faaliyetinden kaynaklanan
gelirinin tamam›n›n yüzde otuzundan fazlas›n› denetlenecek flirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile
ifltirak etmifl bulunan flirketlere verilen denetleme ve dan›flmanl›k faaliyetinden elde etmiflse ve bunu cari
y›lda da elde etmesi bekleniyorsa,
Denetçi olamaz; ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müflavirler ve
Yeminli Malî Müflavirler Odalar› Birli¤i, katlan›lmas› güç bir durum ortaya
ç›kacaksa (h) bendindeki yasa¤›n kald›r›lmas› için belli bir süreyle s›n›rl›
olarak onay verebilir.
(2) Bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu,
bir flirket için alt› y›l arka arkaya denetim raporu vermiflse , sözkonusu denetleme kuruluflu dört y›l için de¤ifltirilir.
(3) Bu madde hükümleri, ilgili konuda uzmanl›¤› flart olan ifllem denetçilerine de uygulan›r. Kanunda veya
Hakemli Yaz›lar
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esas sözleflmede aksi öngörülmemiflse, ifllem denetçisi genel kurul taraf›ndan atan›r ve görevden al›n›r.
400. maddeye göre, denetçi sadece
ba¤›ms›z bir d›fl denetleme kuruluflu
olabilir. Küçük anonim flirketler, en
az iki yeminli müflaviri veya serbest
muhasebeci malî müflaviri denetçi
olarak seçebilirler. Her iki denetçi hukukî aç›dan ayn› konumdad›r.
Bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu,
menkul k›ymetleri borsada ifllem gören bir flirket için alt› y›l arka arkaya
denetçi raporu vermiflse dört y›l için
de¤ifltirilmesi gerekmektedir. TTK Alt
Komisyon Raporuna göre bu maddede de¤ifliklik yap›lm›flt›r ve süre alt›
y›ldan yedi y›la ç›kar›lm›flt›r. Bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu, bir flirket
için yedi y›l arka arkaya denetçi raporu vermiflse, yedinci y›l›n sonunda denetçi iki y›l için de¤ifltirilecektir. Bu
düzenlemenin Sermaye Piyasas› Kanunundakine benzer oldu¤u görülmektedir.
4.5. ‹braz Yükümü ve Bilgi Alma
Hakk›
Tasar›n›n 401. maddesine göre;
(1) fiirketin yönetim kurulu finansal
tablolar› ile y›ll›k raporunu düzenleyip, gecikmeksizin, denetçiye verir.
Yönetim kurulu, flirketin defterlerinin, yaz›lar›n›n, belgelerinin, varl›klar›n›n, borçlar›n›n, kasas›n›n, k›ymetli
evrak›n›n, envanterinin incelenerek
denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkânlar› sa¤lar.
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

(2) Denetçi, yönetim kurulundan, kanuna uygun ve özenli bir denetim
için gerekli olan bütün bilgileri vermesini ve dayanak oluflturabilecek
belgeleri sunmas›n› talep eder.
Konsolide finansal tablolar›n› ç›karmakla yükümlü olan flirketin yönetim
kurulu, konsolide finansal tablolar›
denetleyecek denetçiye; toplulu¤un
finansal tablolar›n›, topluluk faaliyet
raporunu, münferit finansal tablolar›n›, flirketlerin faaliyet raporlar›n›, bir
denetim yap›lm›fl ise ana flirketin ve
yavru iflletmelerin denetim raporlar›n›
vermek zorundad›r.
Tasar›n›n 401. maddesi tablolar ile
raporlar›n gerekti¤i flekilde ve içerikte eksiksiz ve zaman›nda yönetim kurulu taraf›ndan denetçiye teslimini ve
gene ayn› organ taraf›ndan denetlemenin yap›labilmesi için gerekli olanaklar›n haz›rlan›p sa¤lanmas›n› ifade eder. Yönetim kurulu da olanak
sa¤lamak, bilgi ve belge vermek yükümlülü¤ündedir.
4.6. Denetim Raporu
Tasar›n›n 402. maddesi denetim raporunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre;
Denetçi, yap›lan denetimin türü, kapsam› ve sonuçlar› hakk›nda, gereken
aç›kl›kta, anlafl›l›r, basit bir dille yaz›lm›fl ve geçmifl iki y›lla karfl›laflt›rmalar› da içeren bir rapor düzenler.
Raporun özel bölümünde, öncelikle,
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yönetim kurulunun flirket veya toplulu¤un durumu hakk›ndaki irdelemeleri denetçi taraf›ndan, kanaat bildirilerek, de¤erlendirilir. Denetçi, de¤erlendirme yaparken flirketin; denetliyorsa ana flirketin ve toplulu¤un finansal tablolar› ile y›ll›k raporunu
esas al›r. fiirketin ve toplulu¤un varl›¤›n› sürdürebilmesinin flartlar› ile gelecekteki geliflmesi hakk›nda yönetim
kurulunun yapt›¤› tahlilleri özellikle irdeler; me¤erki, denetlenen belgeler,
y›ll›k rapor ve topluluk y›ll›k raporu
buna olanak tan›mas›n. Raporda ayr›ca denetim s›ras›nda:
a) yanl›fllar›n saptan›p saptanmad›¤›,
b) yasal kurallara ayk›r›l›klar tespit
edilip edilmedi¤i
aç›klan›r ve ayr›ca,
c) 1) denetlenen flirket veya toplulu¤un varl›¤›n› tehlikeye atan,
2) denetlenen flirket veya toplulu¤un
geliflmesine ciddi engel teflkil eden,
3) yönetim kurulunun ve di¤er yöneticilerin kanunun ve esas sözleflmeyi
a¤›r surette ihlâl etti¤ine iliflkin olgular›n, belirlenip belirlenmedi¤i aç›klan›r.
Maddeye göre rapor; (a) aç›kl›k ilkesine uymal› ve (b) geçmifl iki y›l ile
karfl›laflt›rmay› içermelidir. Madde denetleme raporunun içeri¤ine iliflkin
hükümlere de yer vermifltir. ‹çerik hükümlerini sadece içeri¤e iliflkin fleklî
ve maddî kurallar olarak görmemek
gerekir. Bunlar ayn› zamanda denetiM a y › s
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min konular› ile kapsam›n› belirleyen
emredici normlard›r. ‹çerik eksikli¤i,
sadece raporun de¤il, denetimin eksikli¤i, yetersizli¤i ve dolay›s›yla kanuna ayk›r›l›¤› anlam›na da gelir.
Maddenin ikinci ve üçüncü f›kralar›
denetim raporunun bir özel bir de
genel bölüm içermesini emredici bir
tarzda hükme ba¤lar. Özel k›s›m üç
ana bölümden oluflur. Bunlar: (a) Denetçinin yönetim kurulunun durum
de¤erlendirmesine iliflkin denetçi
aç›klamalar›; (b) standartlar›n uygulanmas› yönünden denetçinin vard›¤›
sonuçlar›n aç›klanmas›; (c) tehlike olgular› bak›m›ndan belirlemeler ile (d)
hukukî denetimdir. Raporun özel k›sm›nda, yönetim kurulunun raporunun içeri¤ine de¤inilir. Yönetim kurulunun raporunda flirketin ve topluluk
söz konusu ise toplulu¤un durumunun de¤erlendirilmesi zorunludur. Bu
flirketin resminin, gelece¤inin, varl›¤›n›n irdelenmesidir. Denetçi raporunda bu de¤erlendirmeyi irdeleyecek,
raporun gerçekçi ve nesnel olup olmad›¤›n› belirtecektir. Özel bölümün
ikinci k›sm›, standartlar›n do¤ru uygulan›p uygulanmad›¤›na ayr›lm›flt›r.
Hükümdeki "yanl›fllar" ve "yasal kurallara ayk›r›l›klar" ibareleri Türkiye Muhasebe Standartlar›n› ifade etmektedir. Üçüncü k›s›m ise tehlike olgular›,
geliflme engelleri ve yönetim kurulu
ile yöneticilerin kanuna ve esas sözleflmeye ayk›r›l›klar›n›n denetiminin
sonuçlar›na tahsis olunur.
Hakemli Yaz›lar
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Denetimin esas bölümü defter, belge
ve kay›t düzeni ile bilgi ve belge sa¤lanmas› hakk›ndad›r.
Tasar›, kurumsal yönetim kurullar›n›n
ve piyasalar›n güvenliklerinin gere¤i
olarak flirketi tehdit eden risklerin erken teflhisine, sorumlu organlara bildirilmesine ve gerekli önlemlerin al›nmas›na özel önem vermifl, buna iliflkin birçok hüküm öngörmüfltür. 402.
maddede de, bu erken teflhis sisteminin kurulup kurulmad›¤›, iflletilip iflletilmedi¤i, sonuçlar›n›n de¤erlendirilip
de¤erlendirilmedi¤i, önerilen önlemlerin al›n›p al›nmad›¤›n› genel kurula denetleme raporu ile- bildirmek görevini bir de denetçiye vermifltir. Denetçinin raporuna riskler ve önlemler
hakk›nda bir bölüm koymak zorunda
bulunmas›n›n amac›, durumun genel
kurulca bilinmesi ve yönetimin sürekli olarak izlenmesinin sa¤lanmas› ve
gere¤inde sorumlular›n kolayca bulunabilmesidir.
4.7. Görüfl Yaz›s›
Tasar›n›n 403.maddesine göre, denetçi sonuçta görüflünü üç yaz›dan
birini vererek aç›klar: (1) Onay yaz›s›.
(2) s›n›rl› onay yaz›s›. (3) kaç›nma yaz›s›.
Onay yaz›s›, denetimin konusu, türü
ve kapsam› yan›nda denetçinin, denetimin sonucuna iliflkin de¤erlendirmesini de içerir. Denetçi, herhangi bir
itiraz ileri sürmedi¤i takdirde, onay
yaz›s›nda, 398 inci madde uyar›nca
yap›lan denetimde herhangi bir ayk›Hakemli Yaz›lar
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r›l›¤›n belirlenmedi¤ini; flirketin veya
toplulu¤un finansal tablolar›n›n, denetçinin denetim s›ras›nda oluflan bilgilerine ve genel kabul gören muhasebe ilkeleri, uyar›nca yapt›¤› de¤erlendirmeye göre, do¤ru oldu¤unu ve
ortaya konulan, flirketin malvarl›ksal,
finansal ve kârl›l›k durumuna iliflkin
resminin gerçe¤e uygun bulundu¤unu ve gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tt›¤›n› aç›klar.
S›n›rl› onay yaz›s›, olumlu bir yaz›d›r.
Bu yaz› denetçinin vard›¤› sonucun
esas itibariyle, hatta büyük çapta
olumlu oldu¤unu ifade eder. Bu
"olumlu" kan› nesneldir ve yaz›n›n yorumunu da belirli kurallar alt›na sokar. Türkiye muhasebe standartlar›
gere¤i gibi uygulanm›fl olup da sadece baz› sonucu de¤ifltirmeyen veya
etkilemeyen ayk›r›l›klar varsa; temel
hatalar, aldatmalar, hileler, ayk›r›l›klar, peçelemeler, gizlemeler, baflka
türlü göstermeler mevcut de¤ilse;
belgesiz kay›t yap›lmam›flsa, dayanak
belgeler sahte de¤ilse, envanterle oynanmam›flsa; ayk›r›l›klar önemli tutarlara varmayan (ihmâl) edilebilen tahsil/tahakkuk ilkesi benzeri uygulamalardan, iskontolardan, de¤er düzeltmelerinden hatta aktiflefltirmelerden
do¤uyorsa, s›n›rl› onay verilebilir. Ö¤reti ve mahkeme kararlar› s›n›rl› onay
ile kaç›nma aras›ndaki s›n›r› çizecektir.
Kaç›nma yaz›s›, flirketin y›lsonu finansal tablolar› ile y›ll›k raporunun Türkiye Muhasebe Standartlar› ile Tasar›ya
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ve/veya esas sözleflmeye uygun olmad›¤›n› ifade eder. Bu yaz› yöneticilerin sorumlulu¤una dayanak oluflturan bir belge olarak kabul edilebilir.
Denetçinin kaç›nma yaz›s› vermesi
halinde, sözkonusu finansal tablolar›n sonuçlar›na dayan›larak hiç bir karar al›namaz. Çünkü, denetlenen y›lsonu finansal tablolar›n›n, faaliyet y›l›n›n sonuçlar›n› belirlemedi¤i, belirlemeye uygun olmad›¤› anlafl›lm›flt›r.
Aç›klanan sonuçlar, baflka bir anlat›mla, kâr veya zarar gerçek de¤ildir;
gerçek sonucu yans›tmamaktad›r.
TTK Alt Komisyon Raporuna göre,
Denetçi, flirketin muhasebesinde veya finansal tablolar›nda, Tasar›n›n denetleme bölümündeki hükümlere uygun denetleme yap›lmas›na ve sonuçlara var›lmas›na imkân vermeyen
ölçüde belirsizliklerin bulundu¤u veya flirket taraf›ndan denetlemede
önemli k›s›tlamalar›n yap›ld›¤› durumlarda görüfl yaz›s› vermekten kaç›nabilecektir; ve hem “belirsizlik”i hem
de “k›s›tlama”y› uluslararas› standartlara uygun olarak tan›mlayacakt›r.
Genel kurula sundu¤u finansal tablolar, denetçi taraf›ndan kabul edilmeyen bir yönetim kurulu görevde kalmamal›, standartlara ve hükümlere
uygun finansal tablolar› ayn› yönetim
kurulu haz›rlamamal›, hukuk düzeni
ortaya ç›kan duruma ra¤men hiçbir
fley olmam›fl gibi hareket etmemelidir. Ancak s›n›rl› olumlu görüflte de
gerekli düzeltmeler yap›lmal›d›r.
M a y › s
Y › l :

-

2 0 0 7

H a z i r a n
S a y › :

8 1

4.8. Denetçilerin S›r Saklamadan
Do¤an Sorumlulu¤u
Tasar›n›n 404. maddesi denetçinin
davran›fl yükümünden do¤an sorumlulu¤unu düzenlemektedir. Bu maddeye göre;
(1) Denetçi, ifllem denetçileri ve özel
denetçi, bunlar›n yard›mc›lar› ve ba¤›ms›z denetleme kuruluflunun denetime yard›mc› olan temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafs›z bir flekilde yapmak ve s›r saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri s›ras›nda ö¤rendikleri,
denetleme ile ilgili olan ifl ve iflletme
s›rlar›n› izinsiz olarak kullanamazlar.
Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlâl edenler flirkete ve zarar verdikleri
takdirde ba¤l› flirketlere karfl› sorumludurlar. Zarar veren kifli birden fazla
ise sorumluluk müteselsildir.
(2) Birinci f›krada öngörülen yükümün yerine getirilmesinde ihmali bulunan kifliler hakk›nda, verdikleri zarar sebebiyle, bir denetim için yüz bin
Türk Liras›na, pay senetleri borsada
ifllem gören anonim flirketlerde ise
üçyüz bin Türk Liras›na kadar tazminata hükmedilebilir. ‹hmalleriyle zarara sebebiyet veren kiflilere iliflkin bu
s›n›rlama denetime birden çok kiflinin
kat›lm›fl veya birden çok sorumluluk
do¤urucu eylemin gerçeklefltirilmifl
olmas› halinde uyguland›¤› gibi, kat›lanlardan baz›lar›n›n kas›tl› hareket
etmifl olmalar› durumunda da geçerlidir.
Hakemli Yaz›lar
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(3) Denetçinin bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu olmas› halinde s›r saklama yükümü bu kurumun yönetim kurulunu ve üyelerini de kapsar.
"Davran›fl" sözcü¤ü dürüstlü¤ü, tarafs›zl›¤› ve flirket s›rr›na ba¤l›l›¤› içerir
ve ifade eder. "Dürüstlük" ise meslekî
etik dahil her türlü âhlakî kurallara
gönderme yapar. "S›r" ile denetleme
faaliyeti s›ras›nda ö¤renilen bilgiler
anlafl›l›r. Sorumlulu¤un flart› s›rr›n kullan›lmas›d›r. Ancak sorumluluk için
kullanma sonucunda bir yarar/menfaat elde edilmifl olmas› flart de¤ildir.
Sorumluluk hâlleri dürüstlü¤ün, tarafs›zl›¤›n ve s›r saklama yükümünün
ihlâlidir. Son yüküme ayk›r›l›k için ifl
ve iflletme s›rlar›n›n, denetim faaliyeti
s›ras›nda ö¤renilmifl ve kullan›lm›fl olmas› gerekir. Kullan›lma ile, üçüncü
kifliye aktarma anlafl›l›r. Herkes taraf›ndan bilinen olgular -denetim faaliyeti s›ras›nda ö¤renilmifl olsalar bilehükmün kapsam›na girmez. ‹zin, sorumlulu¤u kald›r›r.
4.9. fiirket ‹le Denetçi Aras›ndaki
Görüfl Ayr›l›klar›
Tasar›n›n 405. maddesi, flirket ile ilgili herhangi bir mevzuat veya esas
sözleflme hükmünün yorumlanmas›nda, flirket ile denetçi aras›ndaki görüfl
ihtilaflar›n›n mahkeme karar› ile çözüme ba¤lanmas›na iliflkindir. Bu
maddeye göre; fiirket ile denetçi aras›nda flirketin ve toplulu¤un y›lsonu
hesaplar›na, finansal tablolar›na ve
Hakemli Yaz›lar
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faaliyet raporuna iliflkin, kanun, idarî
düzenleme veya esas sözleflme hükümlerinin yorumu veya uygulanmas› konusunda do¤an görüfl ayr›l›klar›
hakk›nda, yönetim kurulunun veya
denetçinin talebi üzerine flirketin
merkezinin bulundu¤u yerdeki ticaret mahkemesi karar verir. ‹htilaf acele ifllere özgü usule göre karara ba¤lan›r ve karar kesindir. Harca flirketin
sermayesi esas olur. Dava giderlerinin borçlusu flirkettir.
5. MEVCUT TTK ‹LE TTK TASARISININ
BA⁄IMSIZ DENET‹M HÜKÜMLER‹N‹N
KARfiILAfiTIRILMASI
Tasar› ile denetim konusunda halka
aç›k olan ve olmayan flirketler aras›ndaki farklar ortadan kald›r›lmaya çal›fl›lm›fl ve Sermaye Piyasas› Kanunu ile
TTK aras›ndaki ikilik sona erdirilmifltir.
Mevcut TTK’da anonim ortakl›klarda
denetim kurulu zorunlu bir organ
olarak yer almaktad›r, denetçiler pay
sahibi olan ve olmayan gerçek kifliler
aras›ndan seçilir ve denetçi say›s› en
çok befl kifli olabilir. Denetim kurulunun yoklu¤u anonim ortakl›k için bir
fesih sebebidir. TTK tasar›s›nda denetim organ› kald›r›lm›fl, flirketlerin mali
denetiminin d›fl denetçiler taraf›ndan
yap›laca¤› düzenlenmifltir. fiirketlerin
denetiminin flirketlerin ölçe¤ine göre
ya ba¤›ms›z denetim kurulufllar› yada
iki yeminli mali müflavir veya serbest
muhasebeci mali müflavir taraf›ndan
yap›lmas› öngörülmüfltür. Buna göre
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küçük ölçekli flirketlerin denetimi iki
yeminli mali müflavir veya serbest
muhasebeci mali müflavir taraf›ndan
yap›lacak, orta ve büyük ölçekli flirketlerin denetimi ise ba¤›ms›z denetim kurulufllar› taraf›ndan yap›lacakt›r. Ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n› da
yeminli mali müflavirler ile serbest
muhasebeci mali müflavirler oluflturacakt›r. Denetçilerin yoklu¤u finansal
tablolar ve yönetim kurulunun y›ll›k
faaliyet raporunun düzenlenmemifl
say›lmas›na yol açacakt›r.
TTK’ya göre denetçilerle ortakl›k aras›ndaki iliflki kural olarak bir vekalet
sözleflmesi iliflkisidir ancak taraflar bu
sözleflmenin niteli¤ini özgürce kararlaflt›rabilirler. TTK tasar›s›na göre, denetçilerle ortakl›k aras›nda yap›lan
sözleflme ba¤›ms›z denetim sözleflmesidir.
TTK’ya göre denetçiler ilk defa bir y›l
için kurulufl genel kurulu, sonradan
üç y›l için genel kurul taraf›ndan seçilirler. Süresi biten denetçi tekrar seçilebilir. TTK tasar›s›na göre denetçi flirket genel kurulu taraf›ndan seçilir ve
her faaliyet y›l› için denetçi seçimi ayr›ca yap›l›r. Seçimden sonra yönetim
kurulu gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdi¤ini Ticaret Siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflunun, bir flirketin denetlenmesi için görevlendirdi¤i denetçi
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yedi y›l arka arkaya o flirket için denetleme raporu vermiflse, o denetçi
en az iki y›l için de¤ifltirilecektir.
TTK’n›n 347. maddesinde denetçilerin sahip olmas› gereken nitelikler say›lm›flt›r. Denetçilerin gerçek kifli olmas›, yar›dan bir fazlas›n›n TC vatandafl› olmas› ve yönetim kurulu üyesi
olmamas› gibi nitelikler say›lm›fl fakat
görevin yerine getirilebilmesi için gereken ehliyet ve ba¤›ms›zl›k aranmam›flt›r. Tasar› ile denetçinin ba¤›ms›z
ve uzman olmas›na yönelik düzenlemeler yap›lm›flt›r. Ba¤›ms›z denetim
kurulufllar›n›n ortaklar›n›n yeminli
mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir s›fat›n› tafl›malar› gerekmektedir. Denetçiler anonim flirkette pay sahibi olamazlar. Denetledikleri anonim flirketle herhangi bir
flekilde ba¤lant›lar› olmamal›d›r. Ba¤›ms›zl›¤› sa¤lamak için tasar›n›n
400. maddesinde denetçi olamayacaklar s›ralanm›flt›r.
TTK’ya göre denetçiler genel kurul
taraf›ndan seçilir ve azledilir. Genel
kurul denetçileri istedi¤i zaman azledebilir. (TTK m.350). TTK tasar›s›n›n
399.maddesinin 2. f›kras›na göre denetçi ile yap›lan sözleflme kural olarak feshedilemez. Böylece yönetim
kurulu istemedi¤i denetçiyi görevden
uzaklaflt›ramaz. Denetçi ancak hakl›
bir sebebin varl›¤›nda, özellikle tarafs›zl›¤› bozan herhangi bir sebebin
varl›¤›nda, yönetim kurulu veya az›nHakemli Yaz›lar
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l›¤›n talebi üzerine ticaret mahkemesi taraf›ndan görevden al›nabilir. Denetçinin azledilebilmesi yerine yenisinin atanm›fl olmas›na ba¤l›d›r. Azil
karar› ile birlikte mahkeme yeni denetçiyi atar.
TTK’ya göre denetçi her zaman istifa
edebilir. TTK Tasar›s›n›n 399. maddesine göre ise, denetçi hakl› bir sebebin varl›¤›nda yada azil davas› aç›ld›¤›nda denetim sözleflmesini feshedebilir. Ücretlerin zaman›nda ödenmemesi, çal›flma flartlar›n›n müsait olmamas›, görevin yerine getirilmesinin
engellenmesi gibi sebepler hakl› sebepleri oluflturur.
TTK’ya göre denetimin konusu flirketin ifl ve ifllemlerinin denetlenmesidir.
Denetçilerin bu do¤rultuda hangi görevleri yerine getirece¤i madde
353’de say›lm›flt›r. TTK Tasar›s›na göre denetimin konusu, flirketin veya
toplulu¤un finansal tablolar›n›n, konsolide tablolar›n ve y›ll›k raporlar›n›n
denetimi, envanterler de dahil olmak
üzere, muhasebelerin denetimidir.
fiirketin ve toplulu¤un finansal tablolar›n›n ve y›ll›k raporlar›n denetimi yap›l›rken, ayr›ca Türkiye Muhasebe
Standartlar› ile kanuna ve esas sözleflme hükümlerine uyulup uyulmad›¤›n›n da incelenmesi gerekmektedir.
Denetçi denetlemeyi, denetçilik mesle¤inin gerekleri ile meslek eti¤ine ve
Uluslararas› Denetim Standartlar›na
uygun olarak yapmal›d›r (TTK Tasar›
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398/I). Tasar›n›n 398.maddesinde
denetçinin denetimi nas›l yapmas›
gerekti¤ine de¤inilmifltir. Denetçi, finansal tablolar›n ve y›ll›k raporun inceleme s›ras›nda elde etti¤i verilerle
uyumlu olup olmad›¤›na bakacakt›r.
Yönetim kurulu, kanuna uygun ve
özenli bir denetim yap›labilmesi için
gerekli olan bütün bilgileri ve bunlara
dayanak oluflturabilecek belgeleri denetçiye vermek durumundad›r.
Denetimin sonucunda haz›rlanan denetim raporu TTK’da madde 354’de
düzenlenirken TTK Tasar›nda madde
402’de düzenlenmifltir. Tasar› denetim raporu ile ilgili daha ayr›nt›l› bir
düzenleme yapm›fl ve bu konuda
SPK Mevzuat›na uyum sa¤lanm›flt›r.
Tasar›n›n 403.maddesine göre, denetçi sonuçta görüflünü üç yaz›dan
birini vererek aç›klar: (1) Onay yaz›s›.
(2) s›n›rl› onay yaz›s›. (3) kaç›nma yaz›s›. Finansal tablo ve y›ll›k raporlar›n
GK’a sunulabilmesi için mutlaka
olumlu görüfl yaz›s›na ihtiyaç vard›r.
Denetçi raporunda, s›n›rl› olumlu ve
olumsuz görüfl yaz›lan veya görüfl verilmesinden kaç›n›lan durumlarda,
genel kurul, söz konusu finansal tablolar› esas alarak, aç›klanan kar veya
zarar ile do¤rudan veya dolayl› olarak
ilgili bulunan herhangi bir karar alamaz. Bu hallerde yönetim kurulu, görüfl tarihinden itibaren iki ifl günü içerisinde, genel kurulu toplant›ya ça¤›r›r ve toplant› tarihinde geçerlilik kazanacak flekilde istifa eder. Bunun

M a y › s
Y › l :

-

2 0 0 7

H a z i r a n
S a y › :

8 1

42 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

üzerine genel kurul, yeni bir yönetim
kurulu seçer. Yeni seçilen yönetim
kurulu alt› ay içinde kanuna, esas
sözleflmeye ve standartlara uygun finansal tablolar haz›rlat›r ve denetçi
raporu ile birlikte genel kurula sunar.
Denetçi, yönetim kurulunun, flirketi
tehdit eden veya edebilecek nitelik
tafl›yan tehlikeleri zaman›nda teflhis
eden, etkin bir sistem kurup kurmad›¤›n›, bu sistemi iflletip iflletmedi¤ini
ve kendisine sunulan sonuçlar› de¤erlendirip önlem al›p almad›¤›n› da denetler ve raporuna kaydeder.
Denetçilerin s›r saklama ve özen
borçlar› TTK’da 358-359 maddelerde, Tasar›da ise 404. maddede düzenlenmifltir. Denetçiler, kanun ve
esas sözleflme ile kendilerine yüklenen görevleri hiç veya gere¤i gibi yerine getirmemelerinden do¤an zarardan kusursuz olduklar›n› kan›tlamad›kça zincirleme olarak sorumludurlar (TTK m.359). Tasar›ya göre denetçiler kusurlar›yla vermifl olduklar› zararlardan dolay› flirkete, pay sahiplerine ve flirket alacakl›lar›na karfl› sorumludurlar. Kusuru ispat yükü, bunu iddia edene aittir (TTK Tasar›s› m.
554). Denetçiler faaliyetleri s›ras›nda
ö¤rendikleri s›rlar› izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal edenler flirkete ve zarar verdikleri takdirde ba¤l› flirketlere
karfl› sorumludurlar. Zarar veren kifli
birden fazla ise sorumluluk müteselsildir. Sorumluluk miktar itibariyle s›M a y › s
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n›rland›r›lm›flt›r. Bir denetim için yüz
bin YTL, hisse senetleri borsada ifllem
gören anonim flirketlerde ise üç yüz
bin YTL tazminata hükmedilebilir.
Tasar›ya göre flirket ile denetçi aras›ndaki, flirketin y›l sonu hesaplar›, finansal tablolar›, faaliyet raporlar› ile ilgili
görüfl ayr›l›klar› ticaret mahkemesi karar›yla görüfle ba¤lan›r (TTK Tasar› m.405).
TTK’n›n özel denetçi seçilmesine iliflkin 348. maddesinin, TTK Tasar›s›n›n
438 ve devam› maddelerinde yer ald›¤› görülmektedir. TTK’n›n 348.
maddesine göre, genel kurul belirli
baz› hususlar›n incelenmesi ve alanlar›n teftifli için özel denetçi seçebilir.Sermayenin onda birini temsil
eden pay sahipleri de, genel kurulda
özel denetçi seçilmesini talep edebilirler. Bu talep reddedildi¤i takdirde,
özel denetçi seçilmesi için mahkemeye baflvurabilirler.
Tasar›n›n 438. maddesine göre ise;
“her paysahibi, paysahipli¤i haklar›n›n kullan›labilmesi için gerekli oldu¤u takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakk› daha önce kullan›lm›flsa,
belirli olaylar›n özel bir denetimle
aç›kl›¤a kavuflturulmas›n›, gündemde
yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.” Genel kurulun özel denetim
talebini reddetmesi halinde, sermayenin en az onda birini, halka aç›k
anonim flirketlerde yirmide birini
oluflturan paysahipleri veya paylar›n›n itibarî de¤eri toplam› en az bir
milyon Türk Liras› olan paysahipleri
Hakemli Yaz›lar
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üç ay içinde mahkemeden özel denetçi atamas›n› isteyebilir (TTK Tasar›s› madde 439).
Tasar› sadece az›nl›¤a de¤il, paylar›
en az bir milyon Türk Liras› olan pay
sahiplerine de özel denetçi atanabilmesi için mahkemeye baflvurma hakk› tan›maktad›r
6. SONUÇ
TTK Tasar›s› kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak haz›rlanm›flt›r, bu
ilkelerin bir gere¤i olan fleffafl›¤›n
sa¤lanabilmesi için de denetime özel
bir önem verilmifltir. Ba¤›ms›z, etkin
ve uluslararas› Finansal Raporlama ve
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›yla (UFRS/UMS) uyumlu denetimin
sa¤lanabilmesi için denetimle ilgili
maddeler kapsaml› olarak de¤ifltirilmifltir. Tasar›da Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuatla düzenlenen
ba¤›ms›z denetim düzenlemeleri ile
benzer düzenlemeler yap›lm›fl böylece iki kanun aras›ndaki ortaya ç›kan
farkl›l›klar ortadan kald›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Di¤er bir ifadeyle Ülkemizde
ba¤›ms›z denetim konusunda tek tip
ve benzer uygulamalar görülecektir.
Halka aç›k anonim flirketler için zorunlu olan ba¤›ms›z denetim, bütün
flirketler için zorunlu hale getirilmektedir. Denetime, büyük, küçük ve orta ölçekli, halka aç›k olan veya olmayan, hisse senetleri borsada ifllem gören ya da görmeyen özel ve kamu
sektörüne dahil tüm flirketler dahil
edilmektedir.
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

Tasar›ya göre, denetim bütünü ile denetçilere aittir, 3568 say›l› Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu’na göre denetim yetkisi alm›fl Serbest muhasebeci mali
müflavir, yeminli mali müflavir unvanl› meslek mensuplar› ile bunlar›n oluflturduklar› ba¤›ms›z denetim kurulufllar› taraf›ndan yap›labilir. Tasar› denetçi olabileceklerde aranan özellikleri de ayr›nt›l› bir flekilde düzenlemifltir. Bu ayr›nt›ya göre denetim yapmakla yükümlü olan kiflilerin en az
SMMM ve YMM unvanlar›na haiz olmas› gerekmektedir. Sonuçta yasa
tasla¤› TÜRMOB’a büyük görevler
yüklemekte ve Birli¤i mesle¤in tek sahibi ve uygulay›c›s› konumuna tafl›maktad›r.
Tasar›ya göre, denetim noktasal de¤il bütünseldir ve süreklidir. Di¤er bir
ifadeyle ba¤›ms›z denetim süreklilik
temeline dayal› yap›lan bir ifltir ve denetçi bütün bir y›la yayarak denetim
iflini yürütür. Denetçi, mali tablolarda
yer alan finansal karakterli finansal
bilgilerin do¤rulu¤u ve güvenilirli¤ine
iliflkin görüfl oluflturabilecek flekilde
kan›t toplamal›, kan›t toplamak için
gerekli denetim tekniklerini ve testlerini uygulamal›d›r. Denetimin sonucunda, denetçi, yazaca¤› ve görüflünü bildirece¤i denetim raporunda
ulaflt›¤› görüfl türünü ve yapt›¤› denetim çal›flmas›n› tüm ayr›nt›lar›yla ifade etmek ve aç›klamak zorundad›r.
Denetlenecek olan iflletmenin finanM a y › s
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sal karakterli bilgilerine dayal› olarak
üretilen mali tablolar›d›r.

10. Çömlekçi Ferruh (2003) Muhasebe
Denetimi, Eskiflehir: Birlik Ofset
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KUR FARKLARI VE KRED‹ FA‹ZLER‹N‹N
MAL‹YET BEDEL‹ TESP‹T‹
KARfiISINDAK‹ DURUMU
Altar Ömer ARPACI*

I- G‹R‹fi
akalemizde öncelikle birbiri ile kar›flt›r›lan “maliyet”, “gider” ve “harcama” terimlerine de¤inelim.

M

Maliyet; bir varl›k veya bir hizmet elde edebilmek için katlan›lan, bir de¤er birikimi sa¤layan parasal külfetler toplam›d›r. Bilançonun varl›klar k›sm›nda raporlan›r.
Gider; iflletme etkinliklerinin sürdürülmesi, gelir elde edilebilmesi için katlan›lan, iflletme öz varl›klar›nda azalma meydana getiren parasal külfet, varl›k veya hizmetin kullan›m hakk›n›n devrinden dolay› karfl›lafl›lan maliyet kayb›d›r.
Gelir; ise iflletme etkinliklerinden sa¤lanan, iflletme öz varl›klar›nda art›fl meydana getiren parasal getiridir.
Harcama gerek maliyet ve gerekse giderden çok farkl›d›r. Bir maliyet ve/veya gidere katlanmak veya bir yükümlülü¤ü yerine getirmek/borç ödemek
için iflletme varl›klar›n›n tüketilen k›sm›d›r. Nakit ak›m veya fon ak›m tablosunda raporlan›r. Her maliyet veya gider bir harcama gerektirmedi¤i gibi,
her harcaman›n da bir gider veya maliyet olmad›¤› unutulmamal›d›r. Örne¤in, borçlanarak varl›k edinmek bir maliyete katlanmad›r ama bir harcama
de¤ildir. Benzer flekilde de al›mlarda kredi kart› kullan›m›n›n da bir harcama
oldu¤u söylenemez. Ancak sat›c›ya ve/veya finans kurumuna yap›lan ödeme
ise kesinlikle harcamad›r. Çünkü iflletmenin nakit de¤erleri tüketilmifltir.(Selek, Gönen, 2005)
* Maliye Bakanl›¤› Gelirler Baflkontrolörü
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Vergi Usul Kanunu’nun 313. maddesinde “‹flletmede bir y›ldan fazla kullan›lan ve y›pranmaya afl›nmaya veya
k›ymetten düflmeye maruz bulunan
gayrimenkullerle 269’uncu madde
gere¤ince gayrimenkul gibi de¤erlenen iktisadi k›ymetlerin, alet, edevat,
mefruflat, demirbafl ve sinema filmlerinin birinci k›s›mdaki esaslara göre
tespit edilen de¤erinin bu kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teflkil eder”.fleklinde
amortisman mevzuu aç›klanm›flt›r.
Vergi Usul Kanunu’nun 269. maddesinde, iktisadi iflletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin maliyet bedeli
ile de¤erlenece¤i belirtildikten sonra,
afla¤›da yaz›l› k›ymetlerin de gayrimenkuller gibi de¤erlenece¤i hükme
ba¤lanm›flt›r;
- Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruat›,
- Tesisat ve makinalar,
- Gemiler ve di¤er tafl›tlar,
- Gayrimaddi haklar.
Gayrimenkullerin maliyet bedeline,

sat›n alma bedelinden baflka afla¤›da
yaz›l› giderler girmektedir(Vergi Usul
Kanunu md. 270)
- Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri,
- Mevcut bir binan›n sat›n al›narak y›k›lmas›ndan ve arsan›n tesviyesinden
mütevellit giderler,1
- 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 serbesttir.
Ayr›ca normal bak›m, tamir ve temizleme giderleri d›fl›nda, gayrimenkulü
geniflletmek veya iktisadi k›ymetini
devaml› olarak art›rmak2 maksad›yla
yap›lan giderlerin de gayrimenkulün
maliyet bedeline eklenmesi gerekmektedir.(Vergi Usul Kanunu md. 272)
Binalar ve gemilerin infla edilmesi ile
makina ve tesisat›n imal edilmesinde,
bunlar›n infla ve imal giderleri sat›n
alma bedeli olarak kabul edilecektir
(Vergi Usul Kanunu md. 271)

1 ‹flletmenin aktifine dahil ve amortisman› tamamlanmam›fl bir binan›n y›k›l›p yerine yeni bir
binan›n yap›lmas› halinde, eski binan›n henüz itfa edilmemifl de¤eri yönünden ne flekilde ifllem
yap›laca¤›na dair Kanunda bir aç›kl›k yoktur. Ancak bu hallerde de eski binan›n itfa edilmemifl
k›ymetinin yeni gayrimenkulün maliyetine dahil edilmesi gerekece¤ine dair Dan›fltay kararlar›
mevcuttur.
2 Gayrimenkulün iktisadi k›ymetinin devaml› olarak artmas› ya kullanma ömrünü uzatmak yada
kullanma süresinde de¤ifliklik yapmamakla beraber o sürede sa¤layaca¤› yarar› art›rmakla olur.
Gayrimenkulün tamamen itfa edilmesinden sonra yap›lan giderlerin niteli¤i ne olursa olsun aktiflefltirilmesi ancak geniflletme ve kullanma ömrünün uzat›lmas› halinde sözkonusu olur. Bunun
d›fl›ndaki giderler do¤rudan zarar yaz›l›r.
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Bu yasal hükümler nedeniyle, gayrimenkuller ile Vergi Usul Kanunu’nun
313. maddesine göre amortismana
tabi di¤er iktisadi k›ymetler Vergi
Usul Kanunu’nun 262. maddesi uyar›nca maliyet bedeli ile de¤erlenmektedir. 3 Maliyet bedelinin al›fl bedelinden fark› sat›n alma bedeline bu
sat›n alma ile ilgili bilumum giderlerin
kat›lacak olmas›d›r.
Emtia da Vergi Usul Kanununun 274.
maddesi uyar›nca maliyet bedeliyle
de¤erlenir. Emtian›n maliyet bedeline
nazaran de¤erleme günündeki sat›fl
bedelleri % 10 ve daha fazla bir dü-

flüklük gösterdi¤i hallerde mükellef,
maliyet bedeli yerine 267. maddenin
ikinci s›ras›ndaki usul hariç olmak
üzere, emsal bedeli 4 ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm Vergi Usul kanununun 275. maddesinde düzenlenen imal edilen emtia için de uygulanabilir.
‹mal Edilen Emtian›n(Tam ve yar› mamul mallar) maliyet bedeli ise Vergi
Usul kanununun 275. maddesi uyar›nca afla¤›da yaz›l› unsurlar› ihtiva eder:
1. Mamulün vücuda getirilmesinde
sarfolunan iptidai ve ham maddelerin
bedeli;

3 “Maliyet bedeli, iktisadi k›ymetin iktisap edilmesi veyahut de¤erinin artt›r›lmas› münasebetiyle
yap›lan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplam›n› ifade eder.” (Vergi Usul
Kanunu md. 262)
4 Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti
Vergi Usul Kanunu Md. 267 – “Emsal bedeli, gerçek bedeli olm›yan veya bilinmeyen veyahut
do¤ru olarak tesbit edilemiyen bir mal›n, de¤erleme gününde sat›lmas› halinde emsaline
nazaran haiz olaca¤› de¤erdir.
Emsal bedeli s›ra ile, afla¤›daki esaslara göre tayin olunur.
Birinci s›ra: (Ortalama fiyat esas›) Ayn› cins ve nevideki mallardan s›ra ile de¤erlemenin yap›laca¤›
ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda sat›fl yap›lm›flsa, emsal bedeli bu sat›fllar›n
miktar ve tutar›na göre mükellef taraf›ndan ç›kar›lacak olan "Ortalama sat›fl fiyat›" ile hesaplan›r.
Bu esas›n uygulanmas› için, ayl›k sat›fl miktar›n›n, emsal bedeli tayin olunacak her bir mal›n miktar›na nazaran % 25'ten az olmamas› flartt›r.
‹kinci s›ra: (Maliyet bedeli esas›) Emsal bedeli belli edilecek mal›n, maliyet bedeli bilinir veya
ç›kar›lmas› mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan sat›fllar için % 5,
perakende sat›fllar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder.
Üçüncü s›ra: (Takdir esas›) Yukar›da yaz›l› esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin
müracaat› üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve
piyasa k›ymetleri araflt›r›lmak ve kullan›lm›fl eflya için ayr›ca y›pranma dereceleri nazara al›nmak
suretiyle yap›l›r. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakk›
mahfuzdur. Ancak, dava aç›lmas› verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.
Emsal bedelinin mükellef taraf›ndan bizzat hesapland›¤› hallerde, bu hesaplara ait kay›t ve
cetveller ispat edici ka¤›tlar olarak muhafaza edilir. …”
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2. Mamule isabet eden iflçilik;
3. Genel imal giderlerinden mamule
düflen hisse;
4. Genel idare giderlerinden mamule
düflen hisse; (Bu hissenin mamulün
maliyetine kat›lmas› ihtiyaridir.);
5. Ambalajl› olarak piyasaya arzedilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj
malzemesinin bedeli.
Mükellefler, imal ettikleri emtian›n
maliyet bedellerini yukar›daki unsurlar› ihtiva etmek flartiyle diledikleri
usulde tayin edebilirler.
II - KUR FARKLARI VE KRED‹
FA‹ZLER‹N‹N MAL‹YET BEDEL‹
TESP‹T‹ KARfiISINDAK‹ DURUMU
Gayrimenkuller ile di¤er amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin bir vadeye
ba¤l› olarak sat›n al›nmas› durumunda, oluflan vade fark›, sat›n alma bedelinin bir unsuru olarak maliyet bedeline dahil edilir ve maliyet bedeli art›r›m› uygulamas›nda da dikkate al›n›r.
Yine, iktisadi k›ymetlerin aktife al›nd›klar› dönem sonuna kadar ortaya
ç›kan kur fark› ve kredi faizleri, maliyet bedelinin bir unsuru olarak maliyet bedeline eklenmeleri zorunlulu¤u
konusunda 163 seri no’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤i (Resmi, 1985)
ve 187 seri no’lu Gelir Vergisi Genel
Tebli¤i (Resmi, 1995) mevcuttur.
163 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i’nde afla¤›daki aç›klamalara yer verilmifltir. “Bakanl›¤›m›za yaM a y › s
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p›lan çeflitli müracaatlardan; yat›r›mlar›n finansman›nda kullan›lan kredilere iliflkin faiz giderleri ile yurt d›fl›ndan döviz kredisiyle sabit k›ymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya ç›kan
kur farklar›n›n, sabit k›ymetin maliyet bedeline mi intikal ettirilece¤i
yoksa do¤rudan ilgili y›l›n giderleri
aras›nda m› gösterilece¤i hususlar›nda tereddütler bulundu¤u anlafl›lm›fl
ve bu konularda afla¤›daki aç›klamalar›n yap›lmas› uygun görülmüfltür.
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.”
Hakemsiz Yaz›lar
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163 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i’nde kredi faizlerinde iflletme dönemi, kur farklar›nda ise iktisap edildi¤i dönem sonu gibi yeteri
kadar aç›k olmayan iki kavram ortaya
ç›km›flt›r. Bu nedenle yat›r›m kredisi
faiz ve kur farklar›n›n maliyete ilavesinde, sabit k›ymetin aktife al›nd›¤›
tarihin mi, yada hesap döneminin mi,
dikkate al›naca¤› y›llarca tart›flma konusu olmufltur.
Daha sonra yay›mlanan 187 seri
no’lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i ile
konuya aç›kl›k getirilmifltir.
“Yat›r›m indirimi konusuna giren aktif de¤erlerin finansman›nda kullan›lan krediler nedeniyle do¤an kur
farklar› ve faizler, yat›r›ma konu iktisadi k›ymetlerin maliyet unsuru oldu¤undan, yat›r›m indirimi kapsam›na
girmektedir. Buna göre, yat›r›m konusu iktisadi k›ymetlerin aktife al›nd›¤› dönemin sonuna kadar ortaya ç›kan ve maliyete intikal ettirilen kur
farklar› ve faizlere yat›r›m indirimi uygulan›r.
Ancak, yat›r›m konusu iktisadi k›ymetlerin aktiflefltirilerek üzerinden
amortisman ayr›labilir hale geldi¤i
dönemi izleyen dönemden itibaren,
bunlarla ilgili olarak ortaya ç›kan kur
farklar› ve faizlere yat›r›m indirimi uygulanmas› mümkün de¤ildir.
Di¤er taraftan, iktisadi k›ymetlerin
maliyetine giren montaj ve tafl›ma giderlerine iliflkin harcamalar›n yat›r›m
indiriminden faydalanaca¤› tabiidir.”
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Bu durumda iktisadi k›ymetlerin aktife al›nd›klar› dönem sonuna kadar
ortaya ç›kan kur fark› ve kredi faizleri, maliyet bedelinin bir unsuru olarak
maliyet bedeline eklenmeleri zorunludur.
Y›l içinde iflletme faaliyetlerinin sürdürülmesi amac›yla temin edilen krediler ve benzeri kaynaklar için ödenen faiz ve komisyon giderleri ile ithal edilen emtiaya ba¤l› olarak ortaya ç›kan kur farklar›n›n dönem sonundaki stok maliyetiyle ilgilendirilip
ilgilendirilmeyece¤i hususunda gerekli aç›klamalar 238 s›ra no’lu Vergi
Usul Kanunu Genel tebli¤i (Resmi, 2
Mart 1995) ile yap›lm›flt›r.
Vergi Usul Kanununun 262. ve 274.
maddeleri hükümleri uyar›nca, Bu hüküm uyar›nca, giderin maliyet bedeline intikal ettirilebilmesi için iktisadi
bir k›ymetin edinilmesi veya de¤erinin art›r›lmas› için yap›lan ödemeler
ile bunlara benzer ek di¤er giderlerden olmas› gerekmektedir.
Bu itibarla, emtian›n sat›n al›n›p iflletme stoklar›na girdi¤i tarihe kadar
oluflan kur farklar›n›n maliyete intikal
ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan
emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya ç›kacak kur farklar›n›n ise, ilgili bulunduklar› y›llarda gider yaz›lmas› veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktad›r.
‹flletmelerin finansman temini maksad›yla bankalardan veya benzeri kredi
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müesseselerinden ald›klar› krediler
için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklar›na pay
vermeleri zorunlu bulunmamaktad›r.
Buna göre mükellefler söz konusu
ödemelerini do¤rudan gider olarak
kaydedebilecekleri gibi, diledikleri
takdirde stokta bulunan emtiaya isabet eden k›sm› maliyete dahil edebileceklerdir.
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KRED‹ KARTLARI ‹LE SATIfi YAPAN
MÜKELLEFLER‹N YASAL
DEFTERLER‹NDE BANKALAR
HESABINI KULLANMAMALARI
DURUMUNDA VUK’UN 353/6 NCI
MADDES‹ UYARINCA ÖZEL
USULSÜZLÜK CEZASI KES‹LEB‹L‹RM‹?
Türksal HANEDAN*
Ramazan IRMAK**

I-Girifl:
redi kartlar› hayat›m›z›n vazgeçilmezleri aras›nda yerini ald›. Cüzdan›nda kredi kart› olmayan vatandafl neredeyse yok denecek kadar az. Buna paralel olarak da iflletmeler çeflitli bankalara ait pos cihazlar›n› kullanmak suretiyle cirolar›n› art›rma yolunu seçmektedirler. Kredi kart› ile sat›fl
yapmayan iflletmeler, ticari hayata ve rekabete bir s›f›r yenik bafllam›flt›r demek san›r›z yanl›fl olmayacakt›r. Kredi kart›, ekonominin kay›t alt›na al›nmas›nda büyük katk›lar sa¤lam›flt›r. Bankalar›n, iflletmelerin kredi kartlar› ile yapm›fl olduklar› sat›fllar›, Maliye Bakanl›¤›na bildirmek zorunda olmalar› ve bildirilen tutarlar›n mükelleflerin beyanlar› ile karfl›laflt›r›larak uyumsuzluk olanlar›n incelemeye sevk edilmesi, mükelleflerin kredi kart› ile yap›lan sat›fllara yasal belge düzenleme oran›n› art›rm›flt›r. Buna karfl›n, gittikçe azalmakla birlikte kredi kart› ile yap›lan çekifllerle beyanlar›n uyumsuzlu¤undan dolay› incelemeye gelen mükellefler hala vard›r. ‹ncelemeye ibraz edilen yasal defterlerde, mükelleflerin büyük ço¤unlu¤unun kredi kart› ile sat›fl yapmalar›na karfl›n

K

* Vergi Denetmeni
** Vergi Denetmeni
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“102 Bankalar Hesab›n›” kullanmad›klar›, kredi kart› ile yapm›fl olduklar› sat›fllar› “100 Kasa Hesab›nda” izledikleri görülmektedir.
Yaz›m›zda kredi kart› ile sat›fl yapan
mükelleflerin yasal defterlerinde 102
Bankalar Hesab›n› kullanmamalar›n›n, VUK’un 353/6. maddesi kapsam›nda özel usulsüzlük cezas› kesilmesini gerektirip gerektirmedi¤i aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.
II-Maliye Bakanl›¤›na Verilen Yetki:
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
175 ve 257 nci maddeleri ile Maliye
Bakanl›¤›na, Muhasebe Usul ve Esaslar›, Muhasebe Standartlar›, Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolar›n ç›kar›lmas›na iliflkin usul ve esaslar konular›nda düzenleme yapma yetkisi
tan›nm›flt›r.
Maliye Bakanl›¤›, söz konusu yetkiye
dayanarak, 26.12.1992 tarih ve
21447 say›l› Resmi Gazetenin mükerrer say›s›nda yay›mlanan “1 S›ra
No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli¤ini” ç›karm›flt›r. Söz konusu tebli¤ ile afla¤›daki konularda
düzenlemeler yap›lm›flt›r.
a) Muhasebenin Temel Kavramlar›,
b) Muhasebe Politikalar›n›n Aç›klanmas›,
c) Mali Tablolar ‹lkeleri,
d) Mali Tablolar›n Düzenlenmesi ve
Sunulmas›,
e) Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap
Plan› ve ‹flleyifli,
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Tebli¤de yap›lan düzenlemenin amac›; “bilanço usulünde defter tutan
gerçek ve tüzel kiflilere ait teflebbüs
ve iflletmelerin faaliyet ve sonuçlar›n›n sa¤l›kl› ve güvenilir bir biçimde
muhasebelefltirilmesi, mali tablolar
arac›l›¤› ile ilgililere sunulan bilgilerin
tutarl›l›k ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu
yans›tmas›n›n sa¤lanmas› ve iflletmelerde denetimin kolaylaflt›r›lmas›” olarak aç›klanm›flt›r.
Tebli¤de yap›lan düzenlemeler,
a) Muhasebe bilgilerinin karar alma
durumunda bulunan ilgililere yeterli
ve do¤ru olarak ulaflt›r›lmas›n›,
b) Farkl› iflletmeler ile ayn› iflletmenin
farkl› dönemlerinin karfl›laflt›r›lmas›n›,
c) Mali tablolarda yer alan hesap adlar›n›n tüm kesimler için ayn› anlam›
vermesini,
d) Muhasebe terim ve birli¤inin sa¤lanmas› suretiyle anlafl›labilir olmas›n›,
e) ‹flletmelerle ilgililer aras›nda güven
unsurunun oluflturulmas›n›,
Sa¤lamaya yönelik olarak yap›lm›flt›r.
Yap›lan düzenlemenin kapsam›na bilanço esas›na göre defter tutan gerçek ve tüzel kifliler girmektedir. Di¤er
bir anlat›mla, söz konusu teflebbüs
ve iflletmeler bu Tebli¤le belirlenen
muhasebe usul ve esaslar›na uymak
zorundad›rlar. Teflebbüs ve iflletmelerin kamu idare ve müesseselerine ait
olmas› hukuki yap›lar›n›n farkl›l›¤›,
özel kanunlar›n›n bulunmas›, vergi
Hakemsiz Yaz›lar
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muafiyet ve istisnalar›ndan yararlanmalar› ve kar amac› gütmemeleri bu
mecburiyetleri yerine getirmelerine
engel teflkil etmemektedir.
Ancak bilanço esas›na göre defter
tutmakla beraber faaliyet konular› itibariyle farkl› muhasebe tekni¤ini kullanmak durumunda bulunan;
a) Banka ve Sigorta fiirketleri,
b) Özel Finans Kurumlar›,
c) Finansal Kiralama fiirketleri (faktoring vb. alanlarda faaliyet gösterenler dahil),
d) Menkul K›ymet Yat›r›m Fonlar›
Arac› Kurumlar ve Yat›r›m Ortakl›klar›,
belirlenen “Muhasebenin Temel Kavramlar›”na, “Muhasebe Politikalar›n›n Aç›klanmas›”na ve “Mali Tablolar
‹lkeleri”ne uymalar› kayd›yla Tebli¤in
di¤er mecburiyetlerini yerine getirmekle yükümlü de¤illerdir.
‹flletme hesab› esas›na göre defter
tutan iflletmeler ise sadece belirlenen
“Muhasebenin Temel Kavramlar›”na
uymakla yükümlüdürler.
III-Bankalar Hesab›n›n ‹flleyifli:
Yaz›m›z›n II nci bölümünde belirtildi¤i üzere, bilanço esas›na göre defter
tutan gerçek ve tüzel kifliler tebli¤ ile
yap›lan düzenlemelere uymak zorundad›r. ‹flletme hesab› esas›na göre
defter tutanlar tebli¤ ile yap›lan düzenlemelerden sadece “Muhasebenin Temel Kavramlar›”na uymak zo-
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runda olduklar›ndan “Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve ‹flleyifli”
hakk›nda, tebli¤de yap›lan aç›klamalara uymak zorunda de¤illerdir.
102 Bankalar Hesab›n›n iflleyifline iliflkin olarak, tebli¤de afla¤›daki aç›klamalar yap›lm›flt›r.
“‹flletmenin yurt içi ve d›fl› banka ve
finans kurulufllar›na yat›rd›¤› ve çekti¤i paralar bu hesapta izlenir.
Bankalara yat›r›lan paralar bu hesab›n borcuna, çekilen paralar ile verilen çek ve ödeme emirleri gere¤i
ödendi¤i anlafl›lan tutarlar alaca¤›na
kaydedilir.
Hesap y›l› sonunda kapanmad›¤› takdirde borç bakiyesi verir ve bilançoda
dönen varl›klar bölümündeki haz›r
de¤erler grubunda yer al›r.
Görüldü¤ü üzere bu hesap iflletmenin banka ve finans kurulufllar›na yat›rd›¤› paralar›n takip edildi¤i bir hesapt›r. ‹flletmenin bu kurulufllardan
sa¤lad›¤› kredilerin bu hesapla ilgisi
olmay›p, bunlar bilançonun pasifinde
K›sa Vadeli yabanc› Kaynaklar bölümünde “30 Mali Borçlar” grubunda
yer alan “300 Banka Kredileri” hesab›nda takip edilecektir.”
Yukar›da yap›lan aç›klamalardan da
anlafl›laca¤› üzere iflletme ad›na bankalara yat›r›lan ve çekilen paralar 102
Bankalar Hesab›nda izlenmek zorundad›r.
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IV-Kredi Kart› ‹le Sat›fl Yapan
Mükellefler Bankalar Hesab›n›
Kullanmak Zorundad›r:
Kredi kart› ile sat›fl yapmak isteyen
mükellefler öncelikle, bir bankaya
baflvurarak kredi kart› ile sat›fl yapmaya imkan sa¤layan POS cihaz› almakta, baflvuru yap›lan banka ile iflletme aras›nda sözleflme imzalanmaktad›r. Bu surette iflletme ad›na
bankada hesap aç›lmakta ve kredi
kart› ile yap›lan sat›fllar karfl›l›¤›nda elde edilen has›lat banka ile yap›lan
sözleflme hükümlerine göre bu hesaba aktar›lmaktad›r. Genellikle sözleflmelerde hesaba aktar›mda iki usul
esas al›nmaktad›r. Birinci durumda
banka kredi kart› ile yap›lan sat›fllar›
ertesi gün hesaba geçmektedir. Ancak bunun için banka, mükelleften
oran› sözleflme ile belirlenen bir komisyon almaktad›r. ‹kinci durumda
ise, kredi kart› ile yap›lan sat›fllar sözleflme ile belirlenen süre sonunda
mükellefin hesab›na aktar›lmaktad›r.
Bu süre 45 güne kadar ç›kabilmektedir. Süreyi iflletmenin itibar›, cirosu
vs. etkenler belirlemektedir. Bu sürenin beklenmesi durumunda banka
taraf›ndan herhangi bir komisyon
al›nmamaktad›r.
Bu k›sa aç›klamadan da anlafl›laca¤›
üzere, kredi kart› ile sat›fl yapan mükelleflerin bankada otomatikman bir
hesab› olmaktad›r. Dolay›s› ile bu hesaba giren ve ç›kan paralar›n yasal
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defterlerde 102 Bankalar hesab›nda
izlenmesi bir zorunluluktur. Ancak iflletmeler ço¤u zaman hesap ekstrelerini ve slipleri düzgün bir flekilde muhasebecilerine iletmedikleri için (baz›
muhasebecilerin de ifl yükünü art›rmas› dolay›s› ile uygulamaya s›cak
bakmamas› sebebiyle) kredi kart› ile
yap›lan sat›fllar da 100 Kasa hesab›nda izlenmektedir. Acaba mükelleflerin kredi kart› ile yapm›fl olduklar› sat›fllar› 100 Kasa Hesab›n› kullanarak
muhasebelefltirmeleri durumunda
Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap
Plan› ve ‹flleyifli’ne ayk›r›l›k iddias› ile
özel usulsüzlük cezas› kesilebilir mi?
V-Vergi Usul Kanunu’nun 353/6 nc›
Maddesi ‹le Yap›lan Düzenleme:
Vergi kanunlar› hükümlerine ayk›r›
hareket edenler, Vergi Usul Kanunu’nun dördüncü kitab›nda yer alan
vergi cezalar› (vergi ziya› cezas› ve
usulsüzlük cezalar›) ve di¤er cezalar
ile cezaland›r›l›rlar.(VUK md.331)
Özel usulsüzlük cezas› kesilmesini gerektiren durumlara iliflkin düzenlemeler VUK’un 353 ncü ve mükerrer 355
nci maddelerinde yap›lm›flt›r.
VUK’un 353/6 nc› maddesinde özel
usulsüzlük cezas› kesilmesine iliflkin
afla¤›daki düzenleme yap›lm›flt›r.
“ Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlar›na, tek düzen hesap
plan›na ve malî tablolara iliflkin usul
ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlar›n›n üretilmesine
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ve kullan›lmas›na iliflkin kural ve standartlara uymayanlara 01.01.2007’den
itibaren 3.000- YTL özel usulsüzlük
cezas› kesilir.”
Madde metni çok genel ifade içermektedir. Tek düzen hesap plan›na
uymaman›n ölçüsü nedir? Hesap plan›n›n tamam›na ayk›r›l›k m› cezaland›r›lmak istenmektedir? Hesap plan›nda öngörülen hesaplardan baz›lar›n›n
kullan›lmamas› veya baz› ifllemler için
kullan›lmamas› durumunda bu ceza
kesilebilecek midir? Madde metninde bu sorulara net cevap bulmak zor
görünmektedir. Ancak bizce mükelleflerin yapm›fl oldu¤u ifllemlerin her
birini ayr› ayr› de¤erlendirmek gerekmektedir. Zira mükellefler yapm›fl oldu¤u her bir ifllemi di¤er ifllemlere
ba¤l› olmaks›z›n bafll› bafl›na de¤erlendirilmek ve muhasebelefltirilmek
zorundad›r.
Kredi kart› ile sat›fl yapan mükellefler,
sat›fl bedellerinin bankada açt›rm›fl
olduklar› hesaba yatmas› ve kullanmak için de bankadaki hesaplar›ndan
çekmeleri gerekti¤i için yasal defterlerinde 102 Bankalar Hesab›n› kullanmak zorundad›rlar. Bu zorunlulu¤a
uymayanlar hakk›nda, 01.01.2007
tarihinden geçerli olmak üzere
3.000- YTL özel usulsüzlük cezas› kesilmesi gerekmektedir.
Mükelleflerin tek düzen hesap plan›na ayk›r› yapt›klar› ifllem say›s› birden
fazla olsa da özel usulsüzlük cezas›
bir defa uygulanacakt›r. Yani her bir
Hakemsiz Yaz›lar
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ayk›r›l›k için ayr› ayr› özel usulsüzlük
cezas› kesilmesi söz konusu de¤ildir.
Burada önemli bir hususta, ceza uygulamas›nda usulsüzlü¤ün yap›ld›¤›
y›ldaki ceza tutar›n›n m›, yoksa usulsüzlü¤ün tespit edildi¤i y›ldaki ceza
tutar›n›n m› kesilece¤idir?
Ceza uygulamas›nda, usulsüzlü¤ün
tespit edildi¤i y›ldaki ceza tutar› de¤il, usulsüzlü¤ün yap›ld›¤› y›ldaki ceza tutar› kesilecektir. Örne¤in mükellefin 2007 y›l›nda 2004 y›l› hesaplar›
inceleniyor ve 2004 y›l› defterlerinde
tekdüzen hesap plan›na ayk›r›l›klar
tespit edilmiflse bu durumda 2007 y›l› için belirlenen ceza tutar› olan
3.000-YTL de¤il, 2004 y›l› için belirlenen ceza tutar› olan 2.500YTL(2.500.000.000-TL) özel usulsüzlük cezas› kesilecektir.
Kredi kart› ile yap›lan sat›fllara iliflkin
muhasebe kay›tlar› afla¤›da gösterilmifltir.
VI-Kredi Kart› ‹le Yap›lan Sat›fllar›n
Muhasebe Kay›tlar›nda Gösterilmesi:
XYZ Ltd.fiti. Ocak/2007 ay›nda kredi
kart› ile 118.000-YTL tutar›nda sat›fl
yapm›flt›r. Banka ile yap›lan anlaflma
gere¤ince banka toplam bedel üzerinden % 3 komisyon alarak geri kalan tutar› ertesi gün mükellefin hesab›na aktarmaktad›r. Kolayl›k olmas›
aç›s›ndan sat›fl kay›tlar›n› toplu olarak
bir yevmiye maddesinde gösterece¤iz. Ancak uygulamada genellikle 10
günlük aralarla kay›tlar yap›lmaktad›r.(VUK md.219)
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‹flletmenin banka ile yapm›fl oldu¤u sözleflme gere¤i, kredi kart› ile yap›lan sat›fl bedelinin ertesi gün hesaba aktar›ld›¤› durumlarda (VUK’un 219 ncu maddesi göz önüne al›nd›¤›nda) direkt olarak afla¤›daki kayd›n yap›lmas› yeterli
olacakt›r.
---------------------------------------------- …./…/2007 ---------------------------------------------102 Bankalar Hs.
114.460
653 Komisyon Giderleri Hs.
3.540
600 Yurt ‹çi Sat›fllar Hs
100.000
391 Hesaplanan KDV Hs.
18.000
--------------------------------------------------------------------------------------Kredi kart› ile yap›lan sat›fllar›n bedelleri, ertesi gün de¤il de banka ile sözleflmede belirlenen belli bir süre sonra komisyon al›narak veya al›nmadan hesaba geçiyorsa bu durumda kay›tlar farkl›laflacakt›r. Örne¤in ifllem tarihinden
45 gün sonra komisyon al›nmaks›z›n ifllem tutar›n›n tamam› hesaba geçmiflse afla¤›daki kay›t yap›lacakt›r.
Sat›fl Yap›l›nca Yap›lacak Kay›t:
---------------------------------------------- …../…/2007 ---------------------------------------------108 Di¤er Haz›r De¤erler Hs.
118.000
600 Yurt ‹çi Sat›fllar Hs
100.000
391 Hesaplanan KDV Hs.
18.000
--------------------------------------------------------------------------------------Hesaba Aktar›l›nca Yap›lacak Kay›t:
---------------------------------------------- …./…/2007 ---------------------------------------------102 Bankalar Hs.
118.000
108 Di¤er Haz›r De¤erler Hs.
118.000
--------------------------------------------------------------------------------------Baz› iflletmelerde bankalara ödenen komisyon giderlerinin de giderlere intikal
ettirilmedi¤i görülmektedir. Oysa bu giderlerin vergi kanunlar› aç›s›ndan gider yaz›lmamas› için hiçbir engel yoktur. Yani iflletmeler bankalara ödedikleri komisyon giderlerinin tamam›n› ticari kazançlar›n› tespit ederken giderlefltirebilirler.
108 nolu hesab›n yerine 104 Kredi Kart› Slipleri, 120 Al›c›lar, 123 Kredi Kartlar›ndan Alacaklar veya 127 Di¤er Ticari Alacaklar Hesab›, 653 nolu hesab›n
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yerine 780 Finansman Giderleri veya 760 Pazarlama Sat›fl Ve Da¤›t›m Giderleri hesab›n›n kullan›lmas›n›n uygun olaca¤› yönünde görüfllerde olmakla birlikte,(Özcan, 2005; Özdemir, Serkan, 2005; ‹nce, 2006, 97) nihai olarak söz konusu tutar›n 102 Bankalar Hesab›na geçmesi gerekti¤i tart›flmas›zd›r.
Muhasebe uygulama tebli¤lerinde kredi kart› ile yap›lan sat›fllarda hangi hesaplar›n kullan›lmas› gerekti¤i net olarak belirtilmedi¤i için 16.12.1993 tarih
ve 21790 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2 s›ra no.lu Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebli¤inin “A-Hesap Plan›nda Bofl B›rak›lan Hesap Gruplar›
ve Defteri Kebir Hesaplar›n›n Kullan›m›” bölümünün 2 nci bendinde yap›lan
“Hesap plan›nda bofl olarak görülen 3’lü kod defteri kebir (büyük defter) hesaplar› ise, ana hesap grubu ile grup hesaplar›n›n iflleyifl ve mant›¤›na uygun
olmak, niteli¤i ve kapsam› itibariyle Hesap Plan›nda belirlenmifl benzeri bir hesap bulunmamak, kullan›ld›¤› takdirde ana hesap grubu ve hesap gruplar›n›n
bütünlük ve tutarl›l›¤›n› bozmamak flart›yla serbestçe kullan›labilir.” fleklindeki aç›klama dikkate al›nd›¤›nda 108 ve 653 nolu hesaplar yerine di¤er hesaplar kullan›larak kay›t yap›lmas› durumunda özel usulsüzlük cezas› kesilebilecek midir? Yukar›da belirtilen 104 ve 123 nolu hesaplar da tebli¤de yap›lan
bu düzenlemeler dikkate al›narak yap›lan önerilerdendir. Tebli¤lerde 104 ve
123 nolu hesaplara iliflkin bir aç›klama yoktur.
Tebli¤de kredi kart› ile yap›lan sat›fllarda hangi hesaplar›n kullan›laca¤›na iliflkin kesin bir aç›klama yap›lmad›¤› için yukar›daki hesaplar kullan›larak kay›t
yap›lmas› durumunda özel usulsüzlük cezas› kesilemez ancak kredi kart› ile
yap›lan sat›fllar›n peflin sat›fllar gibi 100 Kasa hesab› kullan›larak afla¤›daki flekilde muhasebelefltirilmesi ve 102 Bankalar Hesab›n›n hiç kullan›lmamas› durumunda bizce VUK’un 353/6 nc› maddesi uyar›nca özel usulsüzlük cezas›
kesilecektir.
---------------------------------------------- …./01/2007 ---------------------------------------------100 Kasa Hs.

114.460

653 Komisyon Giderleri Hs.

3.540

600 Yurt ‹çi Sat›fllar Hs

100.000

391 Hesaplanan KDV Hs.

18.000

---------------------------------------------- …../…/… ---------------------------------------------Dan›fltay Vergi Dava Daireleri 353/6 nc› madde ile ilgili olarak vermifl oldu¤u
bir karar›nda, yasal defterlerde Yurt ‹çi Sat›fllar ve Sat›lan Mal›n Maliyeti heHakemsiz Yaz›lar
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saplar›n›n kullan›lmamas› dolay›s› ile
kesilen özel usulsüzlük cezas›n› hukuka ayk›r› görmeyerek karar›nda ›srar
eden vergi mahkemesi karar›n› onam›flt›r. Karar›n ilgili bölümü afla¤›daki
gibidir. (Dan›fltay, 2001)
“213 say›l› Vergi Usul Kanununun
353 üncü maddesinin 6 nc› bendinde, bu kanuna göre belirlenen muhasebe standartlar›na, tek düzen hesap
plan›na ve mali tablolara iliflkin usul
ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlar›n›n üretilmesine
ve kullan›lmas›na iliflkin kural ve standartlara uymayanlara özel usulsüzlük
cezas› kesilece¤i öngörülmüfl olup,
davac› flirketin 1995 y›l› hesaplar›n›
kaydederken yurt içi sat›fllar hesab›
ile sat›lan mallar maliyeti hesab›n›
kullanmad›¤› tespit edilerek özel
usulsüzlük cezas› kesildi¤i anlafl›ld›¤›ndan ›srar hükmünde hukuka ayk›r›l›k görülmemifltir.”
Dan›fltay Dördüncü Dairesi de vermifl
oldu¤u bir kararda, yasal defter kay›tlar›nda Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli¤lerinde belirtilen hesaplar›n kullan›lmamas› durumunda, dönem kar› etkilenmese de VUK’un
353/6 nc› maddesi uyar›nca özel
usulsüzlük cezas› kesilebilece¤ini hüküm alt›na alm›flt›r.(Dan›fltay, 1998)
“Tek düzen hesap plan›na uymad›¤›
ileri sürülen davac› kurum ad›na Vergi Usul Kanunu'nun 353/6 nc› maddesi gere¤ince özel usulsüzlük cezas›
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kesilmifltir.Ankara 7.Vergi Mahkemesi 9.1.1997 günlü ve 1997/23 say›l›
karar›yla; 1 S›ra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤inde 129
fiüpheli Ticari Alacaklar Karfl›l›¤› Hesab›na alacak olarak kaydedilen tutar›n ... Karfl›l›k Giderleri Hesab›na borç
olarak kaydedilmek suretiyle muhasebelefltirilece¤inin belirtildi¤i, davac›
kurumun 1994 y›l›nda ay›rd›¤› flüpheli alacak karfl›l›¤› için ... ve ... nolu hesaplar› kullanmas›n›n hatal› oldu¤u,
bu nedenle kesilen cezan›n yerinde
oldu¤u gerekçesiyle davan›n reddine
karar vermifltir. Davac› kurum, ... nolu hesab› kullanmadan do¤rudan
690 nolu gider hesab›na yap›lan kayd›n sonucu etkilemeyece¤ini ileri sürerek karar›n bozulmas›n› istemektedir.Temyiz dilekçesinde ileri sürülen
iddialar, bozulmas› istenilen karar›n
dayand›¤› gerekçeler karfl›s›nda, yerinde ve karar›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda görülmemifltir.Bu nedenle, temyiz isteminin reddine karar
verildi.”
‹flletmelerin kredi kart› ile yapm›fl olduklar› sat›fllara iliflkin kay›tlar›n› “102
Bankalar Hesab›n›” kullanarak takip
etmeleri, onlar› hem 3.000-YTL özel
usulsüzlük cezas› ödemekten kurtaracak, hem de bankalara ödedikleri
komisyon giderlerini kazançlar›ndan
indirmelerine vesile olacakt›r.
Kredi kart› ile sat›fl yapmayan mükelleflerin yok denecek kadar az oldu¤u
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düflünüldü¤ünde, Maliye Bakanl›¤›n›n kredi kart› ile yap›lan sat›fllarda
hangi hesaplar›n kullan›lmas› gerekti¤ini yay›mlayaca¤› bir tebli¤ ile netlefltirmesi gerekti¤i kanaatindeyiz.
VII-Beyannameyi ‹mzalayan Meslek
Mensuplar› Kesilecek Özel Usulsüzlük
Cezas›ndan Sorumlu Tutulabilir Mi?
Kanun koyucu, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227 nci maddesinin 1 nci bendinde yapm›fl oldu¤u
düzenleme ile Maliye Bakanl›¤›na
“Vergi beyannamelerinin 3568 say›l›
Kanun'a göre yetki alm›fl serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali
müflavir veya yeminli mali müflavirler
taraf›ndan imzalanmas› mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeflitleri, mükellef gruplar› ve
faaliyet konular› itibariyle ayr› ayr› uygulatmaya” yetki vermifltir.
Ayn› maddenin 2 nci bendinde ise;
“….. beyannameyi imzalayan veya
tasdik raporunu düzenleyen meslek
mensuplar›, imzalad›klar› beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik
raporlar›nda yer alan bilgilerin defter
kay›tlar›na ve bu kay›tlar›n dayana¤›n› teflkil eden belgelere uygun olmamas›ndan dolay› ortaya ç›kan vergi
ziya›na ba¤l› olarak sal›nacak vergi,
ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müfltereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.
.........”
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

fieklinde düzenleme yap›larak meslek
mensuplar›n›n, vergi,ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte
müfltereken ve müteselsilen sorumlu
tutulabilecekleri hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Maliye Bakanl›¤› yay›mlad›¤› 4 s›ra
nolu “Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlerce ‹mzalanmas›
Hakk›nda Genel Tebli¤” (Resmi,
1997) ile meslek mensuplar›n›n sorumlulu¤unun kapsam›na iliflkin aç›klamalarda bulunmufltur. Söz konusu
tebli¤de, meslek mensuplar›n›n;
“mükellef taraf›ndan kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤leri ile
genel muhasebe kurallar›na uygun
ve do¤ru olarak yasal süresi içinde,
kanuni defterlere kaydedilmesinden
ve mali tablolara aktar›lmas›ndan sorumlu olduklar›” aç›kça belirtilmifltir.
VUK’un 353/6 nc› maddesinde belirtilen ceza “muhasebe standartlar›na,
tek düzen hesap plan›na ve malî tablolara iliflkin usul ve esaslara” uyulmamas› dolay›s› ile kesildi¤inden
meslek mensubu da mükellefle birlikte müfltereken ve müteselsilen kesilen özel usulsüzlük cezas›ndan sorumlu olacakt›r.
VIII-Sonuç:
Bilanço esas›na göre defter tutan
gerçek ve tüzel kifliler, muhasebe uygulama tebli¤leri ile yap›lan TekdüM a y › s
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zen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve
‹flleyifli’ne iliflkin düzenlemelere uymak zorundad›rlar. Bilanço esas›na
göre defter tutan ve kredi kart› ile sat›fl yapan mükelleflerin, yasal defterlerinde 102 Bankalar Hesab›n› kullanmalar› zorunludur. Bu hesab› kullanmaks›z›n sat›fllar›n› muhasebelefltiren
mükellefler ad›na, VUK’un 353/6 nc›
maddesi uyar›nca 2007 y›l› için
3.000-YTL özel usulsüzlük cezas› kesilecektir.
KAYNAKÇA
Dan›fltay Dördüncü Dairesinin 10.03.1998
tarih ve K.No:1998/827,E. No:1997/1152
say›l› karar›, www.danistay.gov.tr
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Dan›fltay Vergi Dava Dairelerinin 18.05.2001
tarih ve K.No:2001/220, E.No:2001/86
say›l› karar›
‹nce, Neslihan ve ‹çten-‹nce Mikail, “Kredi Kartlar›(Plastik Para) ‹le Yap›lan Sat›fllar›n Tekdüzen Hesap Plan›na Göre Muhasebelefltirilmesi”, Vergi Raporu Dergisi, Mart.
Özcan, Zekai, “Kredi Kart› ‹le Yap›lan Sat›fllar›n Muhasebelefltirilmesi”, E-Yaklafl›m Ocak.
Resmi Gazete 29.06.1997 tarih ve 23034.
Yan›k, Zeki-Özdemir ve Fevzi Serkan,
“Kredi Kartlar› ‹le Yap›lan Mal Ve Hizmet
Sat›fl› ‹fllemlerinin Muhasebelefltirilmesindeki Ayr›l›klar›n Muhasebe Kuram› Çerçevesinde Analizi-I-II,” Yaklafl›m Dergisi,
Kas›m-Aral›k.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 177
‹SMMMO Yay›n Organ›



DERNEK VE VAKIFLARIN ‹KT‹SAD‹
‹fiLETMELER‹N‹N VERG‹ KANUNLARI
KARfiISINDAK‹ DURUMU
Kürflat ÖDEN *
I-G‹R‹fi

253 say›l› Dernekler Kanununa göre dernek; kazanç paylaflma d›fl›nda,
kanunlarla yasaklanmam›fl belirli ve ortak bir amac› gerçeklefltirmek üzere en az yedi gerçek veya tüzel kiflinin bilgi ve çal›flmalar›n› sürekli olarak birlefltirmek suretiyle oluflturduklar› tüzel kiflili¤e sahip kifli topluluklar›d›r.
Dernek iktisadi amaç gütmemek üzere kurulan tüzel kiflili¤e sahip bir kurulufltur.

5

Türk Medeni Kanunu ve 2762 say›l› Vak›flar Kanununa göre vak›f; bir mal›n
belli bir amaca (hay›r amac›na) sürekli olarak tahsisi ve bu suretle temlik ve
temellükten men edilmesini ifade eder.Bunlar Vak›flar Genel Müdürlü¤ünce
idare edilen “mazbut vak›flar” ve mütevellileri taraf›ndan idare edilen “mülhak vak›flar fleklinde ikiye ayr›l›r. Mazbut vak›flar›n hepsi bir kül teflkil eder ve
tek bir tüzel kiflili¤i vard›r.Mülhak vak›flar›n her birinin ayr› tüzel kiflili¤i vard›r.
5281 say›l› Sendikalar Kanununun 2. nci maddesine göre sendika; iflçilerin
veya iflverenlerin çal›flma iliflkilerinde , ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve gelifltirmek için meydana getirdikleri tüzel kiflili¤e sahip
kurulufllard›r.
Cemaat; çeflitli din ve mezheplere mensup kiflilerin oluflturdu¤u topluluktur.
Dernek ve vak›flara ait veya ba¤l› olan ve faaliyeti devaml› bulunan, sermaye
flirketi ve kooperatif statüsünde kurulmam›fl olan ticari, s›nai ve zirai iflletmelerin dernek ve vak›flara ait iktisadi iflletmeler olarak kabul edilmesi gerekir. ‹ktisadi iflletmenin tan›m› içinde yer alan devaml› olarak yap›lan ticari,
* Vergi Denetmeni
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s›nai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu iflletmenin tedavül ekonomisine kat›lmas›, baflka bir ifadeyle
iflletmede üretilen mallar›n veya verilen hizmetin bir bedel karfl›l›¤› sat›lm›fl olmas› gerekir. Aksi halde di¤er
unsurlar var olsa dahi bir iktisadi iflletmenin varl›¤›ndan söz edilemez.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinin 5. f›kras› , dernek
ve vak›flara ait iktisadi iflletmelerin
kurumlar vergisine tabi oldu¤unu
hükme ba¤lam›fl ayr›ca Kurumlar
Vergisi Kanunu uygulamas›nda sendikalar›n dernek ;cemaatlar›n vak›f
hükmünde oldu¤u belirtilmifltir.
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 1. maddesinin g bendinde
Genel ve katma bütçeli idarelere, il
özel idarelerine, belediyeler ve köyler
ile bunlar›n teflkil ettikleri birliklere,
üniversitelere, dernek ve vak›flara,
her türlü mesleki kurulufllara ait veya
tabi olan veyahut bunlar taraf›ndan
kurulan veya iflletilen müesseseler ile
döner sermayeli kurulufllar›n veya
bunlara ait veya tabi di¤er müesseselerin ticarî, s›naî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri nin Katma
De¤er Vergisine tabi oldu¤u hikme
ba¤lanm›flt›r.
Yaz›m›zda, ‹ktisadi ‹flletme kavram› irdelenecek, Dernek ve Vak›flara ait iktisadi iflletmelerin Kurumlar Vergisi Kanunu
ve Katma De¤er Vergisi kanunlar› karfl›s›ndaki durumu aç›klanacakt›r.
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II-DERNEK VE VAKIFLARIN ‹KT‹SAD‹
‹fiLETMELER‹N‹N KURUMLAR
VERG‹S‹ KANUNU KARfiISINDAK‹
DURUMU
Kurumlar Vergisi Kanununun l inci
maddesinin birinci f›kras›n›n (ç) bendi
hükmüne göre, dernek veya vak›flar
(tüzel kiflili¤i itibar›yla) kurumlar vergisinin konusu d›fl›nda olup bunlara
ait iktisadi iflletmelerin kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmaktad›r.
Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci
maddesine göre dernek veya vak›flara ait veya ba¤l› olup faaliyetleri devaml› bulunan ve sermaye flirketleri
ile kooperatifler d›fl›nda kalan ticari,
s›nai ve zirai iflletmeler ile benzer nitelikteki yabanc› iflletmeler, dernek
veya vak›flara ait iktisadi iflletmeler
olarak tan›mlanm›flt›r. Bu durumda,
dernek veya vak›flara ait veya ba¤l›
olup, faaliyetleri devaml› bulunan ticari, s›nai ve zirai iflletmeler ile benzer nitelikteki yabanc› iflletmeler kurumlar vergisi mükellefidirler.
‹ktisadi iflletmenin belirlenmesinde
Kanunun 2 nci maddesinin beflinci
f›kras›nda belirlenen koflullar dikkate
al›nacak olup iflletmelerin belirgin
özellikleri ba¤l›l›k, devaml›l›k ve faaliyetin ticari, s›nai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir. Di¤er bir anlat›mla
iktisadi iflletmenin unsurlar›, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan,
bir organizasyona ba¤l› olarak piyasa
ekonomisi içerisinde bedel karfl›l›¤›
mal al›m-sat›m›, imalat› ya da hizmet
ifalar› gibi faaliyetlerdir. Kanun, bu
Hakemsiz Yaz›lar
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gibi halleri tek tek saymak yerine,
dernek ya da vak›f taraf›ndan piyasa
ekonomisi içerisinde icra edilen tüm
iktisadi faaliyetleri kapsama alm›flt›r.
Dernek veya vakfa ait bir iktisadi iflletmenin varl›¤›ndan söz edilebilmesi
için iktisadi iflletmenin;
_ Dernek veya vakfa ait veya ba¤l› olmas› (ait olma, sermaye bak›m›ndan;
ba¤l› olma ise idari bak›mdan ba¤l›l›¤› ifade eder),
_ Sermaye flirketi veya kooperatif
fleklinde kurulmam›fl olmas›,
_ Tticari, s›nai veya zirai alanda devaml› olarak faaliyette bulunmas›
gerekmektedir.
Devaml›l›k unsuru, bir hesap dönemi
içinde ayn› veya ayr› faaliyet alanlar›nda ticari mahiyet arz eden ifllemlerin birden fazla yap›lmas›n› ifade etmektedir. Ayn› hesap döneminde tek
ifllem nedeniyle ticari faaliyetin devaml›l›k unsurunun olufltu¤unu kabul
etmek mümkün olmamakla birlikte,
faaliyetin organizasyon gerektirmesi
veya amac›n›n ticari olmas› durumunda
devaml›l›k unsurunun varl›¤› kabul edilir.
Ticari organizasyon, sermaye tahsisi,
iflyeri aç›lmas›, personel istihdam›, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve
flartlardan tümü veya bir k›sm› yerine
getirilmek suretiyle belirli flekilde kurulmufl olacakt›r. Bu takdirde bu organizasyon içinde bir takvim y›l›nda
veya iki veya üç y›lda tek bir ifllem yap›lm›fl olsa dahi ticari faaliyetin varl›¤›
kabul edilecektir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Ekonomik faaliyetin ticari organizasyonu gerektirmesi ve y›lda birden fazla tekrar ettirilmesi veya her y›l bir defa olmakla beraber müteakip y›llarda
ya da birkaç y›l arayla yap›lmas›na
karfl›l›k periyodik olarak tekrar etmesi durumunda da bu faaliyetin devaml› oldu¤unun kabulü gerekmektedir.
Örne¤in; ayn› vergilendirme döneminde birden fazla veya birden fazla
vergilendirme döneminde periyodik
olarak, ticari bir organizasyon çerçevesinde çay, yemek, tiyatro, kermes,
konser gibi faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu faaliyetlerden dolay› gelir elde edilmesi nedeniyle oluflacak olan
iktisadi iflletme için kurumlar vergisi
mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir.
Yap›lan ifllemlerin ticari mahiyet arz
etmemesi durumunda, ise devaml›
bir ekonomik faaliyet söz konusu olmayacakt›r.
Örne¤in, bir derne¤in üç y›l önce sat›n ald›¤› nakil vas›talar›ndan ayn› y›l
içinde bir veya bir kaç›n› elden ç›kartmas› halinde, devaml› surette yap›lan
bir iktisadi faaliyetten bahsedilemeyecektir.
Faaliyetin dönemsel veya mevsimlik
olmas› (havuz ve plaj iflletmecili¤i gibi),
iflin niteli¤i nedeniyle faaliyetin devaml›l›¤›na engel teflkil etmemektedir.
Bütün bu koflullar› tafl›yan iktisadi iflletmelerin sermaye flirketi veya kooperatif fleklinde kurulmamalar› da
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flartt›r. Aksi halde, dernek veya vakfa
ait iktisadi iflletme olarak de¤il, sermaye flirketi ya da kooperatif olarak
müstakilen vergiye tabi tutulurlar.
An›lan flartlar› tafl›yan dernek veya
vak›flar›n iktisadi iflletmeleri;
_ 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 tutulurlar.
Di¤er taraftan,
_ Sat›lan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti karfl›layacak kadar
olmas›,
_ Kâr edilmemesi,
_ 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› ya da
bunlara benzer flekillerde olmas› ve
devaml› surette yap›lmas› durumlar›nda da dernek veya vak›flara ait iktisadi iflletme olufltu¤u kabul edilecektir.
‹ktisadi iflletmenin tan›m› içinde yer
alan ve devaml› olarak yap›lan ticari,
s›nai veya zirai faaliyetten söz edebilM a y › s
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mek için bu iflletmenin tedavül ekonomisine kat›lmas›, baflka bir ifadeyle
iflletmede üretilen veya al›nan mallar›n veya verilen hizmetin bir bedel
karfl›l›¤› sat›lm›fl olmas› gerekir. Aksi
halde di¤er unsurlar var olsa dahi bir
iktisadi iflletmenin varl›¤›ndan söz
edilemez.
Buna göre dernek veya vak›flar›n e¤itim ve sa¤l›k gibi bir tak›m hizmetleri
bir bedel karfl›l›¤› olmaks›z›n yerine
getirmeleri halinde, bu faaliyetler
dernek veya vakfa ba¤l› iktisadi iflletme olarak nitelendirilmeyecektir. Ancak, sözü edilen hizmetlerin yerine
getirilmesi için yap›lan masraflar›n
hizmet verilenlerden tahsil edilmesi
veya bu kiflilerden veya ailelerinden
ba¤›fl ad› alt›nda bir bedel al›nmas›
durumunda, bu faaliyetler, dernek
veya vakfa ait iktisadi iflletme olarak
kabul edilecek ve kurumlar vergisine
tabi olacakt›r.
Dernek veya vak›flara ait veya ba¤l›
olarak faaliyet gösteren ve tüzel kiflili¤i bulunan iktisadi iflletmelerce elde
edilen kazançlar üzerinden tarh edilecek kurumlar vergisinin muhatab›
an›lan iktisadi iflletmelerdir. Ancak,
bu iflletmelerin ayr› bir tüzel kifliliklerinin olmamas› halinde tarhiyat›n muhatab› iktisadi iflletmenin ait veya
ba¤l› oldu¤u dernek veya vak›f olacakt›r.
Baz› dernekler, Dernekler Kanunu d›fl›nda özel kanunlarla da kurulabilmektedir. Hangi flekilde kurulursa kurulsun yukar›da nitelikleri aç›klanan
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derneklere ait veya ba¤l› iktisadi iflletmeler, Kurumlar Vergisi Kanunu ile
1/1/2007 tarihinden önce yürürlü¤e
giren özel kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde kurumlar vergisinden muaf tutulmad›¤› sürece kurumlar vergisinin mükellefidir.
Ayr›ca, derneklerin kamuya yararl›
derneklerden say›lmas› veya vak›flara
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tan›nm›fl olmas›, bunlara ba¤l› iktisadi iflletmelerin vergilendirilmesine engel teflkil etmemektedir.
Yabanc› dernek veya vak›flara ait olup
da sermaye flirketleri ve kooperatifler
haricinde kalan iktisadi iflletmelerin vergilendirilmesinde de yukar›da yap›lan
aç›klamalar geçerli olacakt›r.
III-DERNEK VE VAKIFLARIN ‹KT‹SAD‹
‹fiLETMELER‹N‹N KATMA DE⁄ER
VERG‹S‹ KANUNU KARfiISINDAK‹
DURUMU
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 1. maddesinin g bendinde
Genel ve katma bütçeli idarelere, il
özel idarelerine, belediyeler ve köyler
ile bunlar›n teflkil ettikleri birliklere,
üniversitelere, dernek ve vak›flara,
her türlü mesleki kurulufllara ait veya
tabi olan veyahut bunlar taraf›ndan
kurulan veya iflletilen müesseseler ile
döner sermayeli kurulufllar›n veya
bunlara ait veya tabi di¤er müesseselerin ticarî, s›naî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri nin Katma
De¤er Vergisine tabi oldu¤u hükme
ba¤lanm›flt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Katma De¤er Vergisi Kanunu 11 nolu Genel tebli¤de afla¤›daki hükümlere yer verilmifltir.
1. Katma De¤er Vergisi Kanununun
1. maddesinin 3. f›kras›n›n (g) bendinde say›lan; genel bütçeye dahil
idareler, katma bütçeye dahil idareler, belediyeler ve köyler ile bunlar›n
teflkil ettikleri birlikler, üniversiteler,
dernek ve vak›flar ile her türlü mesleki kurulufllar›n kurulufl amaçlar›na uygun teslim ve hizmetleri Katma De¤er Vergisi Kanunu kapsam›na girmedi¤inden vergiye tabi olmayacakt›r. Bu kurulufllar iktisadi iflletme niteli¤i tafl›mad›¤›ndan sahip olduklar›
gayrimenkullerin kiralanmas› ifllemleri de vergiye tabi olmayacak, ancak
Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesi kapsam›na giren di¤er mal ve haklar›n kiralanmas› ifllemleri ile bu kurulufllarca gerçeklefltirilen her türlü ithalat vergiye tabi olacakt›r. Bu meyanda belediyelerin sahip olduklar› gayrimenkulleri kiralamalar› vergiye tabi
olmayacak, ancak bir ifl makinas›n› kiraya vermeleri vergiye tabi tutulacakt›r. Mesleki kurulufllar›n üyelerinden
ald›¤› kay›t ve tasdik ücretleri de yukar›daki tespitler gere¤ince vergiye
tabi tutulmayacakt›r.
2. Öte yandan yukar›da say›lan
kurulufllara ait veya tabi olan veya bunlar taraf›ndan kurulan ve
iflletilen müesseseler ile döner
sermayeli kurulufllar iktisadi iflletme olarak mütalaa edilecek, bunlar›n ticari, s›nai, zirai ve mesleki
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faaliyetleri vergiye tabi olacakt›r.
Bu çerçevede belediyelere ba¤l› otobüs, havagaz›, su, elektrik, mezbaha,
so¤uk hava deposu vb. iflletmeler ile
döner sermayeli kurulufllar istisnalar
kapsam›na girmeyen faaliyetleri dolay›s›yla vergiye tabi olacakt›r. Ancak
döner sermayeli kurulufllar çok çeflitli
alanlarda faaliyet gösterdiklerinden
bu faaliyetlerin istisnalar kapsam›na
girip girmedi¤i konusunda tereddüt
bulunan hallerde Gelirler Genel Müdürlü¤ünden görüfl istenmesi gerekmektedir.
IV-SONUÇ
Dernek ve Vak›flar tüzel kiflilikleri itibariyle kurumlar vergisi kanunu kapsam› d›fl›nda tutulmufllard›r. Derneklere ve vak›flara ait veya ba¤l› olup,
faaliyetleri devaml› bulunan ticari, s›nai ve zirai iflletmeler ile benzer nitelikteki yabanc› iflletmeler kurumlar
vergisi mükellefidirler. Dernek veya
Vakfa ait iktisadi iflletmelerin kazanç
gayesi gütmemeleri, faaliyetlerinin
kanunla tevdi edilmifl görevler aras›nda bulunmas›, tüzel kifliliklerinin olmamas›, müstakil muhasebeleri ve
kendilerine tahsis edilmifl sermayelerinin veya iflyerlerinin bulunmamas›
mükellefiyetlerine tesir etmez.Ticari,
s›nai ve zirai iflletmenin belirlenmesinde Kurumlar Vergisi Kanununun 2
nci maddesinin beflinci f›kras›nda belirlenen koflullar dikkate al›nacak
olup iktisadi mahiyetteki iflletmelerin
belirgin özellikleri, ba¤l›l›k, iflletme
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özelli¤i, devaml›l›kt›r. Di¤er bir anlat›mla iktisadi iflletmenin unsurlar›, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona ba¤l›
olarak piyasa ekonomisi içerisinde
bedel karfl›l›¤› mal al›m-sat›m›, imalat› ya da hizmet ifalar› gibi faaliyetlerdir. Kanun bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek ya da vak›f taraf›ndan piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen ve sermaye flirketi ya da kooperatif kazanc› d›fl›nda kalan tüm iktisadi faaliyetleri kapsama alm›flt›r.Ayr›ca . Derneklere ve vak›flar›n ‹ktisadi iflletmelerinin ticarî, s›naî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri nin Katma De¤er Vergisine
tabi oldu¤u 3065 say›l› Katma De¤er
Vergisi Kanununun 1/3-g bendi ile
hükme ba¤lanm›flt›r.
KAYNAKÇA
Beyanname Düzenleme K›lavuzu 2006 ,
‹stanbul:Yap›m Tan›t›m Yay›nc›l›k,2006,
”KDVGT 11”, Resmi Gazete 09/01/1985
Tarih ve 18630 Say›,
”KDVGT 11”, Resmi Gazete 02/05/1995
Tarih ve 22275 Say›,
”KVGT 1” , Resmi Gazete 03/04/2007
Tarih ve 26482 Say›,
”Katma De¤er Vergisi Kanunu”, Resmi
Gazete 02/11/1984 Tarih ve 18563 Say›,
”Kurumlar Vergisi Kanunu (Yeni)” , Resmi Gazete 21/06/2006 Tarih ve 26205
Say›
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SERBEST BÖLGE FAAL‹YETLER‹
ÇERÇEVES‹NDE ELDE ED‹LEN FA‹Z
VE REPO GEL‹RLER‹N‹N
VERG‹LEND‹R‹LMES‹
Mahmut Tayyar ERGÜL *

1- Girifl:
520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6.maddesinin 1. f›kras›yla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazanc› üzerinden hesaplanaca¤› belirtilmifl, maddenin 2. f›kras›yla da safi kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakk›ndaki hükümlerinin uygulanaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
Ayn› Kanunun “Muafiyet, ‹stisna ve ‹ndirimlerin S›n›r›” bafll›kl› 35. maddesinde;
“(1) Di¤er kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere iliflkin hükümler, kurumlar vergisi bak›m›ndan geçersizdir.
(2) Kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimlere iliflkin hükümler,
ancak bu Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda de¤ifliklik yap›lmak suretiyle düzenlenir.
(3) Uluslar aras› anlaflma hükümleri sakl›d›r.” ; Geçici 1. maddesinin (9) numaral› f›kras›nda; “Bu Kanunun yürürlü¤ünden önce kurumlar vergisine iliflkin olarak baflka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bak›m›ndan 35’inci madde hükmü uygulanmaz.” hükümleri yer almakta olup, 35.
maddenin yürürlük tarihi 01.01.2007’dir.
Di¤er taraftan, 3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanununda 5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanunun 9’uncu maddesiyle eklenen Geçici 3. maddesinde ise;
Bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarih itibar›yla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat alm›fl mükelleflerin;
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a) Bu bölgelerde gerçeklefltirdikleri
faaliyetleri dolay›s›yla elde ettikleri
kazançlar›, bu maddenin yürürlü¤e
girdi¤i tarih itibar›yla faaliyet ruhsatlar›nda belirtilen süre ile s›n›rl› olmak
üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnad›r. Bu istisnan›n
31.12.1960 tarihli ve 193 say›l› Gelir
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (6) numaral›
bendinin (b) alt bendi kapsam›nda
yap›lacak tevkifata etkisi yoktur.
c) Bu bölgelerde gerçeklefltirdikleri
faaliyetleri ile ilgili olarak yapt›klar› ifllemler 31.12.2008 tarihine kadar her
türlü vergi, resim ve harçtan müstesnad›r. ” hükmü yer almaktad›r.
2-Yasal Düzenleme:
3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanununun 5084 say›l› Kanunun 8 inci maddesiyle de¤iflik 6 nc› maddesi ve 9 uncu maddesiyle eklenen geçici 3 üncü
maddesi afla¤›daki gibidir:
“Madde 6 - Serbest bölgeler gümrük
bölgesi d›fl›nda say›l›r.
Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo
mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.
Kullan›c›lar›n tutmak zorunda olduklar› defterler ile düzenleyecekleri belgelere iliflkin olarak, 4/1/1961 tarihli
ve 213 say›l› Vergi Usul Kanununun
hükümlerine ba¤›ml› olmaks›z›n düzenleme yapmaya Maliye Bakanl›¤›
yetkilidir.
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‹flleticiler ve kullan›c›lar yat›r›m ve
üretim safhalar›nda Bakanlar Kurulunca elirlenecek vergi d›fl› teflviklerden yararland›r›labilir.”
“Geçici Madde 3- Bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarih itibar›yla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat
alm›fl mükelleflerin;
a) Bu bölgelerde gerçeklefltirdikleri
faaliyetleri dolay›s›yla elde ettikleri
kazançlar›, bu maddenin yürürlü¤e
girdi¤i tarih itibar›yla faaliyet ruhsatlar›nda belirtilen süre ile s›n›rl› olmak
üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnad›r. Bu istisnan›n
31/12/1960 tarihli ve 193 say›l› Gelir
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (6) numaral›
bendinin (b) alt bendi kapsam›nda
yap›lacak tevkifata etkisi yoktur.
b) Bu bölgelerde istihdam ettikleri
personele
ödedikleri
ücretler
31/12/2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesnad›r. Ancak, bu
maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarih itibar›yla ruhsatlar›nda belirtilen süre
31/12/2008 tarihinden daha önceki
bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamas›nda ruhsatta yer alan sürenin
bitifl tarihi dikkate al›n›r.
c) Bu bölgelerde gerçeklefltirdikleri
faaliyetleri ile ilgili olarak yapt›klar› ifllemler 31/12/2008 tarihine kadar
her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnad›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin sat›fl›ndan elde ettikleri
kazançlar›, Avrupa Birli¤ine tam üyeli¤in gerçekleflti¤i tarihi içeren y›ll›k
vergileme döneminin sonuna kadar
gelir veya kurumlar vergisinden müstesnad›r. Bu istisnan›n Gelir Vergisi
Kanununun 94 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (6) numaral› bendinin
(b) alt bendi kapsam›nda yap›lacak
tevkifata etkisi yoktur.”
5084 say›l› Kanunla Serbest Bölgeler
Kanununda yap›lan söz konusu de¤ifliklikler 6/2/2004 tarih ve 25365 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak,
yay›mland›¤› tarih itibar›yla yürürlü¤e
girmifl bulunmaktad›r.
3218 say›l› Kanunda 5084 say›l› Kanunla yap›lan düzenleme ile bölgelerde vergi mevzuat›na iliflkin hükümlerin uygulanmas›na bafllan›lm›fl, tam
ve dar mükelleflerin bölgedeki gelir
ve kurumlar vergisi muafiyeti sona ermifltir. 3218 say›l› Kanuna 5084 say›l› Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen geçici 3 üncü madde ile de geçifl
dönemine iliflkin istisna uygulamas›
düzenlenmifltir.
3-Geçifl Döneminde Kurumlar
Vergisi ‹stisnas›n›n Kapsam›:
Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3
üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendi uyar›nca, 6/2/2004 tarihine
kadar (bu tarih dahil) serbest bölgeHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

lerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsat› alm›fl mükelleflerin, ruhsatlar›nda belirtilen süre ile s›n›rl› olmak üzere bölgelerde gerçeklefltirdikleri faaliyetler dolay›s›yla elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnad›r.
Faaliyet ruhsat› almak üzere ilgili
mercilere baflvurmufl olmakla birlikte,
6/2/2004 tarihine kadar henüz faaliyet ruhsat› alamam›fl mükelleflerin
bu istisna hükümlerinden faydalanabilmeleri mümkün de¤ildir.
‹stisna, sadece faaliyet ruhsatlar›nda
belirtilen süre ile s›n›rl› olmak üzere
serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara iliflkindir. Dolay›s›yla, serbest bölgelerde
flubesi bulunan kurumlar ile kanuni
veya ifl merkezi serbest bölgelerde
olan mükelleflerin, bu bölgeler d›fl›nda yürüttükleri faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar istisna kapsam›nda
de¤ildir.
Ayr›ca, Serbest Bölgeler Kanununda
yap›lan düzenlemelere iliflkin aç›klamalar›n yer ald›¤› 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inin “Serbest
bölgelerde uygulanan kurumlar
vergisi istisnas›” bafll›kl› bölümünde
ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r.
4-‹stisna Kazanç Tutar›n›n Tespiti:
Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3
üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendinde yer alan istisna, bir kazanç
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istisnas›d›r. Dolay›s›yla, mükelleflerin
serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden
elde ettikleri has›lattan bu faaliyetlere iliflkin olarak yap›lan giderlerin düflülmesi sonucu bulunacak kazanç,
kurumlar vergisinden istisnad›r.
Serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden do¤an alacaklara iliflkin kur
fark› ve vade fark› gelirleri istisna kapsam›nda de¤erlendirilecektir.
Ayn› flekilde, serbest bölgelerde
yürütülen faaliyetler çerçevesinde
elde edilen has›lat›n, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde yap›lacak ödemelerde
kullan›l›ncaya kadar geçici olarak
serbest bölgelerde mevduat hesaplar›nda veya repo ifllemlerinde
de¤erlendirilmesi sonucu elde
edilen gelirler de söz konusu istisnadan yararlanabilecektir. ‹stisnan›n, bunun d›fl›nda, serbest bölgelerde elde edilmifl olsa dahi faiz,
repo ve benzeri faaliyet d›fl› gelirlere teflmil edilebilmesi, 3218 say›l› Kanuna 5084 say›l› Kanunun 9
uncu maddesiyle eklenen geçici 3
üncü maddenin, bu istisnay› sadece bu bölgelerde gerçeklefltirilen
faaliyetler dolay›s›yla elde edilen
kazançlar ile s›n›rlamas› nedeniyle mümkün bulunmamaktad›r.
Örne¤in; merkezi Ankara’da bulunan
flirketin serbest bölgede konfeksiyon
imalat› ve sat›fl› faaliyetiyle u¤raflan
flubesinin, bu faaliyet çerçevesinde
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15 Nisan 2007 tarihinde elde etti¤i
has›lat›n›n 4 Haziran 2007 tarihinde
yapaca¤› borç ödemesine kadar repoda de¤erlendirilmesi halinde, bahse konu repo iflleminden elde edilen
gelirler istisnadan yararlanabilecektir.
Ancak, flirketin merkezi taraf›ndan
serbest bölgedeki flubeye transfer
edilen paralar›n repo ifllemlerinde de¤erlendirilmesinden elde edilen gelirlerin istisnadan yararlanabilmesi
mümkün olamayacakt›r.
‹stisna kazanc›n ve bu ba¤lamda kurumlar vergisi matrah›n›n tespiti aç›s›ndan, istisna kapsam›nda bulunan
ve bulunmayan has›lat, maliyet ve gider unsurlar›n›n ayr› ayr› izlenmesi ve
istisna kapsam›nda olan faaliyetlere
ait has›lat, maliyet ve gider unsurlar›n›n, di¤er faaliyetlerle iliflkilendirilmemesi ve kay›tlar›n da bu ayr›m› sa¤layacak flekilde tutulmas› gerekmektedir.
5- Mevduat Faizi Ve Repo Gelirinde
Vergi Kesintisi:
Serbest bölgelerde faaliyet gösteren
kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerdeki banka veya di¤er finans kurumlar›nda bulunan mevduat
hesaplar›na tahakkuk ettirilen faizler
ile repo kazançlar› üzerinden, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu
maddeleri uyar›nca vergi kesintisi yap›lmas› gerekmektedir. Öte yandan,
mevduat faizi ve repo kazançlar› Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci
Hakemsiz Yaz›lar
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maddesi kapsam›nda vergi kesintisine tabi bulundu¤undan, söz konusu
kazançlar üzerinden yürürlükte oldu¤u müddetçe bu maddeye göre vergi kesintisi yap›lacakt›r.
Serbest bölgelerdeki banka flubeleri
veya di¤er finans kurumlar›nca yap›lacak olan söz konusu vergi kesintileri, bu kurumlarca mahallin vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirilerek
sorumlu s›fat›yla beyan edilip ödenecektir.
.....”aç›klamalar› yer almaktad›r.
Bu hüküm ve aç›klamalara göre,
06/02/2004 tarihi öncesinde faaliyet
ruhsat› alm›fl olan serbest bölgelerde
faaliyette bulunan flirketlerin elde etti¤i kazançlar kurumlar vergisinden
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istisna olacakt›r. Ayr›ca, serbest
bölgede elde etti¤iniz kazançlar›n
faaliyetlerinizle ilgili ödemelerde
kullan›lmak üzere geçici bir süre
mevduat hesaplar›nda veya repo
ifllemlerinde de¤erlendirmesi halinde buradan elde edilecek repo
ve mevduat faizi gelirlerinin istisna kapsam›nda de¤erlendirilmesi
de mümkündür.
Di¤er taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67.maddesi uyar›nca
elde edilen kazanc›n vergiden istisna
olup olmamas› tevkifat yap›lmas›na
engel olmayaca¤›ndan söz konusu
repo ve faiz gelirleriniz üzerinden
tevkifat yap›lmas› gerekece¤i de tabiidir.
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S‹GORTA ACENTELER‹ VE KATMA
DE⁄ER VERG‹S‹ KARfiISINDAK‹
DURUMLARI
Memifl KÜRK*

I-G‹R‹fi:
igortan›n tan›m› Türk Ticaret Kanununda yap›lm›flt›r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir ki, bununla sigortac› bir prim karfl›l›¤›nda di¤er bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele u¤ratan bir tehlikenin (rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat süreleri sebebiyle veya hayatlar›nda meydana gelen
belgeli birtak›m hadiseler dolay›s›yla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmay› üzerine al›r." fleklinde tan›mlanm›flt›r.

S

Sigortan›n temel amac› ileride do¤abilecek çeflitli risklerin da¤›t›lmas›d›r.‹nsanlar›n tüm varl›k ve giriflimleri risk (riziko) ad› verilen belirsizliklerin tehdidi
alt›ndad›r. Sigorta, risklerin gerçekleflmesi halinde do¤an zarar› karfl›lar, böylece gelece¤in maddi aç›dan belirli hale gelmesini sa¤lar. Sigorta kifli ve kurumlara güven sa¤lar, böylece gelece¤in planlanmas›n› mümkün k›lar, giriflimcili¤i teflvik eder.
Sigortac›l›k uygulamas›nda sigorta sözleflmeleri bir senet niteli¤indeki "poliçe"ye ba¤lan›r. Yine Ticaret Kanunumuza göre "sigortac› sigorta ettireni sigorta sözleflmesi gere¤ince her iki taraf›n haiz oldu¤u hak ve borçlar› gösteren ve kendi taraf›ndan imza edilen bir sigorta poliçesi veya onun yerine geçmek üzere bir muvakkat sigorta ilmuhaberini ekleriyle beraber vermeye mecburdur. Sigortac› istedi¤i taktirde sigortal› dahi poliçe veya ilmuhaberin ve eklerinin bir örne¤ini imzalayarak sigortac›ya vermekle mükelleftir."
Sigorta teminat›n›n ifllemeye bafllamas› için sigortal› ile sigorta flirketi aras›nda sigorta sözleflmesi yap›l›r. Poliçe, sigorta sözleflmesinin koflullar›n› içeren
* Vergi Denetmeni
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ve ispatlayan belgedir. Poliçe üzerinde sigorta flirketinin ünvan›, adresi,
sigortal›n›n ad›, riskle ilgili bilgiler,
prim, sigorta bafllang›ç ve bitifl tarihleri, sigorta koflullar› vs. yer al›r.
Sigorta sözleflmeleri esas itibariyle Sigorta flirketleri taraf›ndan yap›lmaktad›r. Ülkemizde flu anda sigorta sözleflmesi yapmak üzere kurulmufl 57
adet sigorta flirketi bulunmaktad›r.
Türkiye' de yerleflik gerçek ve tüzel kifliler Türkiye'deki sigortalar›n› münhas›ran Türkiye' de faaliyette bulunan
ruhsatl› sigorta flirketlerine ve Türkiye' de yapt›rmak zorundad›rlar.
II-S‹GORTA ACENTELER‹
Yukar›da aç›kland›¤› üzere Sigorta
sözleflmeleri esas olarak Sigorta flirketleri taraf›ndan yerine getirilmektedir. Ancak sözleflmelerin sadece Sigorta flirketleri taraf›ndan yap›lmas›,
bu flirketlerin müflterilerine ulaflmalar›n› zorlaflt›racakt›r. Bu nedenle Sigorta sözleflmeleri bazen do¤rudan sigorta flirketleri taraf›ndan yap›lmakla
birlikte, genellikle sigorta arac›lar› taraf›ndan yap›l›r. Sigorta arac›lar› belli
bir sigorta flirketine ba¤l› çal›flan
acenteler ve sigorta flirketlerinden
ba¤›ms›z çal›flan sigorta brokerleridir.
Arac›lar›n bafll›ca görevi, sigorta müflterisini riskler ve buna uygun çözümler hakk›nda bilinçlendirmek, prim
ödemelerini, hasarlar›n tazmin edilmesini ve poliçenin yenilenmesini takip etmek, gerekti¤inde hat›rlatmada
bulunmakt›r.
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2 tip sigorta Acentesi bulunmaktad›r.
Bunlar A tipi Sigorta Acentesi ve B tipi(tali) sigorta Acentesidir. 7397 say›l› Sigorta Murakebe Kanunun 539 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile
de¤iflik 9'ncu maddesine göre, " Her
ne ad alt›nda olursa olsun sigorta flirketine tabi bir s›fat› olmaks›z›n bir
sözleflmeye dayanarak belli bir yer
veya bölge içinde, daimi bir surette
Türkiye’deki sigorta flirketlerinin sigorta sözleflmelerine arac›l›k eden veya bunlar› sigorta flirketi ad›na yapan
gerçek veya tüzel kifliler sigorta acentesi; sigorta acentelerinin acentelik
faaliyetleriyle ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kifli acentelere ise
tali acente denilmektedir.”
A tipi sigorta acenteleri sigortal› ile sigorta flirketi ad›na sözleflme yapma
yetkisine sahip iken B tipi (tali) sigorta acenteleri poliçe tanzimine yetkili
olmay›p rolleri sigortal› ile flirket aras›nda arac›l›k yapmaktan ibarettir.Bu
durumda (A) sigorta acenteleri Banka Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefi, (B) acenteleri ise de¤ildir.
A tipi Sigorta Acenteleri düzenlemifl
olduklar› poliçeler karfl›l›¤›nda Sigorta
fiirketlerinden aralar›ndaki anlaflmaya göre komisyon geliri elde ederler.
Sigorta fiirketleri Acentelerin 1 ay boyunca çeflitli branfllara ait olarak düzenledikleri poliçeler karfl›l›¤›nda elde
ettikleri komisyon gelirlerini içeren
“Sigorta Komisyon Gider Belgesini”
düzenleyerek Acenteye gönderirler.
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Acenteler ise bu belgelerde belirtilen
tutarlar› ilgili ayda elde ettikleri gelir
olarak ayl›k bazda yasal defterlerine
kaydederler.243 Seri No.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebli¤inde, sigorta flirketlerine sa¤lanan hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedelleri
için sigorta flirketleri taraf›ndan Sigorta Komisyon Gider Belgesi düzenlenece¤i acente ve prodüktörlerinde
bu belgeye istinaden ald›klar› komisyon bedellerini has›lat kaydedecekleri belirtilerek acente ve prodüktörlerin bu bedeller için ayr›ca fatura düzenlemeyecekleri aç›klanm›flt›r.
B tipi sigorta Acenteleri ise, sigorta
flirketleri taraf›ndan kendi nam ve hesaplar›na sigortal› ile sözleflme yapma ve prim tahsil etme yetkisi verilmedi¤inden dolay› poliçe düzenleyememektedir.
III- A T‹P‹ S‹GORTA ACENTELER‹N‹N
KDV KARfiISINDAK‹ DURUMU:
6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu'nun 28. maddesinde, Banka ve Sigorta flirketlerinin (Finansal Kiralama
Kanunu'na göre yapt›klar› ifllemler
hariç) yapt›klar› bütün muameleler
dolay›s›yla kendi lehlerine her ne
nam ile olursa olsun, nakden veya
hesaben ald›klar› paralar›n Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisine tabi
oldu¤u belirtilmifltir.
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 17/4-e maddesine göre
banka ve sigorta muameleleri Vergisi
Hakemsiz Yaz›lar
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kapsam›na giren ifllemler ile sigorta
acente ve prödüktörlerinin sigorta
muamelelerine iliflkin ifllemleri, Katma De¤er Vergisinden istisna tutulmufltur.
7397 say›l› Sigorta Murakebe Kanunun 539 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile de¤iflik 9'ncu maddesine
göre, "Sigorta sözleflmelerine arac›l›k
eden veya bunlar› sigorta flirketi ad›na yapan gerçek veya tüzel kiflilere sigorta acentesi, sigorta acentelerinin
acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kifli
acentelere ise tali acente" denilmektedir.
Ayr›ca ayn› maddede sözleflme yapmaya ve prim tahsiline yetkili sigorta
acentelerinin(A tipi sigorta acentelerinin), acentelik d›fl›nda baflka bir ticari faaliyetle u¤raflmayacaklar› belirtilmifltir. (Bu «hüküm sözleflme yapmaya ve prim tahsiline hayat sigortalar› ve zorunlu sigortalarla s›n›rl› olarak yetki verilen acenteler hakk›nda
uygulanmaz.)
Buna göre, yasa gere¤i acentelik d›fl›nda baflka bir ticari faaliyetle u¤raflmayan (A) tipi sigorta acentelerinin,
yapt›klar› bütün muameleler dolay›s›yla kendi lehlerine her ne nam ile
olursa olsun, nakden veya hesaben
ald›klar› paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olup bu paralar Katma De¤er Vergisinden istisna edilmifltir.
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A tipi sigorta acenteleri yasa gere¤i
baflka bir faaliyette bulunmad›klar›
için sadece BSMV mükellefi olup Katma De¤er Vergisinden istisna edilmifllerdir. Ancak uygulamada A tipi sigorta Acenteleri sigortac›l›k faaliyeti
d›fl›nda KDV uygulamas›n› gerektiren
durumlarla karfl›laflabilmektedir. Örne¤in Acente de kay›tl› olan demirbafllar›n veya tafl›t arac›n›n sat›lmas›
halinde KDV hesaplanmal› m›d›r ayr›ca fatura düzenlenmeli midir ?
Hem A tipi Acenteler de hem de B tipi Acentelerde karfl›lafl›lan bu sorun
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan verilen
müktezalarla giderilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu muktezalar›n bafll›calar› ; 12.04.1992
tarih ve 2601017 say›l›, 28.07.1994 tarih
ve 51190 say›l›, 01.03.2004 tarih B.074.DEF.0.16.12 say›l›, 22.03.2005 tarih ve
KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.30.2018
say›l›, 08.04.2003 tarih ve B.07.4 .DEF.
0.07.12/KDV.ÖZG.03.17 say›l› muktezalard›r.
‹lgili muktezalar›n ›fl›¤›nda A tipi sigorta Acentesine ait herhangi bir demirbafl eflyan›n veya tafl›t arac›n›n sat›lmas› halinde söz konusu eflyan›n
al›fl de¤eri ile sat›fl de¤eri aras›nda sigorta acentesi lehine oluflan müspet
fark (yani sat›fl kar›) banka ve sigorta
muameleleri vergisine tabidir.
Buna göre, (A) acentelerinin demirbafllar›n› satmas› ifllemi Banka ve Sigorta Muameleleri kapsam›na girdi¤inden Katma De¤er Vergisinden
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müstesna olacak, mükelleflerin mükellefiyet tesisi ve beyanname vermesi gerekmeyecek, demirbafl›n al›m›nda veya di¤er giderlerde yüklenilen
vergiler indirim konusu yap›lmayaca¤›ndan Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›n›n izin verdi¤i ölçüde gider
veya maliyet unsuru olarak dikkate
al›nacakt›r.
Di¤er taraftan, 213 Say›l› Vergi Usul
Kanunu'nun 229'ncu maddesinde fatura, sat›lan emtia veya yap›lan ifl karfl›l›¤›nda müflterinin borçland›¤› mebla¤› göstermek üzere emtiay› satan
veya ifl yapan tüccar taraf›ndan verilen ticari vesika olarak tarif edilmifl,
232'nci maddesinde de, satt›klar› emtiay› veya yapt›klar› ifller için kullanmak mecburiyetinde olanlara yer verilmifltir.
Yasa gere¤i acentelik d›fl›nda baflka
bir ticari faaliyetle u¤raflmayan (A) tipi sigorta acentelerinin, sigorta flirketlerince düzenlenen "Sigorta Komisyon Gider Belgesi" ne istinaden ald›klar› komisyon bedellerini fatura
düzenlemeksizin bu belgeye dayanarak kanuni defterine kaydetmeleri
gerekmekte idi. Ancak söz konusu
acentelerin aktiflerine kay›tl› bulunan
sabit k›ymet, tafl›t arac› veya demirbafllar gibi duran varl›klar›n sat›lmas›
esnas›nda sat›fl ifllemini 213 Say›l›
Vergi Usul Kanunu'nun 229 ve
232'nci maddeleri uyar›nca fatura ile
belgelendirmeleri gerekmektedir.
Hakemsiz Yaz›lar
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IV- B T‹P‹ S‹GORTA ACENTELER‹N‹N
KDV KARfiISINDAK‹ DURUMU
7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanunu’nun 9. maddesine göre sigorta
acentelerinin acentelik faaliyetleriyle
ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya
tüzel kifli acentelere tali acente denilmektedir. An›lan Kanun’un ayn›
maddesine göre, sigorta sözleflmeleri
yapma ve prim tahsil etme yetkileri
sigorta flirketlerine ait olup, bu yetkiler acentelik sözleflmesinde belirtilmek kayd›yla sigorta acentelerine
devredilebilir. A tipi Sigorta Acentelerinde böyle bir yetki varken, B tipi Sigorta Acentelerinde sözleflme yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunmamaktad›r.
3065 say›l› KDV Kanunu’nun 4842
say›l› Kanunla de¤iflik 17/4-e maddesi ile, banka ve sigorta muameleleri
vergisi kapsam›na giren ifllemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine iliflkin ifllemleri
KDV’den istisna edilmifltir.
(B) tipi sigorta acenteleri olarak adland›r›lan tali sigorta acenteleri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
kapsam› d›fl›nda olup, bu acentelerin
sadece sigorta muamelelerine iliflkin
ifllemleri KDV’den istisnad›r. Tali sigorta acenteleri sigortal› ile sigorta
acentesi aras›nda arac›l›k yapmakta
ve karfl›l›¤›nda sigorta acentesinden
komisyon almaktad›r. Sigorta acentesinin yapm›fl oldu¤u sigorta karfl›l›¤›nHakemsiz Yaz›lar
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da müflteriden ald›¤› primler
BSMV’ye tabi oldu¤undan KDV’den
istisnad›r. Bu flekilde BSMV’ye tabi
tutulan primlerin arac›l›k komisyonu
olarak tali acentelere aktar›lan k›s›mlar› ise, sigortal›lardan al›nd›¤› s›rada
BSMV’ye tabi tutulmufl oldu¤undan
(KDV kanununun 17/4-e maddesi gere¤ince) KDV’ye tabi bulunmamaktad›r.
Buna göre, tali acentelerin sigorta
arac›l›k ifllemleri d›fl›ndaki di¤er teslim ve hizmetlerinden KDV’nin konusuna girenler, bu vergiye tabi olacakt›r. Örne¤in; sadece sigorta komisyonculu¤u yapan B tipi sigorta acentelerinin iflletmeye ait demirbafllar›n›
satmalar› ifllemi KDV’ye tabi olacakt›r. B tipi Sigorta Acentelerine (A tipi
sigorta Acentelerinden farkl› olarak)
baflka ticari faaliyette bulunma yasa¤› getirilmemifltir.Bu acenteler, baflka
faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefi
iseler, demirbafl sat›fllar›n› da KDV beyannamesi ile beyan edeceklerdir.
Tali acentelerin baflka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunmamas› halinde, Katma De¤er Vergisi
Kanunu’nun 9/1. maddesinin verdi¤i
yetkiye dayan›larak, al›c›n›n gerçek
usulde katma de¤er vergisi mükellefi
olmas› flart›yla, iflletmeye kay›tl› demirbafl sat›fl›yla ilgili verginin, al›c› taraf›ndan sorumlu s›fat›yla 2 nolu KDV
beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bu durumda tali acentelerin katma de¤er vergisine tabi
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baflka faaliyetleri yoksa, katma de¤er
vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesine
ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktad›r.
Al›c›n›n KDV mükellefi olmamas› halinde, tali acenteler demirbafl sat›fl›
nedeniyle KDV mükellefiyeti tesis ettirecekler ve sat›fla ait KDV’yi kendileri beyan edeceklerdir. Sat›fl›n yap›ld›¤› dönem için düzenlenecek katma
de¤er vergisi beyannamesinde, sadece sat›lan mallarla ilgili olarak yüklenilen Katma De¤er Vergisi de indirim
konusu yap›labilecektir.
III- SONUÇ
Yukar›da aç›kland›¤› üzere A tipi Sigorta Acentelerin kendi lehlerine her
ne nam ile olursa olsun, nakden veya
hesaben ald›klar› paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi
olup bu paralar Katma De¤er Vergisinden istisna edilmifltir. Kanunla bu
acentelere baflka ticari faaliyette bu-
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lunma yasa¤› getirilmifltir. ‹flletmelerinde kay›tl› örne¤in demirbafl sat›fl›
halinde KDV hesaplamas› gerektirmemekte al›fl sat›fl aras›ndaki müsbet
fark(kar) üzerinden B.S.M.V hesaplamas› gerektirmektedir. Görevleri sigortal› ile flirket aras›nda arac›l›k yapmaktan ibaret olan ve poliçe düzenleme yetkisi bulunmayan B Tipi Sigorta Acentelerinin, sadece bu ifllemleri
karfl›l›¤›nda ald›klar› komisyonlar
(primler) KDV’den istisnad›r. B tipi Sigorta Acentelerine baflka ticari faaliyette bulunma yasa¤› getirilmemifl
olup, sigorta arac›l›k hizmetleri d›fl›ndaki mal teslimi ve hizmet ifalar›,
KDV’nin konusuna girmesi halinde,
KDV’ye tabi bulunmaktad›r. Baflka ticari faaliyette bulunmamalar› sadece
sigorta arac›l›k ifllemleri yapt›klar› takdirde ve örne¤in iflletmeye dahil demirbafllar›n›n sat›fl› halinde de A tipi
Acentelerinden farkl› olarak bu ifllem
KDV’ye tabi olacakt›r.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 195
‹SMMMO Yay›n Organ›



SERBEST MESLEK ERBABINDA
KDV AÇISINDAN VERG‹Y‹ DO⁄URAN
OLAY (MAL‹YE ‹DARES‹ VE YARGI
KARARLARI ÇERÇEVES‹NDE
DE⁄ERLEND‹RME)
Fatih GÜNDÜZ*

I-G‹R‹fi:
VK’n›n 65. maddesinde serbest meslek faaliyeti, “Sermayeden ziyade
flahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari
mahiyette olmayan ifllerin iflverene tabi olmaks›z›n flahsi sorumluluk alt›nda kendi nam ve hesab›na yap›lmas›d›r.” fleklinde tan›mlanm›flt›r.Meslek
Mensuplar›n›n (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müflavir ve
Yeminli Mali Müflavirler) verdikleri hizmetler Gelir Vergisi Kanunu aç›s›ndan
Serbest Meslek Kazanc› na tabi olmaktad›rlar. Gelir Vergisi Kanununda kazanç türleri itibariyle vergiyi do¤uran olay tahakkuk esas›na veya tahsil esas›na göre gerçekleflmektedir. Gelir Vergisi kanununda Serbest Meslek kazanc›
için ise vergiyi do¤uran olay tahsil esas›na göre belirlenmektedir. Ancak Katma De¤er Vergisi aç›s›ndan ise vergiyi do¤uran olay tahakkuk esas›na göre
belirlenmektedir.
Yukarda aç›kland›¤› üzere Serbest meslek faaliyetlerine iliflkin vergilendirme
bak›m›ndan GVK ve KDVK’n›n birbiri ile çeliflmesi, bu hizmetlerin vergilendirilmesinde mükellefler aç›s›ndan farkl› uygulamalar yap›lmaktad›r. Bunun yan›nda konuya iliflkin olarak vergi idaresi ve yarg› organlar›n›n görüfl ve kararlar›n›n farkl› olmas› konuyu daha da tereddütlü hale getirmektedir. Yaz›m›z›n
konusu da Meslek Mensuplar›nca KDV aç›s›ndan vergiyi do¤uran olay›n vergi ideresi ve yarg› kararlar› çerçevesinde konuyu aç›klamaya çal›flaca¤›z.

G

* Vergi Denetmeni
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II- KONUYA ‹L‹fiK‹N YASAL MEVZUAT
A-Gelir Vergisi Kanununda Serbest
Meslek Kazanc›na ‹liflkin Hükümler
Serbest meslek erbab›yla ilgili vergisel hükümler Gelir Vergisi Kanununun 65-68.maddelerinde aç›klanm›flt›r.Kanunun 66’nc› maddesinde serbest meslek erbab›n›n kimler oldu¤u
say›lm›flt›r.Buna göre; “Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde
ifa edenler, serbest meslek erbab›d›r.
Serbest meslek faaliyetinin yan›nda
meslekten baflka bir ifl veya görev ile
devaml› olarak u¤rafl›lmas› bu vasf›
de¤ifltirmez.Bu maddenin uygulanmas›nda:
1. Gümrük komisyoncular›, bilumum
borsa ajan ve acentalar›, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar;
2. Bizzat serbest meslek erbab› tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbab›n› bir araya getirerek teflkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazanc›ndan hisse alanlar;
3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi flirketlerde ortaklar, adi komandit flirketlerde komanditeler;
4. Dava vekilleri, müflavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbab›n›n ticarî ve meslekî ifllerini takip
edenler ve konser veren müzik sanatç›lar›;
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5. Vergi Usul Kanununun 155' inci
maddesinde belirtilen flartlardan en
az ikisini tafl›yan ebe, sünnetçi, sa¤l›k
memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar (flartlardan
en az ikisini tafl›mayanlar ile köylerde
veya son nüfus say›m›na göre belediye içi nüfusu 5.000'i aflmayan yerlerde faaliyette bulunanlar›n bu faaliyetlerine iliflkin kazançlar› gelir vergisinden muaft›r.) Bu ifller dolay›siyle serbest meslek erbab› say›l›rlar.” olarak
say›lm›flt›r.
Yine ayn› kanunun 67’inci maddesinde, “Serbest meslek kazanc› bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karfl›l›¤› olarak tahsil edilen para ve ay›nlar ve di¤er suretlerle sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolay›s›yla yap›lan giderler indirildikten sonra kalan farkt›r…..” fieklinde yer alan ifade
ile tahsil esas›n›n geçerli oldu¤u belirtilmifltir.
B-Serbest Meslek Faaliyetlerinde
KDV’ ye ‹liflkin Hükümler
KDV Kanunu’nun 1/1. maddesine
göre, Türkiye’de serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan hizmetler
KDV’ye tabi bulunmak-tad›r. Vergiyi
do¤uran olay ise esas itibariyle hizmetin yap›lmas› ile hizmetin yap›lmas›ndan önce fatura veya benzeri belge düzenlenmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarlarla s›n›rl› olarak fatura veya ben-zeri belgenin düHakemsiz Yaz›lar
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zenlenmesi an›nda; k›s›m k›s›m hizmet yap›lmas› mutad olan veya bu
hususlarda mutab›k kal›nan hallerde
ise her bir k›s›m hizmetin yap›lmas› ile
meydana gelmektedir (KDVK md.
10/a, b, c). Bu ifllemde KDV matrah›n› ise, hizmetin karfl›l›¤›n› teflkil eden
bedel oluflturmaktad›r.
KDV Kanunu’nun 27/5. maddesi,
serbest meslek faaliyetleri için ilgili
mesleki teflekküllerce tespit edilmifl
bir tarife varsa, hizmet bedelinin bu
tarifede gösterilen ücretten düflük
olamayaca¤›na iliflkindir. Kanun’un
27/5. maddesindeki bu düzenleme,
bir güvenlik müessesesidir. Hizmet
bedelinin belli bir tarifeye ba¤lanm›fl
olmas›n›n nedeni ise, mesleki disiplinin sa¤lanmas› ve ayn› hizmeti sunan
serbest meslek erbab› aras›ndaki ücret dengesizliklerini gidererek, haks›z
rekabetin önlenmesidir.
Meslek Mensuplar›nca yap›lan hizmetlerde belirli bir tarifeye göre verilen Serbest Meslek faaliyetidir. Söz
konusu tarifeler ise Maliye Bakanl›¤›nca her y›l belirlenmektedir. Meslek
Mensuplar› da müflterilerine hizmetler dolay›s›yla KDV Kanunu’nun
27/5. maddesi uyar›nca hizmet bedelinin bu tarifede gösterilen ücretten düflük olamayaca¤› için KDV matrah› olarak hizmetin gerçek bedeli
de¤il, tarife bedeli esas al›nacakt›r.
Kanun’un 20/4. maddesine göre,
belli bir tarifeye göre tespit edilen iflHakemsiz Yaz›lar
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lerde tarife bedelinin KDV dahil olarak belirlenmesi zorunlu oldu¤undan, KDV, tarife bedeline iç yüzde
oran› uygulanmak suretiyle hesaplanarak beyan edilecektir.
III- KONUYA ‹L‹fiK‹N MAL‹YE
‹DARES‹ GÖRÜfiLER‹ VE YARGI
KARARLARI
A-Konuya ‹liflkin Verilen Özelgeler
“Difl hekimleri, “Türk Difl Hekimleri
Birli¤i Difl Hekimleri Odas›” taraf›ndan belirlenen tarifedeki bedelden
düflük bir bedel karfl›l›¤› tedavi hizmeti vermifl olsalar dahi, KDV matrah›
olarak odaca belirlenen tarifedeki bedel esas al›nacakt›r.”(Maliye, 1988; K›z›lot, 1993, 3163)
“Muhasebeciler ve mali müflavirler
taraf›ndan verilen hizmetler k›s›m k›s›m yap›lan hizmet niteli¤inde oldu¤undan ve KDV aç›s›ndan vergiyi do¤uran olay k›s›m k›s›m hizmetin yap›lmas› ile meydana geldi¤inden, hizmet bedelinin tahsil edilip edilmedi¤ine bak›lmaks›z›n her vergilendirme
döneminde müflterilere verilen hizmetlere ait bedellerin tespit edilerek,
bu bedellere ait KDV’nin ilgili dönemlerde beyan edilmesi gerekmektedir.” (Maliye, 1992)
“Serbest meslek faaliyetinde bulunan
yükümlülerin her vergilendirme döneminde müflterilerine verdikleri hizmetlere ait bedelleri tespit edip, bu
bedellere iliflkin katma de¤er vergisiM a y › s
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ni hesaplayarak ilgili dönem katma
de¤er vergisi beyannamesi ile beyan
etmeleri gerekir. Katma de¤er vergisi
iflleme yönelik bir vergi oldu¤undan,
bedel tahsil edilmese dahi hizmetin
ifa edilmesi yani ifllemin gerçekleflmesi vergilemenin yap›lmas› için yeterlidir. Dolay›s›yla yükümlülerin ifa ettikleri serbest meslek hizmetlerine ait
bedeli tahsil edip etmemeleri Katma
De¤er Vergisi Kanunu aç›s›ndan bir
hüküm ifade etmemekte olup, vergiyi do¤uran olay, hizmetin yap›lmas› ile
meydana gelmektedir.” (Maliye, 1993)
Yukarda konuya iliflkin olarak verilen
özelgelerde bedeli belirli bir tarifeye
göre belirlenen sertbest meslek faaliyetinde tarifenin alt›nda verilmifl olsa dahi verilen hizmetin KDV matrah› tarife de belirlenen tuatrdan düflük
olmamas› gerekti¤i yönündedir.Ayr›caverilen özelgelerde serbest meslek
erbabab›nda hizmet tamamland›¤›nda KDV nin do¤mas› gerekti¤i yönündedir.
B- Konuya ‹liflkin Yargi Kararlar›
Konuya iliflkin olarak verilen bir çok
yarg› karar› mevcuttur. Ancak yarg›
kararlar›nda da bir istikrar mevcut de¤ildir. ‹ki daire taraf›ndan farkl› kararlar verilmektedir. Afla¤›da söz konusu kararlar ile konuya iliflkin olarak
Dan›fltay Vergi Dava Daireleri Kurul
karar›n›n özeti verilmifltir.
“Serbest muhasebecilik ifliyle u¤raflan
yükümlünün 1990 y›l› defter ve belM a y › s
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ge-lerinin incelenmesi sonucu Temmuz 1990 dönemi için ikmalen tarh
olunan kaçakç›l›k cezal› katma de¤er
vergisine karfl› aç›lan davay›; 3568 say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerinin birlikte de¤erlendirilmesinde, yükümlünün yapt›¤›
muhasebe ve müflavirlik hizmetinin
bir defal›k veya ayl›k olmad›¤›, müflterileri ile yapt›¤› sözleflme gere¤i en az
bir y›l süreyle müflterinin muhasebeyle ilgili her türlü ifl ve ifllemlerinin yürütüldü¤ü ve hizmetin bu sürenin sonunda tamamland›¤›, serbest meslek
faaliyeti çerçevesinde yap›lan ifl ve
hizmet teslimi nedeniyle al›nacak ücretler için düzenlenmesi gereken serbest meslek makbuzlar›n›n da ifl ve
hizmet teslimi sonucunda al›nacak
ücret tutar› kadar düzenlenece¤i,
olayda yükümlünün müflteriyle yapt›¤› sözleflme süreleri sonunda ald›¤›
ücretlere iliflkin olarak serbest meslek
makbuzlar› düzenleyip do¤an katma
de¤er vergisini ödedi¤i ve beyan d›fl›
b›rak›lan katma de¤er vergisi bulunmad›¤›n›n anlafl›ld›¤› gerekçesiyle kabul eden ve cezal› tarhiyat› terkin
eden (...) Vergi Mahkemesi karar›n›n;
yükümlünün serbest meslek hizmetini ayl›k ücret tarife protokolüne göre
yapt›¤›, ayl›k olarak verilmesi gereken
beyannamelerin zama-n›nda verilmemesi nede-niyle yap›lan tarhiyat›n yerinde oldu¤u ileri sürülerek bozulmaHakemsiz Yaz›lar
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s› isteminin reddine, oybirli¤iyle karar
verilmifltir.” ‘(Dan›fltay, 1994)
Yine Dan›fltay Yedinci Dairesi 31.3.2004
günlü ve E:2001/765, K:2004/791 say›l› karar›yla 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 19’ uncu maddesi ile 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun
10’uncu maddesinin (a), (b), (c) f›kralar›nda yer alan, yasal düzenlemelere
göre, katma de¤er vergisi aç›s›ndan
vergiyi do¤uran olay, mal›n teslimi
veya hizmetin yap›lmas› an›nda meydana gelmekte olup, bu hususta ticari, s›nai, zirai veya serbest meslek faaliyet çerçevesinde yap›lan teslim ve
hizmetler yönünden farkl› bir düzenlemeye yer verilmedi¤i, serbest meslek kazanc›n›n tespitinde, gelir vergisi aç›s›ndan, tahsilat esas›n›n getirilmifl olmas›n›n da, yukar›da an›lan hukuki durumu de¤ifltirmeyece¤i, dava
hakk›nda, serbest muhasebecilik faaliyetinde verilen hizmet tan›mland›ktan sonra, hizmetin yap›ld›¤› tarihin
araflt›r›lmas› ve vergiyi do¤uran olay›n, hizmetin yap›ld›¤› tarihte meydana geldi¤i hususunun gözetilmesi suretiyle yap›lacak yarg›lamayla ulafl›lacak sonuca göre karar verilmesi gerekti¤inden, aksi yoldaki temyize konu mahkeme karar›nda isabet görülmedi¤i, ayr›ca mahkemece davan›n
mükerrer gider kayd›ndan kaynaklanan ve davac› taraf›ndan da kabul
edilen k›sm›n›n incelenmedi¤i gerekçesiyle karar› bozmufltur.
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Yukarda mahkeme kararlar›ndan da
anlafl›laca¤› üzere konuya iliflkin olarak yarg› organlar›da farkl› yorumlar
yapmaktayd› ancak Konuya iliflkin
olarak Dan›fltay Vergi Dava Daireleri
Kurulunun verrmifl oldu¤u son Karar’da, serbest meslek hizmetlerinde
KDV yönünden vergiyi do¤uran olay›n hizmet bedelinin tahsil edildi¤i tarihte de¤il, hizmetin yap›lmas›yla
do¤du¤unu, bedelin tahsil edilip edilmemesinin KDV yönünden bir önem
tafl›mad›¤›n› belirtmifltir. Söz konusu
Karar’›n özeti flöyledir:
“KDV aç›s›ndan vergiyi do¤uran olay,
mal›n teslimi veya hizmetin yap›lmas›
an›nda meydana gelmekte olup, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan hizmetler yönünden farkl› bir
düzenlemeye yer verilmemifltir. Serbest meslek kazanc›n›n tespitinde gelir vergisi aç›s›ndan tahsilat esas›n›n
getirilmifl olmas›n›n da belirtilen hukuki durumu de¤ifltirmeyece¤i aç›kt›r. Bu bak›mdan, dava hakk›nda serbest muhasebecilik faaliyetinde verilen hizmetin yap›ld›¤› tarihin araflt›r›lmas› ve vergiyi do¤uran olay›n hizmetin yap›ld›¤› tarihte meydana geldi¤i hususunun gözetilmesi suretiyle
yap›lacak yarg›lamayla ulafl›lacak sonuca göre karar verilmesi gerekti¤inden, aksi yoldaki temyize konu ›srar
karar›nda isabet görülmemifltir.” (Dan›fltay, 2006)
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IV-DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ:
Yaz›m›zda Meslek mensuplar›n›n
KDV aç›s›ndan vergiyi do¤uran olay›
yasal mevzuat› ve Maliye ‹adersinin
görüflü ve Yarg› Kararlar› çerçevesinde aç›klamaya çal›flt›k. Anak konuya
iliflkin olarak Maliye idaresi bedeli belirli bir tarifeye ba¤l› olarak verilen
serbest meslek erbab›nda KDV nin
do¤umu hizmetin verilmesi olarak istikrar kazanm›fl görüflü mevcuttu.
Ancak yarg›da ise konuya iliflkin olarak verilen birbiriyle çeliflen yorumlar
mevcuttu ancak Dan›fltay Vergi Dava
Daireleri Kurulunca verilen karar do¤rultusunda yarg› kararlar›da bundan
sonra istikrar kazanacakat›r. Böylece
de serbest meslek erbab›nda KDV
nin do¤umu aç›s›ndan vergiyi do¤uran olaya iliflkin Maliye ‹deresi ile
Yarg› kararlar› örtüflmüfl olacakt›r.
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GIDA BANKACILI⁄I FAAL‹YET‹NDE
BULUNAN DERNEK VE VAKIFLARA
YAPILAN BEDELS‹Z TESL‹MLER
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹NDEN
‹ST‹SNADIR
Bilal KOCABAfi *

I- G‹R‹fi
›da maddeleri üreten tesislerin imalat teknolojileri, hammaddede, ara
ürünlerde mamul madde üzerinde gerekli araflt›rmalar› yapmak, etkili
bir denetimi sa¤lamak üzere ilgili mevzuat haz›rlamak ve uygulamak,
böylece bugünkü uygulama nedeniyle ortaya ç›kan karmaflay›, dolay›s›yla
ekonomik kay›plar› önlemek üreticiye daha temiz, güvenilir g›da temin etmek
ve tüketicinin ekonomik menfaatlerini ve üreticiyi haks›z rekabetten korumak
amac›yla 5179 say›l› Kanun (Resmi, Haz. 2004) ç›kar›lm›flt›r. 5179 say›l› Kanunun 3. maddesinde G›da Bankas›; “Ba¤›fllanan veya üretim fazlas› sa¤l›¤a uygun her türlü g›day› tedarik eden, uygun flartlarda depolayan ve bu
ürünleri do¤rudan veya de¤iflik yard›m kurulufllar› vas›tas›yla fakirlere ve do¤al afetlerden etkilenenlere ulaflt›ran ve kâr amac› gütmeyen dernek ve vak›flar›n oluflturdu¤u organizasyonlar” olarak tan›mlanm›flt›r.

G

5035 say›l› Kanun(Resmi, Ocak 2004) ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 89.
maddelerinde, Katma De¤er Vergisi Kanununun ise 17. maddesinde yap›lan
de¤iflikliklerle 1.1.2004 tarihinden itibaren fakirlere yard›m amac›yla g›da
bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve vak›flara ba¤›fllanan g›da maddelerinin maliyet bedellerinin ba¤›fl› yapanlarca gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde indirim konusu yap›labilmektedir.
* Devlet Bütçe Uzman›
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5281 say›l› Vergi Kanunlar›n›n Yeni
Türk Liras›na Uyumu ‹le Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun(Resmi, Ara. 2004) ile yap›lan
de¤ifliklikler ile birlikte vergisel teflvik
sa¤lanan g›da bankac›l›¤› kapsam›
geniflletilmifltir.
5281 say›l› Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40.maddesine 5035 say›l›
Kanun’la eklenen 10. bendindeki;
“Fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek
ve vak›flara, Maliye Bakanl›¤›’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
ba¤›fllanan g›da maddelerinin maliyet bedeli ”
ibaresinin
“Fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek
ve vak›flara, Maliye Bakanl›¤›’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
ba¤›fllanan g›da, temizlik, giyecek ve
yakacak maddelerinin maliyet bedeli
”
fleklinde de¤ifltirilmesi suretiyle, 1
Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak
üzere, an›lan kurumlara ba¤›fllanacak
temizlik, giyim ve yakacak maddeleri
de kapsama al›nm›fl ve bunlar›n mali-

yet bedellerinin de gelir vergisi matrah›n›n hesaplanmas› s›ras›nda has›lattan indirilmesi veya y›ll›k gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirim
konusu yap›lmas›na izin verilmifltir.
Yine ayn› Kanun’la, Katma De¤er
Vergisi Kanununun 17. maddesinin 2
numaral› f›kras›nda (b bendi)1 yap›lan de¤ifliklikle de, uygulama kapsam›na yeni al›nan temizlik, giyecek ve
yakacak maddelerin teslimleri, katma
de¤er vergisinden istisna edilmifltir.
Bu makalemizin konusunu, fakirlere
yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve vak›flara bedelsiz olarak yap›lan g›da, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri
teslimlerinde katma de¤er vergisi istisnas› teflkil etmektedir.
II- GIDA BANKACILI⁄I FAAL‹YET‹NDE
BULUNAN DERNEK VE VAKIFLARA
YAPILAN BEDELS‹Z TESL‹MLERDE
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ ‹ST‹SNASI
Yap›lan düzenlemelerle fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve vak›flara ba¤›fllanan g›da, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin ba¤›fl› yapanlarca gelir veya ku-

1 Katma De¤er Vergisi Kanununun 17/b-2 maddesi uyar›nca, yasal düzenleme gere¤i olarak
bedelsiz yap›lan mal teslimleri ile hizmet ifalar›, kültürel, e¤itim ve sosyal amaçl› istisnadan yararlanan kurum ve kurulufllara bedelsiz olarak yap›lan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalar› ile fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve vak›flara Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan g›da, temizlik, giyim ve yakacak
maddelerinin teslimi katma de¤er vergisinden müstesnad›r.
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rumlar vergisi matrah›n›n tespitinde
indirim konusu yap›labilmektedir. Ayr›ca sözkonusu teslimlerin katma de¤er vergisinden istisna edilmesi sa¤lanm›flt›r. Sözkonusu de¤iflikliklerle
Maliye Bakanl›¤›n›n belirleyece¤i usul
ve esaslar çerçevesinde g›da bankac›l›¤› kapsam›nda ba¤›fllanan g›da
maddelerinin maliyet bedellerinin gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n
tespitinde indirim konusu yap›lmas›
ve bu teslimlerin katma de¤er vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmifltir. Maliye
Bakanl›¤› da 251 seri numaral› Gelir
Vergisi Genel Tebli¤i(Resmi, Mart.
2004) ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak g›da bankac›l›¤›nda katma
de¤er vergisi ile gelir ve kurumlar vergisi aç›s›ndan g›da bankac›l›¤›na yönelik vergiden müstesna teslimlere
yönelik ilkeleri belirlemifl ve bu ilkelerin Resmi Gazete'de yay›m› tarihinden itibaren uygulanmas› öngörülmüfltür.
Sözkonusu Genel Tebli¤de yap›lan
belirlemelere göre g›da bankac›l›¤›
kapsam›nda yap›lan bedelsiz teslimlerde katma de¤er vergisi istisnas› uygulanabilmesi için aran›lan flartlar k›saca afla¤›daki gibidir:
- G›da, temizlik, giyecek ve yakacak
maddesi ba¤›fllar›n›n, tüzük veya se-

nedinde ihtiyac› bulunanlara g›da
yard›m› yapabilmelerine iliflkin hükümler bulunan dernek veya vak›flara yap›lm›fl olmas› gerekmektedir.2
- Yap›lacak ba¤›fllar›n g›da, temizlik,
giyecek ve yakacak maddesi niteli¤inde olmas› ve bedelsiz olarak ihtiyaç
sahiplerine da¤›t›lmak üzere flartl›
olarak yap›lmas› gerekmektedir.
- Ba¤›fl yap›lan dernek veya vak›f ad›na fatura ve ayr›ca sevk irsaliyesi düzenlenmesi, faturaya “‹htiyaç sahiplerine yard›m flart›yla ba¤›flland›¤›ndan KDV hesaplanmam›flt›r.”
fleklinde bir flerh düflülmesi zorunludur.
- Dernek ve vak›flar›n ba¤›fl karfl›l›¤›nda kendi mevzuatlar›n›n öngördü¤ü
belgeleri düzenleyerek, bir örne¤ini
ba¤›fl yapanlara vermeleri gerekmektedir.
III - GIDA BANKACILI⁄I KAPSAMINDA
YAPILACAK BEDELS‹Z TESL‹MLERDE
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ ‹ST‹SNASI
UYGULAMASININ USUL VE
ESASLARI
A – Katma De¤er Vergisi ‹stisnas›
Kapsam›nda Ba¤›fl›n Yap›laca¤›
Dernek veya Vak›flar›n Tafl›malar›
Gereken fiartlar
G›da, temizlik, giyim ve yakacak
maddesi ba¤›fl›n›n dernek veya vakfa
yap›lm›fl olmas› gerekmektedir. ‹hti-

2 G›da bankac›l›¤› yapabilmesine iliflkin tüzük veya senedinde hüküm bulunan dernek veya vakf›n
baflka alanlarda da faaliyet gösteriyor olmas›n›n, kamuya yararl› dernek veya vergiden muaf vak›f
olup olmamas›n›n uygulama aç›s›ndan herhangi bir önemi bulunmamaktad›r.
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yac› bulunanlara do¤rudan veya baflka organizasyonlar arac›l›¤›yla yap›lacak yard›mlar›n yukar›da belirtilen
hukuki düzenlemeler kapsam›nda yap›lm›fl ba¤›fl olarak de¤erlendirilmesi
mümkün de¤ildir.
G›da bankac›l›¤› kapsam›nda yap›lacak g›da, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri ba¤›fllar›n›n KDV’den
istisna tutulabilmesi için,
- Ba¤›fl›n mutlak suretle fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek veya vak›flara
yap›lm›fl olmas›,
- Ba¤›fl› kabul edecek dernek veya vak›flar›n tüzü¤ünde veya senedinde ihtiyac› bulunanlara g›da, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri yard›m›
yapabilmelerine iliflkin hüküm bulunmas› gerekmektedir.
B - ‹stisna Kapsam›nda Ba¤›fllanacak
Mallar ve Ba¤›fl›n Niteli¤i
1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere, g›da maddeleri yan›nda
an›lan kurumlara ba¤›fllanacak temizlik, giyim ve yakacak maddeleri de
kapsama al›nm›fl ve bunlar›n maliyet
bedellerinin de gelir vergisi matrah›n›n hesaplanmas› s›ras›nda has›lattan
indirilmesi veya y›ll›k gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu
yap›lmas›na izin verilmifl olup g›da

bankac›l›¤› kapsam›nda yap›lan bedelsiz teslimlerde katma de¤er vergisi istisnas›ndan faydaland›r›lm›flt›r.
C - Ba¤›fllanan Mallarda Belge
Düzeni
251 Seri No.lu GVK Genel Tebli¤i’nde, “GVK’n›n 40. maddesine eklenen hüküm çerçevesinde indirim
konusu yap›lacak ba¤›fllar›n, ba¤›fla
konu mal bedeli Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinde belirtilen
fatura düzenleme s›n›r›n›n (2007 y›l›
için 560 YTL)3 alt›nda kalsa dahi
mutlaka fatura ile belgelendirilece¤i
ve ayr›ca tafl›ma için sevk irsaliyesi
düzenlenece¤i, ba¤›fllanan mala iliflkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek
faturan›n, ba¤›fl yap›lan dernek veya
vak›f ad›na düzenlenece¤i, mal bedeli olarak faturada, ba¤›fla konu
mal›n maliyet bedelinin (yüklenilen
KDV hariç) yaz›l› olaca¤›, faturada
“ihtiyaç sahiplerine yard›m flart›yla
ba¤›flland›¤›ndan KDV hesaplanmam›flt›r.” ibaresinin yer almas›n›n zorunlu oldu¤u, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde yap›lan düzenleme çerçevesinde, y›ll›k beyannamede” yer alacak gelir vergisi matrah›n›n tespitinde indirim konusu yap›lacak ifllemlerde ba¤›fl› yapan taraf›ndan bir belge düzenlenmesine gerek bulunmad›¤›, varsa ba¤›fl yap›lan

3 Fatura düzenleme s›n›r› 2006 y›l› için 520.-YTL. 2005 y›l› için 480.- YTL. 2004 y›l› için ise
440.000.000.-TL. uygulanm›flt›r.
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mal›n edinimine iliflkin belgelerin saklanmas›n›n zorunlu oldu¤u belirtilmifltir.
Hukuki düzenlemeler çerçevesinde,
y›ll›k beyannamede yer alacak gelir
vergisi matrah›n›n tespitinde indirim
konusu yap›lacak ifllemlerde ba¤›fl›
yapan taraf›ndan bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup,
varsa ba¤›fl yap›lan mal›n edinimine
iliflkin belgelerin saklanmas› zorunludur. Gerekti¤inde sözkonusu belgelerin yetkili denetim elemanlar›na ibraz edilmesi zorunludur.
Dernek ve vak›flar kendi mevzuatlar›n›n öngördü¤ü belgeleri düzenleyecek ve ba¤›fl yapanlara bir örne¤ini
vereceklerdir. Ticari faaliyetle u¤raflanlarca düzenlenen faturalar dernek ve vak›f taraf›ndan muhafaza
edilecektir.
D - Dernek ve Vak›flarca
Düzenlenecek Belge
251 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu
Genel Tebli¤i’nde, “dernek ve vak›flar›n kendi mevzuatlar›n›n öngördü¤ü
belgeleri düzenleyecekleri ve ba¤›fl yapanlara bir örne¤ini verecekleri” aç›klanm›flt›r. Ba¤›fl› yapan mükelleflerin,
dernek veya vak›flar taraf›ndan düzenlenen Ayni Ba¤›fl Al›nd› Belgesini
ve mal›n edinilmesi ile ilgili belgeleri
saklamalar› zorunlu bulunmaktad›r.

E – Katma De¤er Vergisi ‹stisnas›
Kapsam›nda Yap›lan Ba¤›fllarda
‹ndirim ve Beyan
G›da bankac›l›¤› kapsam›nda yap›lan
ba¤›fllar 3065 say›l› Katma De¤er
Vergisi Kanununun 17/2-b maddesine göre katma de¤er vergisinden
müstesnad›r. Katma de¤er vergisi
mükellefleri, bir vergilendirme döneminde yapt›klar› ba¤›fllar›n toplam tutar›n› ilgili dönem beyannamesinin 6
ve 7. 4 sat›rlar›na dahil etmek suretiyle beyanda bulunacaklard›r.
Ayn› Kanunun 30/a ve 32’nci maddelerine göre, k›smi istisna mahiyetindeki bu teslimin (g›da, temizlik, giyim ve yakacak maddesi ba¤›fllar›n›n)
bünyesine giren katma de¤er vergisi
tutar›n›n indirim konusu yap›lmas›
mümkün bulunmamaktad›r. Bu nedenle, ba¤›fl›n yap›ld›¤› dönemde, ba¤›fllanan maddelerin iktisab› dolay›s›yla yüklenilen katma de¤er vergisi
tutar›n›n hesaplanmas› ve ayn› döneme ait katma de¤er vergisi beyannamesinin 20. sat›r›na5 dahil edilmesi,
ayn› tutar›n defter kay›tlar›nda "‹ndirim KDV" hesaplar›ndan ç›kar›larak,
gider hesaplar›na aktar›lmas› gerekmektedir. KDV mükellefleri, istisna
kapsam›nda yapt›klar› ba¤›fllar› ilgili
dönem beyannamesinin “K›smi ‹stis-

4 KDV beyannamesinin 6. sat›r› “Teslim ve Hizmetlerin Karfl›l›¤›n› Teflkil Eden Bedel” 7. sat›r› ise
“‹stisnalar ve Özel Matrah fieklinde Matraha Dahil Olmayan Bedel”dir.
5 KDV beyannamesinin 20. sat›r› “‹lave Edilecek KDV”dir
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na Kapsam›na Giren ‹fllemler” bafll›kl› Tablo-7 bölümünde Kod No: 203
E¤itim ve Sosyal Yard›m Amaçl› Bedelsiz Teslimler olarak beyan edeceklerdir.
(Resmi, Ocak. 2004) 25 Aral›k 2003 tarihli ve 5035 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun 2 Ocak

Y › l :

mi Gazete.
(Resmi, Mart. 2004) 21 Mart 2004 tarih
ve 25409 say›l› Resmi Gazete.
(Resmi, Haz. 2004) 5 Haziran 2004 tarih

KAYNAKÇA

M a y › s

2004 tarih ve mükerrer 25334 say›l› Res-
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ve 25483 say›l› Resmi Gazete.
(Resmi, Ara. 2004) 31 Aral›k 2004 tarih
ve 25687(3. Mükerrer) say›l› Resmi Gazete.
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H‹ZMET ‹HRACINDA KDV ‹ST‹SNASI
Dr. Murat CEYHAN *

Girifl
atma De¤er Vergisi Kanunu’ nun 1 inci maddesinde “Verginin Konusunu Teflkil Eden ‹fllemler” say›lm›fl ve bunlar›n içerisinde hizmet ifalar› ve
hizmet ithali de yer alm›flt›r. K.D.V.K.’ nun 4 üncü maddesinde ise hizmetin tan›m› yap›lm›fl, teslim ve teslim say›lan haller ile mal ithalat› d›fl›nda
kalan ifllemler olarak ifade edilmifltir. Bu ifllemler; bir fleyi yapmak, ifllemek,
meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, haz›rlamak, de¤erlendirmek, kiralamak, bir fleyi yapmamay› taahhüt etmek gibi, flekillerde gerçekleflebilir.

K

Kanun’ un 1 inci maddesinde, katma de¤er vergisi aç›s›ndan Türkiye’de yap›lan ifllemlerin verginin konusunu teflkil etti¤i belirtilmifltir. Dolay›s›yla Türkiye’nin siyasi s›n›rlar› içerisinde yap›lmayan ifllemler katma de¤er vergisinin konusuna girmemektedir. Kanun’ un 6 nc› maddesinde, ifllemin Türkiye’de yap›lmas› 2 unsura ba¤lanm›flt›r; hizmetin fiilen Türkiye'de ifas› veya hizmetten
Türkiye'de faydalan›lmas›. Örnek vermek gerekirse; yurt d›fl›nda ifa edilen ve
faydalan›lan pazarlama ve reklam hizmetleri KDV’ye tabi de¤ildir (266 no.lu
HUK DKK). Ayn› flekilde; yurt d›fl›nda konaklama, yemek vb. hizmetler için
ödenen bedeller Türkiye’ de KDV’ye tabi tutulmaz ve indirim konusu yap›lmaz.
Burada vergilemenin s›hhati aç›s›ndan dikkat edilecek husus, hangi ifllemlerin
KDV’nin konusuna girdi¤ini ve nelerin istisna kapsam›nda oldu¤unu do¤ru
tespit etmektir. Zira KDV aç›s›ndan vergileme yap›lmamas›n›n nedeni; verginin konusuna girmemesi veya istisna olabilir.
Modern vergileme prensipleri uyar›nca; hizmet ifalar›n›n vergilendirilmesinde
“hizmetin yeri” (destination) kriteri gelifltirilmifltir. Bu ilke uyar›nca, hizmet
* Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
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hangi ülkede tüketiliyorsa vergileme
o ülkede yap›l›r. Hizmetler aç›s›ndan,
müflterinin bulundu¤u ülke faydalanan yer olarak kabul edilir; hizmeti
sunan KDV istisnas› uygular. Bu durumda hizmeti alan müflterinin sorumlu s›fat›yla KDV uygulamas› gerekir. KDV aç›s›ndan di¤er bir prensip
ise “orijin” olarak adland›r›lan “ç›k›fl
ülkesinde vergilendirme” dir. Bu ilke
uyar›nca, d›fl ticarete konu olan mal
ve hizmetler üretildikleri ülkede vergilendirilmektedir. Almanya Katma De¤er Vergisi sistemi esas al›narak gelifltirilen, Türk KDV uygulamas› “hizmetin yeri” (destination) prensibine paralel olmakla birlikte ayr›ca “faydalanma” kriterini de gelifltirmifltir. Farkl›
bir anlat›mla Türk KDV uygulamas›nda; “hizmetin yeri” ve “faydalanma”
kriterleri birlikte de¤erlendirilir. Faydalanma kriterinin subjektif niteli¤e
haiz olmas› uygulamada baz› s›k›nt›lar› beraberinde getirmekte, söz konusu s›k›nt›lar tebli¤lere konu edilen
örnekler yard›m›yla afl›lmaya çal›fl›lmaktad›r.
Bu makalemizde, uygulamada kolayl›k sa¤lamas› amac›yla hizmet ihracat› mevzuat çerçevesinde ele al›nacak
ve konuya iliflkin örnekler okuyucularla paylafl›lacakt›r.
Hizmet ‹hracat› ‹stisnas›n›n Hukuki
Temelleri

m›flt›r. 11 inci maddenin a bendinde,
“‹hracat teslimleri ve bu teslimlere
iliflkin hizmetler ile yurt d›fl›ndaki
müflteriler için yap›lan hizmetler ve
karfl›l›kl› olmak flart›yla uluslararas›
roaming anlaflmalar› çerçevesinde
yurt d›fl›ndaki müflteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri” istisna kapsam›na al›narak vergileme
d›fl›nda tutulmufltur. 12 inci maddesinin 2 inci bendinde ise d›fl›ndaki müflteri tabiri aç›klanm›fl ve ikametgâh›,
iflyeri, kanunî ve ifl merkezi yurt d›fl›nda olan al›c›lar ile yurt içinde bulunan
bir firman›n yurt d›fl›nda kendi ad›na
müstakilen faaliyet gösteren flubelerini ifade etti¤i belirtilmifltir. Bir hizmetin yurt d›fl›ndaki müflteriler için yap›lan hizmet say›labilmesi için gerekli
olan flartlar ise;
> Hizmetlerin yurt d›fl›ndaki bir müflteri için yap›lm›fl olmas›,
> Hizmetten yurt d›fl›nda faydalan›lmas› olarak tespit edilmifltir.
Hizmet ihrac› ile ilgili temel KDV tebli¤leri ise 17, 26 ve 30 numaral› olanlard›r. (19 no’lu tebli¤de de hizmet
ihrac›nda kullan›lan döviz al›m belgesine iliflkin aç›klamalar yap›lm›flt›r) 26
no.lu tebli¤in (K) bölümü uyar›nca
hizmet ihracat›nda katma de¤er vergisi istisnas› uygulanabilmesi için afla¤›daki dört flart›n birlikte gerçekleflmifl olmas› zorunludur.

Hizmet ihracat› konusu K.D.V.K’ nun
11 ve 12 inci maddelerinde ele al›nM a y › s
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1. Hizmet Türkiye'de yurt d›fl›ndaki
bir müflteri için yap›lm›fl olmal›d›r:
Hizmet ihracat› istisnas›n›n ilk flart›,
hizmet Türkiye’de yap›lmal›, hizmetin
al›c›s› yurt d›fl›nda olmal›d›r. Yurt d›fl›ndaki müflteriden kas›t, hizmet sunulan kiflinin ikametgâh›, iflyeri, kanuni ve ifl merkezinin yurt d›fl›nda bulunmas› veya yurt içinde bulunan bir
firman›n, yurt d›fl›nda kendi ad›na
müstakil olarak faaliyet gösteren flube, acente, temsilci ve bürosunun olmas› gerekmektedir. Türkiye’ deki firmalar›n yurt d›fl›nda ifa etmifl olduklar› hizmetler, hizmet ihracat› kapsam›na da girmemektedir. Çünkü bir hizmetin hizmet ihracat› kapsam›na girebilmesi için aran›lan flartlardan birisi de, hizmetin Türkiye’de yurt d›fl›ndaki bir müflteri için yap›lm›fl olmas›d›r. Yani, hizmetin öncelikle verginin
konusuna girmesi gerekir. Hizmet
Türkiye’de yap›lmazsa KDV’nin konusuna girmedi¤inden, hizmet ihracat›
istisnas› söz konusu olmayacakt›r. Örne¤in; yurt d›fl›nda müteahhitlik yap›lmas› KDV’nin konusuna girmeyen
bir ifllemdir. Bu müteahhidin yurt d›fl›ndaki inflaat› için Türkiye’de proje
çizip yurt d›fl›na gönderen mimarl›k
bürosunun faaliyeti ise hizmet ihrac›
say›lacakt›r. Verginin konusuna girmeyen ifllemlere ait yüklenilen
KDV’nin indirim konusu yap›lamayaca¤› (K.D.V.K. Mad.30/a), hizmet ihrac› istisnas› kapsam›na giren ifllemlere ait KDV’nin ise “indirim ve iade”
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

konusu yap›labilece¤i (K.D.V.K.
Mad.32) göz önüne al›nd›¤›nda, bu
ayr›m›n çok önemli oldu¤u anlafl›lacakt›r. ‹kametgah› Türkiye’de bulunsa bile, gerçek kiflilerin özel plandaki
ihtiyaçlar› ile ilgili olanlar dahil, yurt
d›fl›nda faydalanacaklar› kesin olan
hizmetlerin, yurt d›fl›ndaki müflteriye
yap›lm›fl oldu¤u kabul edilmelidir. Örne¤in, Türkiye’de mukim bir gerçek
kiflinin, baflka bir ülkedeki evinin dekorasyonu için Türkiye’den gönderilen mallarda oldu¤u gibi, bu dekorasyon ifli için Türkiye’den sa¤lanan hizmetler de yurt d›fl›ndaki müflteriye yap›lm›fl say›lmal›d›r. Zaten bu tür mal
ve hizmetler, dekorasyonu yap›lan
evin bulundu¤u ülkede hizmet ithalat› yap›ld›¤› gerekçesiyle katma de¤er
vergisine tabi tutulacakt›r. Ayr›ca harcamay› yapan flahs›n Türkiye’de mukim oldu¤undan hareketle Türkiye’de de vergileme yap›ld›¤›nda,
uluslararas› mal ve hizmet tedavülü
aç›s›ndan mükerrer vergilemeye yol
aç›lm›fl, katma de¤er vergisinin ülke
itibariyle kapsam›, harcamay› yapan
flahs›n durumuna göre belirlenmifl
olur. Bu nedenle, Kanun’un 12. maddesindeki “yurt d›fl›nda müstakilen
faaliyet gösteren flubeler” ifadesini
firmalara ba¤l› olmaktan ç›kar›p, genifl anlamda gerçek kiflilerin özel
plandaki ihtiyaçlar› ile ilgili olarak yurt
d›fl›nda faydalanacaklar› kesin olan
mal ve hizmetleri de kapsayacak flekilde de¤erlendirmek gere¤i vard›r.
M a y › s
Y › l :

-

2 0 0 7

H a z i r a n
S a y › :

8 1

210 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

2. Fatura veya benzeri nitelikteki
belge yurt d›fl›ndaki müflteri ad›na
düzenlenmelidir:
Yap›lan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek fatura veya benzeri belgenin, yukar›da özellikleri aç›klanan
yurt d›fl›ndaki bir müflteri ad›na olmas› zorunludur. Faturan›n yurt d›fl›ndaki firman›n Türkiye temsilcili¤ine düzenlenmesi halinde, hizmet ihrac› istisnas›ndan faydalanmak mümkün
olmayacakt›r.
3. Hizmet bedeli, döviz olarak
Türkiye'ye getirilmelidir:
Yurt d›fl›ndaki müflteri için yap›lan
hizmete ait bedelin, Türkiye'ye döviz
olarak getirilmesi zorunludur. ‹stisnadan yararlanacak olan›n döviz al›m
bordrosu veya dövizin Türkiye'ye getirildi¤ini tevsik eden, kambiyo mevzuat›na göre geçerli di¤er bir belge
ile bunu tevsik etmesi gerekmektedir. Buna göre, hizmet ihrac›n›n katma de¤er vergisi istisnas›n›n uygulamas›na konu dövizlerin yurt d›fl›ndan
getirildi¤inin;
> Dövizin efektif olarak yurt d›fl›ndan
getirilmesi halinde, gümrükte deklare edilmesi ile,
> Banka arac›l›¤› ile dövizin gelmesi
halinde, dövizin yurt d›fl›ndan geldi¤ini kan›tlay›c› banka kay›t ve alacak
dekontlar›yla,
> Dövizin yurt d›fl›ndan getirilerek
Türk Liras›na çevrilmesi halinde, döM a y › s
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viz al›m bordrolar› “DAB” ile, belgelendirilmesi (tevsik edilmesi) halinde
mükellefler hizmet ihrac› istisnas›ndan faydaland›r›lacaklard›r.
Ayr›ca, hizmet ihracat› istisnas› için
belirlenmifl olan di¤er tüm flartlar›n
gerçekleflmifl olmas› halinde, yurt d›fl›ndaki firmalar ile yurt içindeki firmalar›n karfl›l›kl› olarak bir birlerine hizmet vermeleri durumunda, ödemeleri mahsuplaflmas› sonucunda taraflar
aras›nda düzenlenecek olan “mahsuplaflma” yaz›s›n›n (mutual compensation) döviz al›m belgesi yerine kullan›larak hizmet ihracat› istisnas› uygulanmas› da mümkündür. Dolay›s›yla, mahsuplaflma yaz›s›, ihraca konu
edilen hizmete iliflkin, hizmet bedeli
dövizin Türkiye’ye getirildi¤ini tevsik
edici bir belge olarak kullan›labilecektir.
4. Hizmetten yurt d›fl›nda
yararlan›lmal›d›r:
Hizmet ihracat› istisnas›n›n uygulanmas› için öngörülmüfl olan 4 flart›n ilk
üçü objektif (somut) nitelikli kriterler
iken son flart olan “yurt d›fl›nda faydalanma” ise subjektif (soyut) niteli¤e sahiptir. ‹stisnan›n uygulanabilmesi için, hizmetten, yurt d›fl›nda yararlan›lm›fl olmas› gerekir. Di¤er bir anlat›mla, yurt d›fl›ndaki müflteri için verilen hizmetin bu müflterinin, Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmamas›, hizmetin sonuçlar›n›n yurt d›fl›nda oluflmas› gerekmektedir. Bu
Hakemsiz Yaz›lar
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nedenle, Maliye Bakanl›¤› yay›mlam›fl
oldu¤u 26 ve 30 seri no’lu KDV Genel Tebli¤lerinde, hizmetten yararlanmas› konusunda örnekler vererek
olaylar›n çerçevesini belirlemeye çal›flm›flt›r. Bununla beraber, kimi durumlarda yorum ve uygulama farkl›l›klar›n›n olmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r.
Hizmet ‹hracat›nda Özellikli
Durumlar ve Vergilendirme Dönemi
Hizmet ihracat› istisnas›, yabanc›
müflteri ad›na faturan›n düzenlendi¤i
ve bedelin Türkiye’ye getirildi¤i vergilendirme döneminde uygulanacakt›r.
Fatura, ihracat bedeli dövizin yurda
getirildi¤i dönemden önceki tarihlerde düzenlense dahi, hizmet ihracat›na ait bedeller dövizin yurda getirildi¤i dönem beyannamesinde beyan
edilecektir. Çünkü hizmet ihracat› istisnas›n›n flartlar›ndan birisi de, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye
getirilmesidir.
Hizmet ihracat›nda özellikli olan durumlardan baz›lar› flöyledir;
1. Turizm Hizmetleri: Yurt d›fl›nda
yerleflik seyahat acenteleri, Türkiye’de yerleflik seyahat acenteleri ile
anlaflarak Türkiye’ye turist göndermektedir. Türk firmas›, turist grubunun flahsi harcamalar› d›fl›nda kalan
konaklama, yeme-içme vb. harcamalar›n tamam›n› karfl›lamakta ve harcama tutarlar›na komisyon bedelini de
dâhil etmek suretiyle yabanc› seyahat
acentesine fatura etmektedir. TürkiHakemsiz Yaz›lar
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ye’de turist grubuna verilen konaklama, yeme, içme, gezi, rehberlik gibi
hizmetlerden, turist grubu ve yabanc› seyahat acentesi Türkiye’de faydaland›¤›ndan, söz konusu hizmetler,
hizmet ihracat› istisnas› kapsam›na
girmemektedir. Dolay›s›yla, hizmet
ihracat› istisnas› sadece, Türk seyahat
acentesinin verdi¤i bu hizmet karfl›l›¤› ald›¤› komisyon bedeline uygulanacakt›r. Vergiye tabi ve istisna olan
bedeller ayn› faturada gösterilebilece¤i gibi, bu bedeller için ayr› ayr› fatura düzenlenmesi de mümkündür.
Türkiye’deki seyahat acentelerinin
yurt d›fl›na gönderdikleri turistler için,
gidilen ülkelerde onlar›n yeme, içme,
bar›nma ve ulafl›m giderleri karfl›l›¤›
al›nan bedeller, hizmet yurt d›fl›nda
ifa edildi¤inden ve hizmetten yurt d›fl›nda faydalan›ld›¤›ndan katma de¤er vergisi konusuna girmeyecektir.
Bu uygulama ile ilgili olarak, 26 Seri
no’lu K.D.V.K. Genel Tebli¤i’nin ilgili
bölümünde konuya iliflkin verilen 3
numaral› örne¤e bak›labilir.
2. Mümessillik Hizmetleri: Yurt d›fl›nda yerleflik kifli ve kurulufllara verilen mümessillik hizmetleri, yabanc› kifli ve kurulufllar›n Türkiye’deki iflleri ile
ilgili ise, hizmetten Türkiye’de yararland›klar› kabul edilecek ve verilen
hizmet KDV’ye tabi olacakt›r. Verilen
hizmet bu kifli ve kurulufllar›n Türkiye’deki iflleri ile ilgili de¤ilse ya da bu
kifli ve kurulufllar›n Türkiye’de herhangi bir iflleri yoksa, yukar›daki 4
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flart›n gerçekleflmesi kofluluyla
KDV’den istisna olacakt›r.
3. ‹hraç Edilen Mallara ‹liflkin
Olarak Verilen Hizmetler:
Yurt d›fl›nda yerleflik firmalar›n Türkiye’den ithal edecekleri mal ve hizmetlerle ilgili olarak bu firmalara arac›l›k hizmeti veren Türk firmalar›n›n
yapt›klar› hizmet, ihraç edilen mal ve
hizmetler yurt d›fl›nda tüketildi¤inden
hizmet ihrac› kapsam›nda katma de¤er vergisinden istisna olacakt›r. Ayr›ca, yabanc› firmalar›n Türkiye’den ithal edecekleri mallarla ilgili olarak verilen; müflteri bulma, kalite kontrol
vb. hizmetlerde an›lan mallar yurt d›fl›nda tüketilece¤inden ve yurt d›fl›ndaki firma söz konusu hizmetlerden
yurt d›fl›nda faydalanaca¤›ndan bunlar da hizmet ihracat› kapsam›nda
katma de¤er vergisinden istisna olacakt›r. Yurt d›fl› müflterilere verilen
an›lan hizmetler komisyon karfl›l›¤›
verilmektedir. Söz konusu komisyonlar 30 Seri no’lu K.D.V.K. Genel Tebli¤i uyar›nca hizmet ihracat› kapsam›ndad›r.
4. Cross Border Leasing (S›n›r Ötesi Kiralama) Hizmetleri: KDVK’ nun
11 ve 12 inci maddeleri uyar›nca ve
26 Seri No’lu KDVK Genel Tebli¤i’
nde say›lan flartlar›n tamam›n›n yerine getirilmesi durumunda, Türkiye’den yurt d›fl›na sunulan finansal kiralama ifllemleri KDV istisnas› kapsam›nda de¤erlendirilecektir. Bununla
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beraber; Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
“Türkiye Deniz Ticaret Odas›” na verilen 08.07.1997 tarih ve 28348 say›l›
özelgede, yurt d›fl›nda sefer yapacak
gemi kiralamas›n›n verginin konusuna girmedi¤i fleklinde görüfl belirtmifltir.
5. Yurt D›fl›ndaki Müflteriler ‹çin
Yap›lan Yaz›l›m ve Yerellefltirme
Hizmetleri: Yurt d›fl›ndaki müflteriler
için yap›lan bilgisayar yaz›l›mlar› ve
yabanc› ülkede üretilen bir program›n Türk mevzuat› çerçevesinde yerellefltirilmesi, kullan›m k›lavuzu ve
benzeri materyallerin haz›rlanmas› ile
tercümesi fleklinde verilen hizmetler,
bahse konu 4 flart›n birlikte gerçekleflmesi durumunda hizmet ihrac›
kapsam›na girecek ve katma de¤er
vergisinden istisna olacakt›r.
6. Yurt D›fl›na Verilen Mühendislik
ve Dan›flmanl›k Hizmetleri: Yurt d›fl›ndaki firman›n, Türkiye’nin egemenlik s›n›rlar› d›fl›nda kalan faaliyetlerine yönelik mühendislik hizmetlerinin ifas› durumunda ve 26 Seri No’lu
K.D.V.K. Genel Tebli¤i’nde say›lan
flartlar›n tamam›n›n yerine getirilmesi
halinde, bu hizmetleri istisna kapsam›nda de¤erlendirmek mümkün olacakt›r. Baflka bir deyiflle; hizmeti alan
firman›n alm›fl oldu¤u hizmetin sonucunu kullanaca¤› yer Türkiye s›n›rlar›
d›fl›nda olmal›d›r. E¤er, yurt d›fl›ndaki
firman›n Türk firmas›ndan alm›fl oldu¤u mühendislik hizmeti, Türkiye’de
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yap›lacak bir yat›r›ma iliflkin ise
KDV’ye tabi bir ifllem olaca¤›n› söylemek mümkündür. Dan›flmanl›k hizmetlerinde de durum ayn›d›r. Türkiye’de ifa edilip, faydalanma yurt d›fl›nda gerçekleflti¤inde hizmet ihrac›
yap›lm›fl demektir. Bir avukat›n ‹sviçreli bir firmaya, Türk ticaret ve vergi
mevzuat› hakk›nda bir etüd yapmas›
halinde, ifa ile faydalanma yerinin
her ikisi de Türkiye’de oldu¤undan
genel hükümlere göre vergileme yap›l›r. Ancak ‹sviçreli firmaya, ayn›
etüd örne¤i örne¤in ‹ran ticaret ve
vergi mevzuat› aç›s›ndan yap›ld›¤›nda, hizmet ihrac› kapsam›nda (gerekli di¤er flartlar› tafl›mas› kayd›yla) de¤erlendirilir. ‹fa yeri Türkiye’de faydalanma ise yurt d›fl›ndad›r.
7. Serbest Bölgelere Yap›lan Hizmetler: Serbest bölgeler, ülkenin siyasi s›n›rlar› içerisinde olmakla birlikte
gümrük hatt› d›fl›nda say›lan, ülkede
geçerli olan ticari, mali ve iktisadi
alanlara iliflkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmad›¤› veya k›smen uyguland›¤›, s›nai ve ticari faaliyetler için daha genifl teflviklerin tan›nd›¤›, fiziki olarak ülkenin di¤er k›s›mlar›ndan ayr›lan yerlerdir. K.D.V.K.’nun
12 inci maddesinde aç›k bir flekilde
serbest bölgedeki al›c›ya yap›lan mal
teslimleri ihracat istisnas› kapsam›na
al›nm›flken hizmet ihracat› için ayn›
fleyi söylemek mümkün de¤ildir zira
Kanun bu yönde bir belirleme yap-
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mam›flt›r. Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6 nc› maddesine göre, serbest bölgelerde gümrük ve kambiyo
mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmamaktad›r. Baflka bir
deyiflle, 5084 Say›l› Kanun ile yap›lan
de¤ifliklikle serbest bölgelerde vergi
kanunlar›n›n uygulamas›n› engelleyen bir düzenleme bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla, serbest bölgelere verilen hizmetler KDV aç›s›ndan istisna
kapsam›nda de¤erlendirilemez. Burada dikkat edilmesi gereken husus,
K.D.V.K.’nun 17 inci maddesinin 4.
f›kras›n›n (›) bendi hükmüdür. Söz
konusu hüküm, serbest bölgelerde
verilen hizmetlerin “Di¤er ‹stisna”
kapsam›nda de¤erlendirilece¤ini belirtmifltir. Baflka bir anlat›mla; serbest
bölgelerde yap›lan hizmetler de¤il,
serbest bölgelerin içerisinde yap›lan
hizmetler KDV istisnas› kapsam›ndad›r. Burada söz konusu istisna ise
“hizmet ihrac› istisnas›” de¤il (KDV
beyannamesindeki kodu 302), “di¤er
istisna” d›r (KDV beyannamesindeki
kodu 212).
8. Roaming Hizmetleri: K.D.V.K.’
nun 11 inci maddesi uyar›nca karfl›l›kl› olmak flart›yla uluslararas› roaming
anlaflmalar› çerçevesinde yurt d›fl›ndaki müflteriler için Türkiye'de verilen
roaming hizmetleri, katma de¤er vergisi istinas› kapsam›ndad›r. Roaming
(uluslararas› dolafl›m) hizmeti, Türk
GSM veya Telekom firmalar›n›n yurt
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d›fl›ndaki telefon operatörlerinin aboneleri taraf›ndan yurt d›fl›ndan Türkiye’ye telefon aç›lmas› halinde, bu
ça¤r›n›n Türkiye’deki aranan telefon
numaras›na iletilmesidir. K›saca roaming, haberleflme hizmeti veren firmalar›n birbirlerinin müflterilerine
verdi¤i hizmet olarak aç›klanabilir.
Karfl›l›kl› olmak kayd›yla bu hizmet,
ihracat istisnas› kapsam›na girmektedir. Roaming hizmetinde esas faydalanma yurt d›fl›nda oldu¤undan yurt
d›fl›ndaki operatör firmaya düzenlenecek faturada katma de¤er vergisi
hesaplanmayacakt›r.
9. Marka ‹hrac›: Bir Türk firmas›n›n
yurt d›fl›nda faaliyet icra eden bir yabanc› firmaya yapt›¤› “marka” sat›fl›,
hizmet ihracat› istisnas›n›n 4 flart›n›n
birlikte sa¤lanmas› durumunda, hizmet ihrac› kapsam›nda de¤erlendirilecektir.
10. Fason ‹flçilik: Ülkemiz aç›s›ndan
oldukça önemli bir sektör haline gelen fason iflçilik konusunda da hizmet
ihrac› istisnas›n›n uygulanabilece¤i
belirtilmelidir. Ancak fason iflçilik yapan firmalar›n hizmet ihrac›ndan yararlanabilmesi için, faturan›n yurt d›fl›ndaki firma ad›na düzenlenmesi,
bedelin döviz olarak getirilmesi ve fason olarak ifllenen mallar›n, ihracatç›
firmalar dahil hiçbir flekilde yurt içinde sat›lmamas› gerekir.
Hizmet ‹hracat›na ‹liflkin Örnekler
1. Türk vatandafl› avukat Nihal MasM a y › s
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haki Ürdün’deki bir firmaya, 2008 y›l›nda yapmay› planlad›¤› yat›r›mlar›
çerçevesinde Azerbaycan-‹ran vergi
mevzuatlar› ile flirketler hukuku konusunda karfl›laflt›rmal› bilgi vermifl ve
dan›flmanl›k yapm›flt›r. Söz konusu
hizmetin bedeli olarak 7.000 USD ücret talep etmifl ve bahse konu tutar
banka havalesi ile Ürdünlü firma taraf›ndan transfer edilmifltir. Nihal Mashaki bu durumda düzenleyece¤i serbest meslek makbuzunda KDV hesaplamayacak ve hizmet ihrac› istisnas› uygulayabilecektir.
2. Türkiye’deki bir matbaa, yurt d›fl›nda yay›mlanan bir derginin bas›m› iflini yapmaktad›r. Bu ifllemde yurt d›fl›na dergi teslimi de¤il, dergi bas›m›
hizmeti söz konusudur (Dergi teslimi
de mal ihrac› kapsam›nda KDV’den
müstesnad›r). Bas›lan dergilerin Türkiye’de sat›lmamas›, bedelin yurt d›fl›ndaki yay›nevi taraf›ndan döviz olarak gönderilmesi flart›yla, yurt d›fl›ndaki müflterilere dergi bas›lmas› hizmeti, ihracat istisnas› kapsam›nda de¤erlendirilecek ve KDV’ye tabi tutulmayacakt›r.
3. Türkiye’ de yerleflik (A) firmas›,
yurt d›fl›ndaki (B) firmas›na yurt d›fl›ndan gönderilen oyuncaklar›n montaj›n›n yap›lmas›, kesimi yap›lm›fl kumafllardan bebek elbiseleri dikimi
fleklinde ortaya ç›kan fason iflçilik hizmeti sunmaktad›r. Bedelin döviz olarak yurda getirilmesi flart›yla söz konusu hizmet KDV’den istisnad›r.
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4. Türkiye’ deki bir dan›flmanl›k firmas›, Almanya’ daki bir firman›n mallar›n›n Türkiye’ de pazarlanmas›na
yönelik piyasa araflt›rmas› yapmaktad›r. Bu hizmet karfl›l›¤›nda yurt d›fl›na
fatura düzenlenmifl ve bedeli döviz
olarak yurda getirilmifl olsa dahi, yabanc› firma hizmetten Türkiye’de yararland›¤›ndan istisna uygulanmayacak ve söz konusu hizmet KDV’ye tabi tutulacakt›r.
5. ‹talya’daki bir firma, Türkiye’den
deri eflya sat›n almay› düflünmektedir. Türkiye’de deri eflya üreticileri
nezdinde bir Türk firmas›na araflt›rma yapt›rm›flt›r. Türk firmas›, yapt›¤›
araflt›rma hizmetine iliflkin olarak ‹talyan firmas› ad›na düzenledi¤i fatura
bedelini döviz olarak yurda getirmesi
halinde hizmet ihrac› istisnas› uygulayabilecektir.
6. Türkiye’deki (A) seyahat acentesi,
yurt d›fl›ndaki (B) firmas›n›n gönderdi¤i turist grubuna verdi¤i konaklama, yeme-içme, gezi, rehberlik gibi
hizmetleri karfl›l›¤›nda 200 YTL harcama yapm›flt›r. Bu masraf üzerine 75
YTL komisyon ücreti ekleyerek yurt
d›fl›ndaki (B) firmas›na fatura düzenlemifltir. Fatura bedelinin 200 YTL tutar›ndaki k›sm› Türkiye’de yap›lan teslim ve hizmetlere ait olup, bu hizmetlerden Türkiye’de faydalan›ld›¤›ndan
istisna uygulamas› söz konusu olmayacakt›r. Ancak (A) Türk seyahat
acentesinin hizmetinden yurt d›fl›nda
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

yararlan›ld›¤› kabul edilmektedir. Bu
durumda, yurt içinde yap›lan masraflar›n belgelendirilmesi koflulu ile düzenlenen faturada ayr›ca gösterilen
veya ayr› fatura düzenlenen 75 YTL
komisyon ücreti için istisna uygulanacak ve bu tutar üzerinden KDV hesaplanmayacakt›r.
7. Türkiye’ deki yedek parça imalathanesi, yurt d›fl›ndaki bir firma ile
yurt d›fl›nda üretilen bir bisikletin baz› parçalar›n›n imali konusunda anlaflma yapm›fllar ve bu parçalar›n imal
edilmesi için yeni bir kal›p yap›lmas›
konusunda Türkiye’deki imalathaneye siparifl verilmifltir. Türk firmas›,
yurt d›fl›na ihraç edece¤i parçalar›n
dökümünün yap›laca¤› kal›b› imal etmifl ve bedelini yurt d›fl›ndan döviz
olarak getirmifltir. ‹hraç edilecek mallar›n imalinde kullan›lacak kal›p, Türkiye’de sat›lacak mallar›n imalinde
kullan›lmamak flart›yla imal edildi¤inden, söz konusu kal›p imali de hizmet ihrac› istisnas› kapsam›na girecek ve kal›p bedeli için yurt d›fl›na düzenlenecek faturada KDV hesaplamayacakt›r. (04.05.2004 tarih ve 12
numaral› KDV sirküleri ile yurt d›fl›na
ihraç edilecek mallarla ilgili model ve
kal›plar›n yap›m›n›n hizmet ihrac›
kapsam›na girdi¤i belirtilmifltir.)
8. Mali müflavir Okan Özkan serbest
bölgede faaliyet gösteren bir firmaya
düzenli dan›flmanl›k hizmeti vermekte ve bu hizmetin bedeli olarak her
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ay serbest meslek makbuzu düzenleyerek 1.000 YTL söz konusu firma taraf›ndan banka havalesi ile serbest
bölgeden ödemektedir. K.D.V.K.’
nun 11 ve 17 inci maddeleri do¤rultusunda serbest bölgeye hizmet ihrac› olamayaca¤›ndan düzenlenecek
belgede KDV hesaplanacakt›r.
9. Türkiye’de faaliyet gösteren bir
otomobil tamir, bak›m ve onar›m firmas›, Türkiye’ye geçici ithal yoluyla
getirilen araçlara sundu¤u hizmetler
için düzenleyece¤i faturada KDV hesaplamayacak ve hizmet ihrac› istisnas› uygulayacakt›r.
10. (A) hukuk firmas›, Türkiye’deki
davalar ve ihalelerle ilgili yurt d›fl›ndaki kifli ve kurulufllara dan›flmanl›k
ve/veya arac›l›k hizmeti sunmaktad›r.
Bu durumda (A) firmas›n›n düzenleyece¤i fatura, faydalanma Türkiye’de
olaca¤›ndan KDV’ye tabidir.
Bu örneklere ilaveten afla¤›daki olaylar› da verilen muktezalar ›fl›nda dikkate almak faydal› olacakt›r;
> Yurt d›fl›na gösterim için film, metin, disket, bant, cd, vcd, dvd, görüntü gönderilmesi hizmet ihracat› kapsam›nda de¤erlendirilecektir. Zira
faydalanma yurt d›fl›ndad›r. Gösterim
hakk› sat›lan film gösterim amac›yla
geçici bir süre için yurt d›fl›na gönderilmesi mal de¤il hizmet ihrac› niteli¤inde bir ifllemdir. Dolay›s›yla, filmin
ya da yaz›n›n orijinali sonra geri gönderilmektedir.
> Yabanc› kifli ve kurulufllar›n Türki-
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ye’de reklamlar›n›n yap›lmas›, hizmetten Türkiye’de yararlan›ld›¤›ndan
KDV’ye tabidir.
> Yurt d›fl›na yap›lan finansal kiralama
ifllemleri istisna kapsam›na girmektedir.
> Yabanc› bayrakl› teknelere Türk limanlar›nda verilen tamir, bak›m, onar›m,
k›fllama, çekek hizmetleri hizmet ihrac›
kapsam›nda de¤erlendirilemez.
Sonuç
Bahsedilen konular›n k›sa bir özetini
yapmam›z gerekirse, Türkiye’deki firmalar›n Türkiye’de yapt›¤› hizmetlerden, yurt d›fl›ndaki müflteriler yurt d›fl›nda yararlan›rlarsa, hizmet ihrac› istisnas› uygulan›r. Hizmet ihrac›n›n
söz konusu olabilmesi için afla¤›da
say›lan 4 flart›n “birlikte” gerçekleflmesi gerekmektedir;
> Hizmet Türkiye'de yurt d›fl›ndaki bir
müflteri için yap›lm›fl olmal›d›r,
> Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt d›fl›ndaki müflteri ad›na düzenlenmelidir,
> Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye'ye getirilmelidir,
> Hizmetten yurt d›fl›nda yararlan›lmal›d›r.
Hizmet ifalar›n›n vergilendirilmesinde
“hizmetin yeri” (destination) kriteri
geçerli oldu¤undan, söz konusu hizmet yurt d›fl›ndaki al›c› taraf›ndan sorumlu s›fat›yla vergilendirilecektir.
Uygulamada kar›fl›kl›k yaflanan hususlardan biri, KDV’nin konusuna gir-
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meyen ifllemlerin istisna olarak mütalaa edilmesidir. K.D.V.K. uyar›nca,
Türkiye’de yap›lmayan hizmetler, hizmeti kim ifa ederse etsin KDV’nin konusuna girmemektedir. Yani Türk firmalar›n›n yurt d›fl›nda yapt›¤› hizmetler, katma de¤er vergisinin konusu
içerisinde yer almamaktad›r. Örne¤in; Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’
nde e¤itim&dan›flmanl›k hizmeti ifa
eden bir Türk firmas›, hizmetin bedelini döviz olarak Türkiye’ye getirse dahi, hizmetin ifa yeri Türkiye’nin s›n›rlar› içerisinde olmad›¤›ndan KDV beyan etmeyecektir.
Yurt içinde yap›lmakla birlikte hizmet
ihrac› istisnas› kapsam›na giren hizmetler için de KDV hesaplanmamaktad›r. Ancak KDV’nin konusuna girmeyen ifllemler ile aras›nda önemli
bir fark bulunmaktad›r. Söz konusu
fark, hizmetin ifas› için sat›n al›nan
mal ve hizmetlere ödenen KDV’nin
indirimine iliflkindir. Hizmet ihracat›na giren ifllemler için sat›n al›nan mal
ve hizmetlere ödenen KDV indirim
konusu yap›lmakta ve indirilemeyen
vergi kal›rsa, hizmeti ihraç eden firmaya iade edilmektedir. ‹ade için gereken aranan belgeler ise flunlard›r;
> Yurt d›fl›ndaki müflteri ad›na düzenlenen faturan›n asl› veya fotokopisi,
> ‹hracat›n gerçekleflti¤i döneme iliflkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç edilen hizmet nedeniyle yüklenilen vergi tutar›na iliflkin hesaplamalar› gösterir tablo,
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> Bankalar ile özel finans kurumlar›nca düzenlenmifl (döviz büfeleri bu
kapsamda de¤erlendirilmemektedir)
döviz al›m belgesinin asl› ya da kurum taraf›ndan onaylanm›fl örne¤i
veya dövizin yurt d›fl›ndan geldi¤ini
gösteren bankadan al›nm›fl belge.
Halbuki verginin konusuna girmeyen
ifllemlerle ilgili yüklenilen vergiler ise
indirim konusu yap›lmamakta, gider
veya maliyet unsuru olarak dikkate
al›nmaktad›r.
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7. Vural Mahmut. -- “Katma De¤er Vergisi ‹ade Rehberi”, Güncellenmifl ve Geniflletilmifl 3.bs. Ankara : Hesap Uzmanlar› Derne¤i, 2004.w
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GEL‹R VERG‹S‹ STOPAJI TEfiV‹K‹NDE
SON DURUM
Hakk› YILDIRIM *

I-G‹R‹fi
lkemizde yat›r›m ve istihdam imkanlar›n›n gelifltirilmesi, bölgesel kalk›nman›n sa¤lanmas› amac›yla günümüze kadar çeflitli teflvik tedbirleri ile
ilgili kanunlar ihdas edilmifltir.Bu kanunlar aras›nda:

Ü

- 23.01.1998 tarih ve 4325 say›l› kanun (Ola¤anüstü Hal Bölgesinde ve Kalk›nmada Öncelikli Yörelerde vergi teflvikleri uygulamak ve yat›r›mlara bedelsiz kamu arsa ve arazisi temin etmek suretiyle yat›r›mlar›n ve istihdam›n imkanlar›n›n art›r›lmas› ile ilgili)
- 29.01.2004 tarih ve 5084 say›l› kanun (Yat›r›mlar›n Ve ‹stihdam›n Teflviki ‹le
Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda )
-12.05.2005 tarih ve 5350 say›l› kanun (Yat›r›mlar›n Ve ‹stihdam›n Teflviki ‹le
Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda)
-28,03,2007 tarih ve 5615 say›l› kanun (Gelir Vergisi Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun)
yer almaktad›r.Mezkur kanunlarda baz› illerde vergi ve sigorta primi teflvikleri uygulamak, enerji deste¤i sa¤lamak ve yat›r›mlara bedelsiz arsa ve arazi
temin etmek gibi düzenlemeler yer almaktad›r.
Bu yaz›da yat›r›mlar›n ve istihdam›n teflvikinde önemli bir iflleve sahip olan
gelir vergisi stopaj› teflviki (5084, 5350 ve 5615 say›l› kanunlar›n ›fl›¤›nda) genifl olarak irdelenecektir.

* Maliye Bakanl›¤› Mersin Vergi Dairesi Baflkanl›¤› Vergi Denetmeni

Hakemsiz Yaz›lar
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II-5084 SAYILI KANUNDA GEL‹R VERG‹S‹ STOPAJI TEfiV‹K‹:
1- Gelir Vergisi Stopaj› Teflvikinin Amac›:
5084 say›l› kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopaj› teflviki
ile belirli bölgelerde ek istihdam sa¤layan iflverenlerin, bu istihdam nedeniyle
hesaplanacak gelir vergisinin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n, kamu taraf›ndan
üstlenilmesi ve bu suretle istihdam üzerindeki yükün azalt›lmas› amaçlanm›flt›r. Bu teflvik daha sonrada belirtilece¤i üzere, muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin kamu taraf›ndan üstlenilecek tutar›n›n terkin edilmesi suretiyle uygulanacakt›r.
2-Gelir Vergisi Stopaj› Teflvikinin Uygulanaca¤› ‹ller:
Gelir vergisi stopaj› teflviki aç›s›ndan kapsama Devlet ‹statistik Enstitüsü Baflkanl›¤›nca 2001 y›l› için belirlenen fert bafl›na GSY‹H tutarlar› 1500 ABD Dolar› veya daha az olan iller girmektedir. Devlet ‹statistik Enstitüsü Baflkanl›¤›nca 2001 y›l› için belirlenen fert bafl›na GSY‹H tutarlar› dikkate al›nd›¤›nda kapsama afla¤›daki iller girmektedir.
Fert Bafl›na
GSY‹H ($)

‹l

Fert Bafl›na
GSY‹H ($)

‹l

‹l

Fert Bafl›na
GSY‹H ($)

K›rflehir

1488

Osmaniye

1157

Ad›yaman

918

Sinop

1459

Düzce

1142

Kars

886

Giresun

1443

Çank›r›

1136

Van

859

Amasya

1439

Siirt

1111

I¤d›r

855

Uflak

1436

Gümüflhane

1075

Yozgat

852

Malatya

1417

Ordu

1064

Ardahan

842

Sivas

1399

Erzurum

1061

Hakkari

836

Tokat

1370

Bart›n

1061

Bingöl

795

Diyarbak›r

1313

Bayburt

1017

Bitlis

646

Afyon

1263

fianl›urfa

1008

fi›rnak

638

Batman

1216

Mardin

983

Mufl

578

Erzincan

1158

Aksaray

966

A¤r›

568

3-Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler:
Gelir vergisi stopaj› teflvikinden bir önceki bölümde belirtilen illerde;
- 1/10/2003 tarihinden sonra ifle bafllayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yaratt›klar› istihdam,
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- 1/10/2003 tarihinden önce bölgede faaliyette bulunanlar yaratt›klar›
ek istihdam, ölçüsünde yararlan›rlar.
Uygulamadan sadece gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar yararlanacakt›r. Dolay›s›yla, gelir veya kurumlar vergisine tabi olmayanlar bu
teflvikten yararlanamayacakt›r. Kamu
kurum ve kurulufllar›na ait iktisadi iflletmeler kurumlar vergisi mükellefi
olmas› kofluluyla bu teflvikten yararlanacakt›r. Teflvikin uygulanmas›nda
faaliyet konusu ile tam veya dar mükellefiyet esas›nda vergilendirilmenin
bir önemi bulunmamaktad›r. 2886
say›l› Devlet ‹hale Kanunu ile 4734
say›l› Kamu ‹hale Kanunu hükümlerine tabi olan hizmet ve yap›m ifllerinin
gerçeklefltirilmesine yönelik faaliyetler ile ilgili olarak yarat›lm›fl istihdam
art›fllar› nedeniyle gelir vergisi stopaj›
teflviki uygulanmayacakt›r.Bu kapsamda kamu kurum ve kurulufllar›nca 2886 ve 4734 say›l› Kanunlara göre ihalesi yap›lan inflaat iflleri (köprü,
baraj, okul, kamu binas› yap›m› gibi)
ile ulafl›m, temizlik, güvenlik iflleri gibi hizmet iflleri teflvikten yararlanamayacakt›r. Devlet ‹hale Kanunu ile
Kamu ‹hale Kanununa göre kamu
kurum ve kurulufllar›nca ihalesi yap›lan her türlü mal teslimi ifllerinin gerçeklefltirilmesine yönelik olarak Kanun kapsam›na dahil illerde faaliyette
bulunan iflletmeler gerekli di¤er koflullar› sa¤lamalar› halinde teflvikten
yararlanabileceklerdir.
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

3.1-Yeni ‹fle Bafllama Dolay›s›yla
Teflvikten Yararlanma:
5084 say›l› kanunun uygulamas› bak›m›ndan yeni ifle bafllamaktan maksat, gelir veya kurumlar vergisi aç›s›ndan ilk kez mükellefiyet tesisi veya
kapsama dahil illerde yeni bir iflyerinin kurulmas›d›r. Gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerine ait olup 1/10/2003
tarihinden önce faaliyeti durdurulan
iflletmelerin, bu tarihten sonra yeniden faaliyete geçirilmesi yeni ifle bafllama olarak kabul edilmez. Bunlar bir
sonraki bölümde aç›klanaca¤› üzere
yaratt›klar› istihdam art›fl› ölçüsünde
teflvikten yararlanacaklard›r
3.2 Ek ‹stihdam Art›fl› Dolay›s›yla
Teflvikten Yararlanma:
Yukar›da mezkur illerde 1/10/2003
tarihinden önce ifle bafllayanlar,
1/10/2003 tarihinden önce verdikleri en son dört ayl›k sigorta prim bordrosunda bildirdikleri iflçi say›s›na ilave olarak yeni ifle ald›klar› iflçiler için
(yaratt›klar› ek istihdam ölçüsünde) teflvikten yararlanabilecektir. 01/10/2003
tarihinden önce verilen en son dört
ayl›k sigorta prim bordrosu 2003 y›l›na iliflkin May›s, Haziran, Temmuz ve
A¤ustos aylar›n› içeren "II. Dönem"
bordrosudur. Ek bir istihdam yarat›l›p
yarat›lmad›¤›n›n tespitinde, bu bordroda A¤ustos ay› ile ilgili olarak beyan edilen iflçi say›s› dikkate al›nacakt›r. ‹flçi çal›flt›r›lmamas› nedeniyle bordro verme zorunlulu¤u bulunmad›¤›
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için bordronun verilmemifl olmas› halinde o iflyeri için iflçi çal›flt›r›lmad›¤›
kabul edilecektir. ‹fle al›nan iflçilerin
tamam› ek istihdam olarak teflvik
kapsam›nda de¤erlendirilecektir. ‹flçi
çal›flt›r›lm›fl olmas›na ra¤men "II. Dönem" bordrosunun verilmemifl olmas›
veya bordronun 1/10/2003 tarihinden sonra verilmifl olmas› halinde,
1/10/2003 tarihinden önce usulüne
uygun olarak verilmifl olan en son dönem bordrosu dikkate al›nacakt›r.Mevcut istihdam›n kayd›r›lmas›na
yönelik ifllemler, ek bir kapasite ve istihdam art›fl›na neden olmayaca¤›ndan, 5084 say›l› Kanunla getirilen
teflviklerden yararlan›lamayacakt›r.
3.3-Fiilen Çal›flma Zorunlulu¤u
Gelir vergisi stopaj› teflviki sadece
kapsama dahil illerde bulunan iflyerlerinde fiilen çal›flt›r›lan iflçilerin ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi aç›s›ndan geçerlidir. Bu iflyerlerine
iliflkin bordrolarda gösterilmifl olsa
dahi fiilen bu iflyerlerinde çal›flmayan
iflçiler aç›s›ndan teflvikten yararlanmak mümkün de¤ildir. ‹zin, hastal›k
ve benzeri nedenlerle iflyerinde bulunulmamas› halleri fiilen çal›flmama
olarak kabul edilmez.
4- Uygulaman›n Bafllama ve Sona
Erme Tarihleri
5084 say›l› Kanunun gelir vergisi stopaj› teflvikini düzenleyen 3 üncü maddesi 1/3/2004 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifltir. Bu ba¤lamda, uygulaM a y › s
Y › l :

-

2 0 0 7

H a z i r a n
S a y › :

8 1

ma ilk olarak 1/9/2003 tarihinden
sonra ifle al›nm›fl olanlar›n 2004 y›l›n›n Mart ay› ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi için geçerli
olacakt›r. Teflvik 31/12/2008 tarihine
kadar uygulanacakt›r. Dolay›s›yla en
son uygulama, 2008 y›l›n›n Aral›k ay›
ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi için geçerli olacakt›r.
5-Sa¤lanan Teflvik Tutar›n›n
Belirlenmesi
Daha öncede belirtildi¤i üzere, yeni
istihdam sa¤layan iflverenlerin, bu istihdam nedeniyle hesaplanacak gelir
vergisinin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n, verecekleri muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden gelir
vergisinden terkin edilmesi suretiyle
istihdam üzerindeki yükün (istihdam›n iflverene maliyetinin) azalt›lmas›
amaçlanm›flt›r. Terkin edilecek tutar,
organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu ifl yerleri için hesaplanan tutar›n tamam›, di¤er yerlerdeki
iflyerleri için ise hesaplanan gelir vergisi tutar›n›n %80'i olacakt›r. Bununla beraber terkin edilecek tutara iliflkin bir üst s›n›rlamaya da yap›lan düzenlemede yer verilmifltir. Buna göre
terkin edilecek tutar, yeni ifle al›nan
iflçi say›s› ile asgari ücret üzerinden
ödenmesi gereken verginin çarp›m›
sonucu bulunacak tutar›n organize
sanayi ve endüstri bölgelerindeki ifl
yerlerinde tamam›n›, di¤er yerlerdeki
ifl yerlerinde ise %80'ini aflamayacakt›r. Bu ifllem çal›flt›r›lan iflçi baz›nda
Hakemsiz Yaz›lar
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de¤il uygulamadan yararlanabilen iflçi say›s› dikkate al›narak toplu olarak
yap›lacakt›r. Teflvikten yararlan›lmaya
bafllanmas›ndan sonra iflçi ç›kar›lmas›
nedeniyle toplam iflçi say›s›nda azalma meydana gelirse, terkin edilecek
vergi tutar›n›n tespitinde kalan iflçi
say›s› dikkate al›nacakt›r. ‹flten ç›kar›lan iflçinin kanun kapsam›nda olmayan eski iflçiler olmas› halinde, terkin
edilecek vergi tutar›n›n hesaplanmas›nda Kanun kapsam›nda olan iflçilerden hangisinin dikkate al›nmayaca¤›na mükellef serbestçe karar verebilecektir.
III-5350SAYILI KANUNDA GEL‹R
VERG‹S‹ STOPAJI TEfiV‹K‹ ‹LE
‹LG‹L‹ YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER:
1-Gelir Vergisi Stopaj› Teflvikinin
Uygulanaca¤› ‹ller:
5350 say›l› kanunla daha önce 36 ilde uygulanmakta olan 5084 say›l› yasan›n kapsam› geniflletilerek 13 yeni
il daha ( Kilis, Tunceli, Kastamonu,
Ni¤de, Kahramanmarafl, Elaz›¤, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize,
Nevflehir, Karaman) bu kapsama dâhil edilmifl ve yasadan yararlanan il
say›s› 49’a ulaflm›flt›r. Yap›lan bu yeni
düzenleme tüm ifl dünyas›n›n beklentilerinin aksine bir flekilde oluflmufltur
özellikle 5084 say›l› yasada öngörülen asgari 10 iflçi çal›flt›rma flart›n›n
30 iflçiye ç›kart›lmas› özellikle yeni ifle
bafllayan küçük yat›r›mc›y› kapsam d›fl› b›rakm›flt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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2. Uygulamadan Yararlanacak
Mükellefler:
5350 say›l› Kanunla 5084 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinde yap›lan de¤ifliklik sonras›nda, gelir vergisi stopaj› teflvikinden bir önceki bölümde
belirtilen illerde;
- 1/4/2005 tarihinden itibaren yeni
ifle bafllayan gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri, en az otuz iflçi çal›flt›rmalar› kofluluyla, yaratt›klar› istihdam,
- 1/4/2005 tarihinden önce faaliyette
bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, iflçi say›s›n› en az yüzde yirmi oran›nda art›rmalar› ve çal›flt›r›lan
toplam iflçi say›s›n›n asgari otuz kifliye
ulaflmas› halinde, yaratt›klar› ek istihdam (yeni ifle al›nan iflçiler ile mevcut
iflçilerden art›rd›klar› iflçi say›s›n›n iki
kat› kadar iflçi ile ilgili olarak),
ölçüsünde yararlan›rlar.(Gelir vergisi stopaj› teflvikinden 1/4/2005 tarihinden önce yararlanmaya bafllam›fl olanlar eski hüküm çerçevesinde, teflviklerden yararlanmaya
devam edeceklerdir.)
2.1. Yeni ‹fle Bafllama Dolay›s›yla
Teflvikten Yararlanma
5350 Say›l› Kanunun uygulamas› bak›m›ndan yeni ifle bafllamaktan maksat, gelir veya kurumlar vergisi aç›s›ndan ilk kez mükellefiyet tesisi veya
kapsama dahil illerde yeni bir iflyerinin kurulmas›d›r.
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Yeni ifle bafllayan mükellefler en az
30 iflçi çal›flt›rmalar› kofluluyla iflletmelerinde çal›flt›rd›klar› tüm iflçiler
için bu teflvikten yararlanabileceklerdir. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait olup 1/4/2005 tarihinden önce faaliyeti durdurulan, ancak
mükellefiyeti devam eden iflletmelerin, bu tarihten sonra yeniden faaliyete geçirilmesi ifllemi yeni ifle bafllama
olarak kabul edilmeyecektir. Bunlar
bir sonraki bölümde aç›klanan esaslar çerçevesinde yaratt›klar› istihdam
art›fl› ölçüsünde teflvikten yararlanacaklard›r.
2.2. Ek ‹stihdam Art›fl› Dolay›s›yla
Teflvikten Yararlanma:

niyle, ayl›k prim ve hizmet belgesi verilme zorunlulu¤u bulunmad›¤› için
Kas›m ay›na ait ayl›k prim ve hizmet
belgesinin verilmemifl olmas› halinde,
o iflyerinde bu ayda iflçi çal›flt›r›lmad›¤› kabul edilecektir. Bu durumda
1/12/2004 tarihinden itibaren ifle al›nan iflçilerin tamam› ek istihdam olarak teflvik kapsam›nda de¤erlendirilecektir. ‹flçi çal›flt›r›lm›fl olmas›na ra¤men 2004 Kas›m ay›na ait prim ve
hizmet belgesinin verilmemifl olmas›
veya sözü edilen belgenin süresinden
sonra verilmifl olmas› halinde,
1/1/2005 tarihinden önce o iflyeri
için usulüne uygun olarak verilmifl en
son ayl›k prim ve hizmet belgesinde
bildirilen iflçi say›s› dikkate al›nacakt›r.

Kanun kapsam›na giren illerde
1/4/2005 tarihinden önce ifle bafllayanlar, 1/1/2005 tarihinden önce ilgili idareye vermifl olduklar› en son
ayl›k prim ve hizmet belgelerindeki iflçi say›s›na ilave olarak ifle ald›klar› iflçiler ile mevcut iflçilerden art›rd›klar›
iflçi say›s›n›n iki kat› kadar iflçi için teflvikten yararlanabilecektir. Ancak, bu
teflvikten yararlanabilmek için söz konusu ayl›k prim ve hizmet belgelerindeki toplam iflçi say›s›n›n en az %20
oran›nda art›r›lmas› ve bu art›fl sonucu o iflyerindeki iflçi say›s›n›n 30 iflçiye
ulaflmas› flartt›r.

‹fle yeni al›nan bu iflçilerin bir k›sm›n›n
daha önceki dönemlerde iflyerinde
çal›flt›¤› halde ifl akitleri ask›ya al›nan
mevsimlik iflçiler olmas› durumu de¤ifltirmemekte olup, bu iflçiler ek istihdam›n tespitinde dikkate al›nacakt›r.

1/1/2005 tarihinden önce verilmesi
gereken en son ayl›k prim ve hizmet
belgesi 2004 y›l› Kas›m ay›na iliflkin
belgedir. ‹flçi çal›flt›r›lmamas› nede-

Gelir vergisi stopaj› teflviki sadece
kapsama dahil illerde bulunan iflyerlerinde fiilen çal›flt›r›lan iflçilerin ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergi-
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En son ayl›k prim ve hizmet belgelerinin verildi¤i Kas›m ay› içinde iflçi say›s›nda de¤ifliklik olmas› halinde ek istihdam›n tespitinde baz al›nacak iflçi
say›s› ay›n en son gününde çal›flan iflçi say›s› olacakt›r.
2.3.Fiilen Çal›flma Zorunlulu¤u:
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si aç›s›ndan geçerlidir. Bu iflyerlerine
iliflkin bordrolarda gösterilmifl olsa
dahi fiilen bu iflyerlerinde çal›flmayan
iflçiler aç›s›ndan teflvikten yararlanmak mümkün de¤ildir. ‹zin, hastal›k
ve benzeri nedenlerle iflyerinde bulunulmamas› halleri fiilen çal›flmama
olarak kabul edilmez.
3-Teflvikten Yararlanamayacak
‹fllemler:
Kanun kapsam›nda olmayan bölgelerde yer alan istihdam›n Kanun kapsam›ndaki bölgelere veya kapsama
dahil bölgelerde var olan istihdam›n
bölge içine kayd›r›lmas›na yönelik
teflviklerden yararlanma amaçl› uygulamalar yeni ifle bafllama olarak kabul
edilmeyecektir.
Bu kapsamda,
- Mevcut ve faaliyette bulunan iflletmelerin devredilmesi, birleflmesi, bölünmesi veya nevi de¤ifltirmesi,
- Mevcut bir iflletmenin kapat›larak
de¤iflik bir ad veya unvan veya bir ifl
birimi olarak aç›lmas›,
-Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak flekilde do¤rudan veya dolayl›
ortakl›k iliflkisi bulunan flirketler aras›nda istihdam›n kayd›r›lmas›,
-fiah›s iflletmelerinde iflletme sahipli¤inin de¤ifltirilmesi,
gibi ek bir kapasite ve istihdam art›fl›na neden olmayan ifllemler sonucu
gelir vergisi stopaj› teflvikinden yararlan›lmas› mümkün bulunmamaktad›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Ancak Kanun kapsam›ndaki illerde
1/10/2003 tarihinden sonra özellefltirme kapsam›nda devral›nan iflletmeler, yeni ifle bafllama olarak kabul
edilerek en az otuz iflçi çal›flt›r›lmas›
kofluluyla bu iflyerinde çal›flt›r›lan iflçilerin tamam› için gelir vergisi stopaj›
teflvikinden yararlan›lacakt›r.
5350 say›l› Kanunun 6 maddesi ile
5084 say›l› Kanunun 7 nci maddesinin (a) f›kras›nda yap›lan de¤ifliklikle uluslararas› anlaflma hükümlerine istinaden yap›lan hizmet ve yap›m ifllerinin gerçeklefltirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunanlar›n gelir vergisi stopaj teflvikinden yararlanamayacaklar› düzenlenmifltir.
Buna göre, 1/4/2005 tarihinden itibaren uluslararas› anlaflma hükümlerine istinaden hizmet ve yap›m ifllerinin gerçeklefltirilmesine yönelik faaliyette bulunacak mükellefler, bu faaliyetlerine iliflkin istihdamlar› dolay›s›yla gelir vergisi stopaj› teflvikinden yararlanamayacaklard›r.
4. Uygulaman›n Bafllama ve Sona
Erme Tarihleri
5350 say›l› Kanunla 5084 say›l› Kanunun gelir vergisi stopaj› teflvikini düzenleyen 3 üncü maddesinde yap›lan
de¤ifliklik 1/4/2005 tarihi itibariyle
yürürlü¤e girmifltir. Bu ba¤lamda, yeni uygulama ilk olarak 2005 y›l›n›n Nisan ay› ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için geçerli olacakt›r.
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Teflvik 31/12/2008 tarihine kadar uygulanacakt›r. Dolay›s›yla, son uygulama da 2008 y›l›n›n Aral›k ay› ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi için geçerli olacakt›r.
Ayr›ca 5084 say›l› Kanunun 7 nci
maddesinin (h) bendinde yap›lan de¤iflikli¤e göre, bu Kanun kapsam›na
giren illerde 31/12/2007 tarihine kadar tamamlanan yeni yat›r›mlar için
gelir stopaj vergisi teflviki, maddede
yer alan süreye bak›lmaks›z›n yat›r›m›n tamamland›¤› tarihi izleyen befl
y›l süresince uygulanacakt›r. Örne¤in, 31/12/2005 tarihinde tamamlanan bir yat›r›m için 2010 y›l›n›n Aral›k
ay›na kadar teflvikten yararlan›lacakt›r.
5. Sa¤lanan Teflvik Tutar›n›n
Belirlenmesi
Terkin edilecek tutar, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu
ifl yerleri için hesaplanan tutar›n tamam›, di¤er yerlerdeki iflyerleri için
ise hesaplanan gelir vergisi tutar›n›n
%80’i olacakt›r.Bununla beraber terkin edilecek tutara iliflkin bir üst s›n›rlamaya da yap›lan düzenlemede yer
verilmifltir. Buna göre terkin edilecek
tutar, kapsama giren iflçi say›s› ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarp›m› sonucu bulunacak tutar›n organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki ifl yerlerinde tamam›n›, di¤er yerlerdeki ifl yerlerinde ise
% 80'ini aflamayacakt›r. Bu ifllem çaM a y › s
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l›flt›r›lan iflçi baz›nda de¤il uygulamadan yararlanabilen iflçi say›s› dikkate
al›narak toplu olarak yap›lacakt›r.
Teflvikten yararlanmaya bafllanmas›ndan sonra iflçi ç›kar›lmas› nedeniyle
iflçi say›s›nda azalma olmas› halinde,
terkin edilecek vergi tutar›n›n tespitinde, %20 oran›nda istihdam art›fl›
flart› gerçeklefltirilmifl olmak kayd›yla
kalan iflçi say›s› dikkate al›nacakt›r. ‹flten ç›kar›lan iflçinin Kanun kapsam›nda olmayan eski iflçiler olmas› halinde, terkin edilecek vergi tutar›n›n hesaplanmas›nda Kanun kapsam›nda
olan iflçilerden hangisinin dikkate
al›nmayaca¤›na mükellef serbestçe
karar verecektir. Öte yandan, iflçi say›s›ndaki azalma sonucu iflyerindeki
iflçi say›s›n›n 30 iflçinin alt›na düflmesi
halinde o iflyerinde iflçi say›s› yeniden
30 iflçiye ulaflmad›kça teflvik uygulanmayacakt›r. Ek istihdam nedeniyle
teflvikten yararlanacak eski iflçilerden
hangisinin teflvik kapsam›nda de¤erlendirilece¤ini mükellef serbestçe belirleyebilecektir.
IV-5615 SAYILI KANUNLA YAPILAN
DE⁄‹fi‹KL‹K SONUCU GEL‹R VERG‹S‹
STOPAJI TEfiV‹K‹N‹N UYGULANMASI
1. Gelir Vergisi Stopaj› Teflvikinin
Uygulanaca¤› ‹ller:
Gelir vergisi stopaj› teflviki aç›s›ndan
kapsama, 5084 say›l› Kanunun 2'nci
maddesinin (a) bendinde hüküm alt›na al›nan ve 2 seri No.lu Yat›r›mlar›n
ve ‹stihdam›n Teflviki Genel Tebli¤inin
Hakemsiz Yaz›lar
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(3) "1. Gelir Vergisi Stopaj› Teflvikinin
Uygulanaca¤› ‹ller" bafll›kl› bölümünde belirtilen iller girmektedir. Öte
yandan, 5615 say›l› Kanunun 24'üncü maddesinin (D) f›kras›yla 5084 say›l› Kanuna eklenen geçici 2'nci madde ile Çanakkale ilinin Bozcaada
ve Gökçeada ilçeleri de teflvik kapsam›na al›nm›fl bulunmaktad›r.
2. Uygulamadan Yararlanacak
Mükellefler:
5615 say›l› Kanunla de¤iflik 5084 say›l› Kanunda yer alan gelir vergisi stopaj› teflvikinden, Tebli¤in (1) numaral› bölümünde belirtilen il ve ilçelerde;
1/4/2005 tarihinden itibaren yeni ifle
bafllayanlar ile 1/4/2005 tarihinden
önce ifle bafllam›fl olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bu il ve ilçelerdeki iflyerlerinde en az on iflçi
çal›flt›rmalar› kofluluyla istihdam ettikleri tüm iflçiler için yararlanabileceklerdir.
Dolay›s›yla kapsama giren il ve ilçelerdeki tüm gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri bu Tebli¤in (3) numaral›
bölümünde belirtilen sürelerle s›n›rl›
olmak üzere asgari on iflçi istihdam
etmeleri flart›yla gelir vergisi stopaj›
teflvikinden yararlanabileceklerdir.
Kanun kapsam›ndaki il ve ilçelerde
mükelleflerin birden fazla iflyeri bulunmas› durumunda asgari on iflçi çal›flt›rma flart› iflyerlerinin her biri için
ayr› ayr› aranacakt›r.
Baflka bir ifadeyle, çal›flt›r›lan iflçi say›Hakemsiz Yaz›lar
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s›n›n on iflçiye ulafl›p ulaflmad›¤›, bu
iflyerlerindeki toplam iflçi say›s›na göre de¤il her bir iflyeri itibariyle Sosyal
Güvenlik Kurumuna (Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu) verilen ayl›k
prim ve hizmet belgesinde gösterilen
iflçi say›s› dikkate al›narak de¤erlendirilecektir.
2.1. 1/4/2005 Tarihinden ‹tibaren
Yeni ‹fle Bafllayanlar›n Teflvikten
Yararlanmas›:
1/4/2005 tarihinden itibaren yeni ifle
bafllayan mükellefler, en az on iflçi çal›flt›rmalar› kofluluyla Kanun kapsam›na giren yerlerdeki iflletmelerinde çal›flt›rd›klar› tüm iflçiler için bu teflvikten yararlanabileceklerdir.
Örnek 1:
(A) A.fi. g›da ürünleri imalat› faaliyetinde bulunmak üzere 10/5/2007 tarihinde Gümüflhane il merkezinde açt›¤› iflyerinde 5 iflçi, Tokat il merkezindeki iflyerinde ise 12 iflçi çal›flt›rmaktad›r. Kurumlar vergisi mükellefi olan
(A) A.fi., Gümüflhane il merkezindeki
iflyerinde asgari 10 iflçi çal›flt›r›lma
flart›na uyulmad›¤›ndan, bu iflyerinde
çal›flt›r›lan iflçiler için teflvikten yararlanamayacak; Tokat il merkezindeki
iflyerinde ise 12 iflçi çal›flt›r›ld›¤›ndan
iflçilerin tamam› için gelir vergisi stopaj› teflvikinden yararlanabilecektir.
Örnek 2:
(B) Ltd. fiti. orman ürünleri ticareti faaliyetinde bulunmak üzere 14/4/2007
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tarihinde Kastamonu il merkezinde
açt›¤› iflyerinde 14 iflçi; 20/4/2007 tarihinde Kastamonu’nun ‹nebolu ilçesinde açt›¤› iflyerinde ise 6 iflçi çal›flt›rmaktad›r. Kurumlar vergisi mükellefi
olan (B) Ltd. fiti., ‹nebolu ilçesindeki
iflyerinde asgari 10 iflçi çal›flt›r›lma
flart›na uyulmad›¤›ndan bu ifl yerinde
çal›flt›r›lan iflçiler için teflvikten yararlanamayacak; Kastamonu merkezdeki iflyerinde ise 14 iflçi çal›flt›r›ld›¤›ndan iflçilerin tamam› için gelir vergisi
stopaj› teflvikinden yararlanabilecektir.
2.2. 1/4/2005 Tarihinden Önce
‹fle Bafllam›fl Olanlar›n Teflvikten
Yararlanmas›:
Kanun kapsam›na giren il ve ilçelerde
1/4/2005 tarihinden önce ifle bafllayanlar, en az on iflçi çal›flt›rmalar› kofluluyla ifl yerlerinde fiilen istihdam ettikleri tüm iflçiler için teflvikten yararlanabileceklerdir.
Örnek 1:
21/10/1996 tarihinde ifle bafllam›fl
olan kurumlar vergisi mükellefi (C)
Ltd. fiti.nin Kanun kapsam›nda bulunan Diyarbak›r il merkezindeki iflyeri
için ilgili idareye May›s/2007 dönemine iliflkin olarak verilen ayl›k prim ve
hizmet belgesindeki iflçi say›s› 15 kiflidir. Bu durumda fiirket bu iflyerinde
fiilen çal›flt›rd›¤› iflçilerin tamam› için
May›s/2007 döneminden itibaren
teflvikten yararlanacakt›r.
Örnek 2:
(D) Adi Ortakl›¤›, f›nd›k iflleme faaliM a y › s
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yetinde bulunmak üzere 1/4/2005
tarihinden önce Ordu il merkezinde
faaliyete bafllam›fl olup, iflyerinde 6 iflçi çal›flt›rmaktad›r. Daha sonra adi ortakl›k, 1/5/2007 tarihinde 5 iflçi daha
alarak ayn› iflyerinde çal›flt›rd›¤› iflçi
say›s›n› 11’e ç›karm›fl ve bu durumu
May›s/2007 dönemine iliflkin olarak
ilgili idareye vermifl oldu¤u ayl›k prim
ve hizmet belgesinde tevsik etmifltir.
Adi ortakl›k, asgari 10 iflçi çal›flt›rma
flart›n› yerine getirdi¤i dönemden itibaren 11 iflçi için teflvikten yararlanabilecektir.
3. Uygulaman›n Bafllama ve Sona
Erme Tarihleri:
5084 say›l› Kanunda yer alan gelir
vergisi stopaj› teflvikinde, 5615 say›l›
Kanunla yap›lan de¤ifliklikler 1/5/2007
tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifltir.
Yeni düzenlemeye göre, vergi teflviki
uygulamas› ilk olarak 2007 y›l›n›n
May›s ay› ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için geçerli olacak
ve 31/12/2008 tarihine kadar uygulanacakt›r. Ancak 5568 say›l› Kanunun 5'inci maddesi ile de¤iflik 5084
say›l› Kanunun 7'nci maddesinin (h)
bendine göre, bu Kanun kapsam›na
giren illerdeki yeni yat›r›mlar nedeniyle uygulanacak vergi teflviki 5084 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinde yer
alan süreye bak›lmaks›z›n,
- 31/12/2007 tarihine kadar tamamlanan yat›r›mlar için befl y›l,
- 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanan yat›r›mlar için dört y›l,
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- 31/12/2009 tarihine kadar tamamlanan yat›r›mlar için üç y›l
süreyle uygulanacakt›r.
Örne¤in, 31/12/2008 tarihine kadar
tamamlanan bir yat›r›m için 4 y›l süreyle teflvik uygulanacak olup, bu yat›r›m nedeniyle teflvikten yararlan›lacak son tarih 2012 y›l›n›n Aral›k
ay› olacakt›r. Öte yandan, teflvik uygulamas› Çanakkale ilinin Bozcaada
ve Gökçeada ilçeleri için 5615 say›l›
Kanunun 24'üncü maddesinin (D) f›kras› ile 5084 say›l› Kanuna eklenen
geçici 2'nci madde gere¤i 5615 say›l›
Kanunun yay›m› tarihinden itibaren,
maddede yer alan flartlar› tafl›malar›
kayd›yla, 5 y›l süreyle geçerli olacakt›r.
Örnek 1:
Bay (F), 1/5/2007 tarihinde Çanakkale ilinin Bozcaada ilçesinde açt›¤› iflyerinde, 12 iflçi çal›flt›rmak suretiyle otel
iflletmecili¤i faaliyetinde bulunmaktad›r. Gelir vergisi mükellefi olan Bay
(F) çal›flt›rd›¤› iflçiler nedeniyle May›s/2007 döneminden itibaren teflvikten yararlanmaya bafllayacakt›r.
Örnek 2:
(G) A.fi.’nin, 20/2/1992 tarihinde
Çanakkale ilinin Gökçeada ilçesinde
faaliyete geçen iflyerinde istihdam etti¤i iflçi say›s› May›s/2007 dönemi itibariyle onikidir. Bu durumda flirket,
Kanunun arad›¤› flartlar› tafl›mak kayd›yla May›s/2007 döneminden itibaHakemsiz Yaz›lar
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ren çal›flt›rd›¤› iflçiler nedeniyle teflvikten yararlanmaya bafllayacakt›r.
4. Sa¤lanan Teflvik Tutar›n›n
Belirlenmesi:
Teflvik uygulamas›yla, teflvik kapsam›nda de¤erlendirilecek iflçiler dolay›s›yla hesaplanacak gelir vergisinin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n, verilecek
muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinden terkin
edilmesi suretiyle istihdam üzerindeki
yükün (istihdam›n iflverene maliyetinin) azalt›lmas› amaçlanm›flt›r.
Terkin edilecek tutar, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu
iflyerleri için hesaplanan tutar›n tamam›, di¤er yerlerdeki iflyerleri için ise
hesaplanan gelir vergisi tutar›n›n
%80’i olacakt›r.Buna göre terkin edilecek tutar, kapsama giren iflçi say›s›
ile asgari ücret üzerinden ödenmesi
gereken verginin çarp›m› sonucu bulunacak tutar›n organize sanayi ve
endüstri bölgelerindeki iflyerlerinde
tamam›n›, di¤er yerlerdeki iflyerlerinde ise % 80'ini aflamayacakt›r. Bu ifllem çal›flt›r›lan iflçi baz›nda de¤il uygulamadan yararlanabilen iflçi say›s›
dikkate al›narak toplu olarak yap›lacakt›r.
Örnek :
Kapsama dahil Çorum ilinin merkez
ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan iflyerinde öteden beri faaliyet gösteren ve 28/2/2007 tarihinM a y › s
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de 9 iflçi istihdam eden gelir vergisi
mükellefi Bay (H), 1/5/2007 tarihinde istihdam etti¤i iflçi say›s›n› 12’ye
ç›karm›flt›r.
Mükellef (H), asgari 10 iflçi çal›flt›rma
flart›n› sa¤lam›fl oldu¤undan mevcut
iflçilerinin tamam› için teflvikten yararlanmaya hak kazanm›flt›r. 12 iflçinin
May›s/2007 dönemi ücretleri üzerinden (ortalama bir iflçinin brüt 1.000
YTL ücret ald›¤› varsay›m›yla) kesilmesi gereken
gelir vergisi tutar› 1.530 YTL dir. Bu
durumda, teflvik kapsam›nda olan 12
iflçi dolay›s›yla muhtasar beyanname
üzerinden tahakkuk eden vergiden
mahsup edilmek suretiyle terkin edilecek tutar, kapsamdaki iflçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan vergi tutar› ile kapsamdaki iflçi say›s›n›n asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi
ile çarp›lmas› sonucu bulunan tutardan düflük olan› olacakt›r. Asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ile iflçi say›s›n›n çarp›m› sonucu bulunan
tutar (71,72x12 =) 860,64 YTL, hesaplanan vergiden (1.530 YTL) daha
düflük oldu¤u için terkin edilecek tutar 860,64 YTL olacakt›r.
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V-SONUÇ:
Gelir vergisi stopaj› teflviki ile belirli
bölgelerde ek istihdam sa¤layan iflverenlerin, bu istihdam nedeniyle hesaplanacak gelir vergisinin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n, kamu taraf›ndan üstlenilmesi ve bu suretle istihdam üzerindeki yükün azalt›lmas›
amaçlanm›flt›r..Günümüzde iflsizli¤in
ülkemiz için en önemli sorunlar aras›nda oldu¤u düflünüldü¤ünde getirilen söz konusu teflvikin yerinde oldu¤u ve istihdam›n art›fl›na olumlu etki
yapaca¤› kuflkusuzdur.
KAYNAKÇA
1- 23.01.1998 tarih ve 4325 Say›l› Kanun
(gib.gov.tr)
2-29.01.2004 Tarih ve 5084 Say›l› Kanun
(gib.gov.tr)
3-12.05.2005 tarih ve 5350 Say›l› Kanun
(gib.gov.tr)
4-28,03,2007 tarih ve 5615 Say›l› Kanun
(gib.gov.tr)
5- Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki Genel Tebli¤i (Seri No: 1,2,3,4) (gib.gov.tr)
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TÜRK‹YE - AB ARASINDAK‹ ÇERÇEVE
ANLAfiMASI KAPSAMINDA
YÜRÜTÜLECEK PROJELERDE
VERG‹ ‹ST‹SNASI UYGULAMASI
Cengiz SAZAK *
I.G‹R‹fi
vrupa Birli¤i (AB), Türkiye'nin uyum çal›flmalar›n› desteklemek için haz›rlad›¤› Kat›l›m Öncesi Yard›m Mekanizmas› kapsam›nda 2010 y›l›na
kadar 2,3 milyar euroluk hibe fonu ay›rd›. AB, bu fonlar›n 5 farkl› alanda haz›rlanacak projelere verecek. Bunlar aras›nda kurumsal geliflim, s›n›r
ötesi iflbirli¤i, bölgesel kalk›nma, insan kaynaklar›n› gelifltirme ve k›rsal kalk›nma yer al›yor. AB, bu alanlarda haz›rlanacak projelere mali destek sa¤layarak, Türkiye'nin uyum sürecinin toplumsal boyuta indirgenmesini amaçl›yor.

A

AB fonlar› proje baz›nda da¤›t›l›yor. Hemen her sektörü kapsam›na alan bu
yard›m sistemine, bakanl›klar ve di¤er hükümet kurulufllar›, belediyeler, sivil
toplum örgütleri, küçük ve orta ölçekli iflletmeler ve çiftçiler gibi farkl› gruplar kat›labiliyorlar.(www.referans)
Avrupa Birli¤i (AB) ve Ülkemiz aras›nda, AB’nin finanse etti¤i ya da TürkiyeAB ortak finansman› ile yürütülen projeler, faaliyetler ve eylemler çerçevesinde yap›lan mal ve hizmet al›mlar›, ifller ve ifllemlere iliflkin Türkiye ile Topluluk
aras›ndaki idari iflbirli¤ine dair kurallar›n ortaya konulmas› amac›yla imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birli¤i aras›ndaki mali iflbirli¤i çerçevesinde temin edilecek mali yard›mlar›n uygulanmas›na iliflkin “Çerçeve Anlaflma”,
Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan, 26.2.2005 tarih ve 25739 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 22.2.2005 tarih ve 5303 say›l› Kanunla onaylanmas› uygun bulunmufl, Bakanlar Kurulunca 17.3.2005 tarih ve 2005/8636 say›* Vergi Denetmeni
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l› Kararla onaylanmak suretiyle
15.4.2005 tarih ve 25787 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Avrupa Birli¤i taraf›ndan finanse edilen yada Türkiye - AB ortak finansman› ile finanse edilen projeler, eylemler
ve faaliyetler Çerçeve Anlaflma’n›n 6
nc› maddesi ve ‹flbirli¤inin Genel
Esaslar›na iliflkin EK A metnin 8 inci
maddesinde yer alan vergi muafiyetlerinin kapsam›na girmektedir. Söz
konusu Anlaflma uyar›nca, vergi istisnalar›n› genel olarak düzenleyen Çerçeve Anlaflma’n›n 6 nc› maddesi ile
bu maddenin at›fta bulundu¤u ve istisnalar› ayr›nt›l› olarak düzenleyen
Anlaflman›n eki EK A’da yer alan ‹flbirli¤inin Genel Prensiplerinin 8 inci
maddesi 10 Eylül 2000 tarihinden itibaren geçerlidir.
Söz konusu anlaflman›n uygulama
usul ve esaslar› 20.05.2005 tarihli ve
25821 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 1 S›ra No.lu Türkiye Avrupa Birli¤i Çerçeve Anlaflmas› Genel Tebli¤i’nde Türkiye- Avrupa Birli¤i Çerçeve
Anlaflmas› Uyar›nca Avrupa Birli¤i Taraf›ndan veya Türkiye-Avrupa Birli¤i
Taraf›ndan Ortaklafla Finanse Edilen
Projeler, Faaliyetler ve Eylemler Kapsam›ndaki Mal ve Hizmet Teslimleri,
‹fller ve ‹fllemlerde Katma De¤er Vergisi ‹stisnas›n›n Uygulamas›na iliflkin
usul ve esaslar aç›klanm›flt›r.
20.04.2006 tarihli ve 26145 say›l›
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Resmi Gazete’de yay›mlanan 2 S›ra
nolu tebli¤de ise, KDV yönünden mükellefiyeti bulunmayan AT yüklenicilerine bu Anlaflma kapsam›nda sat›n
ald›klar› mal, hizmet ve ifllerle ilgili
ödedikleri katma de¤er vergisinin iadesine iliflkin usul ve esaslar, iadeye
iliflkin vergi dairesince yap›lacak ifl ve
ifllemler ile uygulamada ortaya ç›kan
baz› tereddütlere yönelik aç›klamalara yer verilmifltir.
29.08.2006 tarihli ve 26274 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan 3 S›ra
nolu Tebli¤de ise, Avrupa Toplulu¤u
(AT) yüklenicilerine AT sözleflmesi
kapsam›nda tedarik ettikleri mallar,
hizmetler ve/veya ifller ile ba¤lant›l›
harcamalar› nedeniyle ödedikleri özel
tüketim vergilerinin iadesine iliflkin “1
S›ra Nolu Türkiye-Avrupa Birli¤i Çerçeve Anlaflmas› Genel Tebli¤inde”
yer alan usul ve esaslara ilave olarak
yap›lan aç›klamalar ile iadeye iliflkin
vergi dairesince yap›lacak ifl ve ifllemlere yönelik aç›klamalara yer verilmifltir.
Bu çal›flmam›zda, Türkiye - Avrupa
Birli¤i Çerçeve Anlaflmas› uyar›nca
vergi istisnas›na tabi olacak ve 2010
y›l›na kadar 2.3 milyar Euroluk bir büyüklü¤e ulaflacak olan hibe ile Finanse Edilen Projeler, Faaliyetler ve Eylemler Kapsam›ndaki Mal ve Hizmet
Teslimleri, ‹fller ve ‹fllemlerde Katma
De¤er Vergisi, Özel Tüketim Vergisi,
Damga Vergisi,Gümrük Vergisi ‹stisnalar› ile bu faaliyetler kapsam›nda
Hakemsiz Yaz›lar
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çal›flanlara uygulanacak Gelir Vergisi
ve Kurumlar Vergisi istisnas›n›n uygulama usul ve esaslar›n› bir arada okuyucular›n yarar›na sunmaya çal›flaca¤›z.
II. ÇERÇEVE ANLAfiMA KAPSAMINDA
UYGULANACAK VERG‹SEL ‹ST‹SNALAR
Çerçeve Anlaflmada ve ilgili tebli¤lerde kullan›lan kavramlar›n k›sa tan›mlar› okuyucuya faydal› olmas› amac›yla afla¤›da topluca bir arada verilmifltir.
AT Yüklenicisi: AT sözleflmesi kapsam›nda mal tedarik eden ve/veya
hizmet sunan ve/veya ifl yapan ve/veya hibe sözleflmesini yürüten gerçek
ve tüzel kifliler ile yerleflik efllefltirme
dan›flmanlar› olarak da bilinen, kat›l›m öncesi dan›flmanlar› ve bir efllefltirme anlaflmas› veya sözleflmesine
dahil uzmanlar› kapsamaktad›r.
AT Sözleflmesi: Hibe ve muhtemel
ortak finansman ile finansman› sa¤lanan ve AT veya Merkezi Finans ve
‹hale Birimi (MF‹B) veya bir Uygulay›c› Kurulufl veya hibe yararlan›c›s› taraf›ndan imzalanan hukuki ba¤lay›c›l›¤›
olan herhangi bir belge anlam›na gelmektedir.
Yararlan›c› Veya Kullan›c›lar: ‹stisnadan dolayl› olarak yararlanacak
olanlard›r. Bunlar, AT yüklenicisinin
yani hibe alan proje sahibinin; gerçeklefltirece¤i projenin uygulanmas›
sonucu fayda sa¤layacak kurulufllar
Hakemsiz Yaz›lar
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olup, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, KOSGEB gibi kamu kurulufllar› veya küçük ve orta ölçekli iflletmeler (KOB‹) gibi özel
sektör firmalar› da olabilecektir.
Sözleflme Makam›: Sözleflme makam›, AB Komisyonu ile AB Komisyonu
taraf›ndan AB fonlar›n› kulland›rmakla görevlendirilen ve AT yüklenicisi ile
AT sözleflmesini imzalayan kurum veya kurulufllard›r. AB Komisyonu veya
AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu ,
Merkezi Finans ve ‹hale Birimi, DPT
bünyesindeki Ulusal Ajans
1.Katma De¤er Vergisi ‹stisnas›n›n
Uygulamas›:
Bilindi¤i üzere katma de¤er vergisi
uygulamas›nda istisnalar tam ve k›smi olarak ikili bir ayr›ma tabi tutulmaktad›r. Tam istisnalar kanunun 32.
maddesinde ve K›smi istisnalar ise
kanunun 16 ve 17’nci ve geçici maddelerinde yer almaktad›r. KDVK
19.maddesinde Di¤er kanunlardaki
vergi muafl›k ve istisna hükümlerinin
KDVK aç›s›ndan geçerli olmayaca¤›
KDV`ye iliflkin istisna ve muafiyetlerin ancak KDVK`na hüküm eklenmek
suretiyle düzenlenece¤i hüküm alt›na
al›nm›fl ve sadece uluslararas› anlaflma hükümlerinin bu kural›n istisnas›
oldu¤u belirtilmifltir. Di¤er bir deyiflle
uluslararas› anlaflmalarla getirilen istisna ve muafiyetler KDVK aç›s›ndan
geçerli olacakt›r.
5303 say›l› Kanun kapsam›nda TürkiM a y › s
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ye Avrupa Birli¤i Ortak Finansman› ‹le yürütülecek Projeler için uygulanan
KDV ‹stisnas› da KDVK yer almayan ve Çerçeve Anlaflmas›na dayanan ve
KDV uygulamas› bak›m›ndan “Tam ‹stisna” mahiyetindedir.
1.2.KDV ‹stisna Sertifikas›n›n Al›nmas›:
Katma De¤er Vergisi ‹stisnas›ndan yararlanmak isteyen AT Yüklenicileri öncelikle örne¤i afla¤›da yer alan, kimliklerini ve statülerini teyit eden, Merkezi Finans ve ‹hale Birimi veya AT sözleflmesine taraf di¤er Kurumca onaylanan
“Bilgi Formu”nu, AT sözleflmesi örne¤i ve haz›rlayacaklar› dilekçe ile birlikte
Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na baflvurarak sertifika alma taleplerini bildireceklerdir.
B‹LG‹ FORMU
SÖZLEfiME MAKAMININ ADI / ÜNVANI
F‹NANSMANI SA⁄LAYANIN ADI / ÜNVANI
YARARLANICI / KULLANICININ ADI / ÜNVANI
F‹NANSMAN ANLAfiMASININ TAR‹H VE
NUMARASI
AT YÜKLEN‹C‹S‹N‹N ADI / ÜNVANI
SÖZLEfiMEN‹N
TAR‹H VE NUMARASI
SÖZLEfiMEY‹ ‹MZALAYAN HER B ‹R AT
YÜKLEN‹C‹S‹N‹N ADI - SOYADI
UYGULANDI⁄I / UYGULANACA⁄I YER
‹HALE TAR‹H‹
BEDEL‹
TEKL‹F ONAY TAR‹H‹
‹fiE BAfiLAMA TAR‹H‹
‹fi‹N SÜRES‹
SÖZLEfiMEN‹N KONUSU
AT YÜKLEN‹C‹S‹N‹N
BA⁄LI OLDU⁄U VERG‹ DA‹RES‹
VERG‹ K‹ML‹K NUMARASI
‹fi ADRES‹
TELEFON/ FAKS/ E-POSTA / WEB ADRES‹
YETK‹L‹ K‹fi‹/LER‹N ‹S‹M VE UNVANLARI

Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na baflvuran AT yüklenicilerine, uygun
bulunmas› halinde özelge verilecektir. AT yüklenicileri ald›klar› özelge ile birlikte ba¤l› olduklar› vergi dairesine baflvurarak, sözleflmede yaz›l› süre için geM a y › s
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çerli olacak Katma De¤er Vergisi ‹stisna Sertifikas›n› alacaklard›r.

çeve Anlaflmaya at›f yapmak suretiyle KDV hesaplamayacakt›r.

Mükellefiyet kayd› bulunmayan AT
yüklenicileri ise, Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na, yukar›da belirtilen belgelerle baflvurarak do¤rudan Katma De¤er Vergisi ‹stisna Sertifikas›n› alacaklard›r.

1.3.2. 2000.-YTL nin Alt›ndaki
Tutarda Mal Ve Hizmet Al›mlar›

1.3. Uygulanan Proje Kapsam›nda
Mal ve Hizmet Al›mlar›nda Katma
De¤er Vergisi ‹stisnas›n›n
Uygulanmas›
1.3.1. 2000.-YTL nin Üzerindeki
Tutarda Mal Ve Hizmet Al›mlar›
AT yüklenicileri, AT sözleflmesi kapsam›nda teslim edecekleri mallar veya
sunacaklar› hizmetler veya yapacaklar› ifller ile ba¤lant›l› olarak temin
edecekleri mal, hizmet ve ifller için
öncelikle tedarikçiler ile sözleflme yapacaklar ve bu sözleflmede, sözleflmeye konu mal, hizmet ve ifllerin
yüklenicinin taraf oldu¤u AT sözleflmesi kapsam›nda oldu¤unun yararlan›c› taraf›ndan onaylanmas› halinde
bu mal teslimi, hizmet ifas› ve ifllere
KDV uygulanmayaca¤›n› belirteceklerdir. Tedarikçi ancak, yararlan›c› taraf›ndan onaylanm›fl yüklenici ile yapt›¤› sözleflmenin ve yüklenicide yer
alan sertifikan›n kendisine ibraz edilmesi halinde, söz konusu sözleflme
ve sertifikan›n birer örne¤ini almak
ve düzenledi¤i fatura ve benzeri evrakta söz konusu sözleflmeye ve ÇerHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

2.000 YTL’n›n alt›nda yap›lacak her
bir al›m için tedarikçi ile sözleflme
yapmak ve yararlan›c› kuruma onaylatmak flart› aranmaks›z›n, sertifika
ibraz› ile KDV istisnas› kendili¤inden
uygulan›r. Yükleniciler, bu kapsamda
birer ayl›k periyotlarla KDV istisnas›ndan yararlanarak yapt›klar› harcamalarla ilgili olarak kimden, ne tür mal,
hizmet ve ifli, ne miktarda ve tutarlarda, hangi tarih ve nolu fatura ile ald›klar›n› gösteren liste oluflturacak ve
bu listeyi, yararlan›c› kurulufla, söz
konusu harcamalar›n AT sözleflmesi
kapsam›nda oldu¤unu belirtir flekilde
onaylatt›racaklard›r. Bu kapsamda
KDV’siz mal teslimi, hizmet ifas› veya
ifl yapan tedarikçiler kendilerine ibraz
edilen sertifikan›n bir fotokopisini
alarak muhafaza edecekler ve düzenleyecekleri fatura ve benzeri evrakta
AT sözleflmesi ve Çerçeve Anlaflmaya
at›f yapmak suretiyle KDV hesaplamayacaklard›r.
1.4. Uygulanan Proje Kapsam›nda
Mal ve Hizmet ‹thalat›nda Katma
De¤er Vergisi ‹stisnas›n›n
Uygulanmas›
‹thalatta ise, söz konusu her bir ithalat›n AT sözleflmesi kapsam›nda oldu¤unun haz›rlanacak bir liste ile yararM a y › s
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lan›c› taraf›ndan onaylanmas› ve bu
listenin ve yüklenicide yer alan sertifikan›n ilgili Gümrük ‹daresine ibraz› ile
KDV’siz ithalat yap›labilecektir. Ancak bu durumda ilgili Gümrük ‹daresi
taraf›ndan düzenlenecek makbuzda,
AT sözleflmesine ve Çerçeve Anlaflmaya at›f yap›larak KDV hesaplanmayacak ve Gümrük ‹daresi taraf›ndan,
kendisine ibraz edilen liste ve sertifikan›n birer örne¤i muhafaza edilecektir.
1.5. Uygulanan Proje Kapsam›nda
AT.‹.K. Al›mlar›nda Katma De¤er
Vergisi ‹stisnas›n›n Uygulanmas›
AT yüklenicileri, AT sözleflmesi kapsam›nda teslim edecekleri mallar veya
sunacaklar› hizmetler veya yapacaklar› ifller ile ba¤lant›l› olarak temin
edecekleri Amortismana Tabi ‹ktisadi
K›ymetleri, ancak söz konusu k›ymetlerin sadece AT sözleflmesi kapsam›nda kullan›lan k›ymetler olmas› ve
bu k›ymetlerin AT sözleflmesi sonunda yararlan›c›ya bedelsiz tesliminin
öngörülmesi halinde yukar›da yer
alan esaslara göre KDV’siz olarak alabilme imkan›na sahiptirler. Ancak, bu
durumda ilave olarak yüklenicinin tedarikçi ile yapaca¤› ve yararlan›c› taraf›ndan onaylanacak sözleflmede,
bu k›ymetin AT sözleflmesi sonunda
yararlan›c›ya bedelsiz devir olunaca¤›
aç›kça belirtilecektir.
Bu Amortismana Tabi ‹ktisadi K›ymetlerin AT sözleflmesinde yer alan
ifllerden baflka ifllerde de kullan›lacak
M a y › s
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olmas› halinde, AT yüklenicileri aç›s›ndan iki seçenek söz konusudur. ‹lk
olarak, AT yüklenicileri söz konusu
Amortismana Tabi ‹ktisadi K›ymetleri
bafllang›çta KDV ödemek suretiyle
sat›n alacaklar ve yüklenilen KDV’yi
di¤er vergiye tabi ifllemleri üzerinden
hesaplanan KDV’den indirim konusu
yapacaklard›r. Ancak, AT sözleflmesi
sonunda söz konusu k›ymetler nedeniyle yüklenilen KDV’den indirimle giderilmeyen bir k›s›m kalm›fl ise, AT
yüklenicileri bu k›ymetin AT sözleflmesi kapsam›nda kullan›lma süresinin bu k›ymet için belirlenen amortisman süresi oran›na isabet eden k›sm›
için yüklenilen KDV tutar›n› geçmemek üzere bu k›sm›n iadesini talep
edebileceklerdir. Di¤er seçenek olarak, AT yüklenicileri bu k›ymetleri
bafllang›çta sat›n al›rken, bu k›ymetlerin AT sözleflmesi kapsam›nda öngörülen kullan›lma süresinin bu k›ymetler için belirlenen amortisman süresi oran›na isabet eden KDV tutar›n›
ödemeden kalan KDV tutar›n› ödemek suretiyle al›m yapabileceklerdir.
Bu durumda, tedarikçi ile sözleflme
yapan AT yüklenicisi, bu sözleflmeyi
yararlan›c›ya onaylatt›r›rken bu k›ymetin AT sözleflmesi kapsam›nda ne kadar kullan›laca¤›n› da onaylatt›racakt›r.
1.6. Katma De¤er Vergisi ‹ade ve
Mahsup ‹fllemleri:
Katma De¤er Vergisi ‹stisna Sertifikas› ile katma de¤er vergisi ödemeksiHakemsiz Yaz›lar
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zin mal ve hizmet alan, ifl yapt›ran AT
yüklenicileri unvanlar›n›, vergi kimlik
numaralar›n›, katma de¤er vergisi
ödemeksizin alm›fl olduklar› mal ve
hizmetlerin, ifllerin türünü, tutarlar›n›,
fatura tarihi ile numaralar›n› ve mal
ve hizmet sat›n ald›klar›, ifl yapt›rd›klar› mükelleflerin; unvanlar›n›, vergi
kimlik numaralar›n› gösteren bir tabloyu sertifikan›n al›nd›¤› tarihten itibaren üçer ayl›k periyotlar halinde
katma de¤er vergisi beyannameleri
ile birlikte ba¤l› olduklar› vergi dairelerine, mükellefiyet kayd› olmayanlar
ise do¤rudan Maliye Bakanl›¤› Gelir
‹daresi Baflkanl›¤›na vereceklerdir.
Bir AT yüklenicisi veya Çerçeve Anlaflma kapsam›nda muafiyete hak kazanan bir AT yüklenicisine mal teslim
eden ve/veya hizmet sunan ve/veya
ifl yapan herhangi bir tedarikçi, Çerçeve Anlaflmada öngörüldü¤ü flekilde KDV’den muaf olarak teslim etti¤i
mallar veya sundu¤u hizmetler veya
yürüttü¤ü ifllerle ilgili olarak yüklendi¤i katma de¤er vergisini di¤er ifllemleri için tahsil etti¤i katma de¤er vergisinden indirme hakk›na sahiptir.
Bu düzenleme tam istisna mahiyetinde oldu¤undan istisna kapsam›na giren teslim ve hizmetler dolay›s›yla
yüklenilen vergiler, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde tedarikçilere/yüklenicilere nakten veya mahsuben iade edilebilecektir. Nakten veya
mahsuben yap›lacak iade ifllemleri isHakemsiz Yaz›lar
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tisna kapsam›ndaki ifllemlerin beyan
edildi¤i dönem beyannameleri ile birlikte verilecek iade talep dilekçesine
dayan›larak yap›lacakt›r.
‹ade talebinde bulunacak tedarikçi/yükleniciler, iade talep dilekçesine
afla¤›daki belgeleri ekleyeceklerdir.
• ‹ndirilecek katma de¤er vergisi listesini (AT sözleflmesi kapsam›nda yap›lan
faaliyetler ve d›fl›ndakiler için ayr› ayr›),
• AT yüklenicisi iseler Katma De¤er
Vergisi ‹stisna Sertifikas›n›n bir örne¤ini, tedarikçi iseler AT yüklenicisi ile
yap›lan sözleflmenin yararlan›c› kurum taraf›ndan tasdikli bir örne¤ini,
• Anlaflma kapsam›ndaki mal al›m/
sat›m› ile hizmet sunumu ve ifllere iliflkin fatura ve belgelerin asl› veya fotokopilerini
• Yüklenilen katma de¤er vergisi tablosunu ekleyeceklerdir.
‹ade talepleri ba¤l› olunan vergi dairesine, ba¤l› olunan vergi dairesi yok
ise Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na yap›lacakt›r.
Nakten veya mahsuben iade talepleri, 84 Seri No’lu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤i’nin(1) mal ihrac›ndan
do¤an katma de¤er vergisinin iadesindeki esaslar çerçevesinde azami
10 günlük süre içerisinde sonuçland›r›lacakt›r. ‹ade için yeminli mali müflavir tasdik raporu ibraz edilen durumlarda da mal ihrac› için öngörülen limitler geçerli olacakt›r.
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1.7.KDV Yönünden Mükellefiyet
Kayd› Olmayan AT Yüklenicilerine
Yap›lacak Katma De¤er Vergisinin
‹adesine ‹liflkin Esaslar:
KDV yönünden mükellefiyeti bulunmayan AT yüklenicilerine Çerçeve
Anlaflma kapsam›nda sat›n ald›klar›
mal, hizmet ve ifllerle ilgili ödedikleri
katma de¤er vergisinin iadesine iliflkin usul ve esaslara 20.04.2006 tarih
ve 26145 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 2 Seri No.lu Türkiye – Avrupa Birli¤i Çerçeve Anlaflmas› Genel
Tebli¤inde yer verilmifltir.
Çerçeve Anlaflman›n 6’nc› maddesinin 3’üncü f›kras›nda ise, bu Anlaflman›n vergi muafiyetlerini düzenleyen 6’nc› maddesi ile Anlaflman›n eki
EK A'n›n 8/3’üncü maddesinin 10 Eylül 2000 tarihinden itibaren geçerli
olaca¤› hükmüne yer verilmifltir.
KDV yönünden mükellefiyet kayd› olmayan AT yüklenicileri, Çerçeve Anlaflma kapsam›nda olup, bu Anlaflman›n vergi muafiyetlerine iliflkin hükümlerinin uygulanmaya bafllanm›fl
say›ld›¤› 10 Eylül 2000 tarihinden
sonra imzalanan ve sonuçlanan ya
da halen devam etmekte olan AT
sözleflmeleri kapsam›nda tedarik ettikleri mal, hizmet veya ifller nedeniyle ödedikleri ve sözleflme makam›ndan tahsil edemedikleri katma de¤er
vergilerini afla¤›daki usul ve esaslara
uygun olarak iade alabileceklerdir.
Öncelikle, AB ya da Türkiye-AB ortak
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finansman› ile yürütülen projeler, faaliyetler ve eylemlerle ilgili olarak imzalanan sözleflmenin; Çerçeve Anlaflma kapsam›nda olan bir AT sözleflmesi oldu¤unu ve bu sözleflme kapsam›nda tedarik edilen mal, hizmet
ve ifllerin katma de¤er vergisinden
muaf oldu¤unu teyiden, yükleniciler
sözleflmenin süresi bitmifl olsun olmas›n, 1 S›ra No’lu Türkiye-Avrupa
Birli¤i Çerçeve Anlaflmas› Genel Tebli¤i’nde belirtilen belgelerle (Dilekçe,
Sözleflme makam›nca onayl› Bilgi Formu ve sözleflmenin örne¤i) birlikte
Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na müracaat edeceklerdir.
Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na müracaat eden yüklenicilere,
yapm›fl olduklar› sözleflmenin, Çerçeve Anlaflma kapsam›na giren bir sözleflme olup olmad›¤›, Çerçeve Anlaflma kapsam›na giren bir sözleflme olmas› halinde, bu sözleflme kapsam›nda tedarik edilen ve katma de¤er vergisinden muaf olan mal, hizmet veya
ifller nedeniyle ödenen ve sözleflme
makam›ndan tahsil edilemeyen katma de¤er vergisinin iadesine iliflkin
bir özelge verilecektir.
AT yüklenicileri iade için, Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan tespit edilmifl ve kendilerine verilen özelgede belirtilen vergi dairesine, afla¤›daki belgelerle birlikte baflvuracaklard›r.
• ‹ade talep dilekçesi,
Hakemsiz Yaz›lar
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Aran›lan belgelerin fotokopilerinin verilmesi halinde, AT yüklenicisi taraf›ndan bu
fotokopilerin asl›n›n ayn›s› oldu¤una dair
bir flerh verilerek, varsa kafle tatbiki ve imzalanmas› suretiyle onaylanmas› gerekir.

Tespit edilen ilgili vergi dairesince,
yukar›da belirtilen belgelerle birlikte
müracaat eden AT yüklenicisine, öncelikle hiçbir vergi türünden mükellefiyet kayd› bulunmamas› halinde potansiyel bir vergi kimlik numaras› verilecektir. E¤er KDV d›fl›nda baflka bir
vergi türünden mükellefiyet kayd› varsa, buna iliflkin vergi kimlik numaras›ndan iade dilekçesi kabul edilecektir.
Vergi dairesi iade talebini, nakden veya mahsuben iade talep edilip edilmedi¤ine bakmaks›z›n gerekli incelemeler
yap›ld›ktan sonra yerine getirecektir.
‹ade ifllemleri s›ras›nda 84 Seri No’lu
Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nin “Özel Esaslar” bölümündeki
düzenlemeler sakl› kalmak kayd›yla,
yukar›da istenilen belgeler d›fl›nda
herhangi bir belge istenilmeyecektir.
AT sözleflmesinde yer alan bedeli
aflan harcamalara ait KDV ile yüklenici taraf›ndan AT sözleflmesi kapsam›nda ödenen ve sözleflme makam›ndan tahsil edilen KDV yükleniciye
iade edilmez

Yüklenilen KDV tablosunda, 84 Seri
No’lu Katma De¤er Vergisi Kanunu Genel Tebli¤i’nin 1.1.3.1 bölümünde belirtilen bilgilere yer verilecektir. Sözleflme
makam›, AT yüklenicisine Avrupa Birli¤i
fonundan yap›lan ödemenin KDV dahil
olup olmad›¤› konusunda yüklenilen
KDV tablosuna flerh düflerek, yetkilinin
ismi, unvan› ve tarihi belirtilmek suretiyle onaylayacakt›r.

1.8.Sözleflme Makam›nca Ödenen
Katma De¤er Vergisinin ‹adesi:
Sözleflme makam›, AB Komisyonu ile
AB Komisyonu taraf›ndan AB fonlar›n› kulland›rmakla görevlendirilen ve
AT yüklenicisi ile AT sözleflmesini imzalayan kurum veya kurulufllard›r. (AB Komisyonu veya AB Komisyonu Türkiye
Delegasyonu, Merkezi Finans ve ‹hale
Birimi, DPT bünyesindeki Ulusal Ajans)

• Sözleflme Makam› taraf›ndan AT
sözleflmesi kapsam›nda yap›lan harcamaya ait oldu¤u onaylanm›fl yüklenilen KDV tablosu,
• Mal ve hizmet al›mlar› ile yapt›r›lan ifllere iliflkin fatura ve benzeri belgelerin
asl› veya onayl› örnekleri,
• Sözleflme makam› taraf›ndan, kendisine ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler karfl›l›¤›nda yap›lan ödemelere iliflkin
makbuzlar›n asl› veya onayl› fotokopisi,
• Kendisine Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›nca verilen özelge örne¤i
veya KDV ‹stisna Sertifikas›n›n onayl› fotokopisi,
• Katma de¤er vergisinden baflka bir
vergi türünden mükellefiyet kayd› bulunmas› halinde, bu vergi türünden dolay› borcu olup olmad›¤›na dair ilgili vergi dairesinden al›nan yaz›.
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AT sözleflmesi kapsam›nda yap›lan
mal, hizmet al›m› ve ifllerle ilgili olarak yüklendikleri katma de¤er vergisinin iadesini talep edecek çok say›da
AT yüklenicisi bulunmas› halinde,
Sözleflme Makam› katma de¤er vergisini ilgili AT yüklenicisine ödeyip, bu
ödedi¤i vergiyi Maliye Bakanl›¤› Gelir
‹daresi Baflkanl›¤›nca belirlenen vergi
dairesine baflvurarak iade alabilir.
Sözleflme Makam› vergi dairesine her
bir AT yüklenicisine ödedi¤i katma
de¤er vergisini ve ilgili AT sözleflmelerini içeren bir liste ve ödeme makbuzunun asl› veya onayl› fotokopisini ibraz edecektir.
Listede; AT sözleflmesinin tarihi, say›s›, AT yüklenicisinin ad› veya unvan›,
konusu, tutar› ile ödeme makbuzunun tarih, say›, tutar› ve ödenen KDV
tutar›na yer verilecek, 5303 say›l› Kanunla onaylanan Çerçeve Anlaflma
kapsam›nda oldu¤u belirtilerek onaylanacakt›r.
1.9. Y›llara Sari ‹nflaat – Taahhüt
‹fllerinde Katma De¤er Vergisi ‹adesi
Y›llara sari inflaat - taahhüt ifli yapan
AT yüklenicileri, bu inflaat - taahhüt
ifli ile ilgili olarak yüklendikleri ve ilgili
dönemde verdikleri KDV beyannamesinde indiremedikleri katma de¤er
vergisini, yaz›m›z›n 2.6.bölümünde
aç›klanan usul ve esaslar dahilinde iade alabileceklerdir. Ancak 84 Seri
No’lu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤i’nde belirtilen sat›fl faturalar›
yerine, ilgili vergilendirme döneminM a y › s
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de yapt›klar› iflle ilgili hakedifl belgeleri karfl›l›¤›nda sözleflme makam›nca
yap›lan ödemeye iliflkin verilen makbuzun yüklenilen KDV tablosuna eklenmesi yeterli olacakt›r.
1.10. AT Sözleflmesinin Uzat›lmas›
yada AT Sözleflmesinde De¤ifliklik
Yap›lmas›
Herhangi bir flekilde AT sözleflmesinin süresinin uzat›lmas› ya da AT sözleflmesinde ilave ifl nedeniyle de¤ifliklik yap›lmas› halinde, AT yüklenicisi
yeniden sertifika almak üzere yeni
sözleflme ve daha önce verilen Katma De¤er Vergisi ‹stisna Sertifikas› ile
birlikte Maliye Bakanl›¤› Gelir idaresi
Baflkanl›¤›na bir yaz› ekinde baflvuracakt›r.
Çerçeve Anlaflman›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce bafllay›p, Anlaflman›n yürürlü¤e girdi¤i tarih itibariyle
hali haz›rda devam eden ve bu Anlaflman›n kapsam›na giren proje, faaliyet ve eylemler çerçevesindeki mal ve
hizmet al›m›, iflleri yapan AT yüklenicileri ve tedarikçiler için de yukar›da
belirtilen esaslar do¤rultusunda ifllem
yap›lacakt›r.
2. Özel Tüketim Vergisi ‹stisnas›n›n
Uygulamas›:
2.1. AT Yüklenicileri Taraf›ndan
ÖTV Ödemeden Mal Temin Edilmesi
AT sözleflmesi kapsam›nda teslim
edilecek mallar ve yap›lacak ifller içinde yer almak üzere, AT yüklenicileri
taraf›ndan do¤rudan ÖTV mükelleflerinden temin edilecek mallar›n ise
Hakemsiz Yaz›lar
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tedarikçi ile sözleflme yap›lmas› ve bu
sözleflme konusu mallar›n AT sözleflmesi kapsam›nda oldu¤unun yararlan›c› taraf›ndan onaylanmas› halinde
ÖTV ödenmeksizin tedarik edilmesi
mümkündür. Tedarikçi, ancak, yüklenici ile yapm›fl oldu¤u sözleflmenin
yararlan›c› taraf›ndan onaylanm›fl halinin kendisine ibraz edilmesi halinde,
söz konusu sözleflmenin bir örne¤ini
almak ve düzenledi¤i fatura ve benzeri evrakta AT sözleflmesine ve Çerçeve Anlaflmaya at›f yapmak suretiyle ÖTV hesaplamayacakt›r.
‹thalatta ise, söz konusu her bir ithalat›n AT sözleflmesi kapsam›nda oldu¤unun haz›rlanacak bir liste ile yararlan›c› taraf›ndan onaylanmas›, bu listenin ve yüklenicide yer alan AT sözleflmesi örne¤inin ilgili Gümrük ‹daresine ibraz› ile ÖTV’ siz ithalat yap›labilecektir. Ancak bu durumda ilgili
Gümrük ‹daresi taraf›ndan düzenlenecek olan makbuzda, AT sözleflmesine ve Çerçeve Anlaflmaya at›f yap›larak ÖTV hesaplanmayacak ve Gümrük ‹daresi taraf›ndan, kendisine ibraz edilen liste ve AT sözleflme örne¤i muhafaza edilecektir.
AT yüklenicileri, AT sözleflmesi kapsam›nda teslim edecekleri mallar veya
sunacaklar› hizmetler veya yapacaklar› ifller ile ba¤lant›l› olarak do¤rudan ÖTV mükelleflerinden temin
edecekleri Amortismana Tabi ‹ktisadi
K›ymetler için ise, ancak söz konusu
k›ymetlerin sadece AT sözleflmesi
Hakemsiz Yaz›lar
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kapsam›nda kullan›lacak k›ymetler olmas› ve bu k›ymetlerin AT sözleflmesi
sonunda yararlan›c›ya bedelsiz devrinin öngörülmüfl olmas› halinde bu
k›ymetleri bafllang›çta ÖTV ödemeksizin alabileceklerdir. Bunun için tedarikçi ile sözleflme yapan AT yüklenicisi, söz konusu sözleflmede bu
mallar›n yüklenicinin taraf oldu¤u AT
sözleflmesi kapsam›nda oldu¤unu ve
sözleflme sonunda yüklenici taraf›ndan yararlan›c›ya bedelsiz olarak devir edilece¤ini de yararlan›c›ya onaylatt›racakt›r. Tedarikçi ancak yüklenici
ile yapm›fl oldu¤u sözleflmenin yararlan›c› taraf›ndan onaylanm›fl halinin
kendisine ibraz edilmesi halinde, söz
konusu sözleflmenin bir örne¤ini almak ve düzenledi¤i fatura ve benzeri evrakta AT sözleflmesine ve Çerçeve Anlaflmaya at›f yapmak suretiyle
ÖTV hesaplamayacakt›r.
Bu Amortismana Tabi ‹ktisadi K›ymetlerin AT sözleflmesinde yer alan
ifllerden baflka ifllerde de kullan›lacak
olmas› halinde, AT yüklenicileri aç›s›ndan iki seçenek söz konusudur. ‹lk
olarak, AT yüklenicileri söz konusu
Amortismana Tabi ‹ktisadi K›ymetleri
bafllang›çta ÖTV ödemek suretiyle
sat›n alacaklar ve AT sözleflmesi sonunda ödenen ÖTV’nin bu k›ymetin
AT sözleflmesi kapsam›nda kullan›lma süresinin, bu k›ymet için belirlenen amortisman süresi oran›na isabet eden k›sm› için bu bölümde yer
alan esaslara göre iade talep edecekM a y › s
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lerdir. Di¤er seçenek olarak, AT yüklenicileri bu k›ymetleri bafllang›çta sat›n al›rken, bu k›ymetlerin AT sözleflmesi kapsam›nda öngörülen kullan›lma süresinin bu k›ymetler için belirlenen amortisman süresi oran›na isabet eden ÖTV tutar›n› ödemeden,
kalan ÖTV tutar›n› ödemek suretiyle
al›m yapabileceklerdir. Bu durumda,
tedarikçi ile sözleflme yapan AT yüklenicisi, bu sözleflmeyi yararlan›c›ya
onaylatt›r›rken bu k›ymetin AT sözleflmesi kapsam›nda ne kadar süre kullan›laca¤›n› da onaylatt›racakt›r. Yararlan›c› onayl› sözleflme kendisine ibraz edilen tedarikçi, söz konusu sözleflmenin bir örne¤ini almak ve düzenledi¤i fatura ve benzeri evrakta
AT sözleflmesine ve Çerçeve Anlaflmaya at›f yapmak suretiyle AT sözleflmesi kapsam›nda kullan›lmas› öngörülen k›s›m için ÖTV hesaplamayacakt›r.
Üçer ayl›k dönemler halinde yap›lacak ÖTV iade taleplerinde, nakten veya mahsuben yap›lacak iadeler, 84
Seri No’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin mal ihrac›ndan do¤an
katma de¤er vergisinin iadesindeki
esaslar çerçevesinde ifllem görecektir. ‹ade için yeminli mali müflavir tasdik raporu ibraz edilen durumlarda
da mal ihrac› için öngörülen limitler
geçerli olacakt›r.
2.2. AT Yüklenicileri Taraf›ndan
ÖTV Ödeyerek Mal Temin Edilmesi
Genel olarak, AT yüklenicileri, AT
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sözleflmesi kapsam›nda teslim edecekleri mallar veya sunacaklar hizmetler veya yapacaklar› ifller ile ba¤lant›l› olarak temin edecekleri Özel
Tüketim Vergisine (ÖTV) tabi mallar
için bafllang›çta ÖTV ödeyerek al›fl
yapacaklard›r. Ancak üçer ayl›k dönemlerle bu kapsamda sat›n ald›klar›
mallar› liste halinde haz›rlayarak, söz
konusu mallar›n AT sözleflmesi kapsam›nda oldu¤unu yararlan›c›ya
onaylatt›racaklard›r. AT yüklenicileri
üçer ayl›k dönemler halinde, ÖTV iade talep dilekçesi ile bu dilekçeye yararlan›c› onayl› ÖTV içeren mal al›m
listesini, bu al›mlara iliflkin fatura ve
benzeri evrak›n asl› veya onayl› fotokopilerini eklemek suretiyle söz konusu al›mlar içerisinde yer alan kendileri taraf›ndan liste halinde hesaplanm›fl ÖTV’ nin iadesi için ba¤l› olduklar› vergi dairesine, ba¤l› olduklar› vergi dairesi olmayanlar ise Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na baflvurabileceklerdir.
2.2.1.AT Yüklenicileri Taraf›ndan
Ödenen Özel Tüketim Vergisinin
‹adesi
AT yüklenicileri, Çerçeve Anlaflma
kapsam›nda olup, bu Anlaflman›n
vergi muafiyetlerine iliflkin hükümlerinin uygulanmaya bafllanm›fl say›ld›¤›
10 Eylül 2000 tarihinden sonra imzalanan ve sonuçlanan veya halen devam eden AT sözleflmeleri kapsam›nda tedarik ettikleri mallar ve/veya suHakemsiz Yaz›lar
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nulan hizmetler ve/veya yapt›rd›klar›
ifller nedeniyle ödedikleri özel tüketim vergilerini, afla¤›daki usul ve esaslara uygun olarak iade alabileceklerdir.
2.2.1.1. Katma De¤er Vergisi ‹stisna
Sertifikas› Alm›fl Bulunan AT
Yüklenicileri
Daha önce AT sözleflmesi kapsam›ndaki mal ve hizmet al›mlar› ve ifllerinin katma de¤er vergisinden istisna
tutulmas› için Maliye Bakanl›¤› Gelir
‹daresi Baflkanl›¤›ndan Katma De¤er
Vergisi (KDV) ‹stisna Sertifikas› alm›fl
bulunan AT yüklenicileri, AT sözleflmesi kapsam›ndaki harcamalar› dolay›s›yla ödedikleri özel tüketim vergilerini makalemizin 3.2.1.3. belirtilen
belgelerle birlikte, ifl ya da ikametgâh
adreslerinin bulundu¤u ildeki 3 S›ra
No.lu Türkiye Avrupa Birli¤i Çerçeve
Anlaflmas› Genel Tebli¤i eki listede
yer alan vergi dairesine baflvurarak
iade alabileceklerdir. ‹fl ya da ikametgâh adresleri Türkiye’de bulunmayan
AT yüklenicileri ise, iade talepleri için
ekli listede isimleri belirtilen vergi dairelerinden herhangi birine baflvurabileceklerdir.
2.2.1.2. Katma De¤er Vergisi ‹stisna
Sertifikas› Almam›fl Bulunan AT
Yüklenicileri
Daha önceden Maliye Bakanl›¤› Gelir
‹daresi Baflkanl›¤›ndan KDV ‹stisna
Sertifikas› almam›fl olan AT yüklenicilerinin, öncelikle, Avrupa Birli¤i ya da
Hakemsiz Yaz›lar
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Türkiye-Avrupa Birli¤i ortak finansman› ile yürütülen projeler, faaliyetler
ve eylemlerle ilgili olarak imzalanan
sözleflmenin; Çerçeve Anlaflma kapsam›nda olan bir AT sözleflmesi, kendilerinin de AT yüklenicisi oldu¤unu
teyit etmeleri zorunludur. Bunun için
AT yüklenicilerinin, baflvuru taleplerini içeren dilekçe, sözleflme makam›nca onayl› “ Bilgi Formu “ve sözleflmenin kendilerince tasdikli bir örne¤i ile
birlikte Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi
Baflkanl›¤›na müracaat etmeleri gerekmektedir.
Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na müracaat eden yüklenicilere,
müracaatlar›n›n uygun bulunmas› halinde, yapm›fl olduklar› sözleflmenin
Çerçeve Anlaflma kapsam›na giren
bir sözleflme oldu¤u, kendilerinin de
bir AT yüklenicisi oldu¤unu belirtilen
bir yaz› verilecektir.
AT yüklenicileri, AT yüklenicisi olduklar›n› belirtilen bir yaz› ve makalemizin 3.2.1.3 bölümünde belirtilen di¤er belgelerle birlikte, ifl ya da ikametgah adreslerinin bulundu¤u ildeki ekli listede yer alan vergi dairesine
baflvurarak iade alabileceklerdir. ‹fl ya
da ikametgah adresleri Türkiye’de
bulunmayan AT yüklenicileri ise, iade
talepleri için 3 S›ra No.lu Türkiye Avrupa Birli¤i Çerçeve Anlaflmas› Genel
Tebli¤i eki listede isimleri belirtilen
vergi dairelerinden herhangi birine
baflvurabileceklerdir.
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2.2.1.3. ÖTV ‹adesi ‹çin ‹stenilen
Belgeler
AT yüklenicileri;
• ‹ade talep dilekçesi,
• Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’ndan al›nan yaz›n›n veya KDV
‹stisna Sertifikas›n›n tasdikli bir örne¤i,
• Yararlan›c› veya sözleflme makam›
taraf›ndan onayl› ÖTV içeren mal
al›m listesi,
• ÖTV içeren mal al›mlar›na iliflkin fatura veya benzeri evrak›n asl› veya
onayl› fotokopileri,
• ÖTV içeren mal al›mlar› içerisinde
yer alan kendileri taraf›ndan hesaplanm›fl iade edilecek ÖTV listesi
ile birlikte vergi dairesine iade için
baflvuracaklard›r
Hem yüklenici hem de yararlan›c› konumunda olan AT yüklenicileri, ÖTV
içeren mal al›m listesini sözleflme makam›na, di¤er AT yüklenicileri ise yaln›zca yararlan›c›ya onaylatacaklard›r.
Hem yüklenici hem de yararlan›c› konumunda olanlardan kas›t, sözleflme
makam› ile imzalad›¤› AT sözleflmesini
uygulayan, yürüten ve ayn› zamanda
da hibeden bizzat yararlananlard›r.
Fatura veya benzeri evrak›n fotokopilerinin verilmesi halinde, AT yüklenicisi taraf›ndan bu fotokopilerin asl›n›n
ayn›s› oldu¤una dair bir flerh verilerek, varsa kafle tatbiki ve imzalanmas›
suretiyle onaylanmas› gerekmektedir.
Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’ndan al›nan yaz›n›n veya KDV ‹sM a y › s
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tisna Sertifikas›n›n örne¤i ise, asl›
gösterilerek iade talep edilen vergi
dairesince tasdik edilecektir.
Sözleflmesi devam eden AT yüklenicileri, ÖTV iade taleplerini üçer ayl›k
dönemler itibariyle yapacaklard›r.
Sözleflmesi sona eren AT yüklenicileri
ise ÖTV iade taleplerini sözleflmenin
tamamland›¤› tarihten itibaren yapabileceklerdir.
2.2.1.4.Vergi Dairesince Yap›lacak
‹fllemler
‹lgili vergi dairesince, yukar›da belirtilen belgelerle birlikte müracaat eden
AT yüklenicisine, öncelikle hiçbir vergi türünden mükellefiyet kayd› bulunmamas› halinde potansiyel bir vergi
kimlik numaras› verilecektir. E¤er herhangi bir vergi türünden mükellefiyet
kayd› varsa, buna iliflkin vergi kimlik
numaras›ndan iade dilekçesi kabul
edilecektir.
ÖTV iade taleplerinde, nakden veya
mahsuben yap›lacak iadeler, 84 Seri
No’lu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤inin mal ihrac›ndan do¤an katma de¤er vergisinin iadesindeki esaslar çerçevesinde ifllem görecektir. ‹ade için yeminli mali müflavir tasdik raporu ibraz edilen durumlarda da mal
ihrac› için öngörülen limitler geçerli
olacakt›r. AT yüklenicilerinin, yaz›m›z›n 3.2.1.3. bölümünde belirtilen belgelerin d›fl›nda belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktad›r.
AT yüklenicileri taraf›ndan iade talep
dilekçesi ile birlikte ibraz edilen MaliHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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ye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’ndan al›nan yaz›n›n veya KDV ‹stisna Sertifikas›n›n örne¤i, asl› görülmek suretiyle Vergi Dairesi Müdürü
veya yetkilendirdi¤i personel taraf›ndan tasdik edilecektir.
3. Damga Vergisi ‹stisnas›n›n
Uygulamas›
Söz konusu Anlaflma uyar›nca hibe
ve muhtemel ortak finansman ile finansman› sa¤lanan sözleflmede yer
alan tutarla s›n›rl› olmak üzere, AT
veya Merkezi Finans ve ‹hale Birimi
(MF‹B) veya bir Uygulay›c› Kurulufl veya hibe yararlan›c›s› taraf›ndan imzalanan hukuki ba¤lay›c›l›¤› olan AT sözleflmeleri, damga vergisinden ve tescil
harc›ndan müstesna tutulmufltur.
4. Veraset ve ‹ntikal Vergisi
‹stisnas›n›n Uygulamas›
Türkiye ile Avrupa Toplulu¤u (AT) taraf›ndan üzerinde ortak olarak anlafl›lan Finansman Anlaflmalar› veya
programlar ve/veya MEDA ve/veya
kat›l›m öncesi yard›m çerçevesinde
Avrupa Toplulu¤u taraf›ndan finanse
edilen ve Türkiye’de gerçeklefltirilecek olan projeler ile ayn› zamanda
Türkiye ile Komisyonun 26 fiubat
2002 tarihinde imzalam›fl oldu¤u
Türkiye Cumhuriyeti’nin Topluluk
Programlar›na Kat›l›m›na ‹liflkin Genel Prensipleri Ortaya Koyan Çerçeve
Anlaflma ile münferit programlar için
geçerli olan Mutabakat Zab›tlar› çerçevesinde finansman› sa¤lanacak
olan projeler, eylemler ve faaliyetleHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

rin yan› s›ra di¤er ilgili Avrupa Toplulu¤u Programlar› çerçevesinde Avrupa Toplulu¤u taraf›ndan finanse edilen ve Türkiye’de uygulanacak olan
projeler kapsam›nda herhangi bir flekilde karfl›l›ks›z olarak kendilerine
transfer edilen mallarla ilgili olarak
bu yukar›da s›ralanan projelerin yararlan›c›lar› veraset ve intikal vergisinden muaf tutulmufltur.
5.Gümrük Vergileri ‹stisnas›
Çerçeve Anlaflman›n ekinde yer alan
ve ‹flbirli¤inin Genel Esaslar›n›n düzenleyen EK A`n›n Vergilendirme Ve
Gümrükler bal›kl› 8/2.maddesinde
AT yüklenicileri taraf›ndan yap›lan
tüm ithalat›n, gümrük veya ithalat
vergileri, harçlar› veya harca tabi olmaks›z›n Türkiye'ye girmesine izin verilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bu
muafiyet sadece AT sözleflmesi kapsam›nda AT yüklenicisi taraf›ndan tedarik edilen mallar ve/veya verilen
hizmetler ve/veya yap›lan ifllere iliflkin
olarak yap›lan ithalata uygulanacakt›r.
6.Gelir Ve Kurumlar Vergisi ‹stisnas›
Çerçeve Anlaflman›n ekinde yer alan
ve ‹flbirli¤inin Genel Esaslar›n›n düzenleyen EK A`n›n Vergilendirme Ve
Gümrükler bal›kl› 8/6.maddesi uyar›nca Türk vatandafl› olmayan ve Türkiye'de ikamet etmeyen gerçek kiflilerin, Türkiye'nin de finansman katk›s›
ile Topluluk taraf›ndan finansman›
sa¤lanan hizmet ve/veya ifl ve/veya
hibe ve/veya efllefltirme sözleflmelerinin ifas›ndan elde ettikleri gelirler
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Türkiye'de gelir vergisine tabi tutulmayacakt›r.
Tüzel kifliler Türkiye'de ifl yeri veya sabit yerleri olmamas› kayd›yla yukar›daki ayn› hükme tabi olacaklar ve bu
gelirleri için kurumlar vergisi istisnas›ndan yararlanacaklard›r.
AT sözleflmelerinden kaynaklanan
kâr ve/veya gelir, bu kâr ve/veya geliri elde eden gerçek ve/veya tüzel kiflilerin Türkiye taraf›ndan onaylanan
ve bu kiflilere uygulanabilir çifte vergilendirme anlaflmalar›n›n hükümleri
uyar›nca, Türkiye'de ifl yeri veya sabit
yerleri var ise, Türkiye'nin vergi sistemine göre vergiye tabi tutulabilir.
III-SONUÇ
Yaz›m›z›n bafl›nda de belirtti¤imiz
üzere Avrupa Birli¤i (AB), Türkiye'nin
AB üyeli¤i öncesinde uyum çal›flmalar›n› desteklemek ve Türkiye'yi AB
üyeli¤ine haz›rlamak amac›yla 2010
y›l›na kadar 2,3 milyar Euroluk hibe
fonu ay›rd›. AB, bu fonu proje baz›nda kulland›r›yor. Hibe verilecek projelerle ilgili karar, AB ve Türkiye taraf›ndan ortak veriliyor. Ancak, baflvuracak projelerin rekabetçi ve çok iyi haz›rlanm›fl olmas› gerekiyor.
AB fonlar›ndan hibe al›narak uygulanacak projeler kapsam›nda proje sahiplerince (AT yüklenicileri) tedarik
edilen mal ve hizmet ile ba¤lant›l› harcamalara Katma De¤er Vergisi, ÖTV,
vb vergi muafiyetleri uygulanmaktad›r.
Bu flekilde AT yüklenicilerine AB`den
temin ettikleri hibeye ek olarak vergiM a y › s
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siz mal almak veya vergi iadesi almak
suretiyle uygulanan vergi istisnalar›
ile projeler için ek mali destek sa¤lanm›fl olmaktad›r.
AB fonlar› ile finanse edilecek projelerle ilgili olarak uygulanan vergi istisnalar›na iliflkin düzenlemeler, Çerçeve Anlaflma ve Çerçeve Anlaflma
Ekleri ile 1,2 ve 3 S›ra No.lu Türkiye
Avrupa Birli¤i Çerçeve Anlaflmas› Genel Tebli¤lerinde yer almaktad›r.
Bu çal›flmam›zda AB fonlar› ile finanse edilecek projeler kapsam›nda uygulanan vergi istisnalar›n›n uygulama
usul ve esaslar›n› bir çal›flmada birlefltirerek iade ifllemlerinin nas›l yürütülece¤ini aç›klamaya çal›flt›k.
KAYNAKÇA
1- 5303 Say›l› Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birli¤i Aras›ndaki Malî ‹flbirli¤i Çerçevesinde Temin Edilecek Malî Yard›mlar›n Uygulanmas›na ‹liflkin Çerçeve Anlaflman›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun ve Ekleri
2- 1 S›ra No.lu Türkiye Avrupa Birli¤i Çerçeve Anlaflmas› Genel Tebli¤i
3- 2 S›ra No.lu Türkiye Avrupa Birli¤i Çerçeve Anlaflmas› Genel Tebli¤i
4- 3 S›ra No.lu Türkiye Avrupa Birli¤i Çerçeve Anlaflmas› Genel Tebli¤i
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YANSITMA HESAPLARININ
KULLANIMININ GEREKL‹L‹⁄‹
ÜZER‹NE B‹R ARAfiTIRMA
A RESERCH NECESSITY ABOUT USING OF
REFLECTION ACCOUNTS
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU *

Öz
994 y›l›nda uygulamaya geçirilen Tekdüzen Muhasebe Sistemi için haz›rlanm›fl olan Tekdüzen Hesap Plan›’nda yer verilen yans›tma hesaplar›n›n
kullan›m› bir taraftan ifllem ve kay›t say›lar›n› art›r›rken di¤er taraftan
e¤itim-ö¤retim esnas›nda ö¤renciler taraf›ndan zor anlafl›lmaktad›r. As›l
önemli nokta, ana hesaplardaki tutarlar›n dönem sonunda di¤er ilgili hesaplara aktar›lmas› fonksiyonuna sahip olan yans›tma hesaplar› olmadan da ana
hesaplar›n kapat›labilece¤idir. Bu çal›flman›n amac› ifllem say›s›n› art›rarak zaman kayb›na neden olan ve mant›ksal aç›dan da karmaflaya neden olan Yans›tma Hesaplar›n›n fonksiyonunu tart›flmaya açmakt›r. Ayr›ca yeni bir düzenlemeyle bu hesaplar›n kald›r›lmas› önerilmektedir.

1

Anahtar Kelimeler: Yans›tma Hesaplar›, Maliyet Hesaplar›, Yans›tmalar
Abstract: The use of the reflection accounts at the Uniform Chart of Account, which was prepared for the Uniform System of Accounts that was put
into practice in 1994, increases the transaction and record numbers and also can not be understood exactly by students during education. The important point is that, the summary accounts can be closed without reflection accounts which transfer the amounts at the summary accounts to the other
relevant accounts. The aim of this study is to set up a new opinion about the
* Kafkas Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
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function of reflection accounts
which cause waste of time by increasing transaction numbers and cause
confusion in terms of rationality. Moreover, it is proposed that these accounts can be repealed with a new
regulation.
Key Words: Reflection Accounts,
Cost Accounts, Reflections.
1. G‹R‹fi
Uzun y›llar boyunca muhasebe sistemimizde yaflanan düzensizli¤i ortadan kald›rmak amac›yla 1994 Y›l›nda
uygulamaya geçirilen Tekdüzen Muhasebe Sisteminin getirdi¤i sistem ve
kolayl›klar oldukça önemlidir. Nitekim o tarihe kadar ülkemiz muhasebe sisteminde belirgin bir düzensizlik
söz konusuydu. Ayn› ifllem, farkl› yerlerde farkl› isimlerle kaydedilebiliyordu. Bu durum mali tablolar›n haz›rlanmas›nda da geçerliydi. Bilanço ve
di¤er mali tablolarda yer alan hesap
isimleri ve kalemler aras›nda tutars›zl›klar olabilmekteydi. Bütün bu düzensizlik ve karmafla Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile birlikte 1994 y›l›ndan itibaren
önemli ölçüde ortadan kald›r›ld›.
Tekdüzen Muhasebe Sisteminin uygulanmas› muhasebe e¤itimi ve uygulamas› bak›m›ndan bir standart
meydana getirmifl ve kavram karga-
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flas›n› önlemifltir. Özellikle flirketler
toplulu¤u içinde yer alan flirketlerin
konsolidasyona ve sektörel analizlere
imkân vermesi yönünden oldukça yararl› olmufltur (Kotar, Ild›r; 1995, 73).
Ancak ad› geçen tebli¤de öngörülen
hesaplar ve baz› aç›klamalarda elefltirilebilecek noktalar mevcuttur (Kutlu;
2003; 472). Bunlardan biri de yans›tma hesaplar›n›n fonksiyonudur. As›l
fonksiyonu ana maliyet hesaplar›n›n
kapat›lmas›n› sa¤lamak olan yans›tma hesaplar›n›n konulmas› gerçekten gerekli miydi? Yans›tma hesaplar› olmadan da ana hesaplar kapat›lamaz m›? ‹fllem say›s›n› art›ran, zaman
ve gereksiz belge tüketimine ve
ö¤retide mant›k karmaflas›na neden
olan bu hesaplar bundan sonraki süreçte kald›r›lamaz m›? Makalemizdeki amac›m›z bu sorulara cevap aramak ve bu konudaki görüfl ve düflünceleri yans›tacak bir araflt›rma yapmak ve yorumlamakt›r.
2. MAL‹YET HESAPLARI
Tekdüzen Hesap plan›’nda maliyet
hesaplar› iki ayr› grupta toplanm›flt›r.
Birinci gruba 7/A, ikinci gruba ise
7/B seçene¤i ismi verilmifltir. ‹simlerdeki 7 rakam› bu hesaplar›n ana grup
kodunu oluflturmaktad›r. Rakam›n
ifade etti¤i anlam afla¤›daki tablodan
kolayl›kla anlafl›labilecektir.
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Tablo 1 - Hesap Gruplar› ve Kod Aral›klar›
Ana Grup Kodu

Kod Aral›¤›

1
2
3

100-199
200-299
300-399

4

400-499

5
6
7

500-599
600-699
700-799
710-782
790-799
800-899
900-999

8
9

Hesap Gruplar›

Bilanço Aktif (Dönen Varl›klar)
Bilanço Aktif (Duran Varl›klar)
Bilanço Pasif (K›sa Vadeli Yabanc›
Varl›klar)
Bilanço Pasif (Uzun Vadeli Yabanc›
Varl›klar)
Bilanço (Özkaynaklar)
Gelir Tablosu Hesaplar›
MAL‹YET HESAPLARI
A Seçene¤i
B Seçene¤i
Bofl
Naz›m Hesaplar

7 Kodu verilen Maliyet hesaplar› tamamen gider ve maliyet hesaplar›ndan
oluflmaktad›r. Baz› kaynaklarda, gelirlerin do¤rudan gelir tablosu hesaplar›na
yaz›l›rken giderlerin önce maliyet hesaplar›na daha sonra gelir tablosu ve bilanço hesaplar›na yaz›lmas›na elefltiriler yöneltilmesine ra¤men maliyet ve giderlerin ayr› hesaplarda takip edilmesinin son derece do¤ru ve gerekli oldu¤u kanaatindeyiz.
7/A Seçene¤i Fonksiyonel esasa göre düzenlenmifltir. Yani yap›lan gider veya katlan›lan maliyetin hangi fonksiyonel birimle ilgili oldu¤u sorusuna cevap
aranmakta ve o fonksiyonel birime kay›t yap›lmaktad›r. Ancak baz› durumlarda yap›lan gider veya maliyetin hangi fonksiyonla ilgili oldu¤u o anda anlafl›lamayabilir. Böyle bir durumda gider da¤›t›mlar› sonucunun beklenmesi gerekmektedir. Di¤er bir ifadeyle, yemekhane, binalar, güvenlik, sosyal ifller vb.
birçok yard›mc› gider yerinin giderlerinin kay›t an›nda kay›t an›nda hangi
fonksiyonel birime ait oldu¤unu tespit etmek mümkün olmayabilir. Bu tür gider yerlerinin giderleri birden çok gider yerine ait olabilir. Bu boflluktan dolay› birçok büyük sanayi iflletmesi ayr› bir maliyet sistemi kurmufl ve bofl b›rak›lan hesaplar› bu amaçla kullanm›flt›r (Kishali, Ifl›kl›lar; 1999; 55).
Küresel rekabetin yo¤un ve ac›mas›z oldu¤u bu dönemde aksak da olsa tam
rekabet piyasas›n›n kurallar› hüküm sürmektedir. Böyle bir piyasada herhangi bir ürünün fiyat›n› piyasa koflullar› belirlemekte ve iflletmeler bu fiyat› ka-

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

M a y › s
Y › l :

-

2 0 0 7

H a z i r a n
S a y › :

8 1

48 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

bullenmek zorunda kalmaktad›rlar. ‹flletmeler kâr›n› art›rabilmek için maliyetlerini düflürmek zorunda kalmaktad›rlar. Kâr› afla¤›daki gibi formüle etti¤imizde ve formüldeki unsurlardan sat›fl fiyat›n› sabit kabul etti¤imizde maliyetlerle kâr aras›nda ters orant›l› bir iliflki ortaya ç›kacakt›r. Maliyet düfltü¤ünde kâr
artacak, maliyet yükseldi¤inde ise kâr azalacakt›r.
Kâr = Sat›fl Fiyat› – Maliyet
Maliyetlerin düflürülmesi ise her fleyden önce etkin bir maliyet kontrolünden
geçmektedir. Bu nedenledir ki, maliyetlerin ayr› hesaplarda ve ayr›nt›l› bir flekilde takip edilmesi son derece önemlidir.
2.1 7/A Seçene¤i
Büyük ve orta büyüklükteki üretim ve hizmet iflletmeleri için zorunlu tutulan
7/A seçene¤inde giderler, fonksiyon esas›na göre düzenlenmifltir. Efl zamanl› kay›t yönteminin kullan›lmas› önerilen bu uygulamada giderler yap›ld›¤›nda
bir taraftan defter-i kebir hesaplar›na “fonksiyon esas›na” göre kaydedilirken
di¤er taraftan yard›mc› defterlerde hem çeflit esas›na hem de ilgili gider yerlerine göre izlenir (Kavak; 2005; 335).
Maliyet hesaplar›, iflletmelerin fiili maliyet veya önceden saptanm›fl maliyet
(standart veya tahmini maliyet) yöntemleri gibi farkl› maliyet yöntemlerinin
uygulanabilece¤i flekilde düzenlenmifltir (Akdo¤an, Sevilengül; 1995; 491).
Fonksiyonel esasa göre düzenlenen 7/A seçene¤inde fonksiyonlar› afla¤›daki
gibi bir s›n›flamaya tabi tutmak mümkündür (Civelek, Özkan; 2004; 48-49)
1.Üretim Fonksiyonu
A. Direkt ‹lk Madde ve Malzeme Giderleri (710)
B. Direkt ‹flçilik Giderleri (720)
C. Genel Üretim Giderleri (730)
2. Di¤er Fonksiyonlar (Üretim D›fl› Giderler)
‹flletme Fonksiyonu

Üretim D›fl› Giderler

Araflt›rma Fonksiyonu…….. 750 Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri
Pazarlama Fonksiyonu……. 760 Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri
Yönetim Fonksiyonu ……..

770 Genel Yönetim Giderleri

Finansman Fonksiyonu……. 780 Finansman Giderleri
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Dönem içinde yukar›da s›ralanan ana hesaplara kaydedilen gider ve maliyetler dönem sonlar›nda yans›tma hesaplar› arac›l›¤› ile ilgili bilanço ve gelir tablosu hesaplar›na aktar›larak maliyet hesaplar›n›n hepsi kapat›lmaktad›r.
2.2. 7/B Seçene¤i
7/B Seçene¤i “gider çeflidi” esas›na göre düzenlenmifltir. Di¤er bir ifadeyle
bu gruptaki hesaplar iflletme fonksiyonuna göre de¤il giderin türüne göre
isimlendirilmifltir. Yap›lan giderin türüne göre ilgili hesaba kay›t yap›l›r. Dönem sonunda ise gider çeflitlerinde toplanan giderler tek bir yans›tma hesab› arac›l›¤› ile ilgili bilanço ve gelir tablosu hesaplar›na aktar›larak maliyet hesaplar›n›n hepsi kapat›lmaktad›r. 7/A Seçene¤inden ayr›lan önemli taraflar›ndan biri de bu grupta tek bir yans›tma hesab›n›n bulunmas›d›r. Bu yans›tma
hesab›, kendinden üste s›ralanan hesaplar›n kapat›lmas›nda kullan›lmakta,
799 kodlu Üretim Maliyeti hesab› kapat›l›rken ise yans›tma hesab› kullan›lmamaktad›r. ‹ki seçene¤i afla¤›daki gibi bir tablo üzerinde karfl›laflt›rmak mümkündür 1.
Tablo 2 - Maliyet Hesaplar›nda Seçeneklerin Karfl›laflt›r›lmas›
7/A SEÇENE⁄‹
Hesab›n Kodu - Ad›
710-Direkt ilk Mad. ve Malz. Gid.
720- Direkt ‹flçilik Giderleri
730- Genel Üretim Giderleri
740- Hizmet Üretim Maliyeti
750- Araflt›rma ve Gelifltirme Gid.
760- Pazarlama Sat›fl ve Da¤. Gid.
770- Genel Yönetim Giderleri
780- Finansman Giderleri

Fonksiyon
Üretim
Üretim
Üretim
Hizmet
Ar-Ge
Pazarlama
Yönetim
Finansman

7/B SEÇENE⁄‹
Hesab›n Kodu – Ad› (Gider Çeflidi)
790- ‹lk Mad. ve Malzeme Giderleri
791- ‹flçi Ücret ve Giderleri
792- Memur Ücret ve Giderle ri
793- D›flar›dan Sa¤lanan Fayda ve Hizmetler

794- Çeflitli Giderler
795- Vergi, Resim ve Harçlar
796- Amortisman ve Tükenme Paylar›
797- Finansman Giderleri
799- Üretim Maliyet Hesab›

Tablodan da görülece¤i üzere, 7/A seçene¤inde iflletme fonksiyonlar› esas
al›nm›flken, 7/B seçene¤inde do¤rudan giderin türü esas al›nm›flt›r.
3. YANSITMA HESAPLARI
Bu hesaplar, "fiili maliyetlerin" uyguland›¤› durumlarda gider hesaplar›nda
toplanan giderlerin tümünün; önceden saptanm›fl maliyet yöntemlerinin kullan›lmas› durumunda ise, bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara
yans›t›lmas›n› sa¤lamak amac›yla kullan›l›r (Resmi; 1992).
1 Yans›tma Hesaplar› ve 7/A seçene¤indeki fark hesaplar› hariç tutulmufltur.
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Dönem içinde maliyet hesaplar›na kaydedilen giderler ara mali tablolar (ayl›k,
üç ayl›k, alt› ayl›k) düzenleyen iflletmelerde ara dönem sonlar›nda yans›tma
hesaplar› arac›l›¤› ile gelir tablosu ve bilanço hesaplar›na yans›t›l›r. Bu ifllem s›ras›nda yans›tma hesaplar› alacakland›r›l›rken, ilgili gelir tablosu ve bilanço
hesaplar› borçland›r›l›r. Sonraki aflamada ise yans›tma hesaplar› ile maliyet hesaplar› (700’lü hesaplar) karfl›l›kl› ters taraflara kaydedilmek suretiyle kapat›l›r (Cemalc›lar, Benligiray ve Sürmeli; 2005; 330).
7/A Seçene¤inde her bir fonksiyonel ana hesaptan sonra bir yans›tma hesab› yer al›rken, 7/B seçene¤inde tek bir tane yans›tma hesab› yer almaktad›r.
7/A Seçene¤inde her ana hesap kendine ait yans›tma hesab› vas›tas›yla kapat›l›rken 7/B seçene¤inde 799 kodlu hesap haricindeki di¤er tüm hesaplar
ortak yans›tma hesab› olan 798 G‹DER ÇEfi‹TLER‹ YANSITMA Hesab› yard›m›yla kapat›l›r.
3.1. Yans›tma Hesaplar›n›n ‹flleyifli
Yans›tma hesaplar›, dönem sonlar›nda maliyet hesaplar›n›n kapat›lmas› s›ras›nda kullan›l›rlar. Dönem boyunca maliyet hesab›n›n borcuna yaz›lan tutarlar dönem sonunda öncelikle yans›tma hesab›n›n alacakl› taraf›na yaz›lmak
suretiyle aktar›lacak olan gelir tablosu veya bilanço hesab›n›n borcuna yaz›l›r.
Sonraki aflamada ise yans›tma hesab› borçlu tarafa ve maliyet hesab› alacakl› tarafa yaz›lmak suretiyle her iki hesap da kapat›l›r. Bu süreci afla¤›daki gibi
örnek olaylar yard›m›yla aç›klayabiliriz.
Örnek: Maliyet hesaplamada 7/A seçene¤i kullanan iflletmenin dönem sonunda hesap toplamlar› afla¤›daki gibi oluflmufltur. Finansman giderlerinin tamam› k›sa vadeli borçlanma gideridir.
760- PAZ. SAT. DA⁄. G‹D.

20.000

770- GENEL YÖNET‹M G‹D.

40.000

780- F‹NANSMAN G‹D.

1.000

Bu veriler do¤rultusunda dönem sonunda yap›lacak kay›t afla¤›daki gibi olacakt›r;
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31.12.200X
631 PAZ. SAT. ve DA⁄ . G‹D.
632 GENEL YÖNET‹M G‹D.
660 KISA VAD. BORÇ. G‹D.
761 PAZ.SAT.DA⁄ G‹D. YANS.
771 GEN. YÖN. G‹D. YANSIT.
781 F‹NS. G‹D. YANSITMA

20.000
40.000
1.000
20.000
40.000
1.000

Yans›tma hesaplar› bu flekilde kullan›ld›ktan sonra ise yukar›da da aç›kland›¤› gibi ana hesaplarla karfl›l›kl› olarak ters tarafa yaz›larak kapat›lacakt›r.
31.1 2.200X
761 PAZ.SAT.DA⁄ G‹D. YANS.
771 GEN. YÖN. G‹D. YANSIT.
781 F‹NS. G‹D. YANSITMA
760 PAZ. SAT.DA⁄ G‹DERLER‹
770 GEN. YÖN. G‹DERLER‹
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹

20.000
40.000
1.000
20.000
40.000
1.000

Yans›tma hesaplar›, hesap plan›na konuldu¤u için kullan›lmak zorundad›r ancak, teorik olarak bu hesaplar kullan›lmadan da ana maliyet hesaplar› kapat›labilir. Yans›tma hesaplar› kullan›lmadan maliyet hesaplar›n›n kapat›lmas›
tek bir kay›tla gerçekleflecekti.
31.12.200X
631 PAZ. SAT. ve DA⁄ . G‹D.
632 GENEL YÖNET‹M G‹D.
660 KISA VAD. BORÇ. G‹D.
760 PAZ. SAT.DA⁄ G‹DERLER‹
770 GEN. YÖN. G‹DERLER‹
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹

20.000
40.000
1.000
20.000
40.000
1.000

Benzer bir örne¤i 7/B seçene¤i için de uygulayabiliriz.
Örnek: 7/B seçene¤i kullanan iflletmenin dönem sonunda baz› hesaplar›n
toplamlar› afla¤›da belirtildi¤i gibidir..
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794 ÇEfi‹TL‹ G‹DERLER

795 VERG‹ RES‹M ve HARÇLAR

10.000

2.000

797 F‹NANSMAN G‹D.

4.000

Çeflitli giderler hesab›ndaki tutar›n % 20’si pazarlama, % 80’i yönetim gider
yerine, vergi resim ve harçlar hesab›ndaki tutar›n tamam› pazarlama gider yerine aittir. Finansman giderleri hesab›ndaki tutar›n % 30’u k›sa, % 70’i uzun
vadeli borçlarla ilgilidir. Yukar›da da bahsedildi¤i gibi 7/B seçene¤inde yaln›zca bir yans›tma hesab›n›n bulunmas› nedeniyle ana maliyet hesaplar›n›n kapat›lmas›nda ortak olarak bu yans›tma hesab› kullan›lacakt›r.
31.12.200X
631 PAZ. SAT. ve DA⁄ . G‹D.
632 GENEL YÖNET‹M G‹D.
660 KISA VAD. BORÇ. G‹D.
661 UZUN VAD . BORÇ. G‹D.
798 G‹DER ÇEfi‹TLER‹ YANS.

4.000
8.000
1.200
2.800
16.000

Bu kay›ttan sonra ise yans›tma hesab› ile di¤er ana hesaplar karfl›l›kl› ters taraflara kaydedilerek kapat›lacakt›r.
31.12.200X
798 G‹DER ÇEfi‹TLER‹ YANS.
794 ÇEfi‹TL‹ G‹DERLER
795 VERG‹, RES‹M ve HARÇ.
797 F‹NANSMAN G‹DERLER‹

16.000
10.000
2.000
4.000

Görüldü¤ü gibi bu seçenekte de dönemsonu ifllemleri yans›tma hesab›n›n
kullan›lmas› nedeniyle nispeten artmaktad›r. Teorik olarak bu ifllemler, tek bir
kay›tla ve yans›tma hesab› kullan›lmadan da gerçeklefltirilebilirdi.
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31.12.200X
631 PAZ. SAT. ve DA⁄ . G‹D.
632 GENEL YÖNET‹M G‹D.
660 KISA VAD. BORÇ. G‹D.
661 UZUN VAD . BORÇ. G‹D.
794 ÇEfi‹TL‹ G‹DERLER
795 VERG‹, RES‹M ve HARÇ.
797 F‹NANSMAN G‹DERLER‹

4.000
8.000
1.200
2.800

10.000
2.000
4.000

Bu noktada flu soru akla gelecektir; “Madem yans›tma hesaplar› kullan›lmadan da ana maliyet hesaplar› kapat›labiliyor, o halde yans›tma hesaplar› gereksiz yere mi hesap plan›na konulmufltur.” Çal›flmam›z›n temel amac› da bu
soruya cevap aramak veya muhasebe meslek mensuplar›n›n bu konudaki düflüncelerini ortaya koymakt›r.
4. YANSITMA HESAPLARININ FONKS‹YONU ÜZER‹NE B‹R ARAfiTIRMA
Yukar› bölümlerde ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z yans›tma hesaplar›n›n gereksiz oldu¤u yönündeki görüflümüzün, muhasebe meslek mensuplar› taraf›ndan da benimsenip benimsenmedi¤ini test amac›yla yap›lan bu araflt›rma,
Kars ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplar›, çal›flanlar› ve ö¤retim elemanlar› aras›nda yap›lan ankete dayanmaktad›r.
4.1. Araflt›rman›n Amac›
Bu araflt›rman›n temel amac› Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤i’nde yer alan hesap plan›ndaki yans›tma hesaplar›n›n gerekli olup olmad›¤›n› sorgulamak ve Kars ilindeki muhasebe meslek mensuplar›n›n ve üniversite ö¤retim elemanlar›n›n bu konuya bak›fllar›n› ortaya koymakt›r
Bu çal›flmada yans›tma hesaplar› ile iliflkili 3 temel soruya cevap aramaya çal›fl›lacakt›r.
1-Araflt›rmam›za kat›lanlar Tekdüzen Muhasebe Sistemini ne ölçüde yararl›
olarak de¤erlendiriyorlar?
2- Araflt›rmam›za kat›lanlar Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤i’nde yer alan hesap plân›ndaki yans›tma hesaplar›n› ne ölçüde gerekli
görüyorlar?
3- Demografik ve çevresel de¤iflkenler aç›s›ndan Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile yans›tma hesaplar›n›n faydas›na iliflkin alg›lamalarda anlaml› bir fark var
m›?
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4.2. Araflt›rman›n Kapsam› ve
Yöntemi
Anket çal›flmas›na dayanan araflt›rmam›z›n evrenini, Kars ilinde faaliyet
gösteren serbest muhasebeci ve mali müflavirler, serbest muhasebeci ve
mali müflavirlerin yan›nda çal›flanlar
ve Kafkas Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ve Kars Meslek
Yüksekokulu, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dal›nda görev yapan
ö¤retim elemanlar› oluflturmaktad›r.
Çal›flmam›zda tam say›ma gidilerek
çevremizde yer alan 18 serbest muhasebeci ve mali müflavire, 34 çal›flana ve 6 ö¤retim eleman›na soru ka¤›d› da¤›t›lm›flt›r. Anketimize 15 serbest muhasebeci ve mali müflavir, 31
çal›flan ve 6 ö¤retim eleman› cevap
vermifltir. Analizlere konu olan anket
say›s› 52 dir.
Bu çal›flmada de¤iflkenleri ölçmek
için maddeler, Tekdüzen Muhasebe
Sistemi ve Yans›tma Hesaplar› araflt›rmalar›na dayanan genifl literatür taramas›ndan sonra oluflturulmufltur.
Anket formlar›n›n güvenilirlikleri
Cronbach Alpha güvenilirlik katsay›s›
ile saptanm›flt›r. Anket formunda
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Tekdüzen Muhasebe Sisteminin faydas›na iliflkin alg›y› ölçmeye yönelik 6
ifade, yans›tma hesaplar›n›n faydas›n› iliflkin alg›y› ölçmeye yönelik 5 ifade yer almaktad›r. Anket formunda
yer alan ifadeler 5’li Likert (5=Kesinlikle Kat›l›yorum 1=Kesinlikle Kat›lm›yorum) fleklinde düzenlenmifltir Ayr›ca anket formunda araflt›rmaya kat›lanlar›n demografik ve çevresel özelliklerini ölçmeye yönelik olarak haz›rlanan 4 ifadeye yer yerilmifltir. Anket
formunda yer alan, Yans›tma Hesaplar›na iliflkin sorular›n Cronbach Alpha güvenilirlik katsay›s› 0,87 dir. Bu
veriler ›fl›¤›nda anket formunun güvenilir oldu¤u söylenebilir.
4.3. Bulgular ve Yorum
4.3.1. Demografik ve Çevresel
De¤iflkenlere ‹liflkin Bulgular
Araflt›rmam›za kat›lanlar›n % 28,8’i
1-5 y›l aras›nda bir süredir muhasebecilik mesle¤iyle u¤raflmakta olup %
42,3’ü önlisans diplomas›na sahiptir.
Araflt›rmaya kat›lanlar›n % 40,4’ü 25
yafl›ndan küçüktür. Deneklerin %
28,8’i serbest muhasebeci ve mali
müflavir, % 59,6’s› çal›flan % 11,5’i
ise ö¤retim eleman›d›r
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Tablo 3 - Demografik ve Çevresel Özellikler
ÖZELL‹K

Y›l

E¤itim

F

%

1Y›ldan Az

12

23,1

1-5

15

6-10

ÖZELL‹K

F

%

-25

21

40,4

28,8 Yafl

26-30

10

19,2

9

17,3

31-35

7

13,5

11-15

10

19,2

36-40

9

17,3

15+

6

11,5

40+

5

9,6

‹lk Ö¤retim

-

-

S.Muh/Mu

15

28,8

Lise

13

25,0

Çal›flan

31

59,6

Önlisans

22

42,3

Ö.Eleman›

6

11,5

Lisans

13

25,0

-

-

-

Lisans Üstü

4

7,7

-

-

-

Pozisyon

4.3.2. Tekdüzen Muhasebe Sistemine ‹liflkin Bulgular
Tablo-4’de Tekdüzen Muhasebe Sistemine iliflkin tan›mlay›c› istatistikler sunulmufltur. Tablodan da izlenebilece¤i gibi “Tekdüzen Muhasebe Sistemi, ifllemleri k›saltarak zaman tasarrufu sa¤lam›flt›r” ifadesine araflt›rmaya kat›lanlar›n % 98’i kat›ld›klar›n›/kesinlikle kat›ld›klar›n› belirtmifllerdir. Anket formumuzda yer alan “Tekdüzen Muhasebe Sistemi ülke genelinde standart bir uygulama sa¤lamas› nedeniyle olumlu sonuçlar do¤urmufltur”, “Tekdüzen Muhasebe Sistemi ifl yükünü azaltm›flt›r” ve “Tekdüzen Muhasebe Sistemi meslek ihtiyaçlar›na önemli ölçüde karfl›l›k vermifltir” ifadeleri de yaklafl›k % 90
oran›nda kat›l›yorum ve kesinlikle kat›l›yorum fleklinde de¤erlendirilmifltir. Yine anket formumuzda yar alan “Tekdüzen Muhasebe Sistemi yönetim ve denetim için önemli kolayl›klar sa¤lam›flt›r” ifadesi araflt›rmaya kat›lanlar›n tamam› taraf›ndan kat›l›yorum ve kesinlikle kat›l›yorum fleklinde de¤erlendirilmifltir. Anket formumuzda yer alan ifadeler içerisinde en az kabul göreni
“Tekdüzen Muhasebe Sistemi içerisinde elefltirilecek eksiklikler ve hatalar
yoktur ifadesidir. Bu ifadeye ankete kat›lanlar›n %19,3’ü kat›l›yorum/kesinlikle kat›l›yorum fleklinde görüfl bildirirken, % 59,6’s› kat›lm›yorum/kesinlikle
kat›lm›yorum fleklinde görüfl bildirmifltir.
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Tekdüzen Muhasebe Sistemine iliflkin ifadelerin de¤erlendirilmesine genel
olarak bakt›¤›m›zda 6 ifadenin genel ortalamas›n›n 4,09 oldu¤u, tercih edilen 312 seçene¤in % 80 inin kat›l›yorum/kesinlikle kat›l›yorum, % 12 sinin
ise kat›lm›yorum/kesinlikle kat›lm›yorum fleklinde bir da¤›l›m gösterdi¤i görülmektedir. Bu verilerin ›fl›¤› alt›nda araflt›rmaya kat›lanlar›n Tekdüzen Muhasebe Sistemini, zaman tasarrufu, yönetim ve denetim kolayl›¤› ve standart uygulama esaslar› sa¤lama, ifl yükünü azaltma ve mesleki ihtiyaçlar› karfl›lama
bak›m›ndan oldukça yararl› bulduklar›, buna karfl›n tekdüzen muhasebe sisteminde elefltirilebilecek hatalar gördükleri söylenebilir.
Tablo 4 - Tekdüzen Muhasebe Sistemine ‹liflkin Tan›mlay›c› ‹statistikler
DE⁄‹fiKEN

1
F %

2
F %

F

3
%

F

4
%

5
F %

-

-

19

36,5

32

61,5

X

SS

Zaman Tasarrufu Sa¤lama

4,57

,60

Standart Uygulama Sa¤lama

4,48

,64

-

-

1

1,9

1

1,9

22

42,3

28

53,8

Eksiklik ve Hata Yoklu¤u

2,28 1,19

14

26,9

17

32,7

11

21,2

7

13,5

3

5,8

‹fl Yükünü Azaltma

4,26 1,03

2

3,8

2

3,8

4

7,7

16

30,8

28

53,8

Meslek ‹htiyaçlar›n› Karfl›l ama

4,34

,78

-

-

1

1,9

7

13,5

17

32,7

27

51,9

Yönetim/Denetim Kolayl›¤›

4,50

,50

-

-

-

-

-

-

26

50,0

26

50,0

4,09

,46

16

,05

22

,07

23

,07

107

,34

144

,46

Genel

-

-

1

1,9

4.3.3. Yans›tma Hesaplar›na ‹liflkin Bulgular
Tablo-5’de yans›tma hesaplar›na iliflkin tan›mlay›c› istatistikler verilmifltir. Tablodan da izlenebilece¤i gibi “yans›tma hesaplar›n›n neden konulmufl oldu¤unu anlayam›yorum” ifadesine araflt›rmaya kat›lanlar›n % 66,3’ü kat›lmad›klar›n›/kesinlikle kat›lmad›klar›n› belirtirken, % 25’i kat›ld›klar›n›/kesinlikle kat›ld›klar›n› belirtmifltir. Yans›tma hesaplar› ile ilgili olarak anket formumuzda yer
alan “yans›tma hesaplar› olmadan maliyet hesaplar› kapat›labilir”, “yans›tma
hesaplar› olmadan dönem sonu ifllemleri tamamlanabilir” ve “yans›tma hesaplar› ifllem say›s›n› art›r›yor” ifadeleri de yaklafl›k % 60 oran›nda kat›lm›yorum ve kesinlikle kat›lm›yorum fleklinde de¤erlendirilmifltir. Yine anket formumuzda yer alan “yans›tma hesaplar› uygulamadan ç›kar›lmal›d›r” ifadesine
araflt›rmaya kat›lanlar›n % 67,3’ü kat›lm›yorum/kesinlikle kat›lm›yorum fleklinde görüfl bildirmifltir.
Yans›tma iliflkin ifadelerin de¤erlendirilmesine genel olarak bakt›¤›m›zda 5
ifadenin genel ortalamas›n›n 2,49 oldu¤u, tercih edilen 260 seçene¤in %60
›n›n kat›lm›yorum/kesinlikle kat›lm›yorum, % 23 ünün ise kat›l›yorum/kesinM a y › s
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likle kat›l›yorum fleklinde bir da¤›l›m gösterdi¤i görülmektedir. Bu verilerin ›fl›¤› alt›nda araflt›rmaya kat›lanlar›n de¤erlendirmelerinde yans›tma hesaplar›n›
yararl› bulduklar›, buna birlikte yans›tma hesaplar›nda elefltirilebilecek yönler
gördükleri söylenebilir.
Tablo 5 - Yans›tma Hesaplar›na ‹liflkin Tan›mlay›c› ‹statistikler
DE⁄‹fiKEN

X

SS

1
F %

2
F %

F

3
%

F

4
%

5
F %

Yans›tma hesaplar›n›n konulma
nede nini anlayam›yorum
Yans›tma hesab› olmadan da
maliyet hesab› kapat›labilir
Yans›tma hesab› olmadan
dönem sonu ifll. tamamlanabilir
Yans›tma hesaplar› ifllem
say›s›n› art›r›yor
Yans›tma hesaplar›
uygulamadan ç›kar›lmal›d›r

2,40 1,30

14

26,9

21

40,4

4

7,7

8

15,4

5

9,6

2,61 1,25

9

17,3

21

40,4

9

17,3

7

13,5

6

11,5

2,59 1,27

11

21,2

18

34,6

9

17,3

9

17,3

5

9,6

2,61 1,31

11

21,2

18

34,6

10

19,2

6

11,5

7

13,5

2,25 1,21

16

30,8

19

36,5

10

19,2

2

3,8

5

9,6

Genel

2,49 1,03

61

,23

97

,37

42

,16

32

,12

28

,11

4.3.4. Demografik ve Çevresel De¤iflkenler Aç›s›ndan Tek Düzen
Muhasebe Sistemi ve Yans›tma Hesaplar›
Çal›flmam›zda ankete kat›lanlar›n; muhasebe mesle¤iyle u¤raflt›klar› y›l, e¤itim düzeyi, yafl ve pozisyon aç›s›ndan Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve yans›tma hesaplar›na verdikleri önem tek yönlü varyans analizi ile (ANOVA) incelenmifltir.
4.3.4.1.Y›l De¤iflkeni aç›s›ndan Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve
Yans›tma Hesaplar›
Afla¤›daki tabloda ankete kat›lanlar›n muhasebecilik mesle¤iyle u¤raflt›klar›
y›l de¤iflkeni aç›s›ndan, Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve yans›tma hesaplar›na verdikleri öneme iliflkin tek yönlü varyans analizi sonuçlar› verilmifltir.
Tablodan da izlenebilece¤i gibi ankete kat›lanlar›n y›l de¤iflkeni aç›s›ndan
Tekdüzen Muhasebe sistemine ve yans›tma hesaplar›na verdikleri öneme iliflkin ortalamalar› aras›ndaki farkl›l›k % 99 (p<,01) ve % 95 (p<,05)önem düzeylerinde istatistiksel olarak anlaml› de¤ildir.
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Tablo 6 - Y›l De¤iflkeni Aç›s›ndan Tek Yönlü Varyans Analizi

Faktör

De¤iflim Kareler
Kayna¤›
Top.

Tek Düzen
Muhasebe
Sistemi
Yans›tma
Hesaplar›

S.D

Kareler
Ort.

F

Önem
Düz.

Grup Aras›
Grup ‹çi
Toplam

,598
10,258
10,856

4
47
51

,149
,218

,685

,606

Grup Aras›
Grup ‹çi
Toplam

2,11
52,648
54,759

4
47
51

,528
1,120

,471

,757

4.3.4.2. E¤itim De¤iflkeni aç›s›ndan Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve
Yans›tma Hesaplar›
E¤itim de¤iflkeni aç›s›ndan, ankete kat›lanlar›n Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve yans›tma hesaplar›na verdikleri öneme iliflkin ortalamalar aras›ndaki
fark incelendi¤inde, araflt›rmaya kat›lanlar›n tek düzen muhasebe sistemine
verdikleri öneme iliflkin ortalamalar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark
görülmezken, yans›tma hesaplar›na verilen öneme iliflkin ortalamalar aras›ndaki fark›n %99 (F=10,890) önem seviyesinde, istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u görülmektedir.
Tablo 7 - E¤itim De¤iflkeni Aç›s›ndan Tek Yönlü Varyans Analizi

Faktör

De¤iflim Kareler
Kayna¤›
Top.

Tek Düzen
Muhasebe
Sistemi
Yans›tma
Hesaplar›

S.D

Kareler
Ort.

F

Önem
Düz.

Grup Aras›
Grup ‹çi
Toplam

,215
10,641
10,856

3
48
51

,072
,22

,323

,809

Grup Aras›
Grup ‹çi
Toplam

22,177
32,583
54,759

3
48
51

7,392
,679

10,890

,000

E¤itim de¤iflkeni aç›s›ndan, yans›tma hesaplar›na iliflkin ortalamalar aras›ndaki fark anlaml› sonuç verdi¤i için, e¤itim de¤iflkenini oluflturan gruplar aç›s›ndan yans›tma hesaplar›na iliflkin ortalamalar incelenmifltir (Tablo-8). Tek yönlü varyans analizi verilerine göre ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark olan yans›tma hesaplar› aç›s›ndan, fark›n hangi gruptan kaynakland›¤›n› test etmek için yap›lan LSD analizi verilerine göre; lisansüstü grubuna
iliflkin ortalaman›n, lise (I-J=2,61ve p=,000)*, önlisans (I-J=,2,06 ve p=,000)
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ve lisans (I-J=1,69 ve p=,001) grubundaki ortalamalardan, lisans grubuna iliflkin ortalaman›n ise (I-J=,92ve p=,006) lise grubuna iliflkin ortalamadan farkl›laflt›¤› görülmektedir.
Bu verilerin ›fl›¤› alt›nda lisansüstü e¤itim alanlar›n yans›tma hesaplar›na verdi¤i önem di¤er gruplara göre daha az oldu¤u söylenebilir. Baflka bir ifade
ile lisansüstü e¤itim alm›fl olanlar yans›tma hesaplar›yla ilgili olarak düzenlenmifl olumsuz sorulara di¤er gruplara oranla daha fazla kat›ld›klar›n› belirtmifllerdir. Yine lisans grubuna iliflkin ortalama lise grubuna iliflkin ortalamadan
farkl›laflt›¤› için lisans e¤itimi alm›fl olanlar›n lise mezunlar›na oranla yans›tma
hesaplar›n› daha düflük düzeyde önemli gördükleri söylenebilir.
Tablo 8 - E¤itim De¤iflkeni Aç›s›ndan Tek Düzen Muhasebe Sistemi
ve Yans›tma Hesaplar›na ‹liflkin Ortalamalar

Faktör
‹lkö¤retim
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

Tek Düzen Muh. Sistemi
X
4,11
4,06
4,16
3,91

S.S
,51
,46
,37
,63

Yans›tma
S.S
,55
,92
,88
,64

X
1,83
2,38
2,75
4,45

4.3.4.3. Yafl De¤iflkeni Aç›s›ndan Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve
Yans›tma Hesaplar›
Tablo-9’da araflt›rmaya kat›lanlar›n yafl de¤iflkeni aç›s›ndan, Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve yans›tma hesaplar›na verdikleri öneme iliflkin tek yönlü varyans analizi sonuçlar› verilmifltir. Tablodan da izlenebilece¤i gibi ankete kat›lanlar›n yafl de¤iflkeni aç›s›ndan Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve yans›tma
hesaplar›na verdikleri öneme iliflkin ortalamalar› aras›ndaki farkl›l›k %99
(p<,01) ve %95 (p<,05)önem düzeylerinde istatistiksel olarak anlaml› de¤ildir.
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Tablo 9 - Yafl De¤iflkeni Aç›s›ndan Tek Yönlü Varyans Analizi

Faktör

De¤iflim Kareler
Kayna¤›
Top.

Tek Düzen
Muhasebe
Sistemi
Yans›tma
Hesaplar›

S.D

Kareler
Ort.

F

Önem
Düz.

Grup Aras›
Grup ‹çi
Toplam

1,436
9,421
10,856

4
47
51

,359
,200

1,791

,147

Grup Aras›
Grup ‹çi
Toplam

1,238
53,522
54,759

4
47
51

,309
1,139

,272

,895

4.3.4.4. Pozisyon De¤iflkeni Aç›s›ndan Tekdüzen Muhasebe Sistemi
ve Yans›tma Hesaplar›
Pozisyon de¤iflkeni aç›s›ndan, ankete kat›lanlar›n Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve yans›tma hesaplar›na verdikleri öneme iliflkin ortalamalar aras›ndaki
fark incelendi¤inde, araflt›rmaya kat›lanlar›n yans›tma hesaplar›na verilen
öneme iliflkin ortalamalar aras›ndaki fark›n %99 (F=16,976) önem seviyesinde, istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u görülmektedir.
Tablo 10 - Pozisyon De¤iflkeni Aç›s›ndan Tek Yönlü Varyans Analizi

Faktör

De¤iflim Kareler
Kayna¤›
Top.

Tek Düzen
Muhasebe
Sistemi
Yans›tma
Hesaplar›

S.D

Kareler
Ort.

F

Önem
Düz.

Grup Aras›
Grup ‹çi
Toplam

,503
10,353
10,856

2
49
51

,252
,211

1,190

,313

Grup Aras›
Grup ‹çi
Toplam

22,413
32,346
54,759

2
49
51

11,207
,660

16,976

,000

Pozisyon de¤iflkeni aç›s›ndan, yans›tma hesaplar›na iliflkin ortalamalar aras›ndaki fark anlaml› sonuç verdi¤i için, pozisyon de¤iflkenini oluflturan gruplar
aç›s›ndan yans›tma hesaplar›na iliflkin ortalamalar incelenmifltir (Tablo-11).
Tek yönlü varyans analizi verilerine göre ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark olan yans›tma hesaplar› aç›s›ndan, fark›n hangi gruptan kaynakland›¤›n› test etmek için yap›lan LSD analizi verilerine göre; ö¤retim eleman› grubuna iliflkin ortalaman›n, çal›flan (I-J=1,47 ve p=,000)* ve serbest
* I-J: Ortalamalar aras›ndaki fark, p:Önem düzeyi
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muhasebeci ve mali müflavir (I-J=2,27 ve p=,000) grubundaki ortalamalardan, çal›flan grubuna iliflkin ortalaman›n ise (I-J=,79 ve p=,003) serbest muhasebeci ve mali müflavir grubuna iliflkin ortalamadan farkl›laflt›¤› görülmektedir
Bu verilerin ›fl›¤› alt›nda ö¤retim elemanlar›n› yans›tma hesaplar›na verdi¤i
önemin di¤er gruplara göre daha az oldu¤u söylenebilir. Baflka bir ifade ile
ö¤retim elemanlar› yans›tma hesaplar›yla ilgili olarak düzenlenmifl olumsuz
sorulara di¤er gruplara oranla daha fazla kat›ld›klar›n› belirtmifllerdir. Yine çal›flan grubuna iliflkin ortalama serbest muhasebe grubuna iliflkin ortalamadan
farkl›laflt›¤› için çal›flanlar›n, ifl yeri sahiplerine oranla yans›tma hesaplar›na
daha düflük düzeyde önem verdikleri söylenebilir
Tablo 11 - Pozisyon De¤iflkeni Aç›s›ndan Tekdüzen Muhasebe Sistemi
ve Yans›tma Hesaplar›na ‹liflkin Ortalamalar Faktör
Faktör

Tek Düzen Muh. Sistemi

Yans›tma

X

S.S

X

S.S

S.Muh ve M.Müfl

4,24

,39

1,76

,66

Çal›flan

4,02

,51

2,55

,80

Ö¤retim Eleman›

4,08

,25

4,03

1,18

De¤iflken

SONUÇ
Yapt›¤›m›z uygulama ile ilgili olarak flu sonuçlar› s›ralamak mümkündür;
• Tekdüzen Muhasebe Sisteminin uygulamaya geçirilmesiyle beraber birçok
karmaflan›n ortadan kalkt›¤› ülke genelinde standart bir sistemin oturdu¤u
konusunda yayg›n bir görüfl birli¤i vard›r.
• Tekdüzen Muhasebe Sisteminin ve Tekdüzen Hesap Plân›n›n ifllemleri kolaylaflt›rarak zaman tasarrufu sa¤lad›¤› kabul görmektedir.
• Yans›tma hesaplar› konusunda ise makalemizin teorik bölümünde öne sürdü¤ümüz görüflün a¤›rl›kl› olarak kabul görmedi¤i anlafl›lmaktad›r. Ancak ankete kat›lanlar›n e¤itim seviyesi yükseldikçe nispeten bu görüfle yaklaflma oldu¤u görülmektedir. Bu konudaki görüflümüze kat›l›m›n düflük olmas›n›n nedeni, bu konunun daha önce düflünülmemifl olmas› olabilir.
Tekdüzen Muhasebe Sistemi ihtiyaç üzerine uygulamaya konulmufl, birçok
karmafl›k uygulamaya son vererek ülke genelinde bir standart sa¤lam›flt›r. Bu
görüfl uygulamam›za kat›lan muhasebe meslek mensubu, çal›flanlar› ve üni-
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versite ö¤retim elemanlar› taraf›ndan
da yo¤un kabul görmektedir. Tekdüzen Muhasebe Sisteminin temel unsuru olan hesap plan› da standart uygulaman›n gerçeklefltirilmesinde çok
önemli bir role sahiptir. Ancak içerdi¤i baz› hatalar ve eksiklikler nedeniyle de elefltiriler almaktad›r. Makalemizin ana konusunu oluflturan “yans›tma hesaplar›”n›n fonksiyonu ise
kan›m›zca tart›flma konusu olabilir.
fiayet yukar›da ifade etti¤imiz gibi,
bu hesaplar›n varl›¤›n›n bir anlam›
yok ise hata ve eksiklerin giderilmesine yönelik yap›lacak bir düzenlemede uygulamada ifllemlerin uzamas›na neden oldu¤u düflünülürse
tekdüzen muhasebe sistemi içerisinde varl›¤›n›n gözden geçirilmesi veya yeniden düzenlenerek ele
al›nmas› gerekebilir.
Yans›tma hesaplar›n›n fonksiyonu
konusundaki görüflümüze % 100 kat›l›m beklememekle birlikte as›l amac›m›z bu konuyu tart›flmaya açmakt›r. Bu konunun tart›flmaya aç›lmas›
ve yap›lacak bir düzenlemede dikkate al›nmas›, çal›flman›n amac›na ulaflmas› anlam›na gelecektir.
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ENGELL‹LER ‹LE ENGELL‹
YAKINLARININ
YARARLANAB‹LECEKLER‹
VERG‹SEL DÜZENLEMELER
fiibli GÜNEfi *

1- G‹R‹fi
ngellilerin engelsiz yaflama taleplerinin artmas› ve toplumun giderek bilinçlenmesine paralel olarak toplum hayat›na kat›lmalar›n› kolaylaflt›racak kanun, yönetmelik ve kurumlar ço¤al›p geliflmektedir.

E

Toplumun bir k›sm›n› özürlü veya engelli olarak tan›mlanan insanlar oluflturmaktad›r. TU‹K’in verilerine göre, ülkemizde 2000 y›l› say›m sonuçlar›na göre 1.234.139 özürlü kifli bulunmaktad›r. Bu kiflilerin, çal›flma güçlerinin bir k›sm›n› veya tamam›n› kaybetmeleri sebebiyle vergi yasalar›nda lehlerine bir tak›m düzenlemeler yap›lm›flt›r. Yap›lan bu düzenlemelerin neler oldu¤u burada irdelenecektir.
Ülkemizde yaflayan engellilerin yararlanabilecekleri vergisel düzenlemeler
afla¤›daki s›ralamaya göre irdelenecektir:
1-Gelir Vergisi Kanunuyla düzenlemifl olan sakatl›k indirimi,
2-Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsam›nda, kullan›lmam›fl araç al›m›nda istisna uygulamas›,
3-Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunuyla yap›lan düzenlemeler
2- GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUYLA DÜZENLEM‹fi OLAN SAKATLIK ‹ND‹R‹M‹
2.1-Sakatl›k ‹ndirimi Nedir ve Sakatl›k ‹ndirimi Tutarlar› Ne Kadard›r?
193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 31’nci maddesi hükmüne göre,“Çal›flma
gücünün asgari % 80'ini kaybetmifl bulunan hizmet erbab› birinci derece sa* Vergi Denetmeni
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kat, asgari % 60'›n› kaybetmifl bulunan hizmet erbab› ikinci derece sakat, asgari % 40'›n› kaybetmifl bulunan hizmet erbab› ise üçüncü derece
sakat say›l›r ve afla¤›da sakatl›k dereceleri itibariyle belirlenen ayl›k tutarlar, hizmet erbab›n›n ücretinden indirilir. Sakatl›k ‹ndirimi,
- Birinci derece sakatlar için
440.000.000 lira (0.01.2007’den itibaren, 259 seri No.lu GVGT ile
570-YTL)
- ‹kinci derece sakatlar için
220.000.000 lira (01.01.2007’den itibaren 259 seri No.lu GVGT ile 280 -YTL),
- Üçüncü derece sakatlar için
110.000.000 lirad›r
(01.01.2007’den itibaren 259 seri
No.lu GVGT ile 140- YTL).
Sakatl›k derecelerinin tespit flekli ile
uygulamaya iliflkin esas ve usuller
Maliye, Sa¤l›k ve Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik bakanl›klar›nca bu konuda
müfltereken haz›rlanacak bir yönetmelikle belirlenir.”
Yukar›da belirtilen hükme göre, çal›flma gücünün asgari % 80'ini kaybetmifl bulunan hizmet erbab› birinci derece sakat, asgari % 60'›n› kaybetmifl
bulunan hizmet erbab› ikinci derece
sakat, asgari % 40'›n› kaybetmifl bulunan hizmet erbab› ise üçüncü derece sakat say›l›r.
Sakat say›lanlar›n çal›flma gücü kay›p
oranlar›na göre belirlenen dereceler
itibariyle Sakatl›k indirimi tutarlar›
1.1.2007 tarihinden itibaren,
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- Birinci derece sakatlar için 570-YTL,
- ‹kinci derece sakatlar için 280-YTL,
- Üçüncü derece sakatlar için 140-YTL d›r.
- Bu tutarlar, sakat ücretlilerde ve
bakmakla yükümlü oldu¤u özürlü kifli bulunan hizmet erbab›n›n ayl›k tevkifat matrah›ndan, Serbest Meslek
faaliyetinde bulunan özürlüler ile
bakmakla yükümlü oldu¤u serbest
meslek erbab›n›n ve Basit usulde vergilendirilenlerin y›ll›k beyan edilecek
gelirlerinden indirilir.
2.2- Sakatl›k ‹ndiriminden Kimler
Faydalanacakt›r?
Gelir Vergisi Kanununun 31.maddesine göre sakatl›k indiriminden sadece
ücretliler yararlanmaktayd›. Bu kanunun 89/3. maddesinde 4842 say›l›
kanunla yap›lan de¤ifliklik ile sakatl›k
indiriminin kapsam› geniflletilmifltir.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun
89/3 maddesine göre, serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit
usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31’inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan
y›ll›k indirim, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebilir.
An›lan madde hükme göre, bu indirimden bakmakla yükümlü oldu¤u
özürlü kifli bulunan serbest meslek
erbab› ile hizmet erbab› (tevkifat
matrah› dahil) da yararlan›r.
Bu durumda, sakatl›k indiriminden
afla¤›daki kifliler yararlanabilecektir:
Hakemsiz Yaz›lar
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- Ücretli olarak çal›flan özürlü hizmet
erbab›,
- Serbest meslek faaliyetinde bulunan
özürlü serbest meslek erbab›,
- Basit usulde vergilendirilen özürlüler,
- Bakmakla yükümlü oldu¤u özürlü
kifli bulunan serbest meslek erbab›,
- Bakmakla yükümlü oldu¤u özürlü
kifli bulunan ücretliler
Bunlardan ücretli olarak çal›flan özürlü hizmet erbab› bu indirimden ayl›k
yararlan›r. Yani, ayl›k olarak belirlenen tutarlar bu kiflilerin ayl›k ücretlerinden indirildikten sonra gelir vergisi
kesintisi yap›l›r.
Di¤er taraftan, Serbest meslek faaliyetinde bulunan özürlüler ile basit
usulde vergilendirilen özürlüler taraf›ndan Gelir Vergisi beyannamesi ile
beyan edilen gelirlerinden, 31 inci
maddede yer alan esaslara göre y›ll›k
olarak hesaplanan sakatl›k indirimi,
Gelir Vergisi matrah›na ulafl›l›rken indirim konusu yap›labilir. Yine, bakmakla yükümlü oldu¤u özürlü kifli bulunan serbest meslek erbab› ile hizmet erbab› da söz konusu indirimi,
gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden düflebileceklerdir.
2.3- Sakatl›k indirimi uygulamas›
nas›l yap›lmaktad›r?
Gelir Vergisi Kanununun 31 maddesine göre haz›rlanan "Sakatl›k ‹ndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbab›n›n Sakatl›k Derecelerinin Tespit fiekHakemsiz Yaz›lar
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li ‹le Uygulanmas› Hakk›nda Yönetmelik"le özürlülerin çal›flma gücü kay›p oranlar› belirlenmektedir. Bu Yönetmelik esaslar›na göre oluflturulan
Merkez Sa¤l›k Kurulu özürlü vatandafllar›n yetkili sa¤l›k kurulufllar›ndan
ald›klar› raporlar› görüflerek ödevlilerin çal›flma gücü kay›p oranlar›n› Devlet Bakanl›¤›nca haz›rlanan ve
16.7.2006 gün ve 26230 Resmi Gazete de yay›mlanan Özürlülük Ölçütü, S›n›fland›r›lmas› ve Özürlülere Verilecek Sa¤l›k Kurulu Raporlar› Hakk›nda Yönetmeli¤in Eki Cetvellere göre belirler. Belirlenen çal›flma gücü
kay›p oranlar›na göre girecekleri dereceler Baflkanl›kça belirlenerek ödevlilere tebli¤ edilir.
2.4-Sakatl›k indirim için nereye,
hangi belgelerle Baflvurulacakt›r?
Sakatl›k indiriminden faydalanmak isteyen ödevliler afla¤›da belirtilen belgelerle birlikte Vergi Dairesi Baflkanl›¤› olan illerde ilgili Grup Müdürlü¤üne, Valiliklerde ise Gelir Müdürlü¤üne, Ba¤›ms›z Vergi Dairesi bulunan ‹lçelerde Vergi Dairesi Müdürlü¤e,
Vergi Dairesi olmayan yerlerde Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile afla¤›da
belirtilen belgeler ile birlikte baflvurulacakt›r.
-Özürlü hizmet erbab› ile Hizmet
erbab›n›n bakmakla yükümlü
oldu¤u özürlü kifliler için;
Çal›flt›¤› iflyerinden alaca¤› hizmet erbab› oldu¤unu gösterir belge, üç
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adet foto¤raf, çal›flt›¤› yerden alaca¤›
hizmet erbab› oldu¤unu gösterir belge, özürlü kiflilerin nüfus cüzdan örnekleri, özürlü kifliye bakmakla yükümlü oldu¤unu gösterir belge gerekmektedir.
-Özürlü serbest meslek erbab› için;
Vergi kimlik numaras›n› gösteren belge, Nüfus cüzdan› örne¤i ve üç adet
foto¤raf gerekmektedir.
-Serbest meslek erbab›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u özürlü kifliler için; Serbest meslek erbab›n›n
vergi kimlik numaras›n› gösteren belge, Özürlü kiflilerin nüfus cüzdan› örne¤i ve üç adet foto¤raf›, Özürlü kifliye bakmakla yükümlü oldu¤unu gösterir belge gerekmektedir.
-Basit usulde vergilendirilen özürlüler için;
Vergi kimlik numaras›n› gösteren belge, Nüfus cüzdan› örne¤i ve üç adet
foto¤raf gerekmektedir.
3- KULLANILMAMIfi ARAÇ ALIMINDA
ÖTV ‹ST‹SNASI
31.07.2004 tarihi itibariyle yürürlü¤e
giren 5228 say›l› Kanunla Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7/2 maddesi
hükmünde yap›lan de¤iflikle, bu kanuna ekli II say›l› listedeki mallardan
kay›t ve tescile tabi olanlar›n ilk iktisab›nda engellilere tan›nan istisnan›n kapsam› geniflletilmifltir. An›lan madde hükmüne göre, “(II) say›l› listede yer alan
kay›t ve tescile tâbi mallardan;
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a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600
cm_'ü aflanlar hariç), 87.04 (motor
silindir hacmi 2.800 cm_'ü aflanlar
hariç) ve 87.11 G.T.‹.P. numaralar›nda yer alanlar›n, sakatl›k derecesi %
90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler taraf›ndan,
b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600
cm_'ü aflanlar hariç), 87.04 (motor
silindir hacmi 2.800 cm_'ü aflanlar
hariç) ve 87.11 G.T.‹.P. numaralar›nda yer alanlar›n, bizzat kullanma
amac›yla sakatl›¤›na uygun hareket
ettirici özel tertibat yapt›ran malûl ve
engelliler taraf›ndan,
Befl y›lda bir defaya mahsus olmak
üzere ilk iktisab›,” ÖTV’den istisnad›r.
Kanunun 7’nci maddesinin 5228 say›l› Kanunla de¤iflik 2 numaral› f›kras›
ile (II) say›l› listedeki kay›t ve tescile
tabi mallardan 87.03 (motor silindir
hacmi 1.600 cm_’ü aflanlar hariç),
87.04 (motor silindir hacmi 2.800
cm_’ü aflanlar hariç) ve 87.11 G.T.‹.P.
numaralar›nda yer alanlar›n, sakatl›k
derecesi % 90 veya daha fazla olan
malul ve engelliler ile bizzat kullanma
amac›yla sakatl›¤›na uygun hareket
ettirici özel tertibat yapt›ran malul ve
engelliler taraf›ndan befl y›lda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisab›
vergiden istisna edilmifltir.
Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi
KDV’nin matrah›na dahil oldu¤undan istisna tutar›n›n %18’i tutar›nda
KDV de hesaplanmayacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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3.1-Sakatl›k Dereceleri % 90 ve
Daha Fazla Olan Malûl ve Engelliler
Ad›na Kay›tl› Araçlarda ‹stisna
Uygulamas›:

3.2- Malul ve Engelliler Taraf›ndan
Bizzat Kullanmak Amac›yla ‹lk
‹ktisab› Yap›lan Araçlarda ‹stisna
Uygulamas›:

(II) say›l› listedeki kay›t ve tescile tabi
araçlardan 87.03 (motor silindir hacmi 1600 cm_’ü aflanlar hariç), 87.04
(motor silindir hacmi 2800 cm_’ü
aflanlar hariç) ve 87.11 tarife pozisyonlar›nda yer alanlar›n, sakatl›k derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler taraf›ndan befl y›lda
bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisab› ÖTV’den müstesnad›r. Bu istisnadan yararlanmak için, sakatl›k derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engellilere ait tafl›t›n özel tertibatl› olmas› flart› aranmayacakt›r. Sakatl›k dereceleri, Özürlülere Verilecek
Sa¤l›k Kurulu Raporlar› Hakk›nda Yönetmelikle belirlenen esaslara göre
tespit edilecektir. Söz konusu Yönetmeli¤e göre sakatl›k derecesi % 90
veya daha fazla oldu¤una dair yetkili
sa¤l›k kurulufllar›ndan al›nacak sa¤l›k
kurulu raporu, araçlar›n ilk iktisab›n›n
yap›laca¤› motorlu araç ticareti yapanlar taraf›ndan vergi dairesine verilecek 2A numaral› ÖTV beyannamesine eklenecek ve beyannamede ÖTV
hesaplanmayacakt›r. Vergi dairesince
kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek tahakkuk fifli ve istisna uyguland›¤›n› gösteren “ÖTV Ödeme
Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe
verilecektir.

II) say›l› listedeki kay›t ve tescile tabi
araçlardan 87.03 (motor silindir hacmi 1600 cm_’ü aflanlar hariç), 87.04
(motor silindir hacmi 2800 cm_’ü
aflanlar hariç) ve 87.11 tarife pozisyonlar›nda yer alanlar›n, bizzat kullanmak amac›yla sakatl›¤›na uygun
hareket ettirici özel tertibat yapt›ran
malul ve engelliler taraf›ndan ilk iktisab› ÖTV’den istisna edilmifltir. Bu istisnadan yararlanan kiflilerin istisna
uygulanan ilk iktisaplar›na iliflkin olarak mükellefler taraf›ndan verilecek
ÖTV beyannamesine;

Hakemsiz Yaz›lar
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-Al›c›n›n maluliyeti veya sakatl›¤› ile
özel tertibat yapt›r›lan araçlar› kullanabilece¤ine dair Özürlülere Verilecek Sa¤l›k Kurulu Raporlar› Hakk›nda
Yönetmelik hükümleri uyar›nca yetkili sa¤l›k kurulufllar›ndan al›nan sa¤l›k
kurulu raporu,
- Arac›n sakatl›¤a uygun olarak tadil
edildi¤ine dair teknik belgenin asl› veya noter onayl› örne¤i,
-Al›c›n›n“H” s›n›f› sürücü belgesinin
fotokopisi,
eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacakt›r.
Vergi dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek, araçta
yap›lan özel tertibat›n raporda yaz›l›
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sakatl›¤a uygun hareket ettirici bir tadilat oldu¤u tespit edilecektir. Bu tespit üzerine tahakkuk fifli ve istisna uyguland›¤›n› gösteren “ÖTV Ödeme
Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe
verilecektir.
3.3-‹lk ‹ktisab›nda ‹stisna Uygulanan
Tafl›tlar›n Devri Halinde Vergileme:
ÖTV Kanununun 15 inci maddesinin
2 numaral› f›kras›n›n (a) bendi hükmü gere¤ince, (II) say›l› listedeki mallardan kay›t ve tescile tabi olanlar›n
ilk iktisab›nda ÖTV istisnas›ndan yararlananlar›n, bu tafl›t› istisnadan yararlanmayan bir kifli veya kuruma
devretmesi halinde, bu devir dolay›s›yla ad›na kay›t ve tescil ifllemi yap›landan, ilk iktisaptaki matrah üzerinden, kay›t ve tescil tarihindeki orana
göre, bu tarihte tarh ve tahakkuku
yap›lacak olan ÖTV tahsil edilecektir.
An›lan maddenin 3 numaral› f›kras›n›n Maliye Bakanl›¤›na verdi¤i yetkiye istinaden, bu ifllemde al›c›n›n beyanname vermesi suretiyle vergileme
yap›lmas› uygun görülmüfltür. Buna
göre malul ve sakatlarca ilk iktisab›nda istisna uygulanan motorlu tafl›tlar›n, istisnadan yararlanmayan kifli veya kurumlarca bunlardan iktisab›ndan önce, al›c›lar taraf›ndan (2A) numaral› ÖTV beyannamesi düzenlenerek, bu ifllemin yap›ld›¤› yerde tek
vergi dairesi varsa bu vergi dairesine,
birden fazla vergi dairesi varsa motorlu tafl›tlar vergisi ile görevli vergi
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dairesine verilecek ve vergi ödenecektir. Beyannamede matrah olarak,
arac›n istisnadan yararlan›larak ilk iktisab›ndaki matrah; oran olarak ise
arac›n malul veya sakattan iktisab› tarihinde geçerli olan oran yaz›larak
vergi hesaplanacakt›r.
Ancak ilk iktisab›nda istisna uygulanan söz konusu tafl›t araçlar›n›n veraset yoluyla intikallerinde bu hüküm
uygulanmayacakt›r.
4- MOTORLU TAfiITLAR VERG‹S‹
KANUNUYLA YAPILAN
DÜZENLEMELER:
5035 say›l› Kanun’un 22 nci maddesi
ile Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu’nun istisnalara iliflkin 4 üncü maddesinin (c) bendi; “Sakatl›k dereceleri
%90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlar›na kay›tl› tafl›tlar ile di¤er malûl ve engellilerin, bu durumlar›na uygun hale getirilmifl özel tertibatl› tafl›tlar.” olarak yeniden düzenlenmifltir. Bu yeni düzenleme, 01.01.2004
tarihi itibariyle geçerlilik kazanm›flt›r.
Yap›lan düzenleme ile malûl ifadesine engelliler ifadesi eklenmifl, malûl
ve engellilerin bu istisnadan yararlanma flart› olan “bizzat kullanmak”
zorunlulu¤u uygulamadan kald›r›larak; sakatl›k dereceleri % 90 ve daha
fazla olan malûl ve engellilerin adlar›na kay›tl› tafl›tlar ile di¤er malûl ve
engellilerin adlar›na kay›tl› olan ve
malûl ve engellilerin bu durumlar›na
uygun hale getirilmifl özel tertibatl›
Hakemsiz Yaz›lar
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tafl›tlar motorlu tafl›tlar vergisinden
istisna edilmifltir. An›lan istisnan›n uygulama flekli afla¤›da aç›klanm›flt›r.

vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

4.1- Sakatl›k Dereceleri % 90 ve
Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere
Ait Tafl›tlarda ‹stisna Uygulamas›:

4.3- Malûl ve Engelliler ‹stisnas›
‹le ‹lgili Bildirim:

Sakatl›k dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlar›n› tam teflekküllü Devlet hastanesinden al›nm›fl olan sa¤l›k kurulu
raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu
malûl ve engellilerin kendi adlar›na
kay›t ve tescil edilmifl olan tafl›tlar›,
motorlu tafl›tlar vergisine tabi tutulmayacakt›r. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malûl ve engellilere ait tafl›t›n özel tertibatl› veya
özel tertibatl› hale getirilmifl olmas›
flart› aranmayacakt›r.
4.2-Di¤er Malûl ve Engellilere Ait
Tafl›tlarda ‹stisna Uygulamas›:
Sakatl›k dereceleri % 90 dan az olan
malûl ve engellilerin bu durumlar›n›;
tam teflekküllü Devlet hastanesinden
al›nan sa¤l›k kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlar›na kay›t
ve tescilli olan tafl›tlar›n engellilik haline uygun özel tertibatl› veya özel tertibatl› hale getirilmifl tafl›tlar oldu¤unu belirten “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin ilgili tescil kurulufllar›nca
onaylanm›fl örne¤i ile “Araçlar ‹çin
Teknik Belge” ve “Proje Raporu”nun
asl› veya noter onayl› örne¤ini ilgili
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Malûl ve engelliler istisnas›ndan yararlanacak olan malûl ve engelliler taraf›ndan; genel tebli¤ ekinde örne¤i
bulunan (EK:1) “Malûl ve Engelliler
Ad›na Kay›t ve Tescilli Tafl›tlarda Motorlu Tafl›tlar Vergisi ‹stisnas› Bildirim
Formu” düzenlenerek (Bildirim Formu’nun internetteki www.gib.gov.tr
adresinde bulunan örne¤inin düzenlenmesi mümkün bulunmaktad›r.) istisnadan yararlanmak için gerekli
olan di¤er belgeler ile birlikte ilgili
vergi dairesine verilecektir.
5- SONUÇ
Çal›flma güçlerinin bir k›sm›n› veya tamam›n› kaybetmifl engelliler, toplum
içerisinde daha iyi koflullarda yaflamay› hak etmektedirler. Bu bak›mdan,
Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmifl olan sakatl›k indirimi ile engellilere daha az vergi ödettirilerek, bir tür
ekonomik destek sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi ile
Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunlar› ile
mamul ve engellilere yönelik yap›lan
düzenlemelerle bu kiflilerin araç almalar› teflvik edilmeye ve böylelikle
daha iyi koflullarda yaflamalar›na destek sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Ancak,
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ÖTV kapsam›ndaki istisna vergiyi bir
anlamda ötelemektir. Zira, iktisap
edilen arac›n sat›fl› durumunda bu
ÖTV’nin ödenmesi söz konusu olmaktad›r. Bu kapsamda, söz konusu
ÖTV istisnas›ndan yararlan›larak iktisap edilen arac›n belli bir müddet(örne¤in 20 y›l) sonra sat›fl› durumunda
ÖTV’nin istenmemesi hususunda yeni bir düzenlemeye gidilmesi engelliler için önemli bir destek anlam›na
gelecektir.
Engelli kiflilerin yaflam standartlar›n›n
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daha iyi duruma gelmesi ad›na bu
vergisel desteklerin art›r›lmas› yerinde olacakt›r.
KAYNAKÇA:
-Günefl, fiibli, (2006) “Engelliler lehine
düzenlemeler”, Lebib Yalk›n Mevzuat
Dergisi, Say›:36 Aral›k –
- Gelir Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunlar› ve Tebli¤leri
-www.tuik.gov.tr
-www.gib.gov.tr
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B‹R fiAHIS ‹fiLETMEN‹N L‹M‹TED
fi‹RKETE DEVRED‹LMES‹ VE
GENEL HATLARIYLA DEV‹R ‹fiLEM‹N‹N
AfiAMALARI
Suat Ç‹ÇEK*
F›rat Coflkun GÜÇLÜ**

I. G‹R‹fi
lafl›m ve iletiflim teknolojisindeki süratli geliflim dünyan›n fiziksel alan›n›
küçülterek mallar›n, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolafl›m›na ve
rekabetin yo¤unlaflmas›na neden olmufltur. Böyle bir geliflme karfl›s›nda flah›s ve/veya küçük aile iflletmelerinin rekabet flans› zay›flam›fl, hatta imkans›z hale gelmifltir. Bu nedenle iflletmelerin ya içsel, ya da d›flsal olarak büyümeleri has›l olmufltur. fiirketler içsel ya da d›flsal büyüme yoluyla; sermaye
art›r›m› sa¤lamakta, ifl bölümü oluflturmakta, riski minimize etme yoluna gitmektedirler 1.

U

Bu kapsamda kanun koyucu aile iflletmesi konumundaki küçük ölçekli iflletmeleri sermaye flirketine dönüfltürmek, bunlar›n kurumlaflmas›na zemin oluflturmak, ekonomide istihdam, üretim ve katma de¤er art›fl›n› sa¤lamak, ihracat yapabilen, dünya piyasalar›nda rekabet edebilen, marka haline gelmifl,
sermaye yo¤un büyük ölçekli iflletme yap›s›n› yayg›nlaflt›rmak amac›yla GVK 2 ’n›n
81/2. maddesi KDV Kanunu 3’nun 17/4-c maddesi ile Harçlar Kanunu4 ’nun
123. maddesinde yer alan düzenlemeleri yapm›flt›r. Yap›lan söz konusu dü*
**
1
2
3
4

Denetçi / S.M. Mali Müflavir
Denetçi Yard›mc›s›
DEM‹R, 2006, 6-8
06.01.1961 Tarih ve 10700 Say›l› Resmi Gazete
02.11.1984 Tarih ve 18563 Say›l› Resmi Gazete
17.07.1964 Tarih ve 11756 Say›l› Resmi Gazete
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zenlemeler ile ferdi iflletmelerin sermaye flirketine devir veya dönüflümü
esnas›nda de¤er art›fl› kazanc› ile
KDV hesaplanmayaca¤›n› ve ayr›ca
ferdi iflletmenin aktifinde yer alan nakil vas›tas› ile gayrimenkullerin trafik
ve tapu siciline sermaye flirketi ad›na
tescilinde harç al›nmayaca¤›n› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Ferdi bir iflletmenin birer sermaye flirketi olan anonim flirket ile limited flirkete devri genel itibariyle ayn› hükümlere tabidir. Bu yaz›m›z›n afla¤›daki bölümlerinde ise ferdi bir iflletmenin limited flirkete devredilmesi
hususu TTK ve vergi mevzuat› aç›s›ndan irdelenmifl, ayr›ca devir iflleminin
aflamalar› aç›klanm›flt›r.

lecek de¤erler, ferdi iflletmenin gerçek aktif ve pasifi olacakt›r. ‹flletme
sahibine ait flahsi de¤erlerin bu bilançoya dahil edilmesi mümkün de¤ildir.
Öte yandan; TTK’n›n 520. maddesinde ayni sermaye karfl›l›¤› edinilen
paylar›n üç y›l geçmedikte baflkas›na
devrinin mümkün olmad›¤› hüküm
alt›na al›nm›flt›r. TTK’n›n bu maddesindeki hüküm limited flirkete devredilen ferdi iflletme sahiplerinin devir
bilançosuna göre öz sermayesi kadar
sahip olduklar› paylar› için de geçerlidir. Ayr›ca limited flirkete devredilen
ferdi iflletmenin borç ve alacaklar› limited flirket bünyesinde aynen devam edecektir.

II. YASAL DÜZENLEMELER

B) GEL‹R VERG‹S‹ KANUNU’NDA
YER ALAN DÜZENLEMELER

A- TÜRK T‹CARET KANUNU’NDA
YER ALAN DÜZENLEMELER
Ferdi bir iflletmenin limited flirkete
devri, limited flirket aç›s›ndan sermaye art›r›m› hükmündedir. Limited flirketlerde sermaye art›r›m› için esas
sermayenin 2/3’ünü temsil eden ortaklar›n karar› ile örnek ana sözleflmenin 6. maddesinin TTK’n›n 139 ve
508. maddelerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, bir flah›s iflletmesi, bir
limited flirket taraf›ndan tüm aktif ve
pasifi ile sat›n al›narak o iflletme sahiplerine devir bilançolar›na göre hesaplanan öz sermaye tutar›nda pay
verilir. Ancak, limited flirkete devredi-

GVK’n›n 81/2. f›kras›nda; “Kazanc›
bilanço esas›na göre tespit edilen bir
ferdi iflletmenin bilançosunun bir sermaye flirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunmas›, devir alan
flirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi iflletmenin sahip veya sahiplerinin flirketten devir
bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutar›nda ortakl›k pay› almas›
(Bu ortakl›k pay›n› temsil eden hisse
senetlerinin nama yaz›l› olmas› flartt›r.)” halinde de¤er art›fl› kazanc› hesaplanmayaca¤›, vergileme yap›lmayaca¤› hükmü yer almaktad›r.
Gelir Vergisi Kanunu’nun bu hükmüne göre bir ferdi iflletmenin limited
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flirkete vergiden muaf olarak devri
için aranan flartlar afla¤›daki gibidir:
a. Kazanc› bilanço esas›na göre tespit edilen ferdi iflletmenin bilançosunun bu sermaye flirketine aktif ve pasifiyle devir olmas› gerekmektedir.
b. Devir alan flirketin bilançosuna, devir olunan ferdi iflletmenin bilançosu
aynen geçmelidir.
c. Devir edilen ferdi iflletmenin sahip
veya sahiplerinin flirketten devir bilançosuna göre haz›rlanan öz sermaye
tutar›nda ortakl›k pay› almas› zorunludur (bu ortakl›k pay›n› temsil eden hisse senetlerinin nama yaz›l› olmas› flartt›r).
Ancak, limited flirketlerde ortaklar taraf›ndan konulan sermaye için anonim flirketlerde oldu¤u gibi hisse senedi verilemeyece¤inden, parantez
içi hükmünün limited flirketler için uygulanama olana¤› bulunmamaktad›r.
Kanaatimizce limited flirket pay defterine devir yolu ile limited flirkete ortak olanlar›n ad ve soyadlar›, pay
miktarlar›, pay›n devir ve intikali ile ilgili de¤iflikliklerin kaydedilmesi yeterli olacakt›r. Bu ifllemler neticesinde
devir al›nan ferdi iflletme aktifi ve pasifi ile limited flirket içinde yok oldu¤undan, bu ferdi iflletmenin borcu ve
alaca¤› da limited flirkete geçmektedir.
Öte yandan ferdi iflletmenin Ticaret
Bakanl›¤›’n›n 1980/5 say›l› sirkülerindeki prosedüre uyulmak suretiyle ser-

maye flirketine devredilmesinde devir
karar›n›n al›nd›¤› tarih ile devrin gerçekleflti¤i tarih aras›nda zorunlu olarak geçen süredeki faaliyet neticesinde do¤an ticari kazanç ferdi iflletmeye ait olacakt›r.
Bu kapsamda, limited flirkete devredilen ferdi iflletmenin devir bilançosunda yer alan kâr›, flahsi ticari kazanç olarak vergilendirile-cektir. Devir
ve dönüflüm bilançolar›nda yer alan
aktif de¤erler, aynen devredilmek ve
aynen devral›nmak flart›yla de¤er art›fl› kazanc› do¤mayacak ve vergileme yap›lmayacakt›r 5.
C) KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
KANUNU’NDA YER ALAN
DÜZENLEMELER
3065 Say›l› KDV Kanunu’nun 1/1.
maddesinde; Türkiye’de yap›lan ticari, sinai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki mal teslimleri ve hizmet ifalar›n›n KDV’ye tabi bulundu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.
Ancak ayn› Kanun’un 17/4-c maddesinde ise Gelir Vergisi Kanunu’nun
81. maddesinde belirtilen ifllemlerin
KDV’den istisna oldu¤u belirtilmifltir.
Buna göre, bilanço esas›na göre defter tutan bir ferdi iflletmenin Gelir
Vergisi Kanunu’nun 81. maddesi gere¤ince kül halinde limited flirkete
devredilmesi katma de¤er vergisine
tabi olmayacakt›r 6. Buna ayk›r› ola-

5 Uslu, 2000, 1-4
6 G‹B.4.34.16.01/GVK-81/2 say›l› özelge
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rak yap›lacak di¤er bütün devirlerde
Katma De¤er Vergisi Yasas› aç›s›ndan vergi al›nmas› ile karfl›lafl›lacakt›r.
Öte yandan; KDVK’nun 17/4-c maddesinde düzenlenen istisna çerçevesinde gerçeklefltirilmesi flart›yla, devrolunan veya dönüfltürülen ferdi iflletme taraf›ndan indirim konusu yap›lmay›p sonraki döneme devredilen
KDV, devralan limited flirket taraf›ndan indirim konusu yap›labilir 7.
Ancak, devir ve dönüflüm ifllemleri s›ras›nda yap›lan noter vb. masraflar
nedeniyle ödenen KDV ise KDVK’n›n
30/a maddesine göre indirim konusu
yap›lamayacak, iflin mahiyetine göre
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al›nacakt›r 8.
D) HARÇLAR KANUNU’NDA YER
ALAN DÜZENLEMELER
492 say›l› Harçlar Kanununa ekli (4)
say›l› tarifenin 20. maddesinin (b)
bendinde: gayrimenkullerin, irtifak
haklar›n›n ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye flirketlerine sermaye
olarak konulmas›nda ticaret mahkemesince tayin olunan de¤er üzerinden devir alan için ve gayrimenkul
devir hallerinde devir eden için binde
15 oran›nda harç al›nmas› öngörülmüfltür.

Ancak, ayn› Kanunun 5035 Say›l› Kanunun 9. 31. maddesiyle de¤iflik 123.
maddesinin üçüncü f›kras›nda ise
“Anonim, eshaml› komandit ve limited flirketlerin kurulufl, sermaye art›r›m›, birleflme, devir, bölünme ve nev'i
de¤ifliklikleri nedeniyle yap›lacak ifllemler ile bankalar, yurt d›fl› kredi kurulufllar› ve uluslararas› kurumlarca
kulland›r›lacak kredilerin temini ve
bunlar›n teminatlar› ile geri ödenmelerine iliflkin ifllemler harca tabi
tutulmaz.” hükmü yer almaktad›r.
Dolay›s›yla; limited flirkete devrolan
ferdi bir iflletmenin bilânçosunda yer
alan ve devralan kurumun bilânçosuna nakledilen gayrimenkullerin mülkiyet devirleri yap›l›rken tapuda devralan flirket ad›na tescil edilmesi esnas›nda harç ödenmeyecektir.
B) DEV‹R ‹fiLEM‹N‹N AfiAMALARI
1. Devir Al›nacak fiah›s ‹flletmesinin
Öz Sermayesinin Tespiti ‹çin ‹lgili
Ticaret Mahkemesine Baflvurulmas›
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kart›lan “Anonim ve Limited
fiirketlerin Kurulufl ve Ana Sözleflme
De¤iflikli¤i ‹fllemlerine ‹liflkin Esaslar
Hakk›nda Tebli¤”in Ek 2 bölümünde10
yer alan hükümlere göre “Sermaye
art›r›m› ayni sermaye veya firma dev-

7 Dn. 9. D.’nin, 24.04.1996 tarih ve E. 1995/2825, K. 1996/1545 Say›l› Karar› ve MB’nin,
21.09.1994 tarih ve 62941, 18.07.1996 tarih ve 33188 Say›l› Özelgesi
8 K›z›lot, 1998, 1474
9 02.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say›l› Resmi Gazete
10 03 Haziran 2004 Tarih ve 25481 Say›l› Resmi Gazete
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ri yoluyla yap›l›yorsa, bunlar›n tespitine dair bilirkifli raporu ve mahkeme
bilirkifli atama karar›“n›n müracaat dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle flirketin bulundu¤u yerdeki Ticaret Mahkeme’sine veya Ticaret Mahkemesi yok ise bu görevi yerine getiren Asliye Hukuk Mahkemesi’ne flirketin öz sermayesinin tespiti
için ferdi iflletmenin sahibi taraf›ndan
baflvurulmas› gerekmektedir. Mahkeme atayaca¤› bilirkifli vas›tas› ile ferdi
iflletmenin öz sermayesinin tespitini
yapacakt›r.

Ticaret mahkemesi, atayaca¤› bilirkifli
vas›tas› ile iflletmenin öz sermayesinin tespitini yapt›r›r. Devir al›nacak
olan flah›s iflletmesinin (limited flirkete dönüflecek) öz sermayesini tespit
eden mahkemenin bilirkifli atad›¤›na
iliflkin karar› ile bilirkiflinin mahkeme
taraf›ndan tasdik edilen raporunun
tarih ve numaralar› ana sözleflmeye
yaz›lmal›d›r.

Mahkemeye öz sermaye tespiti için
yap›lacak müracaata afla¤›daki belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bir limited flirketin bir ferdi iflletmeyi
devralarak sermaye art›r›m› yapabilmesi için öncelikle ortaklar kurulu taraf›ndan kanunda ve ana sözleflmede
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ana sözleflme de¤iflikli¤i karar›n›n
al›nmas› ve örnek ana sözleflmenin 6.
maddesinin TTK’n›n 139 ve 508.
maddelerine göre afla¤›daki flekilde
düzenlenmesi gerekmektedir 11:

- Ortaklar kurul karar›
- fiirketin son mizan› ve bilançosu
- Vergi levhas›
- Yeni tarihli oda sicil kay›t sureti
- fiirketin ç›kart›lan son mizan›n›n dayana¤› olan yasal defterleri.

2. Limited fiirketin Ana
Sözleflmesindeki Sermaye
Maddesinin Düzenlenmesi

11 Ünlü, 1997, 96
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ESK‹ fiEKL‹
Madde ……..
(Maddenin eski flekli aynen yaz›lacakt›r.)
YEN‹ fiEKL‹
Madde ……….
fiirketin sermayesi ................................... paya ayr›lm›fl ………………. liradan
ibarettir.
Bu sermaye afla¤›daki flekilde tamamen taahhüt edilmifltir.
ORTA⁄IN

PAY

ADI-SOYADI

ADED‹

PAY TUTARI
AYN‹

………………… …………………
……
……

TOPLAM

………………… ………………… ………………
……

………………… …………………

NAKD‹
……

……

………………… ………………… ………………
……

……

……

Önceki sermayeyi teflkil eden ………………………. Paya karfl›l›k olan
……………………. Yeni Türk Liras›n›n tamam› nakden ödenmifltir.
Bu defa art›r›lan ………………………Yeni Türk Liras› ise; Türk Ticaret Kanunu’nun 139 ve 508. maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte devral›nan ………………………………………………….. Ticaret Sicilinin ………………………
say›s›nda kay›tl› ………………………………………..Ferdi ‹flletmesinin öz varl›¤›ndan / (ödenmifl sermayesinden) teflkil etmifl olup, Ferdi ‹flletmenin öz varl›¤›……….………………. Mahkemesinin …………… tarihli, ……………………….. say›l› karar› ve …………………. tarihli bilirkifli raporu ile tespit edilmifl bulunmaktad›r.
Ayni sermaye karfl›l›¤› paylar üç y›l geçmedikçe baflkas›na devredilemez.(TTK.
Md. 520) Ferdi iflletmenin borç ve alacaklar› iflbu limited flirket bünyesinde de
aynen devam edecektir. Yukar›daki de¤ifliklikleri de ihtiva eden yeni ana sözleflme metni notere onaylat›ld›ktan sonra 15 gün içerisinde flirketin merkezinin bulundu¤u Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.
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3. Devir ‹le Beraber Yap›lacak ‹fllemler
3.1. Vergi Dairesine Müracaat
Edilmesi
V.U.K. 12 ’un 161. maddesinde ifli b›rakma “vergiye tabi olmay› gerektiren muamelelerin tamamen durdurulmas› ve sona ermesi” fleklinde tarif
edilmifl ve 168. madde ile ifl b›rakma
ve de¤ifliklik bildirimlerinin, bildirilecek olay›n vukuu tarihinden itibaren
bir ay içerisinde mükellef taraf›ndan
vergi dairesine yap›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Buna göre; kapanacak
olan flah›s iflletmesinin kapan›fl› ile ilgili olarak vergi dairesine bilgi vermek ve flah›s iflletmesini kapatmak
gerekmektedir. Ayr›ca; ayn› süre zarf›nda, devir tarihi itibariyle devredilen
ferdi iflletme ile ilgili elde bulunan fatura, irsaliye, gider pusulas› vb. resmi
belgelerin iptaline iliflkin vergi dairesine gerekli baflvuru ifllemlerinin de yap›lmas› uygun olacakt›r.
Öte yandan, VUK’nun 159. Maddesinde; “Ayn› teflebbüs veya iflletmeye
dahil bulunan iflyerlerinin say›s›nda
vukua gelen art›fl veya azal›fllar›n mükellefler taraf›ndan vergi dairesine
bildirmesinin mecbur oldu¤u”, mezkur kanunun, yukar›da da belirtildi¤i
üzere, 168. maddesinde ise de¤ifliklik
bildirimlerinin bildirilecek olay›n vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde

mükellef taraf›ndan vergi dairesine
yap›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bu
sebeple, ferdi iflletmeyi devralan limited flirket taraf›ndan da devir tarihinden itibaren 30 gün içerisinde vergi
dairesine bilgi verilmesi uygun olacakt›r.
4.2. Sosyal Sigortalar Kurumuna
Devir Bildirgesi Verilmesi
506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu 13 ’nda
el de¤ifltirme kavram›n› tarif eden
özel bir hüküm bulunmamaktad›r.
Ancak; uygulamada kullan›lan bu
kavram›n kullan›ld›¤› hal ve flartlar bu
Kanunun 8. ve 82. maddelerinde mevcuttur. 506 say›l› kanunun 8.maddesinin son f›kras›nda; “Sigortal› çal›flt›r›lan bir iflin veya iflyerinin baflka bir iflverene devrolunmas› veya intikal etmesi halinde de, yeni iflveren bildirge
vermekle yükümlü oldu¤u, bu ifllerde
çal›flan sigortal›lar›n sigorta hak ve
yükümleri devam edece¤i, ayr›ca;
82. maddesinde; “sigortal›lar›n çal›flt›r›ld›¤› iflyeri devredilir veya intikal
ederse, eski iflverenin Kuruma olan
sigorta primi ile gecikme zamm› ve
faiz borçlar›ndan, ayn› zamanda yeni
iflveren de müteselsilen sorumlu olaca¤›, bu hükme ayk›r› sözleflme yap›lamayaca¤›” hükme ba¤lanm›flt›r .
Sosyal Sigortalar Kanunu uygulanmas›nda bir iflyerinin devri; iflyerinin bü-

12 10.01.1961 Tarih ve 10703 Say›l› Resmi Gazete
13 29- 30- 31 Temmuz ve 01 A¤ustos1964 Tarih ve 11766- 11779 Say›l› Resmi Gazete
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tün aktifi, pasifi, tesisat› ve iflçisi ile
birlikte faaliyet halinde baflkas›na
geçmesi olarak de¤erlendirilmektedir. Buna göre, bir ferdi iflletmenin
bir limited flirketine kat›lmas› (devri)
veya dönüfltürülmesi halinde, yeni
kurulan veya di¤er flirketi devralan
flirketin yeni iflveren say›lmas› söz konusu olaca¤›ndan, en geç devir tarihi itibariyle (SSK uygulamalar›ndan
tescil tarihi anlafl›lmaktad›r) ilgili sigorta müdürlü¤üne iflyeri devir bildirgesi (EK-3) verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, sigortal›lar için ayr›ca iflyeri bildirgesi verilmesine gerek
bulunmamaktad›r.
‹flyeri devir bildirgesinin en geç sigortal› çal›flt›rmaya baflland›¤› tarihte verilmemesi durumunda, 506 say›l› Kanun’un 140/a f›kras› gere¤ince, bilanço esas›na göre defter tutuldu¤undan 3 asgari ücret tutar›nda idari
para cezas› uygulanacakt›r 14.
4.3. Ba¤l› Bulunulan Meslek Odas›na
Müracaat Edilmesi
5362 Say›l› Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kurulufllar› Kanunu 15 ’nun oda
üyeli¤inin son bulmas›n› düzenleyen
8/d maddesinde “Vergi mükellefiyetini sildirenlerden alt› ay içinde tekrar
vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyen14
15
16
17

ler”in üyeli¤inin son bulaca¤› belirtilmifltir. Limited flirkete devrolunan veya dönüfltürülen ferdi iflletmenin vergi mükellefiyeti sona erece¤inden
oda üyeli¤i de son bulacakt›r.
Ticaret Sicili Gazetesinde ilânlar yay›mland›ktan sonra ferdi iflletmenin
ba¤l› bulundu¤u meslek odas›na Ticaret Sicili Gazetesi ile beraber müracaat edilerek, ferdi iflletme ile ilgili kay›tlar›n kapat›lmas›n›n sa¤lanmas› gerekmekte olup meslek odas› kayd›
kapat›rken, ferdi iflletmenin baflka bir
flirket içinde yok oldu¤u notunun da
yer almas› uygun olacakt›r 16.
4.4. Duran Varl›klar›n Tescili ile
‹lgili ‹fllemler
Ticaret Sicili Gazetesi’nde devir veya
dönüflüme iliflkin tescil ilânlar› yay›mland›ktan sonra, ferdi iflletmenin aktifinde tapu ve trafik sicili gibi sicillere
tescili gerektiren nakil vas›tas›, gayrimenkul gibi tescili gerektiren varl›klar
var ise ilân gazetesi ile tescilin yap›laca¤› trafik ve tapu gibi yetkili devlet
dairelerine müracaat edilerek yeni flirket ad›na gereken tesciller yapt›r›lmal›d›r 17 .
III. SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME
Küresel rekabet ortam›nda baflar›y›
yakalamak için ucuz fakat kaliteli

Kurt, 2004, 163- 164
07.06.2005 Tarih ve 5362 Say›l› Kanun
Kumkale, 2005, 1-4
Ünver, 2006, 1-4
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ürünler üreten ve modern pazarlama
tekniklerini kullanan flirketlerin baflar›
flanslar› daha yüksek görünmektedir.
Bu süreçte küçük aile iflletmelerinin
kurumsallaflmas› ve rekabet gücü kazanmalar› için sermaye flirketlerine
dönüflmeleri ve devredilmeleri d›flsal
büyüme olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Kanun koyucu küçük aile iflletmelerini sermaye flirketine dönüfltürmek ve
sermaye yo¤un büyük ölçekli iflletme
yap›s›n› yayg›nlaflt›rmak amac›yla
GVK’n›n 81/2. maddesi ve KDVK’n›n
17/4-c maddesi ile Harçlar Kanunu’nun 123. maddesinde yer alan
teflvik mahiyetindeki düzenlemeleri
yapm›flt›r. Yap›lan söz konusu düzenlemeler ile ferdi iflletmelerin sermaye
flirketine devir veya dönüflümü esnas›nda de¤er art›fl› kazanc› ile KDV hesaplanmamas› ve ayr›ca, ferdi iflletmenin aktifinde yer nakil vas›tas› ile
gayrimenkullerin trafik ve tapu siciline sermaye flirketi ad›na tescilinde
harç al›nmayaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Teflvik mahiyetinde olan bu düzenlemeler kapsam›nda yap›lacak devirle
birlikte, idari para cezalar›na muhatap olunmamas› aç›s›ndan baz› aflamalara dikkat edilmesinde fayda görülmektedir. Bu kapsamda, ferdi iflletmeyi devralan kurumun ihtiyaten
VUK’un 168. maddesi uyar›nca 10
gün içerisinde ifle bafllama bildiriminde bulunmas› uygun olacakt›r. Ayr›ca
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

bir ay içerisinde vergi dairesine baflvurularak ferdi iflletmenin kapat›lmas›, ferdi iflletmeyi devralan limited flirketin ise ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine bilgi vermesi, Sosyal Sigortalar
Kanunu uygulamas› aç›s›ndan ise en
geç devir tarihi itibariyle iflyeri devir
bildirgesi (Ek-3) vermesi gerekti¤i
unutulmamal›d›r.
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GAYRI MADD‹ DURAN VARLIKLARIN
MEVZUATIMIZ VE ULUSLARARASI
STANDARTLAR YÖNÜNDEN DURUMU :
fiEREF‹YE ÖRNE⁄‹
THE ASPECT OF INTANG‹BLE ASSETS
ACCORD‹NG TO OUR LEG‹SLAT‹ON AND
INTERNAT‹ONAL STANDARDS: GOODW‹LL
EXAMPLE
Yrd.Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIO⁄LU *
ÖZET
luslar aras› arenada flirket birleflmeleri ve flirket ele geçirmelerinde s›k
karfl›lafl›lan bir kavram olan “flerefiye”, ülkemiz piyasas›nda yabanc› sermayenin bir ak›n halinde özellefltirilen kamu iflletmelerini ve sat›lan özel
iflletmeleri sat›n almaya gelmesiyle birlikte kendini daha bariz bir flekilde hissettirir olmufltur. ‹ster kamu olsun, ister özel sektöre ait iflletmeler olsun, yabanc› sermayenin finansal gücü ve cazibesinin etkisiyle defter ve piyasa de¤erlerinin çok üstünde fiyatlara sat›l›r olmalar›, “flerefiye” kavram›n›n ulusal
ve uluslar aras› bazda tekrar gündemimize almam›z› beraberinde getirmifltir.
Bu çal›flma ile maddi olmayan duran varl›klardan hareketle flerefiye kavram›
üzerinde durulmufl, uluslar aras› standartlardan ve ulusal standartlar›m›zdan
ve mevzuat›m›zdan hareketle piyasadaki s›cak geliflmeler akademik bir bak›flla de¤erlendirilmifltir.
Anahtar Kelimeler: fierefiye, Maddi Olmayan Varl›klar, UFRS, TFRS.

U

* Selçuk Üniversitesi, Karaman ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi, Muhasebe Finansman
Anabilim Dal›.
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ABSTRACT
The goodwill that is met frequently
because of corporate mergers in the
international arena, also becomes
more sensible in our country market
through privatization and the growing foreign capital. Since both state and private sector companies can
be sold at a higher price than their
book and market value with the effect of foreign capital’s financial power and attraction, we put “goodwill” concept on the agenda from
the national and international base.
This paper focuses on goodwill concept, then current events in the market is evaluated by academic viewpoint according to national standards
and legislation and international
standards.
Key Words: Goodwill, Intangible Assets, IFRS, TFRS
1.Girifl
Fizîken var olmayan ama iflletmelerin
yararland›¤› veya yararlanmay› umdu¤u aktiflefltirilmifl gider grubu ve
haklar›n geneline verilen isim “gayr›
maddi duran varl›klar” olup tekdüzen
hesap sistemimizde “maddi olmayan
duran varl›klar” olarak adland›r›lm›flt›r.
Maddi olmayan duran varl›klar grubunda yer alan flerefiye, ‹ngilizcede
“goodwill” olarak kullan›lan terimin
karfl›l›¤› olup, Vergi usul Kanunumuzda “pefltamall›k” olarak yer almaktad›r.
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Bu çal›flma ile bir gayr› maddi (maddi
olmayan) duran varl›k kalemi olan flerefiye üzerinde durulacak, yerli ve yabanc› mevzuat flerefiyeden hareketle
irdelenecektir. Özellikle Türkiye prati¤inde, h›zl› özellefltirmelerin takip
edilmesinde, yabanc› sermayenin yerli iflletmeleri edinimlerinde, flirketlerin
defter de¤erlerinin ve hatta piyasa
de¤erlerinin de üstünde fiyatlara sat›n al›nmas› (Petkim A.fi.nin piyasa fiyat›n›n da üstünde sat›n al›nmas› en
bariz ve güncel bir örnektir.) “flerefiye” noktas›ndan bu irdelemeyi gerekli k›lm›flt›r.
2.Tart›flmalar
fierefiye, iflletmelerin devral›nmas› esnas›nda, iflletme için ödenen bedelle
piyasa rayiç tutar› aras›ndaki net varl›klar›n›n de¤eri aras›ndaki pozitif
farkt›r. E¤er iflletmelerin piyasa rayiç
tutarlar› hesap edilemiyorsa, ilgili iflletmenin bilânçosundaki net defter
de¤eri esas al›nmal›d›r.
fierefiyenin ortaya ç›kmas›nda etkili
olan faktör, devral›nan flirketin sahip
oldu¤u yüksek Pazar pay› ve bu paydan kaynaklanan sektör ortalamas›n›n üzerindeki kâr beklentisi oldu¤u
ileri sürülmektedir (Berstein, 1993,
284 ve Skousen vd., 1998:684). Bu
maddi duran varl›k kaleminin en
önemli özelli¤i, di¤er varl›k kalemlerine ba¤l› olarak ortaya ç›kmas› ve tek
bafl›na al›n›p sat›lmas›n›n pek mümkün olmay›fl›d›r (Akgül, 2003,65-66
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ve Catlett ve Norman, 1968: 20 ve
Hughes, 1982, 187).
Maliyet bedelinin maddi varl›klara
yüklenilemeyen k›sm› olan bir nevi art›k de¤er olan flerefiye, finans kurulufllar›nca hep ihtiyatla yaklafl›lan bir
kalem olup, devral›nan flirketin üstün
kâr edebilme potansiyelinin göstergesi oldu¤u ileri sürülse de bu tutar›n
içinde ba¤ka faktörlerinde yer alabilece¤i göz ard› edilmemelidir (Bernstein, 1993, 285 ve Ak›fl›k, 2003, 87).
Bir flirket devral›n›yorken dikkat edilmesi gereken en bafltaki husus, sat›fl
rakam›n› olabildi¤ince varl›klar üzerinde da¤›tmak yani flerefiye olarak
yaz›lacak rakam› azaltmakt›r (Akgül,
2003, 66).
Yüksek tutarlardaki flerefiye kaleminin kreditörlerce flüpheli bir bak›fl› beraberinde getirmesinin yan›nda bu
maddi olmayan duran varl›k kaleminin flirket kârlar›n› azaltan bir özelli¤i
olmas›ndan dolay› da flirketin sahip
ve yöneticilerince pek istenmeyen bir
fley oldu¤u da unutulmamal›d›r (Ak›fl›k, 2003: 88).
fierefiye, rayiç bedelle maliyet bedeli
aras›ndaki farkt›r. ‹flletmenin varl›klar›na ait rayiç de¤erinin hesaplanmas›ndaki esas amaç, varl›klar›n defter
de¤erlerinin, iktisap edildi¤i tarihteki
maliyet bedelini (tarihi de¤erini) göstermesinden dolay› al›c› ve sat›c› için
anlam›n› yitirmifl olmas›d›r.
fierefiye’nin kayna¤› devral›nan flirket
Hakemli Yaz›lar
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üzerinden ortalama üzeri kâr beklentisidir. fiirket devralma, sat›n alma ve
ele geçirmelerinin arkas›ndaki amaç
bilânçolarda gösterilen bir tak›m aktif
unsurlara sahip olmak de¤ildir, ilgili
iflletmelerin piyasadaki gücü ve kâr
potansiyelidir (Walker, 1953, 210).
3. Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› (IFRS) Yönünden ve
Amerikan Muhasebe Standartlar›
(US GAAP) Uygulamas›nda fierefiye
fierefiyelere iliflkin amortisman uygulamas› ABD örne¤inde azami 40 y›l
iken 142 numaral› Finansal Muhasebe Standard› ile 2001 y›l›nda bu uygulama sona ermifltir (Delaney vd.,
2002, 381). fiimdiki uygulama ise
sektör ortalamas›n›n üzerindeki kârl›l›k tamamen yada k›smen ortadan
kalkmas› durumunda aktifler aras›na
kaydedilen flerefiye tutar› üzerinde
düzeltmelere gidilece¤i fleklindedir.
Net defter de¤eri, geri kazan›labilir
de¤erden fazla oldu¤unda, net defter de¤eri ile gerçe¤e uygun de¤er
aras›ndaki fark gider yaz›larak muhasebelefltirilecektir. Di¤er bir flekilde
ifade edecek olursak, flerefiyenin net
defter de¤eri, gerçe¤e uygun de¤ere
eflit bir rakama gelinceye kadar azalt›lacakt›r (Ak›fl›k, 2003, 89).
Geri kazan›labilir de¤er ise sat›fl an›ndaki art›k de¤erde dâhil olmak üzere
hizmet süresi boyunca bir varl›¤›n
sa¤lad›¤› de¤erlerin toplam›d›r.
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Amerikan Finansal Muhasebe Standartlar›nda flerefiyelerin amortisman›
uygulamas›na son verilmesinin sebebi, amortisman uygulamas›nda tespit
edilecek amortisman süresinin tespitinde flirketlerin keyfi davran›fllar› olmufltur. Çünkü flerefiyelerin 40 y›l› aflmayacak flekilde amorti ediliyor olmalar›, sürenin uzunlu¤undan dolay›
flirketlerin ayn› varl›klar için farkl› amortisman süresini benimsemeleridir (Delany vd., 2002, 478 ve Ak›fl›k, 2003:89).
Öteden beri devam edegelen Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›nda ise bir de¤ifliklik yoktur. Eski sistem yani, flerefiyelerin iflletmelerin
aktiflerine girdikleri tarihten itibaren
yararl› ömürleri süresinde 20 y›l› geçmeyecek flekilde amorti edilmeleri uygulamas› devam etmektedir. Ama
gerekti¤inde 20 y›ll›k sürelerin afl›lmas› mümkündür.
4. Türkiye Uygulamas›
fierefiye konusuna Türkiye Finansal
Raporlama Standartlar›nda (TFRS),
Sermaye Piyasas› Kanunu (SPK) ve
Vergi Usul Kanununda (VUK) yer verilmifltir. Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar›nda “maddi olmayan duran varl›klar, tek olarak, bir tek bedel
ödenerek sat›n al›nabilece¤i gibi, baflka varl›k birimleriyle bir arada ve hepsini karfl›layan bir bedel ödenerek te

elde edilmifl olabilirler. Bu durumda
ödenen bedelin hangi k›sm›n›n maddi olmayan varl›¤a ait oldu¤u sözleflmede belirtilmemiflse, elde edilen
varl›klar›n bütünü için ödenen bedel,
varl›klar›n piyasa de¤erleriyle orant›l›
olarak ilgili varl›klara da¤›t›labilir”
fleklinde ifade edilmektedir.
fierefiye hesap edilirken rayiç bedele
iliflkin bir bilgiye ulafl›lam›yorsa net
defter de¤eri esas al›nacakt›r (Akdo¤an ve Sevilengül, 2001, 268). fierefiye hesab›ndaki tutar›n çok yüksek
olmas› iflletmeler için rahats›z edici
bir durumdur, çünkü d›flardan iflletmeye bakanlar›n kafas›nda kuflku
oluflturacakt›r. Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›; maddi olmayan duran varl›klar›n itfas›nda aksine
bir hüküm yoksa befl y›ll›k sürenin
esas al›nmas›n› öngörmektedir. Bu
befl y›ll›k süre Vergi Usul Kanunumuzda da ayn› flekilde belirlenmifltir.
Sermaye Piyasas›nda Konsolide Mali
Tablolar›n ve ‹fltiraklerin Muhasebelefltirilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar
Hakk›ndaki Tebli¤ ise pozitif ve negatif flerefiyenin* bilânçolar›n aktifinde
yar almas› gerekti¤ini ve en fazla 20
y›l içinde itfa edilmesi gerekti¤ini belirtmifltir. Ve böylelikle mevzuat›m›zla, uluslararas› uygulama aras›nda bir
farkl›l›k yoktur diyebiliriz.

* Bazen, flirketin piyasa de¤eri, defter de¤erinden yüksek olabilir ve ilgili flirketin al›n›rken ödenen
fark pozitif flerefiye olur. Baz› durumlarda da sat›n al›nan flirket defter de¤erinden daha düflük
bir bedelle sat›n al›nm›fl olabilir. Bu durumda da negatif flerefiye söz konusu olacakt›r.
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5. ‹flletme Bünyesinde Teflekkül
Ettirilen fierefiye
‹flletme içinde teflekkül ettirilen flerefiye bir varl›k olarak alg›lanmal›d›r ve
kaydedilmelidir. Baz› durumlarda yap›lan harcamalar gelecekteki finansal
fayday› sa¤layabilmek için yap›ld›¤›ndan harcama yap›ld›¤› anda maddi
olmayan bir varl›¤›n hemen ortaya
ç›kmas›na da sebep olamaz. Bu türden harcamalar, “iflletme bünyesinde
teflekkül ettirilen flerefiye” olarak tan›mlanacakt›r. ‹flletme bünyesinde
meydana gelen flerefiye, iflletmelerce
maliyet bedeli esas›na göre güvenilir
bir flekilde ölçülüp kontrol edilemeyece¤i için bir varl›k olarak kaydedilemeyecektir. Bir iflletmenin piyasa de¤eri ile net aktiflerinin tutar› aras›ndaki fark, iflletmelerin de¤eri üzerinde etkili olan faktörlerce de¤iflebilir.
Ve bu fark iflletme taraf›ndan kontrol
edilen maddi olmayan varl›klar›n maliyetini gösterebilme noktas›ndan dikkate al›nmayacakt›r (Gücenme, 2000, 107).
6. Sonuç
Bu çal›flma ile ülkemizde son zamanda piyasa fiyat›n›n da üzerinde fiyatlara sat›lan kamu ve özel sektör iflletmelerinin durumlar›ndan hareketle “flerefiye” kavram› üzerinde durulmufltur.
ABD, Uluslar aras› Finansal Raporlama
Standartlar› ve Türkiye teori ve prati¤inden hareketle “flerefiye” kavram›n›n ne
oldu¤u ve bu kavramdan ne anlafl›lmas› gerekti¤i irdelenmifltir.
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fiirketler sat›n al›nd›¤›nda, sat›n alan
flirket veya flirketler toplulu¤u ödedi¤i tutar›n, sat›n ald›¤› flirketin cari fiyatlarla hesap edilmifl net varl›klar›ndan fazla olan k›sm›n› “flerefiye” olarak muhasebe kay›tlar›na intikal ettirmek durumundad›r. fierefiyeyi di¤er
varl›klardan ay›ran nokta ise kendine
münhas›r bir bilânço kalemi olmay›p,
iflletmenin ve finansal tablolar›n tamam›n› ilgilendiriyor olmas›d›r. En
son PETK‹M ihalesini göz önüne ald›¤›m›zda piyasa fiyat›n›n bile takriben
4 kat› bir bedelle al›nan bu iflletmenin
flerefiye hesab›, ilerleyen hesap dönemlerinde flirket karlar› üzerinde hiç
olumlu bir etki yaratmayacakt›r. fiirkete hissedar olan yat›r›mc›lar›n, ortaklar›n ve yöneticilerin ise bu durumu kabullenmeleri pek mümkün olmayacakt›r. Genelde yararl› ömürleri
süresince itfa edilen flerefiye kalemlerini Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› da 20 y›l› aflmayacak flekilde yararl› olduklar› ömürlerince itfa
edilmelerini uygun görmektedir.
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›nda uygun görülen bu 20 y›ll›k süre SPK tebli¤lerindeki süre ile de
uyumludur. SPK’ya tabi olmayan iflletmeler ise VUK hükümleri gere¤i 5
y›ll›k süre kapsam›nda gider kaydetmeleri mümkündür. ‹ster VUK kapsam›nda ister SPK kapsam›nda olsun,
yüksek bedelli flerefiyeler hep flüphe
içeren bilimsel, akademik, mesleki ve
ticari bak›fllara muhatap olacakt›r.
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Son dönemdeki özellikle yabanc›lara
sat›lan iflletmeleri sat›n alan flirketlerin kaydedece¤i flerefiye tutarlar›n›
giderlefltirmeleri ve sonras› ilerleyen
dönemlerde akademik platformlarca
ilgiyle izlenecektir.
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ASGAR‹ GEÇ‹M ‹ND‹R‹M‹
UYGULAMASI
IMPLEMENTATION OF MINIMUM SUBSISTANCE
ALLOWANCE
Dr. Erhan GÜMÜfi*
ÖZ
evlet, vergilendirme yetkisine sahip oldu¤u gibi, vatandafllar›n geçimini
sa¤layacak önlemleri almakla da görevlidir. Bunu sa¤lamak bak›m›ndan kiflilerin elde edecekleri gelirin belli bir k›sm›n›n vergi d›fl›nda b›rak›lmas› gerekmektedir. Sosyal devlet olman›n temel gereklerinden birisi herkesten mali gücü ölçüsünde vergi almakt›r. Yine, sosyal adalet aç›s›ndan, kiflinin kendisinin ve ailesinin yaflam›n› asgari düzeyde sürdürebilmesi için gerekli gelirin vergilendirilmemesi gereklidir. Bu uygulama asgari geçim indirimi
olarak adland›r›lmaktad›r.
Asgari geçim indirimi, kamu giderlerini karfl›lamak üzere mali güce göre vergi ödeme fleklindeki, vergilemede adaletin ölçüsü olarak kabul edilen ödeme
gücü ilkesine ulaflmada artan oranl› vergi tarifeleri ve ay›rma ilkesi ile birlikte
kullan›lan bir araçt›r. Vergilemede ödeme gücü ilkesinin gerçekleflmesine yarayan önlemlerinden birisi olan en az geçim indirimi ayn› zamanda vergilemede dikey adaleti sa¤lay›c› tekniklerin bafl›nda yer almaktad›r.

D

ANAHTAR Sözcükler
1. Asgari geçim indirimi 2. Vergi indirimi 3. Gelir vergisi 4. Ödeme gücü 5.
Vergi yükü
ABSTRACT
The State not only has the taxation authority but also is responsible for ta*

Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi ‹‹BF Maliye Bölümü.
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king the measures toward to provide
minimum allowance of its citizens.
To do so, a part of state revenues
should be exempted from taxation.
A fundamental principle of a social
state is to assign taxes to everyone
with respect to their incomes. With
regard to social justice, the income
required for minimum susbsistance
should be exempted from taxation.
This implementation is called as minimum subsistance allowance.
Minimum subsistance allowance is a
tool used in a fashion where taxation
is based on income to compansate
public expenses together with insreasing rate taxation tariffs and seperation principle in achieving payment
power accepted as a measure of justice in taxation. Minimum subsistance allowance, a measure in providing
realization of payment capacity principle in taxation, is also the pioneering techniue in providing vertical justice in taxation.
KEY WORDS:
1. Minimum Subsistance Allowance
2. Tax Deduction 3. Income Tax 4.
Payment Capacity 5. Tax Load
G‹R‹fi
Vergi sistemimizde Kurumlar Vergisi
ile bafllayan de¤iflim süreci Gelir Vergisi Kanunu ile devam etmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun de¤ifltirilmesinden sonra Gelir Vergisi Kanunu’nda da de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
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GVK’da 5615 say›l› Kanun (Resmi Gazete, 04.04.2007 Say›: 26483) ile baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Bu de¤iflikliklerden biri de, ücretlerde vergi indirimi sisteminin kald›r›larak bunun yerine getirilen asgari geçim indirimi
sistemidir. 5615 say›l› Kanun ile, belge düzeni konusundaki katk›lar›na
ra¤men zamanla etkinli¤ini kaybeden, yayg›n kötüye kullan›mlar nedeniyle belge düzenini olumsuz etkilemeye bafllayan ve uluslararas› vergi
yükü hesaplamalar›nda standart bir
indirim kabul edilmedi¤i için ülkemizde istihdam üzerindeki vergi yükünün daha fazla görünmesinin nedenlerinden biri olan “ücretlilerde vergi
indirimi” sistemi kald›r›lmaktad›r. Bunun yerine, Avrupa Birli¤i müktesebat› ile uyumlu ve ça¤dafl vergi kanunlar›n›n ço¤unda yer alan ve mükellefin medenî halini de vergileme
yönünden dikkate alan “asgarî geçim
indirimi” sistemi getirilmektedir. Bu
sistemle asgarî ücret ile ba¤lant› kurularak mükellefin kendisi, çal›flmayan ve herhangi bir geliri olmayan efli
ile bakmakla yükümlü oldu¤u çocuklar› için standart bir indirim getirilmektedir. Böylece, vergi sisteminin
prensiplerine de uygun bir düzenleme yap›lmak suretiyle, özellikle düflük gelirliler üzerindeki vergi yükü
k›smen de olsa azalt›lm›fl ve gelir da¤›l›m›n›n daha adil olmas›na katk›da
bulunulmaktad›r.
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GVK’da 5615 say›l› Kanun ile yap›lan
de¤ifliklikler sonras›nda, ücretlerin
vergilendirilmesinde bugüne kadar,
ücret geliri elde edenlerin belirli harcamalar›n›n vergi matrah›n›n hesaplanmas›nda dikkate al›nmas› esas›na
dayanan ücretlerde vergi indirimi uygulamas› 01.01.2007 tarihinden itibaren kald›r›lm›fl ve bunun yerine
01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ödeme gücüne ulafl›lmas›nda önemli bir araç olan asgari
geçim indirimi müessesesi vergi sistemimize dahil edilmifltir.
1. Asgari Geçim ‹ndiriminin Tan›m›
Ve Amac›
Devlet, ülkesi üzerindeki egemenlik
gücüne dayanarak sahip oldu¤u vergilendirme yetkisini kullan›rken dikkatli olmak zorundad›r. Devlet, ülkede yaflayanlardan vergi almakta ve
buna ilave olarak bu kiflilerden ola¤anüstü durumlarda da baz› fedakârl›klarda bulunmalar›n› isteyebilmektedir. Dolay›s›yla normal zamanlarda
Devlet, vatandafllar›n yaflam›n› tehlikeye sokabilecek ya da onlar› yoksullu¤a itebilecek fedakârl›klar istememeli, sa¤l›klar›n› ve çal›flma güçlerini
koruyabilmeleri için gerekli geliri sa¤layabilmelidir. Vergi yükünün mükellefler aras›nda adaletli biçimde da¤›t›lmas› son derece önemli olup, bu
aç›dan vergi ödeme gücünün tam ve
do¤ru biçimde kavranmas› gerekmektedir. Bu aç›dan yararlan›lan tekHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

niklerden biri de asgari geçim indirimidir (Tekeli, 1960, 85; Günefl, 2007,
www.yaklasim.com).
Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sa¤layacak bölümünün toplam gelirden düflülerek vergi d›fl› b›rak›lmas›d›r. Asgari geçim indirimi, bir kimsenin vergi
ödeme gücünün ancak, o kimsenin
fizyolojik varl›¤›n› sürdürebilecek gerekli vas›talar sa¤land›ktan sonra söz
konusu olabilece¤i noktas›ndan hareket ederek vergilendirmede sosyal
adaleti sa¤lama amac›na yönelik olarak ortaya ç›km›flt›r (Gençyürek, Turhan; 2007, www.yaklasim.com). Di¤er bir ifadeyle, asgarî geçim indirimi
uygulamas› esas itibar›yla, geçim
standartlar› dikkate al›narak, kiflilerin
temel ihtiyaçlar›n› karfl›lamakta kulland›klar› bir miktar gelirin vergi d›fl›
b›rak›lmas› amac›na yönelik bulunmaktad›r (Aytekin, 2007, www.yaklasim.com).
Asgari geçim indirimi, kamu giderlerini karfl›lamak üzere mali güce göre
vergi ödeme fleklindeki, vergilemede
adaletin ölçüsü olarak kabul edilen
ödeme gücü ilkesine ulaflmada artan
oranl› vergi tarifeleri ve ay›rma ilkesi
ile birlikte kullan›lan bir araçt›r. Asgarî geçim indirimi uygulamas› temel
olarak, geçim standartlar›n› dikkate
almakta, kiflilerin temel ihtiyaçlar›n›
karfl›lamakta kulland›klar› bir miktar
gelirin vergi d›fl› b›rak›larak, asgari ücM a y › s
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ret üzerindeki mali yükü azaltmay› ve
böylece ücretlilerin insan haysiyetine
yarafl›r bir hayat sürdürmelerini sa¤lamay› amaçlamaktad›r (Yaflin, 2007,
www.yaklasim.com).
Vergi yükünün adaletli biçimde da¤›t›labilmesi için öncelikle kimden ne
kadar vergi al›naca¤›n›n belirlenmesini gerektirmektedir. Kiflilerden al›nacak vergi tutar›n›n belirlenmesi ise,
vergi ödeme gücünün saptanmas›n›
zorunlu k›lmakta, bu amaçla en az
geçim indiriminden yararlan›lmaktad›r. Ancak, en az geçim indirimi tutar› yere ve zamana göre de¤iflebilmekte, s›n›rlar› kesin olarak belirlenememektedir. Bu aç›dan, kiflinin yiyecek,
giyecek, yakacak, bar›nma gibi zorunlu ihtiyaçlar› için harcad›¤› tutar
düflülerek kalan k›s›m vergi ödeme
gücü olarak ele al›nabilir (Tafl,1991, 50).
2. Asgari Geçim ‹ndiriminin
Hesaplanmas›
Ücretlilerde vergi indirimi sistemi yerine 01.01.2008 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yeniden uygulanacak olan asgari geçim indirimi,
GVK m. 32’de düzenlenmifltir. 5615
say›l› Kanunla de¤iflik GVK m. 32’de,
gerçek usulde vergilendirilen ücretlilerin ödeyecekleri gelir vergisi tutar›n›n tespitinde asgarî geçim indirimi
uygulamas› getirilmekte ve asgari geçim indiriminin usûl ve esaslar› düzenlenmektedir.
5615 say›l› Kanunla de¤iflik GVK m.
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32’de; indirim hakk›, gerçek usulde
vergilendirilen ücretlilere medenî durumlar› dikkate al›narak tan›nmakta
ve indirimin uygulanmas›nda 16 yafl›ndan büyük ve sanayi kesiminde
çal›flan iflçiler için uygulanan asgarî
ücretin brüt tutar› baz al›nmaktad›r.
‹ndirimin, mükellefin kendisi için sanayi kesiminde çal›flan ve 16 yafl›ndan büyük iflçiler için uygulanan asgarî ücretin %50’si, çal›flmayan ve
herhangi bir geliri olmayan efl için
%10’u ve ilk iki çocuk için %7,5’i di¤erleri için %5’i olarak uygulanmas›
öngörülmektedir. Buradaki asgari
geçim indirimi ile ilgili düzenleme içerisinde efle ait yüzde 10’luk indirim
oran›n›n uygulamas›nda iki koflul öngörülmektedir: Bunlardan birisi eflin
çal›flmamas›, di¤eri ise herhangi bir
gelirinin bulunmamas›d›r. Buna göre
asgari geçim indirimi uygulamas›nda
eflin çal›flmamas›n›n yan›nda ayr›ca
eflin herhangi bir gelirinin bulunmad›¤›n›n da kan›tlanmas› gerekmektedir
(Sevi¤, 2007, http://www.turmob.org.tr/turmob/basin/06-03-2007(2).htm).
Gelirin k›smî döneme ait olmas› halinde, ay kesirleri tam ay say›lmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarlar› esas al›nacakt›r.
Asgarî geçim indirimi, mükellefin
kendisi, efl ve çocuklar› için hesaplanan indirim tutarlar› toplam› ile Kanunun m. 103’deki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan
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oran›n (% 15) çarp›lmas›yla bulunan
miktar›n hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanacakt›r.
Mahsup edilecek tutar ücret üzerinden hesaplanan vergiden fazla oldu¤u taktirde, asgari geçim indirimi uygulamas› dolay›s›yla vergi iadesi yap›lmas› söz konusu olmayacakt›r. Asgari geçim indiriminin sa¤lad›¤› vergi
avantaj›ndan, ücret seviyesi ne olursa
olsun, medenî durumlar› ayn› olan
tüm mükellefler ayn› ölçüde yararlanacakt›r.
Maddeyle, asgarî geçim indirim tutarlar›n›; ücretlinin kendisi, efl ya da
çocuklar için uygulanacak oranlar› ayr› ayr› ya da topluca art›rmaya veya
kanuni oran›na kadar indirme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Art›r›lan oranlar üzerinden
hesaplanan indirim tutarlar› toplam›
asgarî ücretin y›ll›k brüt tutar›n› aflamayacakt›r. Ayr›ca, asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup flekli ile di¤er hususlara iliflkin
usûl ve esaslar›n› belirleme konusunda
Maliye Bakanl›¤›na yetki verilmektedir.
3. Asgarî Geçim ‹ndiriminin
Hesaplanmas›nda Özel Durumlar
Asgari geçim indiriminin uygulanmas›nda "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef taraf›ndan
bak›lan (nafaka verilenler, evlat edini-

lenler ile ana veya babas›n› kaybetmifl torunlardan mükellefle birlikte
oturanlar dâhil) 18 yafl›n› veya tahsilde olup 25 yafl›n› doldurmam›fl çocuklar›, "efl" tabiri ise, aralar›nda yasal
evlilik ba¤› bulunan kiflileri ifade etmektedir.
Asgarî geçim indirimi tutar›n›n tespitinde mükellefin gelirin elde edildi¤i
tarihteki medenî hali ve aile durumu
esas al›nacakt›r. Y›l içinde mükellef
lehine meydana gelecek de¤ifliklikler
bu tarihten itibaren dikkate al›nacakt›r. ‹ndirim, gelir elde eden aile fertlerinden her biri için ayr› ayr› olmak
üzere, çocuklar için efllerden yaln›zca
birisinin gelirine uygulanacak; boflananlarda indirim tutar›n›n hesab›nda,
nafakas›n› sa¤lad›klar› çocuk say›s›
dikkate al›nacakt›r.
4. Ücretlerde Vergi ‹ndirimi Sistemi
‹le Asgari Geçim ‹ndirimi Sisteminin
Karfl›laflt›r›lmas›
4.1 Ücretlerde Vergi ‹ndirimi Sistemi
Ücretlerde vergi indirimi sisteminin
dayana¤› GVK mükerrer m. 121'di.
Bu maddeye göre; gerçek ücretlerin
vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, efli ve çocuklar› ile ilgili e¤itim,
sa¤l›k, g›da, giyim ve ikamet edilen
konuta ait kira harcamalar›n›n y›ll›k
toplam tutar›n›n 1;

1 2005/9826 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile 2006 y›l› harcamalar›na uygulanmak üzere yeniden
belirlenen tarife. (Geçerlilik; 01.01.2006, Yürürlük; 29.12.2005).
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- 3.600 YTL’ye kadar % 8'i
- 7.200 YTL’nin 3.600 YTL’si için % 8'i, aflan k›sm› için % 6's›
- 7.200 YTL’den fazlas›n›n, 7.200 YTL’si için % 7'si, aflan k›sm› için % 4'ü.
Ücretlerde vergi indirimi sistemi mahsuba dayal›yd›. Her memurun maafl›n›n
baz› kalemlerinden yap›lan gelir vergisi kesintilerine esas olan matrah verilebilecek fifl ve faturalar›n toplam›n› belirlemekteydi. Y›lsonunda toplanan fifl
ve fatura miktar›, her y›l maddede belirtilen oranlarda, fiubat ay›ndaki memur
maafl›ndan bafllayarak kesilen gelir vergisinden mahsup edilmekteydi.
4.2. Asgari Geçim ‹ndirimi Sistemi
5615 say›l› Kanun ile ücretlerde vergi indirimi kald›r›lm›fl ve yerine asgari geçim indirimi getirilmifltir. Asgari geçim indirimi sisteminin iflleyifli de ücretlerde vergi indirimi sistemi gibi mahsup sistemine dayanmaktad›r. Ancak ücretlerde vergi indirimindeki mahsup miktar›n› verilen fifl/fatura tutar› ile mükerrer m. 121'deki dilimler belirlerken, asgari geçim indirimi sisteminde ise mahsup miktar›n› asgari geçim indirimi belirleyecektir.
Asgari geçim indirimi mevcut hukuki düzenleme çerçevesinde ücret matrah›
üzerinden indirim konusu yap›larak uygulanmayacakt›r. Çünkü GVK m. 32’ye
göre, asgari geçim indirimi o y›l için geçerli olan asgari ücret dikkate al›narak
belirlenen oranlar›n % 15’le çarp›m› sonucunda bulunacak rakamlar›n hesaplanan gelir vergisinden indirilmesi suretiyle uygulanacakt›r.
Afla¤›daki tabloda mükellefin medeni haline göre asgari geçim indiriminden
yararlanaca¤› oranlar yer almaktad›r.
TABLO 1
MEDEN‹ HAL‹

ORAN

Bekar

% 50

Evli (Efli Çal›flm›yor ve Geliri Yok)

% 60 (50+10)

Evli (Efli Çal›flm›yor ve Geliri Yok +1 çocuk)

% 67.5 (50+10+7,5)

Evli (Efli Çal›flm›yor ve Geliri Yok +2 çocuk)

% 75 (50+10+7,5+7,5)

Evli (Efli Çal›flm›yor ve Geliri Yok +3 çocuk)

% 80 (50+10+7,5+7,5+5)

Evli (Efli Çal›flm›yor ve Geliri Yok +4 çocuk)

% 85 (50+10+7,5+7,5+5+5)

Evli (Efli Çal›flm›yor ve Geliri Yok +5 çocuk)

% 90 (50+10+7,5+7,5+5+5+5)

Evli (Efli Çal›flm›yor ve Geliri Yok +6 çocuk)

% 95 (50+10+7,5+7,5+5+5+5+5)

Evli (Efli Çal›flm›yor ve Geliri Yok +7 çocuk)

% 100 (50+10+7,5+7,5+5+5+5+5+5)
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2007 y›l› Temmuz-Aral›k döneminde
brüt 585 YTL olarak asgari ücret uygulanacakt›r. Bu durumda, ayl›k ücrete eklenecek tutarlar flu flekilde olacakt›r:

Evli, efli çal›flmayan ve 3 çocuklu
memurun ücretinden memur için
%50+efl için %10+ ilk çocuk için
%7.5 + ikinci çocuk için %7.5 +3.çocuk için %5 Toplam= %80

Bekar memur için asgari ücretin %
50 vergi d›fl›nda b›rak›lmaktad›r.

Buna göre; 585*%80= 468,00 * 15
(minimum vergi oran›) = 70,20 YTL
ayl›k ücrete yans›yacak miktar.

Buna göre; 585*%50= 292,50 * 15
(minimum vergi oran›) = 43.875 YTL
ayl›k ücrete yans›yacak miktar.
Evli, efli çal›flmayan ve çocuksuz
memurun ücretinden memur için
%50+efl için %10 Toplam= %60

Evli , efli çal›flmayan ve 4 çocuklu
memurun ücretinden memur için
%50+efl için %10+ ilk çocuk için
%7.5 + ikinci çocuk için %7.5 +3.çocuk
için %5+4.çocuk için %5 Toplam= %85

Buna göre; 585*%60= 351,00 * 15
(minimum vergi oran›) = 52,65 YTL
ayl›k ücrete yans›yacak miktar.

Buna göre; 585*%85= 497,25 * 15
(minimum vergi oran›) = 74,58 YTL
ayl›k ücrete yans›yacak miktar.

Evli, efli çal›flmayan ve 1 çocuklu
memurun ücretinden memur için
%50+efl için %10+çocuk için %7.5
Toplam = %67.5

Evli, efli çal›flmayan ve 5 çocuklu
memurun ücretinden memur için
%50+efl için %10+ ilk çocuk için
%7.5 + ikinci çocuk için %7.5 +3.çocuk için %5+4.çocuk için %5+5.çocuk için %5 Toplam= %90

Buna göre; 585*%67.5= 394.875*
15 (minimum vergi oran›) = 59.23
YTL ayl›k ücrete yans›yacak miktar.
Evli, efli çal›flmayan ve 2 çocuklu
memurun ücretinden memur için
%50+efl için %10+ ilk çocuk için %7.5
+ ikinci çocuk için %7.5 Toplam= %75
Buna göre; 585*%75= 438,75 * 15
(minimum vergi oran›) = 65,81 YTL
ayl›k ücrete yans›yacak miktar.
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Buna göre; 585*%90= 526,50 * 15
(minimum vergi oran›) = 78,98 YTL
ayl›k ücrete yans›yacak miktar.
Çeflitli ücret düzeyleri ve medeni durumlardaki kiflilerin yararlanabilecekleri vergi iadesi ve asgari geçim indirimi tutarlar› afla¤›daki tabloda yer almaktad›r.
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TABLO 2
Brüt
Ücret

Net Ücret
(Y›ll›k
Ortalama)

Vergi
‹adesi
(Ortalama
Y›ll›k
Toplam)

Asgari
Geçim
‹ndirimi
(Bekar)

Fark
(-)(+)

Asgari
Geçim
‹ndirimi
(Evli,Efli

Fark

Asgari
Geçim
‹ndirimi
(Evli, Efli

(-)(+)

Çal›flm ayan)

Fark
(-)(+)

Çal›flmayan

ve iki
Çocuklu)

585,00

419

425

506,25

+81,25

607,50

+182,50

759,36

+334,36

750,00

535

535

506,25

-28,75

607,50

+72,50

759,36

+224,36

1000,00

700

625

506,25

-118,75

607,50

-17,50

759,36

+134,36

1250,00

875

740

506,25

-233,75

607,50

-132,50

759,36

+19,36

1500,00

1040

840

506,25

-333,75

607,50

-232,50

759,36

-80,64

2000,00

1375

1035

506,25

-528,75

607,50

-427,50

759,36

-275,64

2500,00

1675

1250

506,25

-743,75

607,50

-642,50

759,36

-490,64

3000,00

1985

1440

506,25

-933,75

607,50

-832,50

759,36

-680,64

4000,00

2640

1885

506,25

-1378,75

607,50

-1277,50

759,36

-1125,64

5000,00

3300

2360

506,25

-1853,75

607,50

-1752,50

759,36

-1600,64

Yukar›daki tablodan da görüldü¤ü gibi, asgari geçim indirimi uygulamas›nda
bekar olan mükellefler aç›s›ndan sadece asgari ücretliler avantajl› durumdad›r. Evli olan ve efli çal›flmayan mükelleflerde ise asgari ücretliler ve brüt ücreti 750 YTL’ye kadar olanlar (750 YTL dahil) avantajl› durumdad›r. Evli olan,
efli çal›flmayan ve iki çocu¤u olanlar içinde ise brüt ücreti 1250 YTL’ye kadar
olanlar(1250 YTL dahil) dahil avantajl›d›r. Yukar›da belirtilen ücretlerin üzerinde gelir elde edenler ise asgari geçim indirimi sisteminde dezavantajl› durumda yer almaktad›rlar.
SONUÇ
Ücretlerde vergi indirimi sistemi belge düzeni konusundaki olumlu yönüne
ra¤men, kötüye kullan›mlar nedeniyle zamanla etkinli¤ini kaybetmeye bafllam›fl ve istihdam üzerindeki vergi yükünün fazla görünmesinin de nedenlerinden biri olarak görülmeye bafllad›¤›ndan uygulamadan kald›r›lm›flt›r. Bunun
yerine, Avrupa Birli¤i mevzuat› ile uyumlu ve ça¤dafl vergi kanunlar›n›n ço¤unda yer alan ve mükellefin medenî halini de vergileme yönünden dikkate
alan asgarî geçim indirimi sistemi getirilmifltir.
5615 say›l› Kanun ile getirilen asgari geçim indirimi sistemi, özellikle düflük
ücretlilere önemli bir avantaj sa¤lamaktad›r. Orta ve yüksek düzeydeki ücretlilerde, vergi iadesinin kald›r›lmas›ndan do¤an kay›p, daha fazla oldu¤u için
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önemli bir avantaj sa¤lamamaktad›r.
Ayr›ca asgari geçim indirimi sistemi,
di¤er ülkelerde beyanname veren gelir vergisi mükelleflerini de kapsamakta, ülkemizde ise sadece ücretlileri
kapsamaktad›r. Bu nedenle; esnaf,
sanatkar, tüccar ve di¤er beyanname
veren mükellefleri kapsamal›d›r.
Asgari geçim indirimi uygulamas› ile
birlikte ücretlerde vergi indirimi uygulamas› kald›r›lmaktad›r. Ücretlerde
vergi indirimi uygulamas› ile fatura ve
fifl al›nmas› insanlarda bir zorunluluk
olarak görünmekte ve böylece de
vergi bilincinin yerleflmesine katk›
sa¤lamaktayd›. Ücretlerde vergi indirimi uygulamas›n›n kald›r›lmas›, vergi
bilincinin ortadan kalkmas›na sebep
olabilecektir. Bu nedenle, asgari geçim indiriminin yürürlü¤e girmesiyle
birlikte fatura-fifl toplama zorunlulu¤unun ortadan kalkmas› nedeniyle
kay›t d›fl› ekonomi art›fl gösterebilecektir.
Asgari geçim indirimi uygulamas›, asgari ücretle çal›flan kesimin lehine gibi görünmekle birlikte, toplam istihdam›n yar›s›n›n kay›t d›fl› oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda özel sektörde asgari
ücretle çal›flan ve net ücret üzerinden
anlaflan büyük bir iflçi ço¤unlu¤u bu
indirimden yararlanamayacakt›r.
Ücretlerde vergi indirimi uygulamas›,
2006 y›l› sonu itibariyle kald›r›larak,
bunun yerine getirilen asgari geçim
indirimi sisteminin uygulamas›na
Hakemli Yaz›lar
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01.01.2008’den itibaren bafllanacak
olmas› nedeniyle 2007 y›l› için gerçek
usulde vergilendirilen ücretliler bir indirim ya da iadeden yararlanamayacaklard›r.
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TÜRK‹YE UYGULAMALARI
AÇISINDAN DENET‹M KOM‹TELER‹
ÜZER‹NE B‹R DE⁄ERLEND‹RME
AN ASSESSMENT ON AUDITING COMMITTEES IN
TERMS OF APPLICATIONS IN TURKEY
Arfl. Gör. Dr. Özgür ÇATIKKAfi*
Gürdo¤an YURTSEVER*
ÖZ
on y›llarda yaflanan flirket yolsuzluklar›, yönetim hileleri ve banka iflaslar› halk›n, piyasa düzenleyicisi kurumlar›n flirket sorumlulu¤una ilgi göstermelerini netice vermifltir. Bu geliflmelerin sonucu iç kontrol ve finansal raporlama sürecine duyulan güvenin erozyona u¤ramas› olmufltur. fiirket
yönetimlerinin daha fazla sorumluluk almalar› istenmifltir. Bu nedenle düzenleyici otoriteler taraf›ndan yap›lan yasal düzenlemelerde Denetim Komitelerinin oluflturulmas› öngörülmüfltür. Ülkemizde de SPK(Sermaye Piyasas› Kurulu) ve BDDK (Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu) taraf›ndan yap›lan düzenlemelerle denetim komitesi uygulamas› bafllat›lm›flt›r.

S

Anahtar Kelimeler: Denetim Komitesi, Bankac›l›k Mevzuat›, Denetim Komiteleri Yönetmeli¤i
ABSTRACT
The corporate corruptions- frauds, administrative collusions ans bankrupticies, that exist in recent years warranted the market regulatory institutions to
show interests in corporate responsibility. With a view to these developments, the result occured as the erosion of trust against internal control and
* Marmara Üniversitesi Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Yüksekokulu
* Tekstilbank ‹ç Kontrol Merkezi Baflkan›
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financial reporting system. Thus, it
has been requried for the company
managements to take more responsibilities.For this reason it is anticipated to constitute auditing commitees
for the legal regulations which are
held by the regulatory authorities.
In our country, it has been given a
start for auditing committee implementations that are carried out by
CMB (Capital Markets Board of Turkey) and BDDK (Banking Regulation
and Supervision Agency)
Keywords: Auditing Committee,
Banking Legislation, The Audit Committee Charter
1.G‹R‹fi
Denetim komiteleri, yaflanan flirket
yolsuzluklar›, yönetim hileleri ve iflaslar sonras›nda flirket iç kontrol ve finansal raporlama süreçlerine duyulan güvensizli¤ine çözüm olarak ortaya ç›km›fl bir idari birimdir. Ayn› zamanda denetim komiteleri mali raporlama sürecinin denetlenmesi, iç
denetimlerin gözetimi ve iç kontrol
sistemi ile d›fl denetçiler aras›nda koordinasyonun sa¤lanmas›na yard›mc›
olmak amac›yla kurulmufltur. Denetim komitesinin görevleri finansal raporlaman›n gözetimi, d›fl denetimin
gözetimi, iç kontrolün gözetimi ve iç
denetim faaliyetlerinin gözetimidir.
Literatürde denetim komiteleri ile ilgili olarak önce gelen referanslardan
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biri Amerika Birleflik Devletleri’nde
New York Menkul K›ymetler Borsas›(New York Stock Exchange-NYSE)
ile Ulusal Menkul K›ymet Yat›r›mc›lar› Derne¤i (TheNational Association
of Securities Dealers-NASD) önderli¤inde oluflturulmufl Blue Ribbon
Committee’nin fiubat 1999’da yay›nlad›¤› ‘fiirket Denetim Komitelerinin
Etkinli¤inin Art›r›lmas›’ bafll›kl› raporda yer alan tavsiyelerdir. Di¤er önemli bir referans ise Sarbanes-Oxley düzenlemeleridir. Blue Ribbon Komitesi Raporu denetim komitesinin etkinli¤ini art›rmak, iç denetim, d›fl denetim ve mali raporlama güvenilirli¤ini
sa¤lamak amac›yla gelifltirilmifltir.
2002 y›l›nda kabul edilmifl Sarbanes
Oxley Yasas› ile flirket yönetiminin sorumlulu¤unu art›rmak, denetim komitesinin gözetim ve denetim sorumlulu¤unu gelifltirmek ve denetçilerin
flirket yönetiminden ba¤›ms›zl›¤›n›
sa¤lamak gibi amaçlar gündeme getirilmifltir.
Türkiye’de ise gerek SPK mevzuat› ve
gerekse BDDK düzenlemelerinde denetim komitesinin özellikleri, yap›s›,
görev ve sorumluluklar›, komite üyelerinin sahip olmas› gereken özellikler
aç›kça belirtilmifltir.
Bu ba¤lamda çal›flmam›zda denetim
komitelerinin tan›m›, geliflimi, görev
ve fonksiyonlar›, di¤er birimlerle iliflkileri anlat›larak teorik bir çerçeve çizilmifl, daha sonraki bölümde TürkiHakemli Yaz›lar
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ye’deki SPK ve BDDK gibi yasal ve düzenleyici kurumlar›n denetim komitesi ile ilgili yapm›fl oldu¤u düzenlemeler aç›klanarak ortaya konulmufltur.
Bankalarda oluflturulmas› gerekli denetim komiteleri uygulamas› ile ilgili
befl banka incelenerek, bu kapsamdaki farkl›l›klar› belirlemede dikkat
çeken hususlar ortaya konulmufltur.
2.DENET‹M KOM‹TES‹N‹N TANIMI
VE FONKS‹YONLARI
Denetim komiteleri ba¤›ms›z denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n› destekleyen ve
onlara yard›mc› olan, bunun yan›nda
iflletmenin iç kontrollerinin ve d›fl finansal raporlama sürecinin gözlemlenmesinden de sorumlu olan seçilmifl bir idari komisyondur. Denetim
komiteleri ço¤unlukla flirket yönetiminden ba¤›ms›z üç veya befl kifliden
oluflur. (Uzay, 2003, 72) Denetim komitesi denetim raporlar›n›n sunulmas› ve yap›lacak denetim türleri konusunda de¤erli önerilerde bulunur ve
iç denetim birimini teflvik eder. (Kalbers, 1992, 38)
Sarbanes-Oxley Düzenlemelerinde
denetim komitesi tan›m› flöyle yap›lm›flt›r.(Pashkoff, Miller, 2002, 35)

Yönetim kurulu üyeleri aras›ndan
muhasebe ve mali raporlamalar›n gözetimi ile mali tablolar›n denetlenmesi amac›yla oluflturulan bir kurum
fleklinde tan›mlanm›flt›r. Amerikan
Sertifikal› Kamu Muhasebecileri Enstitüsü(The American Institute of Certified Public Accountants-AICPA)’ya
göre denetim komitesi ise, kamuya
aç›k flirketlerin d›flar›dan yöneticilerden oluflmufl, ba¤›ms›z denetçileri
görevlendirmek için ve denetçilerin
ifllerini birlikte müzakere etmek için
oluflturulmufl bir komisyondur.1 Menkul K›ymetler Komisyonu(Securities
Exchange Commission-SEC) denetim
fonksiyonunun geleneksel ifllevlerini
flu flekilde belirtmifltir: (Uzun, 2006, 28)
-Ba¤›ms›z denetçiler ile denetim anlaflmas›n›n plan ve sonuçlar›n› incelemek
-‹ç denetim faaliyetlerinin kapsam ve
sonuçlar›n› incelemek
-Ba¤›ms›z denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n›
incelemek
-‹ç kontol sisteminin etkinli¤ini incelemek
-Ba¤›ms›z denetçinin iç kontrol zay›fl›klar› üzerine yorumunu ve yönetim
taraf›ndan verilen önemi veya düzeltici hareketleri dikkate almak.

1 Bu kurumlardan AICPA(Amerikan Sertifikal› Kamu Muhasebecileri Enstitüsü) 1887’de kurulmufl
olup bugün ABD’nin muhasebe alan›nda faaliyet gösteren en büyük meslek örgütüdür. Esas
amac› meslek mensuplar›n›n haklar›n› korumak, yetki belgesi vermek mesle¤e girifl ve e¤itimle
ilgili esaslar› düzenlemek olan AICPA’n›n en önemli görevlerinden bir tanesi de ülke çap›nda
muhasebe uygulamalar›na yön veren genel kabul görmüfl muhasebe standartlar› ile ba¤›ms›z
denetime iliflkin denetim ilke ve standartlar›n› düzenlemektir.
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1976 y›l›nda AICPA idari komitesi ba¤›ms›z denetçileri görevlendirmek ve
denetçilerin iflbirli¤ini müzakere etmek için komiteler atamalar›n› tavsiye etmifltir. Rapor denetim komitesinin, mali raporlar›n incelenmesi ve iç
kontrol fonksiyonundaki rolünü aç›klamaktad›r. Ayn› zamanda rapor kamu flirketlerini denetim komiteleri
kurma yönünde teflvik etmifl, denetim komiteleri için afla¤›daki fonksiyonlar› önermifltir.(Uzun, 2006, 31)
-Ba¤›ms›z denetçinin seçimini onaylamak
-Denetimin kapsam›n› incelemek
-Denetimin di¤er sonuçlar› ile ilgili
kayg›lar› müzakere etmek

personeli ile iç muhasebe kontrollerini incelemek.
3.DENET‹M KOM‹TELER‹N‹N GEL‹fi‹M‹
Denetim
komitesinin
geliflimi
1940’lardan bafllayarak günümüze
kadar çeflitli evrelerden geçmifltir.
Genifl ve karmafl›k yap›daki flirketlerin
ortaya ç›kmas› ile denetim fonksiyonunun geliflimi h›zlanm›flt›r. Bunun
sonucunda denetim uluslararas› nitelikte örgütlenmelere ihtiyaç duymaya
bafllam›flt›r. Denetim komitesi oluflumuna liderlik eden temel düzenlemeler tarih s›ras›na göre afla¤›daki tablo
da aç›klanm›flt›r.

-Organizasyonun mali ve muhasebe
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Tablo 1. Denetim Komitelerinin Tarihsel Geliflimi
Mc Kesson Robbins Olay›(1940)

Amerika Birleflik Devletleri’nde denetim komiteleri
1940’lar›n bafl›nda McKessen&Robbins olay›n›n
sonucu olarak hem Menkul K›ymetler ve Borsa
Komisyonu (SEC) hem de New York Borsas›’n›n
deste¤iyle kabul görmüfltür.

AICPA(1967)

Ba¤›ms›z denetçileri görevlendirmek ve kamu
flirketlerini denetim komiteleri kurma yönünde teflvik
etmi fl ve denetim komiteleri için tavsiyeler önermifltir.

Cohen Komisyonu Raporu(1978)

Borsaya kote olan iflletmeler, ba¤› ms›z üyelerden
oluflan denetim komitelerine sahip olmal›d›r.

IIA(1985)

Yay›nlad›¤› durum bildirisinde her kamu flirketinin
yönetim kurulunun daimi komitesi olarak organize
edi lmifl bir denetim komitesine sahip olmas›
öneril mifltir.

COSO Raporu (1992)

‹ç kontrol bütünleflik genel çerçeve adl› raporunda
denetim komitesine sistemi izleme görevi vermifltir.

Cadbury Komitesi (1992)

Borsada ifllem gören büt ün flirketlerin yaz›l› görev
tan›m› veya yönetmeli¤i olan denetim komiteleri
kurmalar›n› önermektedir.

POB Raporlar› (1993-1995)

Denetçi ve flirket yönetimi iliflkisine yeni bir bak›fl
aç›s› getirmifltir. Denetçiler flirket yönetimini de¤il
komiteyi müflteri olarak görmelidir.

BASEL Raporu(1999)

Bankalarda iç kontrol sistemleri bafll ›kl› raporda banka
içi denetim ifllevinin yür ütülmesi konusunda yönetim
kuruluna dan›flmanl›k edecek ba¤›ms›z bir denetim
komitesi nin oluflturulmas›n› tavsiye etmifltir.

Blue Ribbon Komitesi

Bütün halka aç›k flirketlerde denetim komitesi

Raporu (1999)

uygulamas› için çal›flma rehberi olufltur ulmufltur.

Sarbanes-Oxley Yasas›(2002)

Denetim komitesinin sorumluluk alan› geniflletilmifltir.
Denetçi do¤rudan denetim komitesine raporlama
yapacakt›r.

Kaynak: Süleyman Uyar, Denetim Komitesi ve Türkiye Uygulamalar›, ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹flletme Anabilim Dal› Muhasebe Bilim Dal›, Bas›lmam›fl Doktora Tezi, ‹stanbul 2004
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4.DENET‹M KOM‹TES‹ YÖNETMEL‹⁄‹
Blue Ribbon Komite’sinin önerilerinde denetim komitesi yönetmeli¤i konusunu ele alm›flt›r. Buna göre New
York Menkul K›ymetler Borsas›(New
York Stock Exchange-NYSE)’ na kay›tl› olan her flirketten;
• Yönetim kurulunca onaylanm›fl,
denetim komitesinin görev ve sorumluluklar›n› belirleyen, yap›s›n› ve üyelik flartlar›n› aç›klayan yaz›l› bir yönetmelik ç›karmalar›n›,
• Denetim komitesi yönetmeli¤inin
yeterlili¤ini her y›l de¤erlendirip gözden geçirmelerini istemelidir. (Mahoney, 1999, 40)
Blue Ribbon Komitesinin di¤er bir
tavsiyesinde ise SEC’e denetim komitesi ile ilgili göndermede bulunulmufltur. Buna göre, Menkul K›ymetler
Komisyonu(SEC) ç›karaca¤› bir kuralla kendisine rapor sunan tüm flirketlerin denetim komitelerinden genel
kurulda hissedarlara aç›klanmak üzere, yaz›l› bir yönetmelik benimseyip
benimsemediklerini, geçmifl y›ldaki
sorumluluklar›n›n yönetmelikleriyle
uyumlu olup olmad›¤›n› flirket raporunda belirtmelerini istemelidir. Ayr›ca yönetmelik en az üç y›lda bir y›ll›k
raporda veya de¤ifliklik olmuflsa o y›lki raporda yay›nlanmal›d›r.
Treadway Raporu’na göre komiteye,
sorumlulu¤unu tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli yetki ve kaynak verilmelidir. Bunun için komiteM a y › s
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nin görev ve sorumluluklar›n› içeren
yaz›l› bir yönetmeli¤i olmal› ve bu yönetmelik düzenli olarak gözden geçirilmelidir. (Uyar, 2004, 11)
5.DENET‹M KOM‹TES‹N‹N GÖREV
VE SORUMLULUKLARI
Denetim komitesinin birincil sorumlulu¤u flirketin muhasebe politikalar›yla, iç denetimle ve finansal raporlama
uygulamalar›yla ilgili oldu¤u sürece
yönetim kuruluna görevlerini yerine
getirmesinde yard›mc› olmakt›r. Denetim komitesi yönetim kuruluyla d›fl
denetçiler, iç denetçiler ve finans yönetimi aras›nda iletiflim hatt› kurmal›
ve devaml›l›¤›n› sa¤lamal›d›r.
Denetim Komitelerinin görevlerini
flöyle s›ralayabiliriz: (Jonhnson, 2004, 1)
– Finansal ve operasyonel faaliyetlerin gözlem alt›nda tutulmas›n› sa¤lar,
– Mali tablolar›n gerçe¤e uygunlu¤u ile
ilgili olarak yönetim kuruluna görüfl bildirir,
– ‹ç ve d›fl denetimin sa¤l›kl› bir flekilde yap›lmas›n› sa¤lar,
– Muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›, ba¤›ms›z denetimi ve iç kontrol sisteminin iflleyiflinin ve etkinli¤inin gözetimini yapar,
– fiikayet ve bildirimleri inceler, sonuçland›r›r ve önlem al›r,
– Seçilen ba¤›ms›z denetçi veya ba¤›ms›z denetim flirketi ile birlikte denetim plan›n› oluflturur,
– Ba¤›ms›z denetçilerle birlikte denetim raporlar›n› inceler,
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 85
‹SMMMO Yay›n Organ›

– Ba¤›ms›z denetim sonuçlar›n› ve
varsa görüfl bölümündeki yorumlar›
inceleyerek, ba¤›ms›z denetçinin yönetime yapm›fl oldu¤u tavsiyelerin
yerine getirilip getirilmedi¤ini gözden
geçirir, iç denetimin sunmufl oldu¤u
raporlar› ve yönetimin bu raporlara cevaplar›n› inceler,
– fiirketin y›ll›k mali tablolar›n› gözden geçirerek tamamlanm›fl olup olmad›klar›n› ve kendilerine iletilen bilgilere uygunlu¤unu belirler, mali tablolar›n haz›rlanmas› s›ras›nda ortaya
ç›kan önemli görüfl ayr›l›klar›n›, muhasebeye ve raporlamaya iliflkin düzenleme de¤ifliklikleri de dahil olmak
üzere önemli hususlar› gözden geçirir,
– ‹ç ya da ba¤›ms›z denetim arac›l›¤›yla kurumsal yönetim politikalar›n›n
uygunlu¤unu gözden geçirir, Uluslararas› otoriteler ve düzenleyici kurumlardan biri olan Treadway Komisyonu’na göre, denetim komitelerinin

sorumluluklar› afla¤›daki flekilde ortaya koyulmufltur.2
Treadway Raporu denetim komitesinin sorumluluklar› üzerine yap›lm›fl ilk
resmi belge olarak kabul edilmektedir. Treadway raporuna göre denetim komitesi flirketin iç kontrol sistemi ve finansal raporlama sürecini iyi
tan›mal›, gerekli incelemeleri yapmal›
ve bu süreçte ba¤›ms›z ve iç denetçilerin birlikte çal›flmas›n› sa¤lamal›d›r.
Komite denetçilerin flirket taraf›ndan
seçilmesi süreci ve denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n› etkileyebilecek durumlar
konusunda çal›flma yapmal›d›r. Bunun yan› s›ra hile ve yolsuzluklar›n
önlenmesi amac›yla oluflturulan kurumsal uygulamalar› gözden geçirmelidir. (Uyar, 2004, 10) Denetim
komitelerinin sorumluluk alan› ile ilgili iliflki halinde bulundu¤u kifli ve kurulufllar afla¤›daki flekilde gösterilmifltir.

2 Amerikan Sertifikal› Kamu Muhasebecileri Enstitüsü(AICPA), Amerika Muhasebeciler Birli¤i(The
American Accounting Association-AAA), Finansal Yöneticiler Enstitüsü(The Financial Executives
Institute-FEI), ‹ç Denetçiler Enstitüsü(The Institute of Internal Auditors-IIA) ve Ulusal
Muhasebeciler Birli¤i (the National Association of Accountants-NAA) taraf›ndan 1987 y›l›nda bir
komisyon oluflturulmufltur. Komisyon baflkan› “James C.Treadway”oldu¤undan rapor
“Treadway Komisyonu ve Raporu” olarak bilinmektedir.
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fiekil 1: Denetim Komitesinin Sorumluluk ‹liflkileri
DIfi
Ortaklar

Kredi Verenler

Düzenleyici Kurumlar

Kamu

Yönetim Kurulu

DENET‹M
KOM‹TES‹

‹ç Denetçiler

Genel
Müdür

Ba¤›ms›z
Denetçiler

Mali ‹fller Birim
Yöneticisi

‹Ç
Kaynak: fiaban Uzay, ‹flletmelerde Denetimin Etkinli¤ini Sa¤lamada Denetim Komitesinin (Audit
Committee) Rolü ve Türkiye’de Uygulanabilirli¤i, Muhasebe ve Denetime Bak›fl, (Ocak 2003), s.76

5.1.Denetim Komitesinin ‹ç Denetimle ‹liflkisi
‹ç denetim ve denetim komitesinin amac› flirket yönetiminde yanl›fll›k ve yolsuzluklar›n önlenmesidir. Etkin çal›flan bir iç denetim, denetim komitesinin sorumluluklar›n› yerine getirmesinde yard›mc› olur.
Denetim komitesi iç denetçilerle aras›nda düzenli olarak gizli bilgi ak›fl›n› temin etmelidir. Tarafs›zl›k ve aç›kl›k ilkelerinin sa¤lad›¤› güven ›fl›¤›nda görüflmeler yap›lmal›d›r. Denetim komitesi ile iç denetçiler aras›nda giderek artan
etkileflim flirket yönetim kalitesini art›r›r ve flirket yap›s›n› güçlendirir.
COSO(Committee of Sponsoring Organization) 3 raporunda iç denetim ile
3 COSO 1985 y›l›nda hileli finansal raporlama konusunda Ulusal Komisyon deste¤i sa¤lamak
amac›yla kurulmufl ba¤›ms›z bir özel sektör giriflimidir. Esas olarak hileli finansal raporlamaya yol
açabilen ihmal edilmifl ya da dikkatten kaçan faktörler üzerinde çal›fl›r ve halka aç›k flirketler,
ba¤›ms›z denetçiler, Amerika Sermaye Piyasas› Kurulu SEC ve di¤er düzenleyiciler ile e¤itim
kurumlar› için tavsiyeler gelifltirir.
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denetim komitesi aras›ndaki iliflkinin
önemini vurgulanm›flt›r. Rapora göre
kurumdaki tüm faaliyetler iç denetçinin sorumlulu¤undad›r. ‹ç denetçinin
görevi, sonsuz say›daki ihtimaller aras›ndan neyin yap›lmas›n›n gerekti¤ini
seçmek haline gelmifltir. (Karen,
1992, 33) Bu sebeple denetim komitesi sadece yönetimin de¤il tüm flirketin iç denetimi desteklemesini sa¤lamal›d›r.
‹ç denetim fonksiyonu, denetim komitesine raporlama ile risk yönetimi
ve kontrolü gözetiminde yard›mc› olmakla görevlendirilmifltir. Haziran
1999’da kabul edilen yeni iç denetim
tan›m› da denetim komitesinin geniflleyen sorumluluklar›yla uyumludur. Ulusal fiirket Yöneticileri Birli¤i’nin (NACD) Eylül 1999 tarihli Komisyon Raporunda ‘Denetim komitesi bugünün iç denetim fonksiyonuna,
ba¤›ms›z, objektif güven sa¤lamak
ve flirket faaliyetlerine de¤er katacak
ve gelifltirecek dan›flmanl›k faaliyeti
sunmak için bakabilmelidir. ‹ç denetim, risk yönetimi, kontrol ve yönetim
sürecinin etkinli¤ini gelifltirecek sistematik ve disiplinli yaklafl›mlar getirerek flirkete hedeflerine ulaflmada yard›mc› olabilir.’ denmektedir. (Hermanson, Lapides ve Rittenberg, 2000,48)
5.2.Denetim Komitesinin Yönetimle
‹liflkisi
‹flletmenin finansal tablolar›n›n do¤ru
haz›rlanmas› konusunda denetim koHakemli Yaz›lar
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mitesinin önemli rolü vard›r. Yönetim, denetim komitesine SEC(Menkul
K›ymetler Komisyonu) için raporlama
öncesi finansal tablolarla ilgili kendi
gözden geçirme sonuçlar›n› ve ilgili
belgeleri sunmal›d›r. Ayr›ca muhasebe ilkelerindeki de¤ifliklikler ve önemli ifllemlerin muhasebe uygulamalar›
üzerine de bilgi vermelidir. Bu sayede
denetim komitesi iç ve d›fl denetçilerle görüflmeden önce yönetimin kontrollere uyumu konusunda fikir sahibi
olur. Yap›lan araflt›rmalarda denetim
komitesi ba¤›ms›z yöneticilerden oluflan ve y›lda en az iki kez görüflen firmalarda hileli veya yan›lt›c› raporlamadan ceza alma ihtimalinin daha
düflük oldu¤u tespit edilmifltir. (Lawrance, Park ve Parker, 2000, 55)
Denetim komitesi, tehdit ve risk yönetiminin anlafl›lmas›, mevcut flirket
kültürünün de¤ifltirilmesi ve etik politikalara uyumun gözden geçirilmesi
gibi konular›n görüflüldü¤ü tüm yönetim kurulu toplant›lar›nda yer almal›d›r. Etik düflünce çerçevesinde
flirket politika ve uygulamalar›n› gözden geçiren denetim komitesi flirkette ifllerin yürütülme tarz›n›, flirket yönetmeli¤inin uygunlu¤unu da gözetir. (Felix, 1997, 4)
5.3.Denetim Komitesinin D›fl
Denetimle ‹liflkisi
Denetim komitesinin bir görevi de
yönetimle beraber d›fl denetçinin seçilmesi, denetim sözleflmesi görüflM a y › s
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melerinde denetim kapsam›n›n belirlenmesi, ba¤›ms›z denetim sürecinde
karfl›lafl›lan sorunlar hakk›nda d›fl denetçilerle iletiflim halinde olunmas› ve
denetim sonucunda ba¤›ms›z d›fl denetim raporunun ve finansal tablolar›n incelenmesidir. Denetim komitesi
ve d›fl denetçiler aras›nda ba¤›ms›z
iletiflim ve bilgi ak›fl› sayesinde denetim komitesi iç denetimin yeterlili¤inden ve yönetimin kontrollere kat›l›m›ndan emin olacakt›r.(Mahoney,
1999, 4) Blue Ribbon Komitesi Raporunda da denetim komitesi ile ba¤›ms›z denetçi aras›ndaki iletiflime önem
verilmifl ve y›lda belli aral›klarla toplant›lar yap›lmas›, toplant›larda do¤rudan ve samimi görüflmelerin sa¤lanmas› üzerinde durulmufltur. Görüflmelerde ba¤›ms›z denetçilerle flu
konular üzerinde durulur:
1. Kullan›lan önemli muhasebe politikalar› ve uygulamalar›,
2. Muhasebe öngörülerinde baflvurulan süreçler,
3. Denetimden kaynaklanan düzeltmeler,
4. Çözümlenmifl olsun olmas›n yönetimle anlaflmazl›klar,
5. Yönetimle görüflülen bafll›ca konular,
6. ‹ç kontrol,
7. Hata ve hileler,
8. D›fl denetçinin dikkatini çeken yasal olmayan davran›fllar,
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9. Di¤er muhasebecilerle görüflmeler,
10. Denetim s›ras›nda denetçinin dikkatini çeken önemli tutardaki ola¤an
olmayan ifllemler,
11. Denetim süresince denetçinin sorumlulu¤u.
6. TÜRK BANKACILI⁄INDA
DENET‹M KOM‹TELER‹
Türk Bankac›l›¤›ndaki denetim komitelerini incelemek ve de¤erlendirmek
için öncelikle mevzuat›m›zda bu konudaki hükümleri tespit etmek gerekmektedir.
6.1 Denetim Komiteleri ‹le ‹lgili
Mevzuat
Mevzuat›m›z incelendi¤inde denetim
komiteleri yap›lanmas› sermaye piyasas› ve bankac›l›k olmak üzere iki
alanda karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu konudaki düzenlemeleri ve içerdi¤i temel hususlar› afla¤›daki flekilde iki ayr› k›s›mda belirtmek yararl› olacakt›r.
6.1.1 Sermaye Piyasas› Mevzuat›
Ülkemizde Denetim Komiteleri’nin
oluflturulmas› ile ilgili ilk kapsaml› düzenleme hisse senetleri borsada ifllem gören ortakl›klar için Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yap›lm›fl ve bu kapsamda Seri X No: 22
tebli¤in 6.bölüm 25. maddesinde Denetimden sorumlu komiteler bafll›¤›
alt›nda baz› esaslar getirilmifltir. Buna
göre; “
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• Hisse senetleri borsada ifllem gören
ortakl›klar (bankalar hariç); yönetim
kurulu taraf›ndan kendi üyeleri aras›ndan seçilen en az iki üyeden oluflan denetimden sorumlu komite kurmak zorundad›rlar.
• Komitenin iki üyeden oluflmas› halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunmas› halinde üyelerin ço¤unlu¤unun, genel müdür veya icra
komitesi üyesi gibi do¤rudan icra
fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim
konular›nda murahhasl›k s›fat› tafl›mayan yönetim kurulu üyelerinden
oluflmas› zorunludur.
• Hisse senetleri borsada ifllem görmeyen ortakl›klar da; iste¤e ba¤l› olarak, bu maddede düzenlenen esaslar
çerçevesinde denetimden sorumlu
komite oluflturabilirler ve bu hususa
kamuya yapt›klar› aç›klamalarda yer
verebilirler.
• Denetimden sorumlu komite; ortakl›¤›n muhasebe sistemi, finansal
bilgilerin kamuya aç›klanmas›, ba¤›ms›z denetimi ve ortakl›¤›n iç kontrol
sisteminin iflleyiflinin ve etkinli¤inin
gözetimini yapar. Ba¤›ms›z denetim
kuruluflunun seçimi, ba¤›ms›z denetim sözleflmelerinin haz›rlanarak ba¤›ms›z denetim sürecinin bafllat›lmas›
ve ba¤›ms›z denetim kuruluflunun
her aflamadaki çal›flmalar› denetimden sorumlu komitenin gözetiminde
gerçeklefltirilir.
• Ortakl›¤›n hizmet alaca¤› ba¤›ms›z
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denetim kuruluflu ile bu kurulufllardan al›nacak hizmetler denetimden
sorumlu komite taraf›ndan belirlenir
ve yönetim kurulunun onay›na sunulur.
• Ba¤›ms›z denetim kuruluflu; ortakl›¤›n muhasebe politikas› ve uygulamalar›yla ilgili önemli hususlar›, daha
önce ortakl›k yönetimine iletti¤i Kurulun muhasebe standartlar› ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya aç›klama seçeneklerini, bunlar›n muhtemel sonuçlar›n› ve uygulama önerisini, ortakl›k yönetimiyle aras›nda gerçeklefltirdi¤i önemli yaz›flmalar›, derhal denetimden sorumlu komiteye yaz›l›
olarak bildirir.
• Ortakl›¤›n muhasebe ve iç kontrol
sistemi ile ba¤›ms›z denetimiyle ilgili
olarak ortakl›¤a ulaflan flikayetlerin
incelenmesi, sonuca ba¤lanmas›, ortakl›k çal›flanlar›n›n, ortakl›¤›n muhasebe ve ba¤›ms›z denetim konular›ndaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde de¤erlendirilmesi konular›nda uygulanacak yöntem ve kriterler
denetimden sorumlu komite taraf›ndan belirlenir.
• Denetimden sorumlu komite, kamuya aç›klanacak y›ll›k ve ara dönem
finansal tablolar›n, ortakl›¤›n izledi¤i
muhasebe ilkelerine, gerçe¤e uygunlu¤una ve do¤rulu¤una iliflkin olarak
ortakl›¤›n sorumlu yöneticileri ve ba¤›ms›z denetçilerinin görüfllerini ala-
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rak, kendi de¤erlendirmeleriyle birlikte
yönetim kuruluna yaz›l› olarak bildirir.
• Denetimden sorumlu komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördü¤ü
konularda ba¤›ms›z uzman görüfllerinden yararlanabilir. Denetimden sorumlu komitenin ihtiyaç duydu¤u dan›flmanl›k hizmetlerinin maliyeti ortakl›k taraf›ndan karfl›lan›r.
• Denetimden sorumlu komite; en
az üç ayda bir olmak üzere y›lda en
az dört kere toplan›r ve toplant› sonuçlar› tutana¤a ba¤lanarak yönetim
kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alan›yla ilgili olarak ulaflt›¤› tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yaz›l› olarak bildirir.
• Denetimden sorumlu komitenin
görev ve sorumlulu¤u, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan do¤an sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz.
Görüldü¤ü üzere SPK tebli¤inde denetimden sorumlu komiteler; bankalar hariç hisse senetleri borsada ifllem
gören ortakl›klar› kapsamakta, hisse
senetleri borsada ifllem görmeyen ortakl›klar›n da iste¤e ba¤l› olarak denetim komitesi oluflturabilece¤i belirtilerek bu komiteyi oluflturmalar› yönünde teflvik edilmekte, denetim komitelerine önemli sorumluluklar verilmekte, fakat bu komiteye verilen görev ve sorumluluklar›n yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan do-
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¤an sorumlulu¤unu ortadan kald›rmad›¤› özellikle belirtilmektedir.
6.1.2 Bankac›l›k Mevzuat›
Yukar›da belirtildi¤i gibi SPK tebli¤i
ile hisse senetleri borsada ifllem gören ortakl›klar için oluflturulmas› zorunlu tutulan Denetimden sorumlu
komitelerin hisse senetleri borsada ifllem görse dahi bankalar› kapsamad›¤› görülmektedir. Bankac›l›k aç›s›ndan bakt›¤›m›zda 01 Kas›m 2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5411 say›l›
Bankac›l›k Kanunu'nun Kurumsal Yönetim konu bafll›¤› alt›ndaki üçüncü
k›sm›n 24.maddesinde Denetim Komitesi ile ilgili ilk defa baz› düzenlemelere yer verilmifltir. Denetim komitesi daha önceki Bankalar Kanunlar›nda yer almam›fl ve bu kanun ile düzenlenmifltir. Buna göre;
• Bankalar›n, yönetim kurullar›nca
yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yard›mc› olmak üzere denetim komitesi oluflturulur.
• Denetim komitesi en az iki üyeden
oluflur.
• Denetim komitesi üyeleri icraî görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri aras›ndan seçilir.
• Denetim komitesi üyelerinin, Kurulca belirlenen niteliklere sahip olmalar› flartt›r. Buna iliflkin bilgi ve belgeler
ataman›n yap›lmas›n› müteakiben en
geç yedi ifl günü içinde Kuruma bildi-
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rilir.
• Denetim komitesi, yönetim kurulu
ad›na bankan›n iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinli¤ini ve yeterlili¤ini, bu sistemler ile
muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemeler
çerçevesinde iflleyiflini ve üretilen bilgilerin bütünlü¤ünü gözetmek, ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n yönetim kurulu taraf›ndan seçilmesinde
gerekli ön de¤erlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu taraf›ndan seçilen ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n
faaliyetlerini düzenli olarak izlemek,
bu Kanun kapsam›nda ana ortakl›k
niteli¤indeki kurulufllarda, konsolide
denetime tâbi kurulufllar›n iç denetim
ifllevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eflgüdümünü sa¤lamakla
görevli ve sorumludur.
• Denetim komitesi, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsam›nda oluflturulan birimlerden ve
ba¤›ms›z denetim kurulufllar›ndan;
görevlerinin ifas›yla ilgili olarak düzenli raporlar almak ve bankan›n faaliyetlerinin süreklili¤i ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç
düzenlemelere ayk›r›l›klar bulunmas›
hâlinde bu hususlar› yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
• Denetim komitesi, alt› ayl›k dönemleri aflmamak kayd›yla icra etti¤i faaliyetlerin sonuçlar› ile bankada al›nma-
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s› gereken önlemlere, yap›lmas›na ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankan›n faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bak›m›ndan önemli gördü¤ü di¤er hususlara iliflkin görüfllerini
yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
• Denetim komitesi, bankan›n tüm
birimlerinden, anlaflmal› destek hizmeti kurulufllar› ve ba¤›ms›z denetim
kurulufllar›ndan bilgi ve belge almaya, bedeli banka taraf›ndan karfl›lanmak suretiyle konular›nda ihtisas sahibi kiflilerden yönetim kurulunun
onay›na ba¤l› olarak dan›flmanl›k hizmeti sa¤lamaya yetkilidir.
• Denetim komitesinin görev, yetki
ve sorumluluklar› ile çal›flma usûl ve
esaslar› yönetim kurulu taraf›ndan
düzenlenir. (Türkiye Bankalar Birli¤i,
5411 Say›l› Bankac›l›k Kanunu, 2005,
37)
Görüldü¤ü üzere, 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu’na göre, kanuna tabi
tüm bankalar›n yönetim kurulunun
denetim ve gözetim faaliyetlerinin
yerine getirilmesinde yard›mc› olmak
üzere denetim komiteleri oluflturmalar› zorunludur, denetim komitesi en
az iki üyeden oluflur, üyelerin icrai
görevlerinin bulunmamas› gerekir,
üyelerin Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taraf›ndan
belirlenecek niteliklere sahip olmas›
gerekir ve çok önemli ve detayl› görev ve sorumluluklar› bulunmaktad›r.
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Bankac›l›k Kanunu’nda belirtilen düzenlemelere yönelik BDDK taraf›ndan, 01/11/2006 tarihinde 23 adet
yönetmelik yay›mlanm›flt›r. Bu yönetmeliklerden birisi de “Bankalar›n ‹ç
Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik” tir.
Bu yönetmelik bankalar›n kuracaklar›
iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim
sistemlerini ve bunlar›n iflleyifline iliflkin usul ve esaslar› düzenlemek amac›yla ve Bankac›l›k Kanunu’nun ilgili
maddelerine dayan›larak ç›kar›lm›flt›r.
Buna yönetmeli¤e göre;
• Bankalar, maruz kald›klar› risklerin
izlenmesi ve kontrolünün sa¤lanmas›
amac›yla, faaliyetlerinin kapsam› ve
yap›s›yla uyumlu ve de¤iflen koflullara
uygun, tüm flube ve birimleri ile Kanuna istinaden yürürlü¤e konulan
düzenlemelere göre konsolidasyona
tâbi tutulan ortakl›klar›n› kapsayan,
bu Yönetmelikte öngörülen usul ve
esaslar çerçevesinde yeterli ve etkin
iç sistemler kurmak ve iflletmekle yükümlüdürler.
• ‹ç sistemler kapsam›ndaki birimler
banka organizasyon yap›s› içerisinde
yönetim kuruluna ba¤l› olarak kurulur. Yönetim kurulu iç sistemler kapsam›ndaki görev ve sorumluluklar›n›
k›smen veya tamamen iç sistemler
sorumlusuna devredebilir. Görev ve
sorumluluklar› iç sistemler kapsam›nda yer alan birimler baz›nda ayr›flt›r›lmak kayd›yla, birden fazla iç sistemler sorumlusu da belirlenebilir. ‹ç sis-
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temler sorumlulu¤u görevi ancak icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinden birine veya bu nitelikteki yönetim kurulu üyelerinden oluflan komitelere ya da denetim komitesine verilebilir. ‹ç sistemler sorumlusu olan üyenin veya üye say›s›n›n ikiden az olmas› sonucunu do¤urmas›
kayd›yla iç sistemler sorumlusu olan
komite üyesinin görevden ayr›lmas›,
görevden al›nmas› ya da aranan nitelikleri kaybetmesi durumunda onbefl
gün içinde yerine ayn› nitelikleri haiz
bir yönetim kurulu üyesinin atanmas›
zorunludur.
• Yönetmelik hükümlerine ayk›r› olmamak kayd›yla bankalar, kendi faaliyetlerinin kapsam›n› ve yap›sal
özelliklerini de dikkate alarak iç sistemlerinin organizasyon yap›s›na ve
iflleyifline iliflkin usul ve esaslar› belirler.
(www.bddk.org.tr/turkce/Mevzuat)
Bu yönetmeli¤in 6.maddesinde Denetim komitesi üyelerinin nitelikleri,
7.maddesinde ise Denetim komitesi
üyelerinin yetki ve sorumluluklar› oldukça ayr›nt›l› bir flekilde düzenlenmifltir. Öncelikle denetim komitesi
üyelerinin nitelikleri ile ilgili belirlenen
esaslara bak›ld›¤›nda; ataman›n yap›ld›¤› tarihten önceki son iki y›l da dahil olmak üzere;
• Bankada icrai görevi bulunan yönetim kurulu üyelerinden olmamas›,
• ‹ç sistemler ile mali kontrol ve mu-
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hasebe birimlerinde görev yapanlar
hariç, bankan›n ve konsolidasyona
tabi ortakl›klar›n›n personeli olmamas›,
• Bankan›n ve konsolidasyona tabi
ortakl›klar›n›n ba¤›ms›z denetimini ya
da derecelendirmesini veya de¤erlemesini yapan kurulufllar›n ya da bu
kurulufllar ile hukuki ba¤lant›s› bulunan yurt d›fl›ndaki kurulufllar›n orta¤›
veya personeli olmamas› veya ba¤›ms›z denetim, derecelendirme ya da
de¤erleme sürecinde yer almamas›,
• Bankaya ve konsolidasyona tabi ortakl›klar›na dan›flmanl›k veya destek
hizmeti veren kurulufllar›n orta¤› veya personeli olmamas› veya bu hizmeti veren kiflilerden olmamas›,
• Bankada ve konsolidasyona tabi ortakl›klarda nitelikli pay sahibi olmamas›,
• Hakim orta¤›n, icrai görevi bulunan
yönetim kurulu üyelerinin veya genel
müdürün efli veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya s›hrî
h›s›m› olmamas›,
• Aral›kl› veya sürekli olarak, dokuz
y›ldan fazla bir süreyle ayn› bankan›n
denetim komitesinde görev yapmam›fl olmas›,
• Ana sözleflme hükmüne veya genel
kurul karar›na dayal› olarak tüm personele kârdan yap›lan ödemeler hariç olmak üzere, bankadan ve konsolidasyona tabi ortakl›klardan, bunlar›n kârl›l›¤›na dayal› olarak herhangi
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bir ad alt›nda ücret veya benzeri bir
gelir sa¤lanmamas›,
• En az lisans düzeyinde ö¤renim
görmüfl olmas› ve bankac›l›k veya finans alan›nda en az on y›ll›k deneyime sahip olmas›,
• Efl ve çocuklar›n›n bankada veya
konsolidasyona tabi ortakl›klar›nda
genel müdür, genel müdür yard›mc›s› ve dengi pozisyonda yönetici olmamas›
flartt›r.
Denetim komitesi üyelerinin seçiminde aranan nitelikler üyelerin söz konusu görevleri süresince aran›r. Atanacak denetim komitesi üyelerinden
en az bir tanesinin, hukuk, iktisat,
maliye, bankac›l›k, iflletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans
düzeyinde; mühendislik alan›nda lisans düzeyinde ö¤renim görmüfl ise
belirtilen alanlarda lisansüstü ö¤renim görmüfl olmas› zorunludur.
Denetim komitesi üye say›s›n›n herhangi bir nedenle ikinin alt›na düflmesi halinde, yönetim kurulu en geç
onbefl gün içerisinde bu maddede
aranan nitelikleri haiz yeter say›da
üyesini denetim komitesine atamak
zorundad›r.
Denetim komitesi üyelerinin yetki ve
sorumluklar› ise afla¤›daki flekilde
özetlenebilir;
Ba¤›ms›z denetim kurulufllar› ile derecelendirme, de¤erleme ve destek hiz-
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meti kurulufllar›n›n yönetim kurulu
taraf›ndan seçilmesinde gerekli ön
de¤erlendirmeleri yapmak, faaliyetlerini izlemek, iç kontrole iliflkin gerekli
görülen önlemler konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, iç
denetim biriminin yükümlülüklerini
yerine getirip getirmedi¤ini gözetmek, iç denetim sisteminin bankan›n
mevcut ve planlanan faaliyetlerini ve
bu faaliyetlerden kaynaklanan risklerini kapsay›p kapsamad›¤›n› gözetmek, iç denetim planlar›n› incelemek,
iç denetim raporlar›nda tespit edilen
hususlar konusunda üst düzey yönetimin ve bunlara ba¤l› birimlerin ald›¤› önlemleri izlemek, bankan›n tafl›d›¤› risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi,
izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmad›¤›n› de¤erlendirmek, ihtiyaç duyulan uygulamalar konusunda ilgili üst düzey yönetimin, iç kontrol ve iç denetimde çal›flan personel ve ba¤›ms›z denetim
kuruluflunun görüfl ve de¤erlendirmeleri hakk›nda yönetim kurulunu
bilgilendirmek, bankan›n muhasebe
uygulamalar›n›n Kanuna ve ilgili di¤er mevzuata uygunlu¤u kapsam›n-
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da ba¤›ms›z denetim kuruluflunun
de¤erlendirmelerini gözden geçirmek, ba¤›ms›z denetim raporunu de¤erlendirmek, destek hizmetine iliflkin risk de¤erlendirmesi yapmak,
bankan›n finansal raporlar›n›n gerçek
bilgileri kapsay›p kapsamad›¤›n›,
mevzuata uygun olarak haz›rlan›p
haz›rlanmad›¤›n› gözetmek, tespit
edilen hata ve usulsüzlükleri düzelttirmek bu konuda belirtilebilecek baz› sorumluluklard›r. Bu düzenlemelerde aç›kça görüldü¤ü üzere denetim
komitesi üyelerinin çok önemli görev
ve sorumluluklar› bulunmaktad›r.
6.2 Türk Bankac›l›¤›nda Denetim
Komiteleri Uygulamas›
Bankac›l›k Kanunu ve Bankalar›n ‹ç
Sistemleri Hakk›nda BDDK yönetmeli¤i kapsam›nda Bankalarda oluflturulmas› gerekli Denetim Komiteleri uygulamas› ile ilgili 5 banka incelenmifltir. Bu çal›flma, ilgili bankalar›n denetim komitesi prosedürlerinin ve faaliyet raporlar›n›n incelenmesi kapsam›nda gerçeklefltirilmifltir. Bu kapsamda farkl›l›klar› belirlemede kullan›lacak dikkat çeken baz› hususlar
afla¤›daki tabloda belirtilmektedir.

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 95
‹SMMMO Yay›n Organ›

Tablo 2. Örnek Bankalardaki Denetim Komiteleri Prosedürleri
Banka Ad›
A Bankas›

B Bankas›

C Bankas›

D Bankas›

E Bankas›

Uygulama
• De netim Komitesi ile ilgili “Denetim Komitesi Görev ve Çal›flma Esaslar›” haz›rlanm›flt›r.
• 2 üyesi bulunmaktad›r.
• Asg ari 3 ayda bir toplan›r.
• Komite karar defteri ile ilgili düzenlemeye yer verilmifltir.
• ‹ç sistemler kapsam›ndaki hangi birimler in denetim komitesine ba¤l› oldu¤u belirtilmemifltir.
• Çal›flma esaslar› genellikle ‹ç Sistemler Yönetmeli¤i’ne uygun olarak haz›rlanm›flt›r.
• “Denetim Komitesi Yönetmeli¤i” bulunmaktad›r.
• 2 üyesi bulunmaktad›r.
• Ayr›ca ‹ç sistemlerden sorumlu yönetici belirlenmifltir. ‹ç Si stemlerden Sorumlu Yönetici, Nihai
sorumlulu¤un Denetim Komitesi’nde bulunmas› kayd›yla Denetim Komitesi’ne ba¤l› olarak çal›flan
ve ‹ç Sistemler’in idame ettirilmesini teminen Yönetim Kurulu taraf›ndan görevlendirilmifl olan,
Banka içerisinde de icrai mahiyette faaliyeti bulunmayan, Banka’n›n üst düzey yöneticisi olarak
yönetmelikte belirtilmifltir. ‹ç sistemlerden sorumlu yönetici iç sistemler kapsam›ndaki birimlerin ve
operasyonel risk komitesinin birbirleri ile koordinasyonunu sa¤lamaktad›r.
• Ban kada ayr›ca “‹ç Sistemler Çal›flma Yap›s› Yönetmeli¤i” bulunmakta olup, burada ‹ç Sistemler
kapsam›ndaki birimler olan; Teftifl Kurulu, ‹ç Kontrol ve Risk Yönetimi birimlerinin Yönetim
Kurulu’na ba¤l› olup, Denetim Komitesi’nin gözetimi ve denetimi alt›nda çal›flt›¤›, ‹ç Sistemler
sorumlulu¤u görevinin, Denetim Komitesi’ne verilmifl oldu¤u belirtilmifltir.
• De netim Komitesi ayda en az bir kere toplan›r.
• De netim komitesi karar defteri ile ilgili yönetmelikte düzenlemeye yer verilmifltir.
• De netim komitesi içinden bir baflkan belirle nmifltir.
• Yönetim kurulu baflkan› ayn› zamanda denetim komitesi üyesi ve baflkan›d›r.
• De netim komitesi en az›ndan 2 üyesi muhasebe veya denetim konusunda yetkin olan ve yönetim
kurulu taraf›ndan seçilen 5 üyeden oluflur. (1 Baflkan 4 üye) Baflkan yönetim kurulu taraf›ndan
tayin edilir.
• De netim komitesi 3 ayda bir veya ihtiyaç duyuldu¤unda daha s›k toplan›r.
• Tüm üyeler eflit oy hakk›na sahiptir.
• De netim komitesinin tüm kararlar› üyelerinin ço¤unlu¤unun olumlu oyunu gerektirir. (Yaln›z üç
üyenin bulunmas› halinde oy birli¤i gerekmektedir.)
• De netim komitesi içinden bir baflkan belirle nmifltir.
• “Denetim Komitesi Yönetmeli¤i” bulunmaktad›r.
• 2 üyeden oluflmaktad›r.
• Ayr›ca “‹ç Sistemler Yönetmeli¤i” bulunmaktad›r.
• ‹ç sistemler sorumlulu¤u görevi Denetim Komitesi taraf›ndan yerine getirilir.
• ‹ç sistemler kapsam›ndaki birimler banka organizasyon yap›s› içerisinde yönetim kuruluna ba¤l›d›r.
• ‹ç Sistemler faaliyetlerinin tasar›m›, idaresi ve eflgüdümü Denetim Komitesi arac›l›¤›yla Yönetim
Kurulu taraf›ndan yerine getirilir.
• De netim Komitesi; Teftifl Kurulu, ‹ç Kontrol Merkezi ve Risk Yönetimi Grubu yöneticilerinin de
ifltirak etmesi ile 3 ayda bir Genel Müdürlük binas›nda toplan›r.
• De netim Komitesi koordinatörü bulunmaktad›r. Bu yönetici Denetim Komitesi üyelerinin
çal›flmalar›n›n Bankac›l›k Mevzuat› ve Denetim Komitesi Yönetmeli¤i çerçevesinde yürütülmesini
sa¤lamak üzere gerekli koordinasyonu sa¤lamak, Denetim Komitesi üyelerinin Bankan›n ilgili
Bölümleri ile iliflkilerini koordine etmek, Periyodik olarak düzenlenen Denetim Komitesi
toplant›lar›na ifltirak etmek ve Toplant› kararlar›n›n ve al›nacak aksiyonlar›n Banka taraf›nda takibi
ile birlikte gerekli uyar› ve hat›rlatmalar› yapmak ile görevlidir. Denetim komitesi koordinatörlü¤ü
görevi, ayn› zamanda Banka Risk Komitesi baflkan› olan üst düzey yöneticiye verilmifltir. Denetim
Komitesi Koordinatörünün herhangi bir yönetsel, finansal ve denetsel yetki ve sorumlulu¤u
bulunmamaktad›r.
• De netim komitesi içinden bir baflkan belirle nmifltir.
• Yönetim kurulu baflkan› ayn› zamanda denetim komitesi üyesi ve baflkan›d›r.
• “Denetim Komitesi ‹flletme Kurallar›” (Faaliyet Tüzü¤ü) bulunmaktad›r.
• De netim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun ba¤›ms›z üyeleri aras›ndan seçilen en az 3 üyeden oluflur.
• De netim komitesi içinden bir baflkan belirle nmifltir.

Denetim Komiteleri Uygulamas›na yönelik araflt›rma sonuçlar›na afla¤›da yer
verilmifltir.
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•Genellikle bankalar›n BDDK’n›n ‹ç
Sistemler Yönetmeli¤i’nde Denetim
komitesi ile ilgili belirtilen hususlara
kendi düzenlemelerinde yer verdi¤i
görülmektedir. Fakat özellikle organizasyonel yap›lanmalar bak›m›ndan çeflitli farkl› uygulamalar›n oldu¤u görülmektedir.
•Denetim Komitesi ile ilgili iç düzenlemelere bak›ld›¤›nda 2 bankan›n yönetmelik haz›rlad›¤›, belirtilen düzenlemelere 1 bankan›n görev ve çal›flma esaslar›, 1 bankan›n iflletme kurallar› (faaliyet tüzü¤ü) ad›n› verdi¤i
görülmüfltür.
• ‹ç Sistemler Yönetmeli¤i’nde asgari 2 olan denetim komitesi üye say›s›n›n genellikle belirtilen say›da belirlendi¤i, incelenen 5 bankadan üçünde denetim komitesi üye say›s›n›n 2
oldu¤u, birisinde 3, di¤erinde de 5 kifli oldu¤u görülmektedir.
•‹ç Sistemler Yönetmeli¤i’nde belirtilen ve ba¤›ms›z yönetim kurulu üyeleri aras›ndan seçilebilecek “iç sistemler sorumlulu¤u” için incelenen hiç
bir bankada görevlendirme yap›lmad›¤›, iki bankada iç sistemler sorumlulu¤u görevinin Denetim Komitesi taraf›ndan yerine getirildi¤i belirtilmifltir.
•‹ncelenen befl bankan›n dördünde
denetim komitesi kendi içinden bir
baflkan belirlemifltir.
•‹ki bankada yönetim kurulu baflkan›
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ayn› zamanda denetim komitesinde
yer almaktad›r ve denetim komitesi
baflkan›d›r.
•‹ki bankada denetim komitesinin
banka ile koordinasyonu göreviyle
yönetici görevlendirilmifltir ve bu bankalarda denetim komitesi baflkan› ayn› zamanda yönetim kurulu baflkan›d›r. Bu yöneticilere bir bankada ‹ç Sistemlerden Sorumlu Yönetici, di¤erinde ise Denetim Komitesi Koordinatörü unvanlar› verilmifltir. ‹ç Sistemlerden sorumlu yönetici belirleyen bankada atama yönetim kurulu taraf›ndan yap›lm›fl, Denetim Komitesi Koordinatörü belirleyen banka da ise
atama Denetim Komitesi taraf›ndan
yap›lm›flt›r. ‹ç Sistemlerden Sorumlu
Yönetici atayan bankada bu yönetici
“Nihai sorumlulu¤un Denetim Komitesi’nde bulunmas› kayd›yla Denetim
Komitesi’ne ba¤l› olarak çal›flan ve ‹ç
Sistemler’in idame ettirilmesini teminen Yönetim Kurulu taraf›ndan görevlendirilmifl olan, Banka içerisinde
de icrai mahiyette faaliyeti bulunmayan, Banka’n›n üst düzey yöneticisi”
olarak belirtilmifltir. Denetim Komitesi Koordinatörü atayan bankada ise
bu yönetici “Denetim Komitesi üyelerinin çal›flmalar›n›n koordinasyonunu
sa¤lamak” ile görevlendirilmifltir. Her
iki görevin de birbirine yak›n görevler
oldu¤u ve Denetim Komitesi’nin banka ile koordinasyonunu sa¤lamaya
yönelik oldu¤u görülmektedir. Fakat
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‹ç Sistemlerden Sorumlu Yönetici atayan bankada gerek yöneticinin iç sistemlerden sorumlu olmas› ve gerekse de ataman›n yönetim kurulu taraf›ndan yap›lmas›, BDDK ‹ç Sistemler
Yönetmeli¤i’nde belirtilen ‹ç Sistemler Sorumlulu¤u’na yak›n bir görev alg›lamas›na neden olmaktad›r. Bu sonuç, söz konusu yönetmeli¤e göre ‹ç
Sistemler Sorumlusu’nun, icrai görevi olmayan yönetim kurulu üyeleri aras›ndan seçilmesi gereklili¤ine
ayk›r›l›k oluflturmaktad›r.
•Denetim Komitesi’ne yüklenen sorumluluklar›n zaman›nda ve etkin yerine getirilebilmesi için takip sistemi
oluflturulmas›, banka ile koordinasyonun sa¤l›kl› kurulmas› ve süreklili¤inin
sa¤lanmas› son derece önemlidir.
Özellikle denetim komitesine yüklenilen sorumluluklar›n büyüklü¤ü, önemi ve süreklili¤i nedeniyle denetim
komitesine ba¤l› yönetici, çal›flan ve
sekreteryadan oluflan bir ekip kurulmas› gereklidir. ‹ncelenen befl bankadan ikisinde denetim komitesinin faaliyetlerinin koordinasyonu ile yukar›da belirtildi¤i gibi iki yönetici atand›¤›
görülmektedir. Di¤er banka uygulamalar›nda da bu konuda hükümlere
ve uygulamalara gidilmesinin önemli
oldu¤u düflünülmektedir.
•Bankalar›n ‹ç Sistemleri Yönetmeli¤i
incelendi¤inde bankalar›m›zda çeflitli
organizasyonel düzenleme alternatiflerinin bulundu¤u görülmektedir.
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Bunlar› afla¤›daki flekilde belirtmek
mümkün olacakt›r.
- ‹ç Kontrol, Risk Yönetimi ve ‹ç Denetim Birimleri Denetim Komitesine
ba¤l›, Denetim Komitesi ise Yönetim
Kurulu’na ba¤l›d›r.
- ‹ç Kontrol, Risk Yönetimi ve ‹ç Denetim Birimleri ‹crai Görevi Bulunmayan
Üye veya Üyelere ba¤l›, ‹crai Görevi
Bulunmayan Üye veya Üyeler ile Denetim Komitesi ise Yönetim Kurulu’na ba¤l›d›r.
- ‹ç Denetim Birimi Denetim Komitesine, ‹ç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimleri ‹crai Görevi Bulunmayan Üye veya Üyelere ba¤l›, ‹crai Görevi Bulunmayan Üye veya Üyeler ile Denetim
Komitesi ise Yönetim Kurulu’na ba¤l›d›r.
- ‹ç Kontrol ve ‹ç Denetim Birimi Denetim Komitesine, Risk Yönetimi Birimi ‹crai Görevi Bulunmayan Üye veya
Üyelere ba¤l›, ‹crai Görevi Bulunmayan Üye veya Üyeler ile Denetim Komitesi ise Yönetim Kurulu’na ba¤l›d›r.
‹ncelenen banka uygulamalar› dikkate al›nd›¤›nda genellikle organizasyon tercihinin 1. s›rada belirtilen alternatif oldu¤u, iç sistemler kapsam›ndaki birimlerin denetim komitesi
arac›l›¤›yla do¤rudan yönetim kurulu’na ba¤l› olarak yap›land›r›ld›¤› görülmektedir.
•Denetim komiteleri toplant›lar› ge-
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nellikle iç sistemler yönetmeli¤i’nde
belirtilen süre olan 3 ay olarak belirlenmifl olup, yaln›zca bir bankada ayda en az bir toplant› yap›lmas› zorunlulu¤u belirtilmifl, bir banka yönetmeli¤i’ne ise bu yönde bir hükme rastlan›lmam›flt›r.
•‹ki bankaya ait düzenlemelerde Denetim Komitesi Karar Defteri ile ilgili
hükümlere yer verildi¤i görülmüfltür.
Denetim Komitesi Kararlar›n›n Bankac›l›k Kanunu’nun 28.maddesi’ne
göre bir deftere kaydedilmesi zorunlu olup, ilgili düzenlemelerde bu hususa yönelik aç›klamalara yer verilmemesi eksiklik olarak de¤erlendirilmifltir.
• Denetim Komitesi’ne yüklenen sorumluluklar›n zaman›nda ve etkin yerine getirilebilmesi için takip sistemi
oluflturulmas› son derece önemlidir.
Bunun için de komitenin sekreteryas›n›n oluflturulmas› önemlidir. Fakat incelenen 5 bankadan yaln›zca 1’inin
bu konuda bir düzenlemeye gitti¤i
görülmektedir.
• Bankac›l›k Kanunu’nun 24. maddesinde Denetim Komitesi oluflumu,
görev ve sorumluluklar› ile ilgili
önemli hükümlere yer verilmifltir. Bu
ba¤lamda ‹ç Sistemler Yönetmeli¤i’nin Denetim Komitesi üyelerinin
yetki ve sorumluluklar› konulu 7.
maddesinde denetim komitesine çok
önemli ve ciddi sorumluluklar yüklendi¤i görülmektedir. Bu hükümler ve
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yapt›r›mlar›n›n büyüklü¤ü nedeniyle
uygulamada beklenen etkinlik ve verimlili¤in sa¤lanabilmesi yönünde endifleler oluflmas› do¤ald›r. Bu nedenle
belirtilen sürecin en önemli sonuçlar›ndan birisinin denetim komitelerinde kaç›n›lmaz olarak profesyonel insanlar›n görevlendirilmeleri olaca¤›n›
belirtmek gereklidir. Bütün bu sorumluluklar›n uygulama baflar›s› için
belirli bir zamana ihtiyaç bulundu¤unu, denetim komitesinin yetki ve sorumluluklar›n›n bu kadar aç›k tan›mlanmas›n›n bankalar›n ana hissedarlar› ve halka aç›k bankalarda küçük pay
sahiplerinin yarar›na olaca¤›n› belirtmek gerekmektedir. (Yurtsever,
2007, 8) Fakat halihaz›rda bankalarda denetim komitelerine mevcut yönetim kurulu üyelerinden atamalar
yap›ld›¤› görülmektedir. Özellikle denetim komitesi faaliyeti ile ilgili yönetim kurullar›na yeni bir ataman›n yap›lmad›¤› görülmektedir. Denetim
komitesi üye profilleri incelendi¤inde
genellikle denetim kökenli üye say›s›n›n çok az oldu¤u görülmektedir.
Oysa mevcut sorumluluklar dikkate
al›nd›¤›nda, bu konuda uzman, yetkin ve tecrübeli kiflilerin görevlendirilmelerinin gerekti¤i aç›kt›r. Fakat sektörde henüz bu niteliklere sahip yeterli say›da tecrübeli yönetici ve personel bulunmad›¤› için zaman içinde
denetim komitelerinde daha profesyonel ve bu konuda uzman persone-
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lin görev yapmaya bafllayaca¤›n› belirtmek gerekmektedir. Denetim komitelerinden beklenen sonuçlar›n elde edilebilmesi için zaman geçmesi
gerekti¤i anlafl›lmaktad›r.
SONUÇ
fiirketin muhasebe politikalar›yla, iç
denetimle ve finansal raporlama uygulamalar›yla ilgili oldu¤u sürece yönetim kuruluna yard›mc› olmakla görevli denetim komitelerinin etkin biçimde çal›flabilmesi için baz› özelliklere sahip olmas› gerekmektedir. SEC
öncülü¤ünde NYSE ve NASD sponsorlu¤unda oluflturulan Blue Ribbon
Committee (BRC) raporuna göre denetim komitesinin tüm üyeleri ba¤›ms›z, finans ve muhasebe bilgi ve deneyimine sahip olmal›d›r. Ba¤›ms›z olman›n kriterleri de Blue Ribbon Komitesi raporunda mevcut veya son befl
y›lda flirket çal›flan› olmamak, flirketin
ifl iliflkisi içinde bulundu¤u bir flirketin
orta¤›, yöneticisi veya hakim hissedar› olmamak, flirketin tepe yöneticisinin akrabas› olmamak ve flirketten
menfaat sa¤l›yor olmamak olarak s›ralanm›flt›r.
Blue Ribbon Komitesi raporunda ayr›ca denetim komitesinin yap›s›, görev
ve sorumluluklar› ve üyelik flartlar›n›
aç›klayan bir yönetmelik olmas› da
tavsiye edilmifltir. Bunlar d›fl›nda ba¤›ms›z denetçinin denetim komitesi
ve yönetim kuruluna karfl› sorumlulu-
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¤u, ba¤›ms›zl›¤›, denetim komitesinin
denetçilerle do¤rudan ve k›s›ts›z iletiflim kurmas› konular› da tavsiyelerde
yer alm›flt›r.
Ba¤›ms›z denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n›
destekleyen ve onlara yard›mc› olan,
bunun yan›nda iflletmenin iç kontrollerinin ve d›fl finansal raporlama sürecinin gözlemlenmesinden de sorumlu olan denetim komitelerinin iç denetim, yönetim ve d›fl denetimle yak›n iliflki ve iletiflim içinde bulunmas›,
flirket finansal raporlama, iç denetim
ve risk yönetimi süreçlerinin daha etkin yürütülmesini sa¤layacakt›r.
Ülkemizde Denetim Komiteleri’nin
oluflturulmas› ile ilgili ilk kapsaml› düzenleme hisse senetleri borsada ifllem gören ortakl›klar için Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yap›lm›fl, bu tebli¤de belirtilen denetimden sorumlu komiteler; bankalar hariç hisse senetleri borsada ifllem gören ortakl›klar› kapsamakta, hisse senetleri borsada ifllem görmeyen ortakl›klar›n da iste¤e ba¤l› olarak denetim komitesi oluflturabilece¤i belirtilerek bu komiteyi oluflturmalar› yönünde teflvik edilmekte, denetim komitelerine önemli sorumluluklar verilmekte, fakat bu komiteye verilen görev ve sorumluluklar›n yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunundan do¤an sorumlulu¤unu ortadan kald›rmad›¤› özellikle belirtilmektedir.
Belirtilen SPK tebli¤inin hisse senetle-
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ri borsada ifllem görse dahi bankalar›
kapsamad›¤› görülmektedir. Bankac›l›k aç›s›ndan bakt›¤›m›zda 2005 y›l›nda yürürlü¤e giren 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu'da ilk defa Denetim Komiteleri ile ilgili düzenlemelere yer verilmifltir. Buna göre; bankalar›n yönetim kurulunun denetim ve gözetim
faaliyetlerinin yerine getirilmesinde
yard›mc› olmak üzere denetim komiteleri oluflturmalar› zorunludur, denetim komitesi en az iki üyeden oluflur,
üyelerin icrai görevlerinin bulunmamas› gerekir, üyelerin Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) taraf›ndan belirlenecek niteliklere sahip olmas› gerekir ve çok
önemli ve detayl› görev ve sorumluluklar› bulunmaktad›r.
BDDK taraf›ndan, 2006 y›l›nda yay›mlanan “Bankalar›n ‹ç Sistemleri
Hakk›nda Yönetmelik” te ise Denetim Komiteleri ile ilgili görev ve sorumluluklar daha da detayland›r›lm›flt›r. Bu yönetmeli¤in 6.maddesinde
Denetim komitesi üyelerinin nitelikleri, 7.maddesinde ise Denetim komitesi üyelerinin yetki ve sorumluluklar›
oldukça ayr›nt›l› bir flekilde düzenlenmifltir. Özellikle Denetim Komitesi
üyelerinin yetki ve sorumluluklar› konulu 7. maddesinde denetim komitesine çok önemli ve ciddi sorumluluklar yüklendi¤i görülmektedir. Ba¤›ms›z denetim kurulufllar› ile derecelendirme, de¤erleme ve destek hizmeti
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kurulufllar›n›n yönetim kurulu taraf›ndan seçilmesinde gerekli ön de¤erlendirmeleri yapmak, faaliyetlerini izlemek, iç kontrole iliflkin gerekli görülen önlemler konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, iç denetim biriminin yükümlülüklerini yerine
getirip getirmedi¤ini gözetmek, iç
denetim sisteminin bankan›n mevcut
ve planlanan faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden kaynaklanan risklerini kapsay›p kapsamad›¤›n› gözetmek, iç denetim planlar›n› incelemek, iç denetim raporlar›nda tespit edilen hususlar konusunda üst düzey yönetimin
ve bunlara ba¤l› birimlerin ald›¤› önlemleri izlemek, bankan›n tafl›d›¤›
risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmad›¤›n› de¤erlendirmek, ihtiyaç duyulan uygulamalar konusunda ilgili üst düzey yönetimin, iç kontrol ve iç denetimde çal›flan personel ve ba¤›ms›z denetim
kuruluflunun görüfl ve de¤erlendirmeleri hakk›nda yönetim kurulunu
bilgilendirmek, bankan›n muhasebe
uygulamalar›n›n Kanuna ve ilgili di¤er mevzuata uygunlu¤u kapsam›nda ba¤›ms›z denetim kuruluflunun
de¤erlendirmelerini gözden geçirmek, ba¤›ms›z denetim raporunu de¤erlendirmek, destek hizmetine iliflkin risk de¤erlendirmesi yapmak,
bankan›n finansal raporlar›n›n gerçek
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bilgileri kapsay›p kapsamad›¤›n›,
mevzuata uygun olarak haz›rlan›p
haz›rlanmad›¤›n› gözetmek, tespit
edilen hata ve usulsüzlükleri düzelttirmek bu konuda belirtilebilecek baz› sorumluluklard›r.
Türk Bankac›l›¤›nda Denetim Komiteleri Uygulamas› ile ilgili sektörde faaliyet gösteren 5 banka incelenmifl
olup, bu incelemeler ilgili bankalar›n
denetim komitesi prosedürleri ve halka aç›k faaliyet raporlar› üzerinden
yap›lm›flt›r.
Buna göre; genellikle bankalar›n
BDDK’n›n ‹ç Sistemler Yönetmeli¤i’nde denetim komitesi ile ilgili belirtilen hususlara kendi düzenlemelerinde yer verdi¤i, fakat çeflitli farkl› uygulamalar›n oldu¤u, Denetim Komitesi ile ilgili iç düzenlemeler de genellikle yönetmelik isminin tercih edildi¤i, komite üye say›lar›n›n genelde yönetmelikte belirlenen say› olan 2 oldu¤u, fakat 2’den fazla belirleyen
bankalar›n da oldu¤u, iç sistemler
kapsam›ndaki birimlerin denetim komitesi arac›l›¤›yla do¤rudan yönetim
kurulu’na ba¤l› olarak yap›land›r›ld›¤›, genellikle 3 ayda bir toplant› süresinin belirlendi¤i, ‹ç Sistemler Yönetmeli¤i’nde belirtilen ve ba¤›ms›z yönetim kurulu üyeleri aras›ndan seçilebilecek “iç sistemler sorumlulu¤u”
için incelenen hiç bir bankada görev-
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lendirme yap›lmad›¤›, iki bankada iç
sistemler sorumlulu¤u görevinin Denetim Komitesi taraf›ndan yerine getirildi¤i, hemen tamam›nda denetim
komitesi üyeleri aras›ndan bir baflkan
seçildi¤i, iki bankada yönetim kurulu
baflkan›n›n denetim komitesi üyesi ve
baflkan› oldu¤u, iki bankada denetim
komitesinin banka ile koordinasyonu
göreviyle yönetici görevlendirildi¤i,
düzenlemelerde genellikle komitenin
faaliyetlerini etkin yürütecek çal›flanlara ve organizasyonel yap›lara yönelik ifadelere yer verilmedi¤i, yaln›zca
iki bankan›n prosedürlerinde karar
defterine yönelik düzenlemelere yer
verildi¤i, halihaz›rda bankalarda denetim komitelerine mevcut yönetim
kurulu üyelerinden atamalar yap›ld›¤›
ve denetim kökenli üye say›s›n›n çok
az oldu¤u görülmüfltür.
Sonuç olarak denetim komiteleri,
bankan›n faaliyetlerinin sa¤l›kl› yürütülmesi için çok önemli rol oynayacak, özellikle küçük pay sahiplerinin
lehine olacak yap›lanmalard›r. Fakat
görev ve sorumluluklar›n önemi, fazlal›¤› ve süreklili¤i nedeniyle, etkinliklerinin gerçek anlamda oluflmas› için
zaman geçmesi gerekti¤i ve beklenen baflar›n›n sa¤lanabilmesi için düzenleyici otorite BDDK’n›n bankalar›
yönlendirici faaliyet ve denetimlerinin
önemli rol oynayaca¤› anlafl›lmaktad›r.
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UFRS’NIN TÜRK‹YE’DE ‹LK
UYGULAMASI ‹Ç‹N AÇILIfi
B‹LANÇOSU HAZIRLANMASI
THE OPENING BALANCE SHEET PREPARATION
TO FIRST-TIME ADAPT IFRS IN TURKEY
Serkan TERZ‹ *
‹lker KIYMETL‹ fiEN **
Filiz BÜLBÜL ***

ÖZ
loballeflme nedeniyle ülkeler aras›ndaki ticari faaliyetlerin ve uluslararas› firma say›lar›n›n h›zla artmas› muhasebe ve finansal raporlama uygulamalar›nda da uluslararas› standartlar›n belirlenmesini gerekli k›lmaktad›r. Bu amaçla Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan Uluslararas› Muhasebe Standartlar› ve Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› yay›nlanm›flt›r. Türkiye’de bu standartlara uyumu sa¤lamak amac›yla Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan yap›lan Türkçe tercüme ile Türkiye Muhasebe Standartlar› ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› haz›rlanm›flt›r. Yak›n bir tarihte yürürlü¤e girmesi beklenen yeni Türk Ticaret Kanunu tasla¤›nda tüm sermaye flirketlerine bu standartlara uyma zorunlulu¤u
getirilmektedir. Standartlar›n uygulamaya girmesi halinde, mali tablolar›n› bu
standartlara göre düzeltmek zorunda olacak olan iflletmelerin öncelikle standartlara uygun bir aç›l›fl bilançosu düzenlemeleri gerekmektedir.
Bu çal›flmada, Türkiye’de Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› uygulamas›na bafllanmas› için aç›l›fl bilançosunun nas›l haz›rlanaca¤› örnekler
yard›m›yla aç›klanm›flt›r.
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Anahtar Kelimeler: Aç›l›fl Bilançosu,
TFRS, UFRS
ABSTRACT
The sudden increase in international
trade facilities and the number of
multinational companies with the effect of globalization requires adoption of international standards in accounting and financial reporting. For
this reason, International Accounting
Standards Board issued International
Accounting Standards and International Financial Reporting Standards.
In order to adapt these standards,
Turkish Accounting Standards Board
translated and issued them as Turkish Accounting Standards and Turkish Financial Reporting Standards.
In the new Turkish Trade Law which
is expected to be enforced in a near
future, to adapt these standards become compulsory for all equity companies. With the enforcement of these standards, all equity companies should prepare transition balance sheet.
The aim of this article is to present
how the opening balance sheet is
prepared with the help of examples
in order to first adaptation of International Financial Reporting Standards in Turkey.
Key Words: Opening Balance Sheet,
TFRS, IFRS
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1. G‹R‹fi
Mali (finansal) tablolarda yer alan bilgilerin yat›r›mc›lar aç›s›ndan kullan›fll›
olabilmesi için karfl›laflt›r›labilir, güvenilir, ihtiyaca uygun olmas› gerekmektedir. Bu ihtiyaç özellikle küreselleflme sürecinde uluslararas› yat›r›mlar›n geliflmesi sonucunda artm›flt›r.
Küreselleflme ile birlikte yat›r›mc›lar
aç›s›ndan ortaya ç›kan en önemli sorun, mali tablolar›n karfl›laflt›r›labilir
nitelikte standart bilgileri içermemesi
ve ortak de¤erleme ölçekleri ile de¤erlenmemifl olmas›d›r. Çünkü her ülkenin uygulad›¤› muhasebelefltirme
ölçütleri kendi yasa ve özel kurulufllar› vas›tas›yla yönlendirilmektedir.
Uluslararas› muhasebedeki bu farkl›l›klar›n ortadan kald›r›lmas› ve mali
tablolar›n belli bir standartta ortak
bir dille sunulmas› amac›yla Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu
(IASB- International Accounting Standards Board) taraf›ndan çal›flmalar
bafllat›lm›fl ve bu amaçla da Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (IAS- International Accounting Standards)
ve Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› (IFRS- International Financial Reporting Standards) yay›nlanm›flt›r.
Türkiye’de bu standartlara uyumu
sa¤lamak amac›yla Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK) oluflturulmufltur. TMSK taraf›ndan IASB
ile yap›lan telif anlaflmas› gere¤ince
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IAS ve IFRS’nin aynen Türkçe tercümesi yap›larak Türkiye Muhasebe
Standartlar› (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› (TFRS) haz›rlanm›fl ve 2005 y›l›ndan itibaren
Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r. Yak›n bir tarihte yürürlü¤e girmesi beklenen yeni Türk Ticaret Kanunu tasla¤›nda tüm sermaye flirketlerine bu
standartlara uyma zorunlulu¤u getirilmektedir. Standartlar›n uygulamaya girmesi halinde, mali tablolar›n›
standartlara göre düzeltmek zorunda olacak olan iflletmeler, raporlama
tarihi itibari ile karfl›laflt›rmal› mali
tablo düzenleyebilmeleri için, öncelikle standartlara göre aç›l›fl (geçifl) bilançosu düzenlemeleri gerekmektedir. Bundan dolay› bu çal›flmada, IFRS
uygun olarak aç›l›fl bilançosunun haz›rlanmas› örnek veriler yard›m›yla
aç›klanm›flt›r.
2. GENEL AÇIKLAMALAR
2.1. TFRS 1
TMSK taraf›ndan yay›nlanan “TFRS1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›n›n ‹lk Uygulamas›na ‹liflkin Türkiye Finansal Raporlama Standard›”n›n
amac›, iflletmelerin TFRS’na göre ilk
kez düzenlenen finansal tablolar›n›n
ve ara dönem finansal raporlar›n›n
yüksek kalitede bilgiler içermesini
sa¤lamakt›r. Bu standarda göre finansal tablolar afla¤›daki bilgileri içermek amac›yla düzenlenmektedir:
(TFRS1, par.1)
Hakemli Yaz›lar
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(a) Kullan›c›lar aç›s›ndan finansal tablolar›n fleffaf olmas› ve sunulan tüm
dönemler aç›s›ndan karfl›laflt›r›labilirli¤inin sa¤lanmas›.
(b) TFRS’na göre gerçeklefltirilecek
muhasebe uygulamalar› aç›s›ndan
uygun bir alt yap› sa¤layan bilgileri
içermesi.
(c) Fayda-maliyet analizine göre, maliyeti faydas›n› geçmeyecek bilgiler
sa¤lamas›.
Standart, afla¤›dakilere uygulanmaktad›r: (TFRS 1, par.2)
(a) TFRS’na göre ilk kez düzenlenen
finansal tablolara ve
(b) TFRS’na göre ilk kez düzenlenen
finansal tablolar›n kapsad›¤› dönemlere iliflkin olarak “TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standard›”
çerçevesinde ara dönem finansal raporlar›n sunulmas› durumunda, söz
konusu raporlar›n her birine.
Bu Standart, bir iflletmenin TFRS’lar›
ilk kez uygulamas› durumunda uygulanmaktad›r. Örne¤in afla¤›daki durumlarda;
(a) TFRS’larla aç›k ve koflulsuz uyum
içinde oldu¤una dair üzerlerinde bir
aç›klamaya yer verilmifl bir finansal
tablolar setini daha önceden sunmufl
ve di¤er düzenlemelere göre finansal
tablolar› sunmay› sona erdirmifl ise;
(b) Geçmifl dönem finansal tablolar›n› di¤er düzenlemelere göre haz›rlam›fl ancak bu tablolarda aç›k ve koM a y › s
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flulsuz olarak TFRS’lara uyuldu¤una dair bir aç›klama yer alm›fl ise veya
(c) Denetçilerin bir önceki döneme iliflkin denetim raporunda flartl› görüfl bildirmifl olmalar›na ra¤men, ilgili döneme iliflkin finansal tablolar›n aç›k ve koflulsuz bir flekilde TFRS’na uyuldu¤una dair bir aç›klama içeren bir biçimde sunulduklar›nda bu standart hükümleri uygulanmamaktad›r. (TFRS 1, par. 4)
2.2. Muhasebelefltirme ve Ölçüm
TFRS 1’nda genel ilke; raporlama tarihinde geriye dönük olarak TFRS’lerin ilk
uygulanmas›n› gerektirmekte ve böylece iflletmeler geriye dönük olarak aç›l›fl
bilançosu ile raporlama tarihinden önceki dönemin finansal tablolar›n›
TFRS’lere uygun olarak haz›rlamas› gerekmektedir.
TFRS’ye geçifl tarihi, TFRS’lerin ilk uygulanmas›nda TFRS’lere göre tam karfl›laflt›rmal› bilgilerin sunuldu¤u dönemden önceki dönemin aç›l›fl bilançosu tarihidir. Aç›l›fl bilançosu, TFRS 1’e uygun olarak haz›rlanmal› ve geriye gönük
uygulamalar, ihtiyari (optional) ve zorunlu (mandatory) istisnalara iliflkin genel ilkeleri de içermelidir. Aç›l›fl bilançosunun, ilk uygulanan TFRS’ye uygun finansal tablolar›n bir parças› olarak yay›nlanmas›na gerek yoktur, ancak ilk sunulan finansal tablolar›n haz›rlanmas› için baz olarak kullan›lmaktad›r. (Deloitte&Touche, 2004, s.8.)
Karfl›laflt›rmal› bilgi sunulan y›l›n 2006 takvim y›l› olmas› (31.12.2006 tarihi raporlama tarihidir) durumunda, TFRS’ye uygun finansal tablolar›n ilk kez haz›rlanmas›na iliflkin zaman cetveli afla¤›daki gibi olacakt›r: (Deloitte&Touche,
2004, s.8.)
2005

01.01.2005

31.12.2005

TFRS
Aç›l›fl
Bilançosu
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2006

Önceki
Muhasebe
‹lkelerine Göre
Raporlama
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2007

31.12.2006

Raporlama tarihi
2005 ile
karfl›laflt›rmal›
bilgi sunumu
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Genellikle, TFRS’ye uygun aç›l›fl bilançosunun haz›rlanmas›nda afla¤›daki düzeltmelerin yap›lmas› gerekmektedir: (Mirza, Holt ve Orrell, 2006, s.317.)
1- TFRS 1 kapsam›nda varl›k ve borçlar tan›mlan›r.
2- TFRS’nin tan›nmas›na izin vermedi¤i varl›k ve borçlar tespit edilir.
3- Varl›k ve borçlara iliflkin yeniden s›n›fland›rmalar yap›l›r.
4- Varl›k ve borçlara iliflkin ölçüm ve muhasebelefltirme için TFRS hükümleri
uygulan›r.
TFRS kapsam›nda tan›nan ve tan›nmas›na izin verilmeyen varl›k ve borçlara
afla¤›daki örnekler verilebilmektedir: (Deloitte&Touche, 2004, s.9.)
Tan›nanlar

•
•
•
•
•
•
•

Çal›flanlara sa¤lanan faydalar
Ertelenen vergi varl›k ve
yükümlülükleri
Finansal kiralama varl›k ve
borçlar›
Yasal karfl›l›klar
Türev ürünleri
‹ktisap edilen maddi olmayan
duran varl›klar
‹çsel gelifltirme harcamalar›

Tan›nmas›na ‹zi
Verilmeyenler

•
•

•

Mevcut b ir yükümlülü k
getirmeyen karfl›l›klar
‹flletmenin kar elde etmesi
mümkün olmamas› durumunda,
indirilebilir vergi varl›klar›
Ölçüm kriterlerini tafl›mayan
maddi olmayan varl›klar

Bir iflletme, TFRS aç›l›fl bilançosunda ve TFRS’ye göre ilk kez düzenlenen finansal tablolar›nda sundu¤u tüm dönemlerde ayn› muhasebe politikalar›n›
kullanmal›d›r. (TFRS 1, par.7)
Bir iflletmenin aç›l›fl TFRS bilançosunda kulland›¤› muhasebe politikalar›,
TFRS’ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre sunulmufl ayn› tarihli bilançosundaki muhasebe politikalar›ndan farkl› olabilmektedir. TFRS’ye
geçifl tarihinden önceki olay ve ifllemler, düzeltme kay›tlar›n›n yap›lmas›n› gerektirmektedir. Bu durumda, TFRS’ye geçifl tarihi itibariyle, bu düzeltmeler
geçmifl y›l kar/zarar hesab› içinde veya uygun olmas› durumunda farkl› bir
özkaynak kalemi içerisinde muhasebelefltirilmelidir. (TFRS 1, par.11)
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3. TÜRK‹YE F‹NANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARININ ‹LK KEZ
UYGULANMASINA ‹L‹fiK‹N
ÖRNEK UYGULAMA
Türkiye muhasebe standartlar›n›n ilk
uygulanma tarihi olarak 31.12.2006
tarihi planlanmaktad›r. Bu durumda,
geçifl tarihi 01.01.2005 tarihi olacakt›r. Geçifl tarihindeki bilanço,
31.12.2006 tarihinde yürürlükte bulunan standartlara göre düzenlenecektir. 01.01.2005 veya 31.12.2004
tarihli bilançonun TFRS’lere uygun
olarak düzenlenmesine binaen
31.12.2005 ve 31.12.2006 tarihli bilanço ve gelir tablolar› düzenlenerek
karfl›laflt›rmal› bilgi sunulacakt›r.
Özetle,
31.12.2006
tarihinde
TFRS’lere uygun raporlama yapabilmek için; ilk önce 31.12.2004 tarihli
bilanço düzenlenerek geçmifl y›l kar›
veya zarar› bulunacak, sonra
31.12.2005 tarihli bilanço düzeltilecek, daha sonra da 31.12.2004 tarihli bilanço ile 31.12.2005 tarihli bilanço karfl›laflt›r›larak 31.12.2005 tarihli
gelir tablosu düzenlenecektir. Buna
müteakip olarak da, 31.12.2006 tarihli bilanço ve gelir tablosu
31.12.2005 tarihli bilanço ile karfl›laflt›r›larak düzeltilecektir. Böylece en az
iki y›la ait karfl›laflt›rmal› bilgi,
31.12.2006 tarihli finansal tablolar
ile sa¤lanabilecektir.
Ancak bu konuda Sermaye Piyasas›
Kurulu (SPK) ve Bankac›l›k DüzenleM a y › s
Y › l :
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me ve Denetleme Kurumu (BDDK)
taraf›ndan TFRS’na göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarda, ilk dönem gelir tablosunun karfl›laflt›rmal›
olarak sunulmas› zorunlulu¤u getirilmemifltir.
ÖRNEK
SER iflletmesinin 31.12.2004 tarihli
bilançosu, takip eden sayfalarda sunulmufl olup, TFRS’ye uygun finansal
tablo düzenlemesi amac›yla yap›lan
incelemeler sonucunda afla¤›daki bilgiler edinilmifltir:
(1) ‹flletmenin kasas›nda YTL d›fl›nda,
1.000 USD ve 800 EURO bulunmaktad›r. Bilanço tarihi itibariyle efektif
döviz al›fl kuru USD için 1,5000, EURO için 1,8500’dir. ‹flletme taraf›ndan dönem sonu de¤erleme ifllemi
yap›lm›flt›r.
(2) ‹flletme taraf›ndan finansal varl›klar›n yeniden s›n›fland›r›lmas› amac›yla yap›lan incelemeler sonucunda;
- halka aç›k (AB) iflletmesinin %15
oran›nda hisse pay›na sahip oldu¤u
(al›m-sat›m amaçl›),
- halka aç›k (CD) iflletmesine ait %8
oran›ndaki hisselerin sat›lmas›na iliflkin karar, yönetim kurulu taraf›ndan
al›nm›flt›r.
Bilanço tarihi itibariyle (AB) iflletmesine ait hisse senedi Hisse Senetleri hesab›na 1.500 YTL olarak kaydedilmifl
olup, borsa de¤eri 1.000 YTL olarak
tespit edilmifltir. (CD) iflletmesine ait
Hakemli Yaz›lar
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hisse senedi Ba¤l› Menkul K›ymetler Hesab›na 500 YTL olarak kaydedilmifl
olup, borsa de¤eri 800 YTL olarak tespit edilmifltir.
(3) ‹flletmenin ticari alacaklar›na iliflkin reeskont iflleminin sadece alacak senetleri için yap›ld›¤› tespit edilmifl olup, al›c›lar için yap›lmam›flt›r. Alacak senetlerinin itibari de¤eri 8.000 YTL olup, 1.800 YTL reeskont ayr›lm›flt›r. Al›c›lara ait detay afla¤›daki gibidir:
Al›c›lar
Serap fiahin
‹lker Y›lmaz
Murat Demir
Evrim Çakmak
Neflat Y›ld›z
Hasan Yalç›n
Toplam

Kay›t
Tarihi
15.12.2004
25.12.2004
20.12.2004
29.12.2004
01.11.2004
30.11.2004

Peflin
Fiyat
1.000
1.500
2.000
800
900
500
6.700

Vadeli
Fiyat
1.500
1.700
2.200
900
950
700
7.950

Ortalama
Vade
30 gün
25 gün
15 gün
15 gün
10 gün
15 gün

(4) ‹flletmenin stoklar›na iliflkin incelemelere ait tespitler afla¤›daki gibidir:
- 55.000 YTL tutar›ndaki ticari mallar içinde 150 YTL vade fark› oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
- Ticari mallar›n piyasa fiyatlar›n›n araflt›r›lmas› amac›yla yap›lan pazar araflt›rmas›nda, ticari mallar›n piyasadaki al›m-sat›m bedeli 60.000 YTL oldu¤u tespit edilmifltir. ‹flletme taraf›ndan mallar›n sat›lmas›na iliflkin katlan›laca¤› tahmin edilen pazarlama ve sat›fl giderleri 15.000 YTL’dir.
(5) ‹flletme TFRS’ye ilk geçifl nedeniyle varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erinin
tespit edilmesi amac›yla ekspertiz yapt›rm›fl olup, ekspertiz raporunun sonuçlar› afla¤›daki gibidir.1

1 Ekspertiz raporu, 31.12.2004 tarihi itibariyle maddi duran varl›klar›n amorti edilmifl yenileme
maliyetleri dikkate al›narak haz›rlanm›fl olup, faydal› ömürler dikkate al›narak geriye dönük
hesaplama yap›lm›flt›r. Örne¤in tesis, makine ve cihaz› 31.12.2006 tarihli yenileme maliyeti 1.050
YTL olarak saptanm›fl olsun. 31.12.2006 tarihinden itibaren kalan faydal› ömür süresi [(5 y›l x 12
ay/y›l)-25 ay)] = 35 ay’d›r. K›st amortisman yöntemine göre her ay ayr›lmas› gereken amortisman
1.050 / 35 = 30 YTL/ay olacakt›r. 31.12.2006 ile 01.12.2004 tarihleri aras›nda 25 ay
oldu¤undan, geriye do¤ru gidecek olursak, (25 ay x 30 YTL =) 750 YTL varl›¤›n de¤erine
eklenerek (1.050 + 750 =) 1.800 YTL olarak varl›¤›n 31.12.2004 tarihi itibariyle de¤eri tespit
edilecektir.
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Duran Varl›klar

Aktife Girifl
Tarihi
01.12.2004
25.06.2004
25.06.2004
10.05.2003

Tesis, Makine ve Cihazlar
(D) Binas›
(E) Binas›
Arsa
Toplam

Faydal› Defter
Ömür De¤eri
5
2.000
50 10.000
50
5.000
- 20.000
37.000

Birik.
Amort.
(400)
(200)
(100)
(700)

Piyasa
De¤eri
1.800
3.500
2.500
30.000
35.300

- Yap›lan ekspertiz incelemeleri sonucunda binalar›n arsadan ald›¤› pay, %60
olarak belirlenmifltir. Di¤er bir ifade ile binalar›n maliyet bedelinin %60’› arsa
maliyetinden kaynaklanmaktad›r.
- Yap›lan inceleme sonucunda, iflletmenin (E) binas›n› baflka bir iflletmeye kiralad›¤› tespit edilmifltir.
(6) ‹flletmenin maddi olmayan duran varl›klar› incelendi¤inde, araflt›rma-gelifltirme giderlerinin 500 YTL’sinin araflt›rma faaliyeti ile ilgili oldu¤u ve 1.000
YTL’sinin ise gelifltirme faaliyeti ile ilgili oldu¤u tespit edilmifltir. Maddi olmayan duran varl›klara ait ayr›nt›l› bilgi afla¤›daki tabloda sunulmufltur:
Aktife
Faydal›
Girifl
Varl›k Kalemleri
Tarihleri Ömürler
Haklar
05.10.2004
15
Kurulufl ve Örgütlenme Gid. 10.02.2003
5
Araflt›rma-Gelifltirme Gid.
15.08.2004
5
Toplam

Defter Birikmifl ‹tfa
De¤erleri
Paylar›
4.180
-280
3.000
-600
1.500
-300
8.680
-1.180

(7) ‹flletmenin ticari borçlar›na iliflkin detay bilgi afla¤›daki gibidir:
Sat›c›lar
Metin Akar
Serkan Çak›r
Toplam

Kay›t
Tarihi
10.12.2004
20.12.2004

Peflin
Fiyat
2.000
2.500
4.500

Vadeli
Fiyat
2.500
2.700
5.200

Ortalama
Vade
30 gün
30 gün

(8) TMS 19 kapsam›nda iflletme çal›flanlar›na 5.000 YTL k›dem tazminat› karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.
(9) ‹flletmenin 31.12.2004 tarihli kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan
gelecek y›llarda yararlan›lacak geçmifl y›l zararlar› 1.000 YTL’dir.
(10) 31.12.2004 tarihi itibariyle iflletmenin aleyhine aç›lan dava ve/veya icra
takipleri afla¤›daki gibidir:
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Türü
‹cra takipleri
Di¤er takipler

Konusu
Alacak
‹ptal

Takip
Adeti
6
1
7

Takip
Tutar›
5.000
500
5.500

‹flletmenin avukat› ile yap›lan görüflme sonras› iflletme aleyhine aç›lan alacak
davalar›n kaybedilmesine ve iptal davas›n›n ise kazan›lmas›na iliflkin kanaatin
yüksek oldu¤u ö¤renilmifltir.
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SER ‹flletmesinin 31.12.2004 Tarihli Bilançosu
(YTL Cinsinden ‹fade Edilmifltir)
AKT‹FLER
Haz›r De¤erler
- Kasa
- Banka
Menkul K›ymetler
- Hisse Senetleri
Ticari Alacaklar
- Al›c›lar
- Alacak Senetleri
- Alacak Senetleri Reeskontu (-)

PAS‹FLER
Finansal Borçlar
8.000 - Banka Kredileri
2.000
Ticari Borçlar
1.500 - Sat›c›lar
Di¤er Çeflitli Borçlar
7.950 - Ortaklara Borçlar
8.000 Al›nan Siparifl Avans
-1.800

Di¤er Çeflitli Alacaklar
- Ortaklardan Alacaklar
Stoklar
- Ticari Mallar
Di¤er Dönen Varl›klar
Dönen Varl›k Toplam›

Di¤er K›sa Vadeli Borç

55.000
10.000
93.150 K›sa Vadeli Borç Top.

- Haklar
- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri
- Birikmifl ‹tfa Paylar›
Duran Varl›k Toplam›
TOPLAM AKT‹F

Y › l :

-

2 0 0 7

1.250
2.000
6.000

Uzun Vadeli Borç Top.
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29.450
35.000

500
20.000 Ödenmifl Sermaye
15.000
2.000 Sermaye Yedekleri
-700 Kar Yedekleri

55.000

3.000 Dönem Net Kar›

15.000

4.823
1.500 Geçmifl Y›l Zararlar›

-5.000

-1.823
44.300 Öz Kaynak Toplam›
137.450 TOPLAM PAS‹F
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5.200

2.500

Mali Duran Varl›klar
- Ba¤l› Menkul K›ymetler
Maddi Duran Varl›klar
- Arsa ve Araziler
- Binalar
- Tesis, Makine ve Cihazlar
-Birikmifl Amortismanlar
Maddi Olmayan Duran Varl›klar
- Kurulufl ve Örgütlenme Giderleri

M a y › s

15.000

3.000
5.000

73.000
137.450
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TMS ve TFRS’YE GÖRE YAPILACAK DÜZELTMELER:
Öncelikli olarak iflletme dönem net kar›n› 580 Geçmifl Y›l Zarar›na2 devretmelidir. Çünkü ilk uygulama döneminde yap›lan düzeltmelere iliflkin gelir ve giderler, 580 nolu hesapla iliflkilendirilecektir.
15.000

590 DÖNEM NET KARI
580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
Dönem net kar›n›n devri nedeniyle

15.000

1) Haz›r De¤erler
Kasa:
Kasa ile ilgili TFRS’ye uygun düzeltme ifllemi, yabanc› para kasas› aç›s›ndan
söz konusu olmaktad›r. 21 no'lu standarda göre iflletmeler, yabanc› para cinsinden ifllemlerini fonksiyonel para birimine çevirirken, ifllem tarihindeki geçerli kur dikkate al›nmaktad›r. (TMS 21, par.21) Türkiye’de gerek VUK aç›s›ndan, gerekse de TFRS’ye uygunluk aç›s›ndan geçerli kur olarak bilanço tarihindeki Merkez Bankas›’n›n Efektif Döviz Al›fl Kuru kullan›lmaktad›r. Bu bak›mdan VUK’a göre yap›lan de¤erleme ifllemi ile TFRS’ye göre yap›lan de¤erleme ifllemi aras›nda herhangi bir farkl›l›k olmayacakt›r.
2) Menkul K›ymetler
39 no’lu standarda göre menkul k›ymetler üç grupta toplanmaktad›r: (Akdo¤an, 2001, s.61.)
1- Al›m-sat›m amaçl› olanlar,
2- Vadesine kadar elde tutulacak olanlar,
3- Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler.
TFRS’ye uyum için, iflletme taraf›ndan menkul k›ymetleri yukar›daki ayr›ma
paralel olarak yeniden s›n›fland›r›lmal› ve 39 nolu standard›n belirtti¤i de¤erleme ölçeklerine göre de¤erlenip finansal tablolara al›nmal›d›r.
VUK aç›s›ndan menkul k›ymetler al›fl bedeli üzerinden de¤erlenir ve finansal
2 ‹flletmenin finansal tablosunda 580 nolu hesap oldu¤undan, düzeltmelerden kaynaklanan kar
veya zararlar bu hesapla iliflkilendirilmifltir.
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tablolarda bu bedel üzerinden gösterilir. Ancak 39 no’lu standarda göre
menkul k›ymetler (al›m-sat›m amaçl› olanlar) gerçe¤e uygun de¤er üzerinden
de¤erlenmektedir. Menkul k›ymetlerde gerçe¤e uygun de¤er borsa de¤eridir. (Akdo¤an, 2001, s.67.) Borsa de¤eri olarak da, de¤erleme günündeki
en iyi al›fl de¤eri, e¤er en iyi al›fl de¤eri yoksa, en iyi sat›fl de¤eri dikkate al›nmaktad›r (kapan›fl de¤eri olarak).
Borsada ifllem görmeyen menkul k›ymetlerin gerçe¤e uygun de¤eri ise, etkin
faiz yöntemi (iç verim oran›) kullan›larak tespit edilmektedir. (TMS 39, 49/c)
Uygulamada iç verim oran› olarak T.C. Merkez Bankas›’n›n K›sa Vadeli Avanslar için yay›nlam›fl oldu¤u iskonto haddi (emsal faiz oran› olarak) kullan›lmaktad›r.
E¤er hisse senetlerinin gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir bir biçimde ölçülemiyorsa, elde etme maliyeti üzerinden de¤erlenmektedir.(Akdo¤an, 2001,
ss.69-70.)
Hisse senetleri al›m-sat›m amaçl› oldu¤undan, bunlar›n gerçe¤e uygun de¤eri ile kay›tl› de¤eri aras›nda ortaya ç›kacak olan fark, Geçmifl Y›l Kar/Zarar› ile
iliflkilendirilecektir. (TMS 39, par.45/a)
Örne¤imizde, SER iflletmesi, (AB) iflletmesine ait hisse senedini al›m-sat›m
amaçl› olarak kullanmaktad›r.
Maliyet Bedeli
= 1.500
= 1.000
Borsa De¤eri
Zarar
= 500

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
110 H‹SSE SENETLER‹
Gerçe¤e uygun de¤erinden de¤iflim nedeniyle

500
500

Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler de gerçe¤e uygun de¤er üzerinden kaydedilmelidir. Menkul k›ymet aktif bir piyasada ifllem görüyorsa, bu piyasadaki ifllem de¤eri gerçe¤e uygun de¤eridir. Bunun en güzel örne¤i, borsada ifllem
görmesi durumunda borsa de¤erinin, gerçe¤e uygun de¤er olmas›d›r. E¤er
menkul k›ymet aktif bir piyasada ifllem görmüyorsa, bu durumda amorti edilmifl
maliyet bedeli üzerinden (etkin faiz yöntemine göre) muhasebelefltirilmelidir.
Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetlerin, borsa de¤eri ile tespit edilmifl gerçe¤e
uygun de¤eri ile VUK’a göre kaydedilen al›fl bedeli aras›ndaki de¤er art›fl ve
M a y › s
Y › l :

-

2 0 0 7

H a z i r a n
S a y › :

8 1

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 115
‹SMMMO Yay›n Organ›

azal›fllar› ile kur farklar›, özkaynak içerisinde muhasebelefltirilmelidir. Bu varl›¤›n elden ç›kar›lmas› durumunda ise, gelir tablosu ile iliflkilendirilir. (TMS 39,
par.55/b)
Örne¤imizde, SER iflletmesi, (CD) iflletmesine ait hisse senedini satmaya karar
vermifltir. Bundan dolay› duran varl›klar grubundan ç›kart›l›p, dönen varl›k
grubu içerisinde ayr› bir bafll›k alt›nda s›n›fland›r›lmal›d›r.
Maliyet Bedeli
= 500
= 800
Borsa De¤eri
De¤er Art›fl›
= 300
113 SATILMAYA HAZIR F‹NANSAL VARLIKLAR
240 BA⁄LI MENKUL KIYMETLER
Yeniden s›n›fland›rma nedeniyle

500

113 SATILMAYA HAZIR F‹NANSAL VARLIKLAR
523 F‹NANSAL VARLIK DE⁄ER ARTIfiLARI
De¤er art›fl› nedeniyle

300

500

300

3) Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar içerisinde yer alan Alacak Senetlerine reeskont ayr›lm›fl olmas›na ra¤men, Al›c›lar hesab› reeskonta tabi tutulmam›flt›r. TMS 18 standard›na göre vadeli sat›fllara iliflkin vade farklar›n›n sat›fllar içerisinde de¤il, ertelenen faiz geliri hesab›nda raporlanmas› gerekmektedir. Bu nedenle sat›fl ifllemi sonucunda ortaya ç›kan ve henüz tahsil edilmemifl olunan faiz gelirlerinin alacaklardan indirilmifl olmas› ve karfl› aya¤›n›n da pasif karakterli bir hesapla3 iliflkilendirilmifl olmas› gerekmektedir. Böylece sat›fllar içersinde yer
alan vade farklar›, ç›kar›lm›fl olunmaktad›r.
Vergi Usul Kanunu aç›s›ndan senetsiz alacaklara reeskont ayr›lmas› kanunen
kabul edilmeyen gider olarak kabul edilmifltir. Ancak TFRS ve SPK aç›s›ndan
vadeli sat›fllar, reeskonta tabi tutularak gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden gösterilmektedir.
3 Uygulamada genellikle kazan›lmam›fl (ertelenen) faiz alacaklar›, 120 Al›c›lar içerisinden
düflürülmek suretiyle 120 no’lu hesap net olarak gösterilmekte ve buna iliflkin aç›klama dipnotlarda yap›lmaktad›r. SPK taraf›ndan yay›nlanan UFRS’ye uygun finansal tablo format› ve buna
iliflkin dipnotlar format›nda bu flekilde yap›lmaktad›r.
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Alacaklar ayr›ca, tahsil edilme imkan› bak›m›ndan incelenmek suretiyle flüpheli durumda olup olmad›¤› tespit edilmelidir. Buna göre, bir alaca¤›n flüpheli alacak olarak de¤erlendirilebilmesi için iflletmeler de¤iflik göstergelerden yararlanabilmektedir. Bunlar; (Marflap, 2006, s.25.)
- ‹flletmenin önceki y›llarda tahsil edilemeyen alacaklar›na iliflkin veriler,
- Borçlunun ödeme yetene¤i,
- ‹flletmenin içinde bulundu¤u sektörde ve cari ekonomik ortamda ortaya ç›kan ola¤anüstü koflullard›r.
‹flletmeler bu verilerden yararlanmak suretiyle ve makul bir gerekçeye dayand›rarak flüpheli alacak tahmini yapabilirler ve bununla birlikte bu alacaklara
karfl›l›k ay›rabilirler. (Marflap, 2006, s.25.) Ayr›lan bu karfl›l›klar ilk uygulama
döneminde Geçmifl Y›l Zarar›/Kar› ile iliflkilendirilecektir. Dolay›s›yla vadesi
geçmifl olup tahsil edilemeyen alacaklar da flüpheli konumda yer alacakt›r.
Yukar›da belirtildi¤i gibi, alacaklar etkin faiz yöntemine göre iskonto edilmifl
de¤er üzerinden finansal tablolarda gösterilmelidir. Burada kullan›lan etkin
faiz oran›, alaca¤›n peflin de¤erini tahsil tarihindeki vadeli fiyat›na eflitleyen
orand›r. Ancak reeskont ayr›lmadan önce alacaklar içinde tahsil kabiliyeti zay›flam›fl olanlar tespit edilerek düflülmelidir. Bu alacaklara karfl›l›k ayr›lmal›d›r.
(Marflap, 2006, s.28.)
Buna göre örne¤imizdeki alacaklara bak›ld›¤›nda tahsil vadeleri afla¤›daki gibi olacakt›r:
Al›c›lar

Kay›t
Tarihi

Ortalama
Vade (Gün)

Tahsil
Tarihi

Serap fiahin
‹lker Y›lmaz
Murat Demir

15.12.2004
25.12.2004
20.12.2004

30
25
15

14.01.2005
19.01.2005
04.01.2005

Evrim Çakmak
Neflat Y›ld›z
Hasan Yalç›n

29.12.2004
01.11.2004
30.11.2004

15
10
15

13.01.2005
11.11.2004
15.12.2004

Yukar›daki tabloya bak›ld›¤›nda Neflat Y›ld›z ve Hasan Yalç›n’a ait alacaklar,
2004/11’de tahsil edilmesi gerekti¤i halde, tahsil edilmemifl oldu¤u görülmektedir (2005 y›l›ndaki hesap harekeleri ile teyit edilmelidir). Bundan dolay› bu alacaklara 31.12.2004 tarihi itibariyle karfl›l›k ayr›lmal›d›r (950 + 700 =
1.650 YTL).
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128 fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
120 ALICILAR
fiüpheli alacak nedeniyle

1.650

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
129 fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAK
KARfiILIKLARI
Karfl›l›k ayr›lmas› nedeniyle

1.650

1.650

1.650

fiüpheli çal›flmas› yap›ld›ktan sonra reeskont çal›flmas› yap›lmal›d›r. Reeskont
çal›flmas› afla¤›daki gibi yap›lacakt›r: (Marflap, 2006, s.29.)
Bugünkü De¤er (BD) = Vadeli De¤er / (1+i) vadeye kalan gün/360
i = [(Vadeli De¤er / Peflin De¤er) 1/(ortalama gün/360) – 1]
Al›c›lar
Serap
fiahin
‹lker
Y›lmaz
Murat
Demirci
Evrim
Çakmak
Toplam

Peflin
Fiyat

Vadeli Ort.
Fiyat Vade

Tahsil
Tarihi

31.12.2004
Faiz
Reeskont Gün Oran›
Say›s›
(i)

BD

1.000

1.500

30 14.01.2005

14 128,75

1.242

1.500

1.700

25 19.01.2005

19

5,06

1.546

2.000

2.200

15 04.01.2005

4

8,84

2.145

800

900

15 13.01.2005

13

15,89

813

6.300

5.746

Reeskont ifllemine iliflki yap›lacak kay›t afla¤›daki gibidir (Kazan›lmam›fl Faiz
Gelirleri):
Defter De¤eri
: 6.300
: 5.746
Bugünkü De¤er
Reeskont Tutar›
: 554
554

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
120 ALICILAR
Alacaklara reeskont ayr›lmas› nedeniyle
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4) Di¤er Alacaklar/Borçlar
Di¤er alacaklar ve borçlar incelendi¤inde, iflletmenin iliflkili taraflar›ndan al›nm›fl oldu¤u görülmektedir. Bundan dolay› bu tutarlar›n TMS 24 ‹liflkili Taraf
Aç›klamlar› standard› gere¤ince “iliflkili taraflardan alacaklar/borçlar”
olarak bilançoda ayr› bir hesapta tek kalemde gösterilmesi gerekmektedir.4
130 ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN
ALACAKLAR
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
Yeniden s›n›fland›rma nedeniyle

2.500

331 ORTAKLARA BORÇLAR
330 ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARA
BORÇLAR
Yeniden s›n›fland›rma nedeniyle

1.250

2.500

1.250

5) Stoklar
Stoklar incelendi¤inde, 55.000 YTL olarak raporlanan stok maliyeti içinde
150 YTL vade fark› (vadeli sat›fltan do¤an fark) oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Halbuki
stoklar›n maliyet bedeli içinde yer alan faiz giderleri, TMS 2 Stoklar standard› gere¤ince ertelenmifl faiz giderleri olarak kaydedilmesi gerekmektedir.
Bundan dolay› stoklar›n maliyet bedelinden 150 YTL düflürülerek, karfl› aya¤›nda da 320 Sat›c›lar hesab› çal›flt›r›lm›fl (Akdo¤an, 2006, s.23.) ve bu hesaptan da 150 YTL düflürülmüfltür. Bunun nedeni ise, stoklar›n henüz sat›lmam›fl olmas›d›r.
Sonraki maddelerde ticari borçlara iliflkin reeskont çal›flmas› yap›lacak ve buradan ç›kan tutar ile envanterde yer alan stoklar aras›ndaki vade fark› karfl›laflt›r›lacakt›r. Yani, borç reeskontu ile stok vade fark› aras›ndaki fark, sat›lan
mallarla ilgili olaca¤›ndan aradaki fark için 580 Geçmifl Y›l Zarar› hesab› çal›flt›r›lacakt›r.

4 ‹liflkili taraflardan alacaklar ve borçlar, bilançoda gösterilirken mevcut TDHP kapsam›nda 130 ve
330 nolu bofl hesaplar kullan›lm›flt›r. SPK taraf›ndan haz›rlanan formatta, gerek iliflkili taraflar,
gerekse de yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ayr› bir ana bafll›kta sunulmaktad›r.

M a y › s
Y › l :

-

2 0 0 7

H a z i r a n
S a y › :

8 1

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 119
‹SMMMO Yay›n Organ›

150

320 SATICILAR
153 T‹CAR‹ MALLAR
Stoklar üzerindeki vade fark› nedeniyle

150

Yap›lan incelemeler sonucunda envanterde yer alan stoklar›n net gerçekleflebilir de¤erinin hesaplanmas› amac›yla piyasa fiyatlar› ve tahmini sat›fl giderleri tespit edilmifltir.
Piyasa Fiyat›
: 60.000
: 15.000
Tahmini Sat›fl Giderleri
Net Gerçekleflebilir De¤er (NGD)
: 45.000
: 54.850
Defter De¤eri (DD)
De¤er Azal›fl›
: 9.850
9.850

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
153 T‹CAR‹ MALLAR
NGD < DD olmas› nedeniyle

9.850

6) Maddi Duran Varl›klar ve Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar içerisinde yer alan 262 Kurulufl ve Örgütlenme Giderleri TFRS’ye göre aktiflefltirilmeyip, do¤rudan dönemin gideri olarak
dikkate al›n›r (M›s›rl›o¤lu, 2005, s.64.). Bundan dolay› 262 nolu hesap 580
nolu hesapla çal›flt›r›larak kapat›lmal›d›r.
1.800
1.200

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
268 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
262 KURULUfi VE ÖRG. G‹DER.
Kurulufl ve örg. giderlerinin giderlefltirilmesi

3.000

Yine 38 nolu standart gere¤ince araflt›rma giderleri, dönemin gideri olarak
dikkate al›n›rken, gelifltirme giderleri ise baz› flartlar› sa¤lamas› durumunda
aktiflefltirilmektedir. Örne¤imizde ise, VUK aç›s›ndan araflt›rma giderleri aktiflefltirilmifl oldu¤unda TFRS’ye uygun raporlama yap›labilmesi için bunun aktiflerden ç›kart›lmas› gerekmektedir. Bunun için afla¤›daki muhasebe kayd›
yap›lmal›d›r:
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers
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Araflt›rma Gideri
Gelifltirme Gider
Toplam

: 500
:1.000
:1.500

Amortisman Pay›5
0,33 x 300= 100
0,67 x 300= 200
300

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
268 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
263 ARAfiTIRMA VE
GEL‹fiT‹RME MAL‹YETLER‹
Araflt›rma giderlerinin giderlefltirilmesi

400
100
500

Maddi olmayan duran varl›klar grubu için yap›lacak di¤er bir düzeltme ifllemi
ise, amortisman düzeltimidir. ‹flletme normal amortisman yöntemine göre y›ll›k olarak amortisman ay›rd›¤›ndan, k›st amortisman yöntemine göre düzeltilmelidir.
Varl›k Kalemleri
Haklar
Gelifltirme Giderleri
Toplam

Aktife Girifl
Tarihleri
05.10.2004
15.08.2004

Faydal›
Defter Bir. ‹tfa
Ay
K›st
Ömürler De¤erleri Paylar› Say›s› Amort.
15
4.823
323
2,90
78
5
1.000
200
4,60
77
5.823
523
155

‹flletmenin mizan›nda yer alan Bir. Amortisman tutar›
: 523 YTL
K›st amortisman yöntemine göre düzeltilmifl Bir. Amortisman tutar› : 155 YTL
Geçmifl Y›l Zarar› ile iliflkilendirilecek amortisman tutar›
: 368 YTL

268 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
K›s›t
amortisman
ayr›lmas›
nedeniyle
iflletmenin mizan rakam›n›n düzeltilmesi

368
368

5 Araflt›rma giderlerine ait amortisman pay› hesaplan›rken, araflt›rma giderinin toplam Ar-Ge gideri
içindeki pay› dikkate al›nm›flt›r. 500 / 1.500 = %33,333 olarak hesaplanmaktad›r. Amortisman
pay› : 0,3333 x 300 = 100 YTL (99,99 YTL yuvarlanm›flt›r.)
Gelifltirme giderlerine ait amortisman pay› hesaplan›rken, gelifltirme giderinin toplam Ar-Ge
gideri içindeki pay› dikkate al›nm›flt›r. 1.000 / 1.500 = %66,666 olarak hesaplanmaktad›r.
Amortisman pay› : 0,6666 x 1.000 = 200 YTL (199,99 YTL yuvarlanm›flt›r.)
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Maddi duran varl›klar incelendi¤inde ise, binalar›n maliyet bedeli içinde arsa
pay› yer almaktad›r. VUK’a göre binan›n maliyet bedeline, arsadan ald›¤› payda eklenmekte ve bu de¤er üzerinden amorti edilmektedir. Halbuki, TMS 16
Maddi Duran Varl›klar standard› aç›s›ndan arsan›n faydal› ömrü belirsiz oldu¤undan amortismana tabi tutulamamaktad›r. Bunun için ekspertiz taraf›ndan
yap›lan incelemelere binaen, binalar›n arsadan ald›klar› paylar tespit edilerek
bina maliyeti içerisinden ç›kar›lmal›d›r.
(D) binas› için;
Maliyet Tutar›
:10.000
(%60) : 6.000
Arsa Pay›
Arsa Hariç Tutar
: 4.000
(E) binas› için;
Maliyet Tutar›
: 5.000
(%60) : 3.000
Arsa Pay›
Arsa Hariç Tutar
: 2.000
9.000

250 ARSA VE ARAZ‹LER
252 B‹NALAR
Arsa bedelinin binalar içerisinden ç›kart›lmas›

9.000

Yap›lan ekspertiz ifllemi sonucunda varl›klardaki de¤er art›fl ve azal›fllar› afla¤›daki gibi tespit edilmifltir (Net De¤er Yöntemine göre):
Duran
Varl›klar
Tesis, Makine
ve Cihazlar
(D) Binas›
(10.000-6.000)
(E) Binas›
(5.000-3.000)
Arsa
(20.000+9.000)
Toplam

Defter
De¤eri
(1)

Birik.
Amort.
(2)

K›s›t
Amort.
(3)

Düzeltilmifl
Net De¤er
(4)=(2-3)

Piyasa
De¤eri
(5)

2.000

400

33

1.967

1.800

4.000

200

47

3.953

3.500

2.000

100

23

1.977

2.500

29.000

-

-

-

30.000

32.000

700

103

De¤er
Art›fl/Azal›fl
(6)=(4-5)
(167)
De¤er Azal›fl›
(453)
De¤er Azal›fl›
523
Yat›r›m Amaçl›
1.000
De¤er Art›fl›

35.300

Yukar›daki tabloda belirtilen ifllemlerin muhasebe kayd› afla¤›daki gibi yap›lacakt›r:
Hakemli Yaz›lar
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250 ARSA VE ARAZ‹LER
522 MDV DE⁄ER ARTIfi FONU
MDV’de de¤er art›fl fonu nedeniyle

1.000

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
253 TES‹S, MAK‹NE VE C‹HAZ
252 B‹NALAR
MDV’de de¤er azal›fl› nedeniyle

620

1.000

167
453

‹flletmenin mizan›nda yer alan Bir. Amortisman tutar›
K›st amortisman yöntemine göre düzeltilmifl Bir. Amortisman tutar›
Geçmifl Y›l Zarar› ile iliflkilendirilecek amortisman tutar›

257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI

: 700 YTL
: 103 YTL
: 597 YTL

597
597

K›s›t amortisman ayr›lmas› nedeniyle iflletmenin mizan
rakam›n›n düzeltilmesi

(E) binas›n›n kira geliri elde edilmek amac›yla kiralanm›fl oldu¤undan TMS 40
standard› hükümlerine göre muhasebelefltirilmelidir. Buna göre, yat›r›m
amaçl› gayrimenkuller, gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçülebilmesi durumunda
varl›¤›n net defter de¤eri ile gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark, dönemin
gelir/gideri ile iliflkilendirilmelidir. Aç›l›fl bilançosunda ise, Geçmifl Y›l Kar/Zarar› ile iliflkilendirilmelidir. Varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤eri, ekspertizler taraf›ndan tespit edilmektedir.
Defter De¤eri
: 2.000
:
23
Birikmifl Amortisman
Net Defter De¤eri
: 1.977
: 2.500
Ekspertiz De¤eri
Kar/Zarar
: 523
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523

252 B‹NALAR 6
580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
Yat›r›m amaçl› gayrimenkulün de¤erindeki
art›fl nedeniyle

523

7) Ticari Borçlar
Ticari alacaklarda oldu¤u gibi, ticari borçlar da iskonto edilmifl de¤er üzerinden gösterilmelidir. ‹skonto edilmifl de¤erin hesaplanmas›, ticari alacaklarda
oldu¤u gibidir.
Sat›c›lar
Metin
Serçe
Serkan
Aslan
Toplam

Peflin
Fiyat

Vadeli Ort.
Fiyat Vade

Ödeme
Tarihi

31.12.2004 Faiz
Reeskont Oran›
Gün Say›s›
(i)

BD

2.000

2.500

30

09.01.2005

9

13,55 2.338

2.500

2.700

30

19.01.2005

19

1,52 2.572

4.500

5.200

4.910

Reeskont ifllemine iliflkin yap›lacak kay›t afla¤›daki gibidir (Ertelenen faiz giderleri):
Defter De¤eri
: 5.200
: 4.910
Bugünkü De¤er
Reeskont Tutar›
: 290
Stok Vade Fark›
: 150
: 140
Sat›lan Mala Ait Tutar

6 TMS 40 Yat›r›m Amaçl› Gayri Menkuller standard›na göre, yat›r›m amaçl› maddi duran varl›klar›n
bilançoda ayr› bir bafll›k alt›nda s›n›fland›r›lmas› gerekmektedir. Ancak 25 no’lu grupta bofl bir
hesab›n olmamas› nedeniyle TDHP aç›s›dan raporlama yap›lmas› durumunda, 252 Binalar
hesab›n›n alt›nda raporlama yap›larak, dipnotlarda aç›klama yap›lmas› mümkün olabilmektedir.
(Akgül, Gökçen ve Çak›c›, 2006, s.367.)

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

M a y › s
Y › l :

-

2 0 0 7

H a z i r a n
S a y › :

8 1

124 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

320 SATICILAR
580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
Borç reeskontunun sat›lan mala ait k›sm›

140
140

8) K›dem Tazminat› Karfl›l›klar›
TMS 19 kapsam›nda k›dem tazminat› karfl›l›¤› ayr›lmal›d›r. K›dem tazminat›
karfl›l›k tutar› flu flekilde hesaplanmaktad›r: (Demir, 2006, s.46.)
1 + Enflasyon Oran›
Emeklili¤e Kalan Gün
K.T. Karfl›l›klar› = Tam Yükümlülük Tutar› x ( ---------------------------)
1 + Faiz Oran›

Yap›lan hesaplama sonucunda k›dem tazminat› karfl›l›¤› 5.000 YTL olarak bulunmufltur.

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
472 KIDEM TAZM‹NATI
KARfiILIKLARI
K›dem tazminat› karfl›l›¤› nedeniyle

5.000
5.000

9) Dava Karfl›l›klar›
‹flletmenin avukat› ile yap›lan görüflme sonras› iflletme aleyhine aç›lan icra davalar›n›n kaybedilmesine iliflkin kanaatin yüksek olmas› nedeniyle, dava tutarlar›n›n tamam› için karfl›l›k ayr›lm›flt›r. Buna karfl›n iptal davas›n›n kazan›lmas›
ihtimali yüksek oldu¤undan 500 YTL’lik k›s›m sadece dipnotlarda gösterilecektir.

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
379 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER
KARfiILIKLARI
Dava karfl›l›klar› nedeniyle
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10) Ertelenen Vergi Karfl›l›klar›
Gelir tablosunda cari dönem vergi karfl›l›¤› ile ertelenmifl vergiler ayr› ayr› gösterilmelidir. Böylece, iflletmelerin ilgili dönemde elde etti¤i karlar üzerinden hesaplanan vergi karfl›l›klar›, vergilendirilebilir kar üzerinden hesaplanan
vergi tutar› ile iflletmenin gelecek dönemlere devredece¤i vergi tutar› ayr› ayr› afla¤›daki flekilde raporlanm›fl olur: (M›s›rl›o¤lu, 2006, s.60.)
Dönem Kar› veya Zarar›

xxx

Ödenecek Vergi ve Di¤er Yasal Yük.

(xxx)

Ertelenmifl Vergiler

(xxx)

Net Dönem Kar› veya Zarar›

xxx

Ertelenmifl vergi varl›klar› (indirilebilir farklar) ile ertelenmifl vergi yükümlülükleri (vergilendirilebilir farklar) TFRS’ye göre düzeltilmifl tutarlar ile VUK’a göre kaydedilmifl tutarlar aras›ndaki farklar›n yan›nda iflletmeye sa¤lanan yat›r›m indirimi gibi teflvikler, geçmifl y›l mali zararlar› gibi gelecekte indirim konusu yap›labilecek farklar da hesaplamaya dahil edilmelidir.
Bilanço tarihi itibariyle yasalaflm›fl vergi oran› üzerinden ertelenen vergi hesaplanmaktad›r. Ertelenen verginin hesaplanmas›ndan maksat, iflletmenin bilançonun haz›rland›¤› tarih itibariyle gelecek dönemlerde karfl›laflabilece¤i
vergi yükümlülükleri ve indirimlerinin tespit edilmesi ve bunlar›n finansal tablolara yans›t›lmas›d›r. Bundan dolay›, 31.12.2006 tarihli finansal tablolar›n
karfl›laflt›rmal› olarak sunulmas› için haz›rlanan 31.12.2004 tarihli aç›l›fl bilançosunda ertelenen vergi hesaplamas› için 31.12.2006 tarihli vergi oran› kullan›lmal›d›r. Uygulamada geriye dönük hesaplama bu flekilde yap›lmaktad›r.
Ülkemizde 31.12.2006 tarihi itibariyle geçerli olan kurumlar vergisi oran›
%20’dir. Bundan dolay› 31.12.2004 tarihi itibariyle hesaplanacak ertelenen
vergi için de kullan›lmas› gereken oran, %20’dir.
Bilanço tarihi itibariyle (31.12.2004) hesaplanan ertelenen vergiye iliflki detay
afla¤›daki gibidir:
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Toplam
Geçici Farklar

Ertelenen
Vergi

Ertelenen Vergi Varl›klar›:

Hisse Senedi De¤er Azal›fl›
fiüpheli Alacak Karfl›l›klar›
Alacak Reeskontu
Stok Vade Fark›
Stok De¤er Düflüklü¤ü
Kurulufl Giderlerinin Bilançodan Ç›kar›lmas›
Araflt›rma Giderlerinin Bilançodan Ç›kart›lmas›
K›dem Tazminat Karfl›l›klar›
‹ndirilmemifl Mali Zararlar
Dava Karfl›l›klar›
MDV De¤er Azal›fl›
Brüt Ertelenmifl Vergi Varl›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri:
Hisse De¤er Art›fl› (Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›k)
MDV(Bina) De¤er Art›fl›
MDV Amortisman Düzeltimi
MDV Olmayanlar›n Amortisman Düzeltimi
Yat›r›m Amaçl› MDV'de De¤er Art›fl›
Sat›c›lar Reeskontu
Brüt Ertelenmifl Vergi Yükümlülükleri
Net Ertelenmifl Vergi Varl›klar›

500
1.650
554
150
9.850
3.000
500
5.000

100
330
111
30
1.970
600
100
1.000

1.000
5.000
620
27.824

200
1.000
124
5.565

300
1.000
597
1.668
523
290
4.378
23.446

60
200
119
334
105
58
876
4.689

Ertelenen vergi karfl›l›klar›na iliflkin muhasebe kayd› afla¤›daki gibi yap›lacakt›r:

296 ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI
496 ERTELENEN VERG‹
YÜKÜMLÜLÜKLER‹
580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
Ertelenen vergi karfl›l›klar› nedeniyle

5.565
876
4.689

Bu ifllemler sonucunda TFRS’ye göre düzeltilmifl aç›l›fl bilançosu afla¤›daki gibi oluflacakt›r:
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SER ‹flletmesinin 31.12.2004 Tarihli Bilançosu (YTL)
Eski Mevzuata Göre

TMS'ye Geçifl Farklar›

TMS Bilançosu

AKT‹FLER
Haz›r De¤erler
- Kasa

8.000

0

8.000

- Banka

2.000

0

2.000

1.500

-500

1.000

0

800

800

- Al›c›lar

7.950

-2.204

5.746

- Alacak Senetleri

8.000

0

8.000

-1.800

0

-1.800

Menkul K›ymetler
- Hisse Senedi
- AB ‹flletmesi
- Sat›lmaya Haz›r Men kul K›ymetler
- CD ‹flletmesi
Ticari Alacaklar

- Alacak Senetleri Reeskontu (-)
- fiüpheli Ticari Alacaklar

0

1.650

1.650

- fiüpheli Ticari Alacak Karfl›l›k (-)

0

-1.650

-1.650

2.500

-2.500

0

0

2.500

2.500

- Ticari Mallar

55.000

-10.000

45.000

Di¤er Dönen Varl›klar

10.000

0

10.000

Dönen Varl›k Toplam›

93.150

-11.904

81.246

500

-500

0

- Arsa ve Araziler

20.000

10.000

30.000

- Binalar

15.000

-8.930

6.070

2.000

-167

1.833

-700

597

-103

- Kurulufl ve Örgütlenme Giderleri

3.000

-3.000

0

- Haklar

4.823

0

4.823
1.000

Di¤er Çeflitli Alacaklar
- Ortaklardan Alacaklar
- ‹liflkili Taraflardan Alacaklar
Stoklar

Mali Duran Varl›klar
- Ba¤l› Menkul K›ymetler
CD ‹flletmesi Hisse Senedi
Maddi Duran Varl›klar

- Tesis, Makine ve Cih azlar
-Birikmifl Amortismanlar
Maddi Olmayan Duran Varl›klar

- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri
- Birikmifl ‹tfa Paylar›
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Duran Varl›k Toplam›
TOPLAM AKT‹F
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1.500

-500

-1.823

1.668

-155

0

5.565

5.565

44.300

4.733

49.033

137.450

-7.171

130.279
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PAS‹FLER
Finansal Borçlar
- Banka Kredileri

15.000

0

15.000

5.200

-290

4.910

1.250

-1.250

0

0

1.250

1.250

2.000

0

2.000

0

5.000

5.000

Di¤er K›sa Vadeli Borç

6.000

0

6.000

K›sa Vadeli Borç Top.

29.450

4.710

34.160

K›dem Tazminat› Karfl›l›klar›

0

5.000

5.000

Ertelenen Vergi Yükümlülükleri

0

876

876

Di¤er

35.000

0

35.000

Uzun Vadeli Borç Top.

35.000

5.876

40.876

Ödenmifl Sermaye

55.000

0

55.000

0

300

300

Ticari Borçlar
- Sat›c›lar
Di¤er Çeflitli Borçlar
- Ortaklara Borçlar
- ‹liflkili Taraflara Bo rçlar
Al›nan Siparifl Avans
Maliyet ve Gider Karfl›l›klar›

Sermaye Yedekleri
- Fin ansal Varl›k De¤er Art›fl›
- MDV De¤er Art›fl›

0

1.000

1.000

- Di¤er

3.000

0

3.000

Kar Yedekleri

5.000

0

5.000

Dönem Net Kar›

15.000

-15.000

0

Geçmifl Y›l Zararlar›

-5.000

-4.057

-9.057

73.000

-17.757

55.243

137.450

-7.171

130.279

Öz Kaynak Toplam›
TOPLAM PAS‹F

4. SONUÇ
Türk Ticaret Kanunu tasla¤›n›n yasalafl›p yürürlü¤e girmesi durumunda, Türkiye’de bir çok iflletmenin TMSK taraf›ndan yay›nlanan TMS ve TFRS’lara uygun raporlama yapmas› gerekecektir. Raporlama tarihi olarak 31.12.2006 tarihinin öngörülmesi halinde, iflletmeler öncelikli olarak aç›l›fl bilançosu olan
31.12.2004 (veya 01.01.2005) tarihli aç›l›fl bilançosunu düzenlemeleri gerekmektedir.
TMS ve TFRS’lara uygun raporlama yap›l›rken, iflletmeler çeflitli zorluklarla
karfl›lafl›labileceklerdir. Bu zorluklardan birisi, standartlarda yer alan baz› düzenlemelerin Türkiye’de uygulamas›n›n çok az olmas› ve standartta yap›lan
aç›klamalar›n anlafl›lmas›n›n zor olmas›d›r. Di¤er ve belki en büyük zorluklardan birisi de, standartlara göre yap›lacak olan kay›tlarda kullan›lacak hesaplard›r. Türkiye’de uygulanan Tek Düzen Hesap Plan› (THP)’n›nda yer alan heM a y › s
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saplar, standartlarda öngörülen raporlama biçimiyle baz› durumlarda
örtüflmemektedir. Örne¤in sat›fl
amaçl› cari olmayan varl›klar, yat›r›m
amaçl› gayrimenkuller bilançoda ayr›
bir biçimde sunulmal›d›r. Ancak
THP’da 25 no’lu grupta bu fonksiyonu yerine getirecek bofl bir hesap
mevcut de¤ildir. Bundan dolay› standartlar›n etkin bir biçimde uygulamas›n›n sa¤lanabilmesi için THP’nin revize edilmesi gerekmektedir.
Standartlar›n ilke bazl› olmas› nedeniyle de¤erleme ölçeklerinin seçimi
ve kullan›m› belirli toleranslarla uygulay›c›lar›n insiyatifine b›rak›lm›flt›r. Bunun en büyük nedeni, ülkelerin yasal
ve muhasebe mesle¤i ile ilgili özel kurulufllar taraf›ndan yap›lan düzenlemelerin farkl› farkl› olmas›d›r. Bunun
sonucunda da mali tablolar asl›nda
tam ortak bir dille ifade edilememekte, k›smen de olsa ülkedeki uygulamalar›n etkisinde kalmaktad›r.
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1479 SAYILI BA⁄-KUR KANUNUNDA
S‹GORTALILARIN KAYIT VE
TESC‹L ‹fiLEMLER‹
Resul KURT*

I. G‹R‹fi
osyal güvenlik reformu ile, SSK, Ba¤-Kur Genel Müdürlü¤ü, T.C. Emekli
Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü ortadan kald›r›larak, bu kurumlar›n yerine
“Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›” kuruldu. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uygulayaca¤› 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel sa¤l›k Sigortas› Kanununun baz› maddeleri Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilince, bu kanunun yürürlü¤ü önce 01.07.2007’ye, bilahare de
01.01.2008 tarihine ertelendi.
Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu, 5510 say›l› Kanun yürürlü¤e girinceye kadar ba¤›ms›z çal›flan, flirket orta¤›, esnaf ve sanatkarlar hakk›nda 1479
say›l› Ba¤-Kur Kanunu hükümlerini uygulamaktad›r.
Bu çal›flmada, 1479 say›l› Ba¤-Kur kanunu uyar›nca sigortal› olma zorunlulu¤u bulunanlar ile, Ba¤-Kur sigortal›l›¤›n›n tescil usul ve esaslar› son düzenlemeler de göz önünde bulundurularak aç›klanm›flt›r.

S

II. ZORUNLU BA⁄-KUR S‹GORTALILARI
Zorunlu Ba¤-Kur sigortal›l›¤›n›n koflullar›, hizmet akdi ile ba¤l› olmaks›z›n kendi ad ve hesab›na çal›flmak, bir sosyal güvenlik kurumu kapsam›nda bulunmamak ve esnaf, sanâtkar ve di¤er ba¤›ms›z çal›flanlardan olmak fleklinde s›ralanabilir.(Ak›on, 1996, 4) Ba¤-Kur sigortal›s› say›lacaklar 1479 say›l› Ba¤Kur Kanununun 24/I. Maddesinde;
“ I - Sigortal› Say›lanlar:
Kanunla ve Kanunlar›n verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulu sosyal güvenlik ku* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettifli
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rulufllar› kapsam› d›fl›nda kalan ve
herhangi bir iflverene hizmet akdi ile
ba¤l› olmaks›z›n kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flanlardan;
a) Esnaf ve sanatkârlar ile di¤er ba¤›ms›z çal›flanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazanc› dolay›s›yla
gerçek veya basit usulde gelir vergisi
mükellefi olanlar ile gelir vergisinden
muaf olanlardan Esnaf ve Sanatkâr
Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kurulufluna usulüne uygun olarak
kay›tl› olanlar,
b) Kollektif flirketlerin ortaklar›,
c) Adi Komandit flirketlerin komandite ve komanditer ortaklar›,
d) Limited flirketlerin ortaklar›,
e) Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerin komandite ortaklar›,
f) Donatma ifltirakleri ortaklar›,
g) Anonim flirketlerin kurucu ortaklar› ile yönetim kurulu üyesi olan ortaklar›,
Bu kanuna göre sigortal› say›l›rlar.”
denilmek suretiyle belirtilmifltir.
Ayr›ca, 2108 say›l› Muhtar Ödenek
ve Sosyal Güvenlik Kanunu (Resmi,
1997) uyar›nca Köy ve mahalle muhtarlar›ndan bir sosyal güvenlik kurumuna ba¤l› olmayanlar 1479 say›l›
Ba¤ - Kur Kanunu kapsam›na al›nm›flt›r. Bunlardan yeniden bu görevlere
seçilmeyenler veya ayr›lanlar›n Ba¤Kur'la iliflkileri, kanuni primlerini ödedikleri sürece devam eder.
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Ba¤-Kur sigortal›s› olmak için; her
fleyden evvel, kanunla ve kanunlar›n
verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulu
sosyal güvenlik kurulufllar› kapsam›
d›fl›nda olmak (T.C. Emekli Sand›¤›,
Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 say›l› Kanunun 20. maddesine göre kurulmufl sand›klar), herhangi bir iflverene hizmet akdi ile ba¤l› bulunmamak ve 18 yafl›n› doldurmufl olmak
gerekmektedir.
1479 say›l› Kanunun Ek geçici 5.
maddesinde; “18 yafl›n› doldurmad›klar› halde 1479 say›l› kanunun 24.
maddesi gere¤ince sigortal› say›lanlardan, bu kanunun yürürlük tarihindeki dönem sonuna kadar 18 yafl›n›
doldurmayanlar›n, kazand›klar› haklar sakl› kalmak kayd›yla, sigortal›l›klar›na son verilir,
Bu kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihe
kadar 18 yafl›n› doldurmayanlardan,
1479 say›l› kanun kapsam›na girdikleri halde kay›t ve tescil için baflvurmayanlar›n her türlü borç ve yükümlülükleri kald›r›lm›flt›r.” Denilerek Kanunun yürürlük tarihindeki dönem
sonuna kadar 18 yafl›n› doldurmayanlar›n sigortal›l›klar› aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.
III. BA⁄-KUR S‹GORTALILI⁄ININ
KAYIT VE TESC‹L ‹fiLEMLER‹
A. Ba¤-Kur Kay›t ve Tescilinin
Yap›lmas› Gereken Süre
1479 say›l› Ba¤-Kur Kanunu gere¤inHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 135
‹SMMMO Yay›n Organ›

ce sigortal› olmas› gerekenler, sigortal› olmak hak ve yükümlülü¤ünden
vazgeçemez ve kaç›namazlar. Sözleflmelere, sosyal sigorta yard›m ve yükümlerini azaltmak veya baflkas›na
devretmek yolunda hükümler konulamaz. 1479 say›l› kanuna göre sigortal› say›lanlar, sigortal› say›ld›klar› tarihten itibaren en geç 3 ay içinde
Ba¤-Kur girifl bildirgesini tanzim ederek kay›t ve tescillerini yapt›rmak zorundad›rlar. Üç ay içinde kay›t ve tescilini yapt›rmayan sigortal›lar, Ba¤Kur taraf›ndan re'sen kay›t ve tescil
edilirler.
Burada önemli bir noktay› aç›klamakta yarar var. Ba¤-Kur’lu olmay› gerektiren tarihte SSK ve Emekli Sand›¤›
Kanunlar›na göre sigortal›l›¤› devam
edenler, sigortal›l›klar› sona erinceye
kadar Ba¤-Kur sigortal›s› olmayacaklard›r. Dolay›s›yla, bu durumdakiler
için kay›t ve tescil için geçerli 3 ayl›k
süre SSK ve Emekli Sand›¤› Kanunlar›na göre sigortal›klar›n›n sona erdi¤i
tarihten itibaren bafllayacakt›r.
4956 say›l› Kanunun 34. maddesi ile
Ba¤-Kur Kanununun 80. maddesinde
yap›lan düzenlemeyle Ba¤-Kur sigortal›lar›na da tescil ve sigortal›l›¤›n sona ermesi ile ilgili yükümlülü¤e uyulmamas› halinde idari para cezas› uygulanaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
1479 say›l› Ba¤-Kur Kanunu’nun 26.
maddesinde 4956 say›l› Kanunla yap›lan de¤iflikli¤e göre; gelir vergisi
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mükelleflerinin mükellefiyet tescili ve
terkinine iliflkin bilgilerin, Ba¤-Kur ile
Maliye Bakanl›¤›nca müfltereken belirlenecek usul ve esaslara göre Ba¤Kur’a bildirilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Ayr›ca, Kamu kurum ve kurulufllar›, belediyeler, kamu iktisadi teflebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri,
tar›m kredi kooperatifleri ve bankalar, bu Kanuna göre zorunlu sigortal›
olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi ifllemlerinde sigortal› olduklar›n› gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundad›rlar.
Muhtarlar, muhtar seçildikleri tarihten itibaren Ba¤-Kur'a tabi sigortal›
say›lmaktad›rlar. 2108 say›l› yasa
10.09.1977 tarihinde yürürlü¤e girdi¤inden bu tarihten önceki muhtarl›k
süreleri sigortal›l›ktan say›lmamaktad›r. Ancak, muhtar seçildikten sonra
bir y›l içinde 10.09.1977 tarihinden
önceki muhtarl›k hizmetlerinin borçlanmas› imkan› bulunmaktad›r.
1479 say›l› Ba¤-Kur Kanunu’nun 24.
maddesine göre sigortal› say›lanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar›n sigortal›l›klar›, mükellefiyetin bafllang›ç
tarihinden, gelir vergisinden muaf
olanlar›n sigortal›l›klar›n›n ise esnaf
ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kurulufllar›na kay›tl› olmak flart›yla talep tarihinden itibaren
bafllat›lmaktad›r. Bu suretle sigortal›
olanlar›n hak ve yükümlülükleri sigortal› say›ld›klar› tarihte bafllamaktad›r.
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B) 04.10.2000 Tarihine Kadar Kay›t
ve Tescilini Yapt›rmayanlar›n Sigorta
Bafllang›ç Tarihi
4956 say›l› Kanunun 47. maddesi ile
1479 say›l› Kanuna eklenen geçici
18. maddede; 1479 say›l› Kanuna
göre sigortal›l›k niteli¤i tafl›d›klar› halde 04.10.2000 tarihine kadar kay›t
ve tescilini yapt›rmam›fl olan sigortal›lar›n sigortal›l›k hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden
itibaren bafllayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
04.10.2000 tarihinden önce kay›t ve
tescil edilmifl olanlar›n sigortal›l›klar›,
bu tarihten önceki geçerli mevzuat
hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 04.10.2000 tarihinden önce,
bu tarihteki geçerli mevzuat hükümlerine göre vergi dairesi, meslek kuruluflu ve esnaf sanatkar sicil memurlu¤u kay›tlar›na veya bunlardan herhangi birinin kayd›na göre sigortal›
olan ve bu sigortal›l›¤› 04.10.2000
tarihinde de devam etmekte olanlar›n sigortal›l›k hak ve mükellefiyetleri
04.10.2000 tarihinden önce geçerli
mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.
Ayr›ca, 04.10.2000 tarihinden önce
kay›t ve tescil edilmifl olmakla beraber, 04.10.2000 tarihinden önce bu
sigortal›l›¤› sona eren ve yine 04.10.2000
tarihinden önce yeniden sigortal› olmas› gerekti¤i halde, yeniden sigortal›l›k baflvurusunda bulunmayanlar›n
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bu durumlar›n›n 04.10.2000 tarihinden
sonra tespit edilmifl olmas› halinde
de haklar›nda 04.10.2000 tarihinden
önceki mevzuat hükümleri uygulanacakt›r.
Ancak, bu sigortal›lar›n yukar›da belirtildi¤i flekilde devam eden sigortal›l›klar›n›n 04.10.2000 tarihinden sonraki herhangi bir tarihte sona ermesi
halinde, terk iflleminden sonra yeniden bafllayan vergi, sicil veya meslek
kuruluflu kay›tlar›na göre yeniden sigortal›l›k taleplerine iliflkin ifllemleri
4956 say›l› Kanunla getirilen hükümlere göre yerine getirilecektir.
C) Ba¤-Kur Sigortal›lar›n›n Basamak
Seçimi
Ba¤-Kur sigortal›s›n›n prim ve ayl›k tutarlar›na esas olan göstergeler (24)
basamak fleklinde tespit edilmifltir. En
düflük basamak (1), en yüksek basamak ise (24) tür. Ba¤-Kur sigortal›s›
olacak kimse ilk giriflte ilk 12 basamaktan birini, sigortal›l›¤›n bafllad›¤›
tarihten itibaren 3 ay içerisinde seçmek zorundad›r. Sigortal›, 3 ay içerisinde basamak seçimini yapmazsa 1.
basama¤› seçmifl say›lmaktad›r.
Daha önce di¤er sosyal güvenlik kurulufllar›nda hizmeti olanlar›n “DAHA ÖNCEK‹ H‹ZMETLER” bölümüne gerekli bilgilerin mutlaka yaz›lmas›na dikkat edilmelidir.
Ancak, di¤er sosyal güvenlik kanunlar›na tabi bir iflte çal›flt›ktan sonra bu
Kanun kapsam›na girenlerin basaHakemsiz Yaz›lar
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maklar›, di¤er sosyal güvenlik kanunlar› kapsam›nda geçirilen süre dikkate al›narak intibak ettirilmek suretiyle
belirlenmektedir.
1479 say›l› Kanun kapsam›ndan ç›karak, di¤er sosyal güvenlik kanunlar›
kapsam›nda sigortal› olduktan sonra
tekrar bu Kanun kapsam›na girenlerin basamaklar›, di¤er sosyal güvenlik kanunlar› kapsam›nda geçirilen süre dikkate al›narak daha önce bulunduklar› son basamak üzerine intibak
ettirilmek suretiyle yeniden belirlenir.
Di¤er sosyal güvenlik kurulufllar›nda
hizmeti olup da Ba¤-Kur sigortal›s›
olacak kimse sigortal›l›¤›n›n bafllad›¤›
tarihten itibaren üç ay içinde isterse
intibak ettirildi¤i basamak ile 12. Basamak aras›nda bulunan basamaklardan herhangi birini seçebilir.
Basamak intibak›nda, ilk 12 y›lda, her
y›la bir basamak, 12 y›ldan sonra ise
iki y›la bir basamak ve artan aylar
içinse, bu süre kadar k›dem verilmektedir.
D) Basamak Yükseltme
Ba¤-Kur Sigortal›lar›n›n bulundu¤u
basamaktan bir üst basama¤a geçmesine basamak yükseltme denilmektedir.
Ba¤-Kur Sigortal›lar›n›n 1.basamaktan, 12. basama¤a kadar olan basamak yükseltme ifllemleri, her basamakta bir y›l beklenmesi kofluluyla
Ba¤-Kur taraf›ndan yap›lmaktad›r.
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Yap›lan basamak yükseltmelerinde;
sigortal›n›n talebi aranmamakta, sigortal›n›n 12. basama¤a kadar olan
yükseltmeleri ayr›ca kendilerine bildirilmemekte ve sigortal› bulundu¤u 112 basamaklar aras›nda bir y›l›n› doldurunca bir üst basama¤›n primi ve
basamak yükseltme fark›n› kendili¤inden yat›rmak zorundad›r.
12. basamaktan itibaren basamak
yükseltmeleri sigortal›n›n iste¤ine
ba¤l›d›r. 12. basamaktan itibaren basamak yükseltmek için sigortal› bulundu¤u basamakta iki tam y›l›n› doldurmufl olmal›d›r. Ba¤-Kur’ a yaz›l›
olarak (basamak yükseltme (BY) formu doldurularak) basamak yükseltme talebinde bulunmas› gerekmektedir. Basamak yükseltme talep yaz›s›
veya BY formu’nun Ba¤-Kur ‹l Müdürlüklerine elden veya PTT kanal› ile
taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Sigortal›lar, basamak yükseltme talebinin elden verilmesi halinde Ba¤-Kur kay›tlar›na al›nd›¤›, PTT
kanal› ile taahhütlü olarak gönderilmifl ise gönderilifl tarihini takip eden
aybafl› itibariyle bir üst basama¤a
yükseltilmektedir.
Sigortal› basamak yükseltmesinin yap›ld›¤› aydan itibaren basamak yükseltme fark› ile yeni basama¤›n primini yat›rmak zorundad›r. Basamak
yükseltmelerinde sigortal›n›n bulundu¤u basamaktan ancak bir üst basama¤a yükseltme yap›labilmektedir.
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IV. BA⁄-KUR S‹GORTALILI⁄ININ
DURDURULMASI
Esasen yapt›klar› ifl nedeniyle Ba¤Kur’a prim ödemesi gerekmekle birlikte çeflitli nedenlerden dolay› Ba¤Kur primini ödeyemeyenler büyük sorunlar yaflamaktayd›. Sosyal Güvenlik
Kurumu, 2007/47 say›l› genelgesi ile
prim borcu olan ve bunu ödeyemeyen Ba¤-Kur sigortal›lar›n›n bu önemli sorununu çözmüfl oldu.
SSK ve Ba¤-Kur borçlar›n› yap›land›ran ve geçen y›l yürürlü¤e giren 5458
say›l› Sosyal Güvenlik Prim Alacaklar›n›n Yeniden Yap›land›r›lmas› ve Baz›
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun uyar›nca, 1479 say›l› kanun ve 2926 say›l› kanuna göre kay›t
ve tescili yap›ld›¤› halde, befl y›l ve
daha fazla süreye iliflkin prim borcu bulunan sigortal›lar›n bu sürelere iliflkin prim borçlar›n›n kurumca yap›lacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi
halinde, daha önce prim ödemesi
bulunan sigortal›n›n ödedi¤i primlerin tam olarak karfl›lad›¤› ay›n sonu
itibariyle, prim ödemesi bulunmayan
sigortal›n›n ise tescil tarihi itibariyle,
sigortal›l›¤› durdurulaca¤›, prim borcunun ait oldu¤u süreler sigortal›l›k
süresi olarak de¤erlendirilmeyece¤i
ve bu sürelere iliflkin kurum alacaklar› takip edilmeyerek, kurum alacaklar› aras›nda yer verilmeyece¤i hükme
ba¤lanm›flt›.
Yine Ba¤-Kur Kanunu'nun geçici
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26’nc› maddesinde ise “Bu kanun ve
2926 say›l› kanuna göre kay›t ve tescili yap›ld›¤› halde, 31/3/2005 tarihi
itibariyle befl y›l ve daha fazla süreye
iliflkin prim borcu bulunan sigortal›lar
veya hak sahiplerinden bu sürelere
iliflkin prim borçlar›n› yeniden yap›land›rma talebinde bulunmayanlar
veya yeniden yap›land›rma talebinde
bulunduklar› halde yap›land›rma
haklar›n› kaybedenler hakk›nda Ek
19'uncu madde hükmü uygulan›r”
denilmek suretiyle uzun süre kurumla ba¤lant›s› olmayan ve prim ödemesinde bulunmayanlar›n sigortal›l›k sürelerinin durdurulmas› ve bunlara iliflkin alacaklar›n kurum alacaklar› içerisinde gösterilmemesi amaçlanm›flt›.
Bu kapsamda bulunan sigortal›lar›n
bu sürelere iliflkin prim borçlar›n› ödemek istememeleri halinde, borçlar›ndan ve bu sürelerinden imtina etme
hakk› verilir iken, primi ödenmifl sürelerin sigortal›l›k süresi olarak de¤erlendirilmesi ve hizmet birlefltirme ya
da müstakilen ayl›k ba¤lanmas› ifllemlerinde kullan›lmas› imkan› da
sa¤lanmaktad›r.
1479 say›l› kanun ve 2926 say›l› kanuna göre kay›t ve tescili yap›ld›¤›
halde, befl y›l ve daha fazla süreye
iliflkin prim borcu bulunan sigortal›lara, 1479/Ek 19'uncu madde uyar›nca
befl y›l ve daha fazla süreye iliflkin tahakkuk eden prim borçlar›n› tebligat
tarihinden itibaren üç ayl›k süre içerisinde ödemeleri, kurumca yap›lacak
Hakemsiz Yaz›lar
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bildirimde belirtilen bu süre içerisinde
prim borçlar›n› ödememeleri halinde
ise, daha önce prim ödemesi bulunan sigortal›lar›n ödedikleri primlerin
tam olarak karfl›lad›¤› ay›n sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortal›lar›n ise tescil tarihi itibariyle sigortal›l›klar›n›n durdurulaca¤›n›n, ancak, sigortal› veya hak sahiplerinin
daha sonra sigortal›n›n en son bulundu¤u basama¤›n baflvuru tarihindeki
de¤eri üzerinden hesaplanacak borç
tutarlar›n› tebli¤ tarihinden itibaren
üç ay içerisinde ödedikleri takdirde
bu sürelerin sigortal›l›k süresi olarak
de¤erlendirilece¤i hususunda 7201
say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine
göre bildirim yap›lacakt›r.

tam olarak karfl›lad›¤› ay›n sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortal›lar›n ise, tescil tarihi itibariyle
sigortal›l›klar› durdurulacakt›r.

Kurumca yap›lacak bildirime kadar
geçen sürede veya bildirimde verilen
üç ayl›k süre içinde haklar›nda
1479/Ek 19'uncu madde hükümlerinin uygulanmas› talebinde bulunan
sigortal› veya hak sahiplerinin örne¤i
SGK taraf›ndan haz›rlanan talep dilekçesi ile müracaatta bulunmalar› ve
bu dilekçenin ekinde ilgili makamlardan onaylatt›r›lm›fl sigortal›l›k belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tebligat belgeleri ile kendilerine elden tebligat yap›lm›fl ve buna göre sigortal›l›klar› durdurulmufl olan sigortal›lara veya hak sahiplerine ayr›ca
tebligat yap›lmayacakt›r.

Sigortal›lardan veya hak sahiplerinden tebligat belgesi al›nmak suretiyle
1479/Ek 19'uncu maddeye göre ifllem yap›lmas›n›n talep edilmesi durumunda, üç ayl›k süre beklenmeyecek, daha önce prim ödemesi bulunan sigortal›lar›n ödedikleri primlerin
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Buna karfl›n, sigortal›lardan veya hak
sahiplerinden tebligat belgesi al›nmak suretiyle, 1479/Ek 19'uncu
maddeye göre ifllem yap›lmas›n›n talep edilmesi durumunda, mutlaka
prim borcunun ödenmesi için kurumca verilecek üç ayl›k süre beklenecek
ve bu sürenin sonunda, prim ödemesi bulunan sigortal›lar›n ödedikleri
primlerin tam olarak karfl›lad›¤› ay›n
sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortal›lar›n ise tescil tarihi itibariyle sigortal›l›klar›, durdurulacakt›r.

1479/Ek 19'uncu madde kapsam›na
giren ve ayn› sürelerde baflka sosyal güvenlik kanunlar›na tabi olarak prim ödeyenlerden, sigortal›l›klar›n›n durdurulmas› talebinde
bulunanlara, yukar›da belirtildi¤i
flekilde ifllem yap›lacak, ancak primi ödenmifl ve sigortal›l›k süresi
olarak de¤erlendirilmifl süreler
haricindeki geçen süreler, sigortal›l›k süresi olamayaca¤›ndan, bu
süreler çak›flan süre olarak kabul
edilmeyecektir.
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V. BA⁄-KUR S‹GORTALILI⁄ININ
SONA ERMES‹
4956 say›l› Kanunun 15. maddesiyle
de¤iflik 1479 say›l› Ba¤-Kur Kanunu’nun 25. maddesinde, bu kanunun
24 . maddesine göre sigortal› say›lanlardan;
a) Gelir vergisi mükellefi olanlar›n,
mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri,
b) Gelir vergisinden muaf olanlar›n,
Esnaf ve Sanatkâr Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kurulufllar›ndaki üye kay›tlar›n›n silindi¤i,
c) fiirketlerle ilgisi kalmayanlar›n, çal›flmalar›na son verdikleri veya ilgilerinin kesildi¤i,
Tarihten itibaren,
d) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤›na tâbi olarak çal›flmaya bafllayanlar›n, emekli kesene¤i kesilmeye
bafllad›¤›,
e) ‹flâs›na karar verilmifl olan tasfiye
halindeki özel iflletmeler ile flirket ortaklar›n›n, özel iflletmenin veya flirketin mahkemece tasfiyesine karar verildi¤i, iflâs›na karar verilmifl olan veya tasfiye halindeki özel iflletmeler ile
flirket ortaklar›ndan hizmet akdi ile
çal›flanlar›n çal›flmaya bafllad›¤›,
f) 2108 say›l› Kanuna göre 1479
say›l› Kanun kapsam›na giren köy
ve mahalle muhtarlar›ndan; kendi
nam ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flmas›ndan dolay› gelir vergisi mükellefiM a y › s
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yeti bulunanlar hariç, ayn› zamanda
hizmet akdi ile çal›flanlar›n çal›flmaya
bafllad›¤›,
g) Gelir vergisinden muaf olan, ancak Esnaf ve Sanatkârlar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kurulufllar›ndaki kay›tlara istinaden Ba¤-Kur
sigortal›s› olanlardan bu sigortal›l›klar›n›n devam› s›ras›nda, hizmet akdi
ile çal›flanlar›n çal›flmaya bafllad›¤›,
Tarihten bir gün önce,
sigortal›l›¤›n sona erece¤i hükme
ba¤lanm›flt›r.
Sigortal›l›¤› sona erenler, sigortal›l›klar›n›n sona erdi¤i tarihten itibaren
üç ay içinde Ba¤-Kur’a baflvurarak kay›tlar›n› sildirmek zorundad›rlar. Kendi nam ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flmas›n› sona erdiren sigortal›lar, Ba¤-Kur
taraf›ndan haz›rlanan ‹fli B›rakma (‹B)
formunu,
• Vergi mükellefiyeti bulunanlar ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine, Esnaf ve
Sanatkar siciline ve kanunla kurulu
meslek kurulufluna,
• Vergiden muaf olanlar,ba¤l› bulunduklar› vergi dairelerine,Esnaf ve Sanatkar siciline ve kanunla kurulu meslek kurulufluna,
• Vergi kayd› bulunmayanlar,ba¤l›
bulunduklar› Esnaf ve Sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kurulufluna,
• Muhtar sigortal›lar, muhtarl› görevleri sona erdi¤inde ‹fi‹ BIRAKMA forHakemsiz Yaz›lar
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munu, ba¤l› bulunduklar› mülki amirliklerine,
Düzenleterek onaylatt›ktan sonra
Ba¤-Kur ‹l Müdürlüklerine elden veya
PTT kanal›yla gönderilmesi durumunda Ba¤-Kur sigortal›l›¤› sona ermifl olmaktad›r.
Vergi mükellefiyeti sona erenler, vergi dairelerinde bulunan sosyal güvenlik bilgi fiflini, doldurup ba¤l› bulunduklar› vergi dairesine verirler. Sigortal›l›¤› sona erenlerin sigortal›l›klar›n›n sona erdi¤i tarihten itibaren üç
ay içinde Kuruma baflvurarak kay›tlar›n› sildirmek zorundad›rlar.
Sigortal›l›¤› sona erenler, ifli b›rakma
formunu doldurup ilgili yerlere tasdik
ettirerek Ba¤-Kur’ a bildirmedi¤i takdirde sigortal›l›¤› devam ediyor göründü¤ü için, borcun faizi ile birlikte
icra takibi yap›lmakta, sigortal›n›n
SSK kapsam›nda çal›flmas› halinde
Ba¤-Kur sigortal›l›¤› devam ediyor gözüktü¤ü için s›k›nt›lara yol çakmakta,
bu durum da Ba¤-Kur sigortal›lar›n›n
ma¤duriyetine neden olmaktad›r. Bu
nedenle, sigortal›l›¤›n sona erdi¤ini de Ba¤-Kur’ a bildirmek sigortal›l›¤›n bafllamas› kadar önemlidir.
Ba¤-Kur sigortal›l›¤› sona erdikten
sonra, böyle bir s›k›nt›yla karfl›laflmamak için mutlaka vergi kayd› nas›l
kapat›l›yorsa, üye olunan meslek
odas› veya meslek derne¤i kayd›n›n
da kapat›lmas› zorunludur. Uygulamada sigortal›lar›n vergi kapatt›klar›
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ancak oda/dernek kayd›n› kapatmad›klar›ndan Ba¤-Kur sigortal›l›klar›n›n
devam etti¤i gibi bir durumla karfl›lafl›lmaktad›r.
VII. TEKRAR BA⁄-KUR S‹GORTALISI
OLMA
Ba¤-Kur sigortal›l›¤›, yukar›da aç›kland›¤› üzere sona erenlerin, daha sonraki bir tarihte Ba¤-Kur Kanununa tabi olarak çal›flmaya bafllamas› halinde
yeniden Ba¤-Kur’ a kay›t ve tescillerinin yap›lmas› gerekmektedir.
Ancak, yeniden Ba¤-Kur’ a kay›t ve
tescili yap›lacak muhtarlar haricindeki
mecburi sigortal›lar›n, bu sefer Ba¤Kur’ a girifl bildirgesi ile de¤il, Yeniden Sigortal›l›k (YS) formu ile baflvurmalar› gerekmektedir.
Ba¤-Kur sigortal›lar›ndan vergi mükellefi olanlar ba¤l› bulunduklar› vergi dairesine, vergiden muaf olanlar
esnaf ve sanatkar siciline ve kanunla
kurulu meslek kurulufluna, vergi kayd› bulunmayanlar ba¤l› bulunduklar›
esnaf ve sanatkar siciline ve kanunla
kurulu meslek kurulufluna, muhtar sigortal›lar›n ise, yeniden muhtar seçildiklerinde Yeniden Sigortal›l›k formunu, ba¤l› bulunduklar› mülki amirliklerine, düzenletip onaylatt›ktan sonra
ilgili Ba¤-Kur ‹l Müdürlüklerine elden
veya PTT kanal›yla göndermeleri gerekmektedir.
Bu suretle Ba¤-Kur sigortal›l›klar› sigortal›l›¤›n son buldu¤u tarihteki baM a y › s
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samak ve eski ba¤-numaras› ile yeniden sigortal› olduklar› tarihten itibaren bafllayacakt›r.
Öte yandan, zorunlu sigortal›l›¤› sona erdikten sonra, sigortal›l›klar›n› iste¤e ba¤l› olarak devam ettirmek isteyenler, iste¤e ba¤l› sigortal›l›k formunu Ba¤-Kur il müdürlüklerinden
alarak sigortal›l›klar›n›n sona erdi¤i
kurulufllara (vergi dairelerine,esnaf
ve sanatkar siciline,kanunla kurulu
meslek kurulufluna ve muhtar sigortal›lar mülki amirliklerine) düzenletip
onaylatt›ktan sonra imzalayarak ba¤l› bulunduklar› il müdürlüklerine elden teslim etmeleri veya PTT kanal›
ile göndermeleri gerekmektedir.
VI. BA⁄-KUR KANUNU UYARINCA
‹DAR‹ PARA CEZASI UYGULANMASI
VE ‹T‹RAZ
1479 say›l› Kanunun 4956 say›l› Kanunun 34. maddesiyle de¤iflik 80.
maddesine göre Kanunun 26 nc›
maddesinde belirtilen tescil ve sigortal›l›¤›n sona ermesi ile ilgili yükümlülü¤e uymayan sigortal›lara Ba¤Kur taraf›ndan 2007 y›l›nda 83.-YTL
idarî para cezas› verilece¤i hükme
ba¤lanm›flt›r.
Bu miktar, her y›l Maliye Bakanl›¤›nca 4.1.1961 tarihli ve 213 say›l› Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi gere¤ince belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lacakt›r.
Hakk›nda para cezas› uygulanan siM a y › s
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gortal›lar, gerekçesini belirtmek suretiyle para cezas›na karfl› tebli¤ tarihinden itibaren onbefl gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. ‹tiraz takibi
durdurur. Kurum en geç otuz gün
içinde itiraz› inceler ve karara ba¤lar.
Kurum taraf›ndan itiraz›n reddedilmesi halinde, sigortal›lar red karar›n›n kendilerine tebli¤ tarihinden itibaren altm›fl gün içinde yetkili idare
mahkemesine baflvurabilirler. Mahkemeye baflvurulmas› cezan›n takip
ve tahsilini durdurmaz. ‹darî para cezalar›n›n tahakkuk ve tahsilat›nda
befl y›ll›k zamanafl›m› uygulan›r.
Kendilerine yap›lan tebligat tarihinden itibaren onbefl gün içinde idarî
para cezas›n› veya borçlar›n› itiraz etmeden ödeyenlerin bu borçlar› üçte
bir oran›nda terkin edilir.
VIII. SONUÇ
1479 say›l› kanuna göre sigortal› say›lanlar, sigortal› say›ld›klar› tarihten
itibaren en geç 3 ay içinde Ba¤-Kur
girifl bildirgesini tanzim ederek kay›t
ve tescillerini yapt›rmak zorundad›rlar. Üç ay içinde kay›t ve tescilini yapt›rmayan sigortal›lar, Ba¤-Kur taraf›ndan re'sen kay›t ve tescil edilirler.
Tescil ve sigortal›l›¤›n sona ermesi
ile ilgili yükümlülü¤e uymayan sigortal›lara Ba¤-Kur taraf›ndan 2007 y›l›nda 83.-YTL idarî para cezas› verilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
1479 say›l› Kanuna göre sigortal›l›k
niteli¤i tafl›d›klar› halde 04.10.2000
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 143
‹SMMMO Yay›n Organ›

tarihine kadar kay›t ve tescilini
yapt›rmam›fl olan sigortal›lar›n sigortal›l›k hak ve mükellefiyetleri
04.10.2000 tarihinden itibaren bafllayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
1479 say›l› kanun ve 2926 say›l› kanuna göre kay›t ve tescili yap›ld›¤›
halde, befl y›l ve daha fazla süreye
iliflkin prim borcu bulunan sigortal›lar›n bu sürelere iliflkin prim
borçlar›n›n kurumca yap›lacak bildirimde belirtilen süre içerisinde
ödenmemesi halinde, daha önce
prim ödemesi bulunan sigortal›n›n
ödedi¤i primlerin tam olarak karfl›lad›¤› ay›n sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortal›n›n ise tescil
tarihi itibariyle, sigortal›l›¤› durdurulmaktad›r.
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Sigortal›l›¤› sona erenler, ifli b›rakma
formunu doldurup ilgili yerlere tasdik
ettirerek Ba¤-Kur’ a bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Ba¤-Kur sigortal›l›¤› devam ediyor göründü¤ü
için, borcun faizi ile birlikte icra takibi
yap›lmakta, çeflitli s›k›nt›lara yol çakmakta, ve sigortal›lar›n›n ma¤duriyetine neden olmaktad›r. Bu nedenle,
sigortal›l›¤›n sona erdi¤ini de Ba¤Kur’ a bildirmek sigortal›l›¤›n bafllamas› kadar önemlidir.
KAYNAKÇA
Ak›n, Levent, (1996) Ba¤-Kur Sigorta
Yard›mlar›, ‹stanbul: Alfa Yay.
Resmi Gazetede 2108 say›l› Kanun
10/9/1977 tarih ve 16053 SAYI.
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TELAF‹ ÇALIfiMASI
Dr. Muzaffer KOÇ *

I) G‹R‹fi
al›flma hayat›n›n dinamik yap›s› ve teknolojik geliflmenin önem kazand›¤› günümüzde, yeni çal›flma iliflkileri ortaya ç›kmaktad›r. Çal›flma hayat›n›n kat› düzenlemeleri yerine daha esnek düzenlemeler getirilmektedir. 4857 say›l› ‹fl Kanunu da, 1475 say›l› eski ‹fl Kanunu’nun kat› yap›s›n› de¤ifltiren düzenlemeler getirmifltir. Bu yaz›da söz konusu düzenlemelerden
“telafi çal›flmas›” ele al›nacakt›r.

Ç

II) TELAF‹ ÇALIfiMASINA DUYULAN ‹HT‹YAÇ
Çal›flma hayat›n›n dinamik yap›s›, daha esnek yap›l› çal›flma iliflkilerini ortaya
ç›kartmaktad›r. Bu dinamik yap›, çal›flma mevzuat›n› etkilemektedir. Bu ba¤lamda ‹fl Hukuku, “üretime kat›lan bireylerin, yani iflçilerin üretim süreci içerisinde geliflen üretim ve sa¤l›k flartlar›na göre de¤iflen ihtiyaçlar›na k›sa zamanda çözüm üretme kabiliyetinde olan bir hukuki yap›” (S›nav, 2003) olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Özellikle 1990’li y›llar›n bafl›ndan itibaren iflverenler a¤›rl›kl› olarak, 1475 Say›l› ‹fl Kanunu’ndaki hükümlerden birço¤unun günümüz çal›flma hayat›n›n
çok gerisinde kald›¤›n›, ekonomik, sosyal ve teknolojik geliflmeler karfl›s›nda
son derece kat› ve taraflar›n anlaflmalar›na imkân tan›mayan düzenlemeler
içerdi¤ini vurgulam›fllard›r (Sar›taflo¤lu, 2004).
1475 say›l› Kanun, kat› bir ifl süresi da¤›l›m›n› öngörmüfltü (1475/61). Ayr›ca,
günlük çal›flma süresini aflan çal›flman›n önceki gün veya günlerde çal›fl›l›p çal›fl›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n fazla çal›flma say›laca¤› ve bu çal›flma karfl›l›¤›nda
mutlaka zaml› ücret uygulanaca¤› kural›n› koymufltu (1475/35). Söz konusu
maddeler birlikte de¤erlendirildi¤inde, “kanuni olarak” telafi çal›flmas›n›n
mümkün de¤ildi. Ancak uygulamada, özellikle genel tatil günlerinin öncesinde veya sonras›nda arada kalan günlerin tatil edilerek, çal›fl›lmayan gün veya
günlerin sonradan çal›flarak 1475 say›l› ‹fl Kanunu’na ayk›r› olarak telafi edil* Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, ‹fl Müfettifli
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mesine s›kl›kla rastlan›lmaktayd› (Ekmekçi, 2005, 30). Baflka bir ifadeyle
kanuna ayk›r› da olsa bu dönem içinde telafi çal›flmas› uygulanmaktayd›
(Sar›taflo¤lu, 2004).
1475 say›l› ‹fl Kanunu’ndaki kat› düzenlemelerden kaynaklanan güçlükler, 4857 say›l› Kanunu’nun baz› düzenlemeleriyle afl›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Bu düzenlemelerden olan telafi çal›flmas›yla, iflgücü kayb›n›n azalt›lmas›
ve iflçinin izin ihtiyac›n›n belirli ölçülerde karfl›lanmas› amaçlanm›flt›r (Ekmekçi, 2005, 30).
III) TELAF‹ ÇALIfiMASININ TANIMI
4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nun 64 maddesi, “zorunlu nedenlerle iflin durmas›, ulusal bayram ve genel tatillerden
önce veya sonra iflyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle iflyerinde normal çal›flma sürelerinin önemli ölçüde alt›nda çal›fl›lmas› veya tamamen tatil edilmesi ya da iflçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, iflveren iki ay içinde çal›fl›lmayan süreler için telafi çal›flmas› yapt›rabilir.” hükmüyle telafi çal›flmas›n›
ve telafi çal›flmas›n›n flartlar›n› düzenlemifltir.
‹fl Kanunu’nun 63. maddesi, çal›flma
sürelerinin uygulama flekillerinin, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanacak bir yönetmelikle düzenlenece¤ini belirtmifl; bu yasal
düzenleme gere¤ince, “‹fl Kanununa
‹liflkin Çal›flma Süreleri Yönetmeli¤i”
6 Nisan 2004 tarih ve 25425 say›l›
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resmi gazetede yay›mlanarak, yürürlü¤e girmifltir. Bu yönetmeli¤in 7.
maddesi, telafi çal›flmas›n› “zorunlu
nedenlerle iflin durmas›, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya
sonra iflyerinin tatil edilmesi veya
benzer nedenlerle iflyerinde normal
çal›flma sürelerinin önemli ölçüde alt›nda çal›fl›lmas› veya tamamen tatil
edilmesi ya da iflçinin talebi ile kendisine 4857 say›l› ‹fl Kanunu, ifl sözleflmeleri ve toplu ifl sözleflmeleri ile öngörülen yasal izinleri d›fl›nda izin verilmesi hallerinde, iflçinin çal›flmad›¤›
bu sürelerin telafisi için iflçiye yapt›r›lacak çal›flma” fleklinde tan›mlam›flt›r.
Telafi çal›flmas›, muhtelif sebeplerden iflçinin çal›flmad›¤› veya çal›flt›r›lmad›¤› günler için ileride uygun bir
zamanda o kadar süre çal›flarak bunun telafi etmesini ifade eder (Sar›taflo¤lu, 2004). Bu tan›mdan da anlafl›laca¤› üzere, telafi çal›flmas›n›n esas›n›, genel tatillerden dolay› veya zorunlu sebeplerden üretimin durmas›ndan veyahut iflçinin iflverenden izin
al›p da çal›flmamas›ndan dolay› ekonomik olarak kaybedilen çal›flma sürelerinin, belirli bir zaman dilimi içinde normalin üstünde bir çal›flma yap›larak telafisi oluflturmaktad›r (Sar›taflo¤lu, 2004).
Telafi çal›flmas›, iflçinin önce çeflitli sebeplerden izinli say›ld›¤› ve fakat ücretinin ödendi¤i bir sürenin, sonradan çal›fl›lmas› suretiyle ifa edilmesidir (Ekmekçi, 2005, 31).
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IV) TELAF‹ ÇALIfiMASININ fiARTLARI
Kanunun 64’üncü maddesine göre;
zorunlu nedenlerle iflin durmas›, ulusal bayram ve genel tatillerden önce
veya sonra iflyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle iflyerinde normal çal›flma sürelerinin önemli ölçüde alt›nda çal›fl›lmas› veya tamamen
tatil edilmesi ya da iflçinin talebi ile
kendisine izin verilmesi hallerinde, iflveren iki ay içinde çal›fl›lmayan süreler için telafi çal›flmas› yapt›rabilir. Bu
çal›flmalar fazla çal›flma veya fazla sürelerle çal›flma say›lmaz.
Telafi çal›flmalar›, günlük en çok çal›flma süresini aflmamak koflulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çal›flmas› yapt›r›lamaz.
Söz konusu düzenlemede telafi çal›flmas›na yönelik flartlar flöyle ortaya
ç›kmaktad›r.
A) Telafi Çal›flmas›n› Gerektiren
Haller
1) Zorunlu Nedenlerden Dolay›
‹flin Durmas›
Kanunun 64’üncü maddesine göre;
“zorunlu nedenlerle iflin durmas›…
hallerinde, iflveren… çal›fl›lmayan süreler için telafi çal›flmas› yapt›rabilir”.
Baflka bir deyiflle, telafi çal›flmas›n›
gerektiren hallerin bafl›nda, zorunlu
nedenlerden dolay› iflin durmas› gelmektedir.
Zorunlu nedenlerin kapsam›, önceden görülemeyen ve kaç›n›lamayan,
kusurdan uzak d›fltan gelen; deprem,
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

ya¤mur, fliddetli kar, don gibi do¤al
olaylar veya yasama ve yürütme organlar› taraf›ndan konulan yasaklar
ve yap›lan ifllemler ile iç savafl, isyan
gibi fiiller olarak say›labilir (Ekmekçi,
2005, 33). Ayr›ca, iflverene fazla çal›flma yapt›rma imkan› veren zorunlu
nedenler de (‹flK.42), dikkate al›nd›¤›nda zorunlu nedenler kavram› çok
genifl bir çerçeve kazanabilir; elektrik
kesilmesi, makinelerin bozulmas› veya hammaddenin gelmemesi vb nedenler zorunlu neden olarak ortaya
ç›kabilir.
Ortaya ç›kan zorunlu sebeplerin etkisiyle iflyerinde normal çal›flma sürelerinin önemli ölçüde alt›nda çal›fl›lmas›
veya tamamen tatil edilmesi halinde,
çal›fl›lmayan sürenin sonradan telafisi
mükmündür.
2) Tatillerden Önce veya Sonra
‹flyerinin Tatil Edilmesi
Kanunun 64’üncü maddesine göre;
“ulusal bayram ve genel tatillerden
önce veya sonra iflyerinin tatil edilmesi … hallerinde, iflveren … çal›fl›lmayan süreler için telafi çal›flmas›
yapt›rabilir”.
Belirtilmelidir ki, tatil günü kavram›na
sadece yasalarda belirtilen (hafta tatili ile 1 Ocak, 23 Nisan, 19 May›s, 30
A¤ustos, 28 Ekim ö¤leden sonra ve
29 Ekim, Ramazan ve Kurban bayramlar›) tatil günleri de¤il, sözleflmelerle kabul edilen tatil günleri de dahildir (Demir, 2003, 50-51).
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4857 say›l› Kanunla, özellikle bayram
ve tatil öncesinde ve sonras›nda iflyerinin tatil edilmesi veya iflçiye izin verilmesi durumunda, sonradan çal›flarak telafi edilmesi uygulamas›na yasal nitelik kazand›r›lm›flt›r.
3) Çeflitli Sebeplerden ‹flyerinde
Normal Çal›flma Sürelerinin
Önemli Ölçüde Alt›nda Çal›fl›lmas›
Veya Tamamen Tatil Edilmesi
Kanunun 64’üncü maddesi, ulusal
bayram ve genel tatillerden önce veya sonra iflyerinin tatil edilmesi halinde çal›fl›lmayan sürelerin sonradan
telafi edilmesine imkan vermifl; benzer nedenlerle iflyerinde normal çal›flma sürelerinin önemli ölçüde alt›nda
çal›fl›lmas› veya tamamen tatil edilmesi halinde de telafi çal›flmas›n›n
mümkün olabilece¤ini belirtmifltir.
Yukar›da bahsedilen durumlar için
belirtilmesi gereken önemli nokta, telafi çal›flmas›n›n “taraflar›n anlaflmas›na” veya “iflçinin onay›na” ba¤l› olmad›¤› gerçe¤idir ki, söz konusu durumlar›n ortaya ç›kmas› halinde, iflverenin tek tarafl› bir kararla telafi çal›flmas› yapt›r›labilmesi mümkündür
(Demir, 2003,50-51). Baflka bir ifadeyle, söz konusu durumlarda, telafi
çal›flmas› yapt›r›lmas›nda iflçinin r›zas›
aranmamaktad›r. Ancak, telafi çal›flmas›n›n sözleflmeyle belli flartlara
ba¤lanmas› mümkündür (Sar›taflo¤lu, 2004).
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‹fl Kanununa ‹liflkin Çal›flma Süreleri
Yönetmeli¤i’nin 7. maddesine göre,
telafi çal›flmas› yapt›racak iflveren; bu
çal›flman›n 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun
64 üncü maddesinde say›lan nedenlerden hangisine dayand›¤›n› aç›k
olarak belirtmek ve hangi tarihte çal›flmaya bafllanaca¤›n› ilgili iflçilere bildirmek zorundad›r. Baflka bir ifadeyle, iflçiye telafi çal›flmas›n› gerektiren
neden ile telafi çal›flmas›n›n ne zaman yap›laca¤›n›n bildirilmesi gereklidir (Kurt, 2006, 387).
4) ‹flçinin ‹zin Talebi
Kanunun 64’üncü maddesine göre;
“…iflçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, …iflveren … çal›fl›lmayan süreler için telafi çal›flmas›
yapt›rabilir”.
Öncelikle belirtilmelidir ki, iflçinin talep etmesi halinde, iflverenin izin verme zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
Zira, iflverenin iflçiye, mevzuatta yer
alan veya sözleflmede hüküm alt›na
al›nan hallerin d›fl›nda izin vermesi
zorunlulu¤u yoktur. Fakat, iflverenin,
iflçinin talebini kabul ederek, çal›fl›lmayan sürenin telafi edilmesine imkan tan›mas›n› engelleyecek bir durum da söz konusu de¤ildir. Gözden
kaç›r›lmamal›d›r ki, burada bahsedilen izinler, iflverenin herhangi bir yasal veya akdi zorunlulu¤u olmaks›z›n,
iflçinin talebine ba¤l› olarak verdi¤i
izinlerdir (Ekmekçi, 2005, 34).
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Telafi çal›flmas› uygulamas› bak›m›ndan belirtilmelidir ki, Kanunda önce
tatil yap›lmas› daha sonra tatil yap›lan sürenin telafi edilmesi öngörülmektedir. Bundan dolay› tatil gününden önceki haftalarda veya günlerde
önce telafi çal›flmas› yapt›r›lmas› daha sonra da tatil verilmesi söz konusu de¤ildir (Demir, 2003,50-51). Çünkü, önce (fazla) çal›flma yap›lmas›
sonradan da izin verilmesi telafi çal›flmas› de¤il; fazla çal›flma karfl›l›¤› serbest zaman kullan›lmas›d›r (‹flK.41).
B) Telafi Çal›flmas›n›n Yap›labilece¤i
Süre
Çeflitli sebeplerden dolay› iflçinin k›smen veya tamamen çal›flt›r›lamad›¤›
sürelerin, en çok 2 ay içinde telafi
edilmesi gereklidir (‹flK.64/1). “‹ki ay”
ifadesinin takvim ay› olarak de¤il,
olay›n gerçekleflti¤i tarihten itibaren
“60 gün” olarak anlafl›lmas› gerekir.
Baflka bir ifadeyle söz konusu iki ayl›k
sürenin, telafi çal›flmas›n› gerektiren
halin sona ermesinden itibaren bafllayaca¤› ö¤retide kabul görmüfltür. Örne¤in; iflçi ileride telafi etmek üzere
üç gün izin alm›flsa, iki ayl›k sürenin
bafllang›c›, bu izin süresinin bitimi tarihi olarak ortaya ç›kar (Ekmekçi, 2005, 36).
‹fl Kanununa ‹liflkin Çal›flma Süreleri
Yönetmeli¤i’nin 7. maddesine göre,
telafi çal›flmas›, kayna¤›n› oluflturan
zorunlu nedenin ortadan kalkmas› ve
iflyerinin normal çal›flma dönemine
bafllamas›n› takip eden 2 ay içerisinHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

de yapt›r›l›r. Söz konusu iki ayl›k, yani 60 günlük süre art›r›lamaz. Bu yüzden iki ayl›k süre içinde yapt›r›lmayan
telafi çal›flmas›n›n yap›lm›fl gibi say›lmas› gerekir (Sar›taflo¤lu, 2004). Baflka bir ifadeyle, iki ayl›k süre içerisinde
iflverence telafi çal›flmas› yapt›r›lamam›flsa, bu nedene dayanarak telafi
çal›flmas› yapt›rmas› söz konusu olmad›¤› gibi, iflçiye çal›flt›rmadan ödenen ücret de geri al›namaz (Ekmekçi,
2005, 36).
Telafi çal›flmas›ndaki iki ayl›k sürenin
sözleflmelerle art›r›lamayaca¤›, böylece iflçinin bir belirsizlik ortam›na düflmekten korunmufl oldu¤u fikri, ö¤retide, olumlu bulundu¤u (Sar›taflo¤lu,
2004) gibi, iki ayl›k sürenin sözleflmelerle uzat›lamamas›n›n 64. maddenin
elefltirilebilecek tek yönü oldu¤unu
ileri süren yazarlar (Ekmekçi, 2005,
36) da bulunmaktad›r.
Telafi çal›flmas›ndaki iki ayl›k sürenin
toplu ifl sözleflmeleriyle k›salt›lmayaca¤› konusunda bir hüküm bulunmad›¤›ndan, taraflar›n istemeleri halinde iflçi yarar›na olacak flekilde “bu iki
ayl›k” sürenin daha k›sa belirlenmesi
mümkündür (Sar›taflo¤lu, 2004).
C) Telafi Çal›flmas›n›n
Yapt›r›lamayaca¤› Zamanlar
‹fl Kanunu’nun 64 maddesinin son
f›kras› telafi çal›flmas› yap›lmayacak
zamanlar› belirtmifltir. Buna göre tatil
günlerinde telafi çal›flmas› yapt›r›lamaz. Baflka bir ifadeyle, telafi çal›flM a y › s
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mas› yap›lmak istenen zaman tatil
günlerine rastlamamal›d›r. Ancak,
burada sözü geçen tatil günlerinin
sadece resmi tatil günlerini de¤il, ayn› zamanda akdi tatil günlerini de
kapsad›¤›n› kabul etmek gerekir (Sar›taflo¤lu, 2004). Bu ba¤lamda, örne¤in, iflçiye verilmesi gereken hafta tatili gününde telafi çal›flmas› yapt›r›lamayaca¤› gibi, belirli nedenlerle iflçiye verilmesi gereken mazeret izinlerinde (‹flK.46/III–b) veya iflçinin raporlu
oldu¤u dönemlerde de telafi çal›flmas›
yapt›r›lamaz (Ekmekçi, 2005, 36).
D) Telafi Çal›flmas›nda Günlük Süre
‹fl Kanunu’nun 64 maddesine göre,
telafi çal›flmalar›, günlük en çok çal›flma süresini aflmamak koflulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Burada
iki s›n›rlama getirilmifltir: Telafi edilecek süre s›n›rlamas› ve günlük çal›flma süresi s›n›rlamas›
1) Telafi Edilecek Süre S›n›rlamas›
(En Fazla 3 Saat)
‹fl Kanunu’nun 64 maddesine göre,
telafi çal›flmalar›, günlük en çok çal›flma süresini aflmamak koflulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Baflka bir
ifadeyle, telafi edilecek süreye, günlük olarak kanuni bir s›n›rlama getirilmifltir. Buna göre, her bir günde yap›lacak telafi çal›flmas› süresi üç saati
aflamaz; yani, telafi çal›flmas›, günde
üç saatten fazla olmayacak flekilde
uygulanmal›d›r (Demir, 2003,50-51).
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fiüphesiz günde üç saatlik k›s›tlama,
iflçinin günlük normal çal›flma süresini bitirdikten sonra yapaca¤› telafi çal›flmas›na aittir. Aksi takdirde, iflçinin
hiç çal›flmad›¤›, bir günde, örne¤in
çal›flmad›¤› cumartesi günü (veya
haftan›n çal›flmad›¤› bir alt›nc› günü)
telafi çal›flmas› yapmas› halinde, günde üç saatlik s›n›rlama söz konusu olmayacakt›r (Ekmekçi, 2005, 37).
2) Günlük Çal›flma Süresi S›n›rlamas›
(En Fazla 11 Saat)
(a) Normal Günlük Çal›flma Süresi
‹fl Kanunu’nun 64 maddesine göre,
telafi çal›flmalar›, günlük en çok çal›flma süresini aflmamak koflulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Baflka bir
ifadeyle, telafi çal›flmas› günlük en
çok çal›flma süresini aflmamal›d›r.
Kanunda belirtilen günlük en çok çal›flma süresi konusunda tart›flma bulunmaktad›r. Öncelikle, ‹fl Kanunu’nun 64. maddesinin 2. f›kras›nda
bahsedilen “günlük en çok çal›flma
süresinin”, 63. maddede belirtilen 11
saat mi, yoksa Kanunun 43. maddesinde belirtilen iflçinin “en çok çal›flma gücü” olarak m› de¤erlendirilmesi gerekti¤i (Sar›taflo¤lu, 2004) sorusuna cevap bulunmal›d›r.
‹fl Kanunu’nun 43 maddesi “seferberlik s›ras›nda ve bu süreyi aflmamak flart›yla yurt savunmas›n›n gereklerini karfl›layan iflyerlerinde fazla
çal›flmaya lüzum görülürse ifllerin çeflidine ve ihtiyac›n derecesine göre
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Bakanlar Kurulu günlük çal›flma süresini, iflçinin en çok çal›flma gücüne ç›karabilir.” demek suretiyle ola¤anüstü hallerde fazla çal›flmay› düzenlemifltir. Baflka bir ifadeyle, Kanunun
43. maddesinde ola¤anüstü hallerde
fazla çal›flma düzenlenmifl, lüzumu
halinde iflçinin en çok çal›flma gücüne kadar çal›flt›rma yetkisi Bakanlar
Kuruluna b›rak›lm›flt›r. Bu ba¤lamda
Kanunun 64. maddesinde sözü geçen “en çok çal›flma süresi”nden Kanunun 63. maddesinde belirtilen 11
saat olarak anlafl›lmas› gerekir (Bursa
Sanayi ve Ticaret Odas›, 2003, 41).
Çünkü kanunda belirtilen 11 saat,
günlük azami normal çal›flma süresi
olup telafi çal›flmas›nda günlük olarak 11 saatin esas al›nmas›, ‹fl Kanunu’ndaki iflçiyi koruma ilkesine uygun
olacakt›r. Aksi takdirde, telafi çal›flmas›nda iflçinin en çok çal›flma gücünün dikkate al›narak de¤erlendirilmesi ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan istenilmeyecek sonuçlara sebep olabilecektir (Sar›taflo¤lu, 2004).
Buna göre, telafi çal›flmas›, günlük
en çok çal›flma süresi olan 11 saati
aflmamak flart›yla, günde en çok 3
saat olarak uygulanabilir. Örnek vermek gerekirse, günde 8 saat çal›flan
bir iflçi, günde 3 saat telafi çal›flmas›
yapabilecekken, günde 9 saat çal›flan
iflçi günde ancak 2 saat telafi çal›flmas› yapabilecektir.
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(b) Daha Az Çal›fl›lmas› Gereken
Günlük Süreler
‹fl Kanunu’nun 63. maddesinin son
f›kras› uyar›nca, Sa¤l›k Kurallar› Bak›m›ndan Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çal›fl›lmas› Gereken
‹fller Hakk›nda Yönetmelik, 15.04.2004
tarih ve 25434 say›l› resmi gazetede
yay›mlanarak, yürürlü¤e girmifltir.
Yönetmeli¤in 4. maddesinde bir iflçinin günde ancak yedibuçuk saat çal›flt›r›labilece¤i ifller gösterilmifltir.
Yönetmeli¤in 5. maddesinde bir iflçinin günde yedibuçuk saatten daha
az çal›flt›r›lmas› gereken ifllerle bunlar›n her birinde en çok kaçar saat çal›flt›r›laca¤› gösterilmifltir.
Yönetmeli¤in 6. maddesine göre, iflçilerin, Yönetmeli¤in 4. ve 5 maddelerinde belirtilen günlük en çok ifl sürelerinden sonra di¤er herhangi bir
iflte çal›flt›r›lmalar› yasakt›r.
Yönetmeli¤in 7. maddesine göre,
Yönetmelik kapsam›na giren ifllerde
fazla çal›flma yap›lamaz.
Buna göre, Kanunun 64. maddesinde sözü geçen “en çok çal›flma süresinin”, Sa¤l›k Kurallar› Bak›m›ndan Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha
Az Çal›fl›lmas› Gereken ‹fller Hakk›nda
Yönetmeli¤e tabi ifllerde belirtilen sürelere göre de¤erlendirilmesi gerekir.
E) Telafi Çal›flmas›na Ait Ücret
Kanunun 64 maddesi, telafi çal›flmas›n›n fazla çal›flma veya fazla sürelerle çal›flma say›lmayaca¤›n› hükme
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tatil edilmesi veya iflçiye izin verilmesi
durumunda, sonradan çal›flarak telafi edilmesi uygulamas›na yasal hüviyet kazand›r›lm›flt›r.

ba¤lam›flt›r. Yap›lan telafi çal›flmas›na iliflkin ücret de söz konusu de¤ildir; çünkü, telafi çal›flmas› niteli¤i gere¤i önce, çal›flmadan ücretinin al›nd›¤›, sonradan da ücreti ödenen bu
sürenin çal›fl›larak telafi edilmesidir.
Örnek vermek gerekirse, iflçi 1 günlük izin alm›flsa, o güne ait ücretini
alacak, daha sonraki bir tarihte de
ücretini ald›¤› ancak çal›flmad›¤› 1
günlük süreyi günde 3 saati ve günlük 11 saati aflmayacak flekilde çal›flarak telafi edecektir. Telafi çal›flmas›na
iliflkin ücret daha önce ödendi¤i için,
yap›lan telafi çal›flmas› için ayr›ca ücret söz konusu olmayacakt›r.

Demir, Fevzi (2003). ‹fl Güvencesi Ve
4857 Say›l› ‹fl Kanununun Bafll›ca Yenilikleri, ‹zmir: Türkiye Haber ‹fl Sendikas›, [çevrimiçi] http://www.thaberis.org/belgeler/yayin24.html (01.02.2006)

F) Kanuni Müeyyide
‹fl Kanunu’nun 104. maddesi, 64 üncü maddede öngörülen hükümlere
ayk›r› davranan iflveren veya iflveren
vekiline bu durumda olan her iflçi
için 2007 y›l› için 167 YTL lira para
cezas› uygulanacakt›r. Bu ba¤lamda
taraflarca istense bile, telafi çal›flmas›na ait emredici hükümlere ayk›r› bir anlaflma yap›lamaz (Demir, 2003,50-51).

Kurt, Resul (2006). ‹fl Hukuku Mevzuat›nda Usul ve Esaslar, 4857 Say›l› ‹fl
Kanunu, 5953 Say›l› Bas›n ‹fl Kanunu,
854 Say›l› Deniz ‹fl Kanunu Uygulamalar›, Sorunlar›, Çözümleri, Yarg›
Kararlar›, ‹stanbul: ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas›.

V) SONUÇ
Telafi çal›flmas›, çeflitli sebeplerden
dolay› iflin durmas›, iflyerinin tatil edilmesi veya iflçinin talebi ile kendisine
izin verilmesi hallerinde, iflçinin çal›flmad›¤› sürelerin daha sonra çal›fl›larak telafi edilmesidir. 4857 say›l› Kanunla, 1475 say›l› ‹fl Kanunu’nun yürürlükte oldu¤u dönemde yasaya ayk›r› olarak, özellikle bayram ve tatil
öncesinde veya sonras›nda iflyerinin
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KES‹NLEfiMEM‹fi CEZALI
TARH‹YATLARDA ‹HT‹YAT‹
TAHAKKUK VE ‹HT‹YAT‹ HAC‹Z
ÖNER‹LEB‹L‹R M‹ ? ‹NCELEME
ELEMANI ÖNERMESE B‹LE VERG‹
MÜDÜRÜ ‹HT‹YAT‹ HAC‹Z
ÖNEREB‹L‹R M‹? BUNU TARTIfiMAYA
AÇIYORUZ
Doç. Dr. Mustafa SAKAL*
Dr. Mustafa ALPASLAN**

ÖZET
u çal›flman›n amac›, Cezal› tarhiyatlarda ihtiyati tahakkuk ve ihtiyaci hacizin önerilip önerilmeyece¤ininin araflt›r›lmas›d›r. Çal›flmada VUK’nda yer alan yasal bir boflluk nedeniyle Maliye Bakanl›¤›’n›n bu yasal düzenlemede yer alan boflluktan ötürü uygulamada
miktar› ne olursa olsun, her türlü tarhiyatlarda mükelleflerden teminat istenilmesi gibi, olumsuz sonuç ortaya ç›kmaktad›r. Öyle ki, her
vergi inceleme raporuna karfl› mükellefin hakl› olmas› halinde bile teminat göstermek zorunlulu¤u gibi bir netice ortaya ç›kmaktad›r.

B

I- ‹htiyati Haciz Uygulamas› Nedir ?
6183 Say›l› AATUHK.nun 9.maddesi “Amme Alacaklar›n›n Korunmas›na
Yönelik” teminat hükümlerini düzenlemektedir. Buna göre, madde hükmü
* Dokuz Eylül Üniversitesi ‹.‹.B.F. Maliye Bölümü
** SMMM
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“teminat isteme” kurallar›n› düzenlemifltir. Yasan›n, 13.madde hükmü
ise, “ihtiyati haciz” uygulamas›n›
düzenlemektedir. Buna göre, ihtiyati
haciz yasada yer alan “hallerden”
herhangi birisinin mevcudiyeti durumunda, takdirinde hiçbir süre ile s›n›rl› olmadan alacakl› amme idaresinin yerel en büyük memurunun karar› ile, (iller de Vali, ilçelerde Kaymakam) haczin ne suretle yap›laca¤›na iliflkin hükümlere göre, hemen
tatbik edilebilmektedir (6183 say›l›
yasa md. 9-13). Tahakkuk etmemifl
kamu alacaklar› için ihtiyati haciz uygulamas› gerekti¤i durumlarda önce
ihtiyati tahakkuk karar› al›n›r. ‹htiyati
tahakkuk 6183 say›l› yasa 17. md.
hükmünde düzenlendi¤inden an›lan
madde ile ilgili gerekli koflullar›n oluflmas› zorunludur. Yine 6183 say›l› yasan›n 13/4 bendinde say›lan ihtiyati
haciz nedenlerinin bulunmas› durumunda ayr›ca ihtiyati tahakkuk yap›lmas›na gerek bulunmamaktad›r. Bununla beraber idare, bu durumda da
ihtiyati tahakkuk karar› almaktad›r.
As›l borçlu haricindeki sorumlular
hakk›nda ihtiyati haciz uygulanmas›
için onlar ad›na ayr›ca ihtiyati tahakkuk karar› al›nmas›na gerek bulunmamaktad›r. Alacak bir defa ihtiyaten tahakkuk ettirildi¤inde do¤mufl
oldu¤undan bu ihtiyati tahakkuka
dayan›larak de¤iflik kifliler ad›na ihtiyati haciz karar› al›nabilir(‹zmir,
2.Vergi Mah. K.E:2005/972-K: 2006
/250 K.T:23.3.2006).
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II- ‹htiyati Haciz Ve Uygulamada
Yetki Karmaflas›
213 Say›l› VUK.nun, 344.md.hükmü
uyar›nca “vergi ziya›”cezas›n›n kesilmesini gerektiren haller için, VUK.nun
359.md.say›lan hallere temas eden
bir amme alaca¤›n›n sal›nmas› için
gerekli ifllemlere teflebbüs edildi¤i
takdirde, vergi incelenmesine yetkili
memurlarca yap›lan ilk (geçici) hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden, “tahsil dairelerince” teminat istenir.
Vergi inceleme elemanlar›n›n, önerileri üzerine ilgili vergi dairesi müdürlüklerince, mükellef nezdinde, ihtiyati haciz uygulamas›na geçilmektedir.
6183 say›l› yasan›n, 14.maddesinde,
ihtiyati hacizde, borçlular taraf›ndan
gösterilmesi gerekli teminatlar yer almaktad›r. Yine, 15. ve 16. madde hükümlerinde de, “ihtiyati hacze itiraz” ve “ihtiyati haczin ortadan
kald›r›lmas›”na iliflkin hükümlere yer
verilmektedir.
‹htiyati hacizde ikinci aflamada ihtiyati haciz karar›n›n al›nmas› gerekmektedir. Ancak bu aflama, tahakkuk etmifl fakat ödeme vadesi dolmam›fl
alacaklarla vadesi dolmufl olmakla
birlikte ödeme emri tebli¤ edilmemifl
alacaklar için ilk aflamad›r. Madde
hükmünde ihtiyati haciz karar›n›,
“alacakl› amme idaresinin mahalli
en büyük memurunun” verece¤i
belirtilmifltir. Konu ile ilgili olarak tahsilat genel tebli¤i seri no 327.de geHakemsiz Yaz›lar
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rekli aç›klamalar yap›lm›flt›r(Sevi¤,
2006). 6183 say›l› kanundaki terimleri aç›klayan 3.maddenin 3.f›kras›nda
“alacakl› amme idaresi” teriminin
Devleti, Vilayet hususi idarelerini ve
Belediyeleri ihtiva etti¤i tasrih edilerek bu ibarenin flumulü tayin edilmifl
bulunmaktad›r. Bakanl›kça, Devlete
ait amme alacaklar›n›n tahsili vergi
dairelerine mevdu oldu¤undan ve bu
dairelerin ba¤l› bulundu¤u teflkilat›n
en büyük memurunun illerde defterdarlar, ilçelerde mal müdürleri bulundu¤undan Devlete ait amme alacaklar›n›n tahsilinde alacakl› amme idaresinin en büyük memuru teriminden
en büyük mal memurunun kast edildi¤i anlafl›lmakta ve tatbikatta bu flekilde yürütülmektedir. Fakat son zamanlarda Dan›fltay’ca bahis konusu
tatbikat›m›z hilaf›na, Devlete ait amme alacaklar›nda da alacakl› amme
idaresinin mahalli en büyük memurunun illerde Vali ve ilçelerde Kaymakam olmas› gerekti¤i gerekçesiyle karar verildi¤i ve Dan›fltay’›n bu görüflü
müstakar bir hal ald›¤› cihetle bundan sonra 6183 say›l› kanunun 13.ve
64.maddelerine müsteniden al›nacak
ihtiyati haciz kararlar› veya tasdik edilecek kat’i haciz varakalar›n›n alacakl› amme idaresinin mahalli en büyük
memuru s›fat›yla illerde Valilere ve ilçelerde de Kaymakamlara tasdik ve
imza ettirilmesi uygun görülmüfltür.
Di¤er taraftan Vali taraf›ndan yetki devri yap›larak Vali Yard›mc›s› taraHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

f›ndan imzalanan ihtiyati haciz kararlar›nda 6183 say›l› yasa madde 13
hükmü karfl›s›nda yetki devrinin
mümkün olmad›¤›, ihtiyati haciz kararlar›n›n Vali taraf›ndan al›nmas› gerekti¤i gerekçesiyle yarg›da pek çok
davalar idare aleyhine sonuçlanmaktad›r(Y›lmaz, 2006, 175-178).
III- Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› Kuruluflu
Sonras› Uygulamalar
5345 Say›l› yasa ile Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› kurulmufl ve bu idare Valilik
ve Defterdarl›k sistemini esas alan
5442 say›l› ‹l ‹daresi Kanununa istisna
getiren yeni bir yap› teflkil etmifltir.
Buna ba¤l› olarak 5345 say›l› yasan›n
33.maddesi hükmüyle mevzuatta yap›lan at›flar ve yetkililere iliflkin düzenlemeler flöyle yap›lm›flt›r :
“Madde 33:At›flar ve yetkiler: Di¤er mevzuatta Gelirler Genel Müdürlü¤üne yap›lm›fl olan at›flar ilgisine
göre Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na; Gelirler Genel Müdürüne yap›lm›fl at›flar
Gelir ‹daresi Baflkan›na; Baflkanl›¤›n
görev alan›na giren konularda mülki
idare amirlerine, mahallin en büyük
memuruna, ilin en büyük malmemuruna, defterdara ve defterdarl›¤a yap›lm›fl at›flar ilgisine göre vergi dairesi baflkan› ve baflkanl›¤›na, vergi dairesi baflkanl›¤› bulunmayan yerlerde
vergi dairesi müdürü veya müdürlü¤üne; gelir müdürlü¤üne, takdir komisyonu baflkan› veya baflkanl›¤›na,
tahsil dairesine, mal müdürü ve müM a y › s
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dürlü¤üne yap›lm›fl at›flar ilgisine göre vergi dairesi baflkan› ve baflkanl›¤›na veya ilgili müdür veya müdürlü¤üne; vergi kontrol memuruna yap›lm›fl
at›flar ise vergi denetmenine yap›lm›fl
say›l›r.”
Madde hükmü uyar›nca mevzuatta,
vergi dairesi baflkanl›¤›n›n görev alan›na giren konularda;
- Mülki idare amirlerine, mahallin en
büyük memuruna, ilin en büyük malmemuruna, defterdara ve defterdarl›¤a yap›lm›fl at›flar ilgisine göre vergi
dairesi baflkan› ve baflkanl›¤›na,
- Gelir müdürlü¤üne, takdir komisyonu baflkan› veya baflkanl›¤›na, tahsil
dairesine, mal müdürü ve müdürlü¤üne yap›lm›fl at›flar ilgisine göre vergi dairesi baflkan› ve baflkanl›¤›na veya ilgili müdür veya müdürlüklerine
yap›lm›fl say›l›r. Bu hüküm uyar›nca
tahsil dairesi vergi dairesi baflkanl›¤›,
mahalli en büyük memuru ve defterdar da vergi dairesi baflkan› olmaktad›r. Dolay›s›yla 5345 say›l› Yasan›n
yürürlü¤e girmesiyle ihtiyati haciz karar›n› almak valinin yetkisinden ç›kmakta ve vergi dairesi baflkan›na geçmektedir.
Vergi dairesi baflkan› olmayan yerlerde bu yetki vergi dairesi müdürüne
geçmektedir. Bu durumda valinin ve
defterdar›n yetkilerinin vergi dairesi
müdürüne verilmifl olmas›n› çok uygun bulmad›¤›m›z› da belirtmemiz
gerekmektedir. ‹htiyati tahakkuk için
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defterdara yetki verilmifl olmas›na
karfl›n, ihtiyati haciz için valiye yetki
verilmifl olmas›n›n bir anlam› bulunmaktad›r. Bu anlam yaln›zca devleti
temsilen at›lan imza olarak alg›lanmamal›d›r. ‹htiyati haciz çok ciddi sonuçlar› olan bir önlemdir. Bu nedenle
do¤rudan tahsil dairesi ifllemlerinin
içinde olanlar›n d›fl›nda ve üstünde
daha d›flar›dan ve hakkaniyeti ve ifllemin yerindeli¤ini daha iyi gözleyebilecek bir yetkiliye bu yetki verilmifltir.
Oysa son durumda tabir yerinde ise
savc› ile yarg›ç ayn› kiflide birleflmektedir. Vergi dairesi hem talep edecek,
hem karar verecek hem de uygulayacakt›r. Baz› ifllemler yap›ld›ktan sonra
yarg› denetimine tabi tutulsalar da
sonuçlar›n›n ortadan kald›r›lmas›
mümkün olmaz. Bu nedenle de bu
sonuçlar do¤madan önce iyi düflünülüp, farkl› makamlardaki kifliler taraf›ndan karar verilmesi yoluna gidilmiflken bu önlem kald›r›lm›flt›r. Bu uygulamay› do¤ru bir uygulama olarak
görmüyoruz.
‹htiyati haciz için en az›ndan idare
içinde bir üst birimin bafl›ndaki memur taraf›ndan yetki verilmesinin
sa¤lanmas› gerekir.
Yetki devri konusunda yukar›da yap›lan aç›klamalar 5345 say›l› Yasadan
sonra da aynen geçerlili¤ini korumaktad›r ve bu yeni durumda 6183 say›l›
Yasan›n 13.üncü maddesindeki hüküm aynen korunmufl oldu¤undan
vergi dairesi baflkan›n›n ihtiyati haciz
Hakemsiz Yaz›lar
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konusundaki yetkisini devretmesi
mümkün de¤ildir(Y›lmaz, 2006,
178).
IV- Kesinleflmeyen Vergi Borcu
‹çin Vergi Mahkemesinde Dava
Aç›lmas› Halinde Teminat
Gösterilecek Midir? ‹htiyati Haciz
Uygulanacak M›d›r?
Vergi daireleri, son zamanlarda miktar› ne olur ise olsun bütün tarhiyatlarda, vergi mükelleflerinden teminat
isteyerek, mal beyan›nda bulunulmas›n› yaz›l› olarak talep etmektedirler.Oysa ki, devam etmekte olan vergi mahkemesindeki bir dava için teminat gösterilecek midir? Uygulamada, vergi daireleri vergi/ceza ihbarnamelerini mükellefe tebli¤ ettikten
sonra, ayr› bir yaz› ç›kar›p, tebli¤ ederek, (15) gün içerisinde mal beyan›nda bulunulmas›n› talep etmektedirler. Henüz yeni tebli¤ edilip ve (30)
gün içinde, uzlaflma talep safhas›
içinde veya, vergi mahkemesinde
derdest bir davada önerilen tarhiyat
hakk›nda ihtiyati haciz uygulayabilmektedirler. Bilhassa, tarhiyat›n dayana¤› olan inceleme raporundaki
konu tart›flmal› ve vergi hukuku aç›s›ndan yoruma dayal› bir konu ise bu
durumda da yine “‹htiyati Haciz”
uygulanmal› m›d›r? Kanaatimize göre, ihtiyati haciz uygulamas› ile ilgili
madde hükmü, (md.13) yeniden düzenlenmeli ve günümüz ekonomik
koflullar›na yeniden uyarlanmal›d›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Özellikle, örtülü kazanç, örtülü sermaye, serbest bölge uygulamalar›,
takdir komisyonuna dayal› tarhiyatlar
vb. konularda vergi daireleri mükellef
nezdinde ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati
haciz ifllemlerini yo¤un bir flekilde yürütmektedir. Yabanc› ortakl›, yabanc›
sermayeli flirketler, aç›s›ndan böyle
durumlarda, yabanc› ortaklara önerilen tarhiyatlar›n durumlar›n›, istenilen
ihtiyati haciz ve tahakkuklar›n nedenlerini izah etmek oldukça güç ve izah› zor olabilmektedir. Vergi mükellefinin, yan›lt›c› fatura kullanmas›, düzenlemesi, vb.hallerde önerilecek tarhiyatlar hakk›nda, VUK.md. 359. temas eden durumlarda teminat istemesi hallerinde, ihtiyati tahakkuk ve
ihtiyati haciz ifllemleri yürütülmesinin
gerekti¤i görüflündeyiz.
IV- Mükellefin Bilgisi D›fl›nda
Konulan Gayrimenkul Hacizleri,
Yurt D›fl› Yasaklar›, Pay Devrini
Yapm›fl Önceki Ortaklar Hakk›nda
Uygulanan Hacizler, Banka
Hesaplar›na, Pos Cihazlar›
Hesaplar›na Konan Hacizlerin
Hukuki Durumu
Öncelikle, vergi mükelleflerinin bilgisi
d›fl›nda uygulanan ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk ifllemleri, hukuken geçerli de¤ildir. Vergi mükellefinin orta¤› oldu¤u flirketten, pay devri yaparak ayr›ld›ktan sonra, özel otomobiline uygulanan haciz, ruhsat üzerine
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düflülen hacizler hukuken geçerli de¤ildir(Sakal ve Alpaslan, 2006). Di¤er
yandan, mükellefin bilgisi d›fl›nda orta¤› oldu¤u flirketin devam eden vergi incelemesi için, özel mülküne haciz
konulmas› da hukuken geçerli bir ifllem de¤ildir. 6183 say›l› yasan›n
15.md.hükmüne göre, haklar›nda ihtiyati haciz tatbik edilenler, g›yapta
yap›lan hacizler de ise, haczin tebli¤
tarihinden itibaren (7) gün içerisinde,
vergi mahkemesinde dava aç›lmas›
mümkündür…
Di¤er yandan, bir k›s›m vergi dairesi
baflkanl›klar›n›n mükelleflerin pos cihazlar›ndaki has›lata haciz uygulad›klar› bas›nda genifl bir flekilde yer verilmifltir. Buradaki has›lat haczinde, has›lat›n tümü üzerine haciz konulmas›
mümkün de¤ildir. Zira, has›lat›n içinde, önemli bir maliyet, girdi pay› ve
3.flah›slar›nda istihkaklar› bulunabilir.
AATUH 6183 say›l› yasan›n 15.md.
uyar›nca “Haklar›nda ihtiyati haciz
tatbik olunanlar haczin tatbiki, g›yapta yap›lan hacizlerde haczin
tebli¤ tarihinden itibaren 7 gün
içinde alacakl› tahsil dairesine ait
itiraz ifllerine bakan vergi mahkemesi nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler.”
Söz konusu yasa maddesi ile ihtiyati
haciz ifllemine karfl› aç›lan davalarda
6183 say›l› yasa, ‹dari Yarg›lama Usulü Yasas›’n›n mali hükümler ile ilgili
davalar için belirledi¤i 30 günlük daM a y › s
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va açma süresinden ayr›larak yedi
günlük bir dava açma süresi belirlemifl bulunmaktad›r. Dava açma süresini 7 günlük olarak belirleyen yukar›daki madde hükmü, özel niteliktedir.
Bu süre hak düflürücü bir süre niteli¤inde oldu¤undan mahkemelerde resen dikkate al›nmaktad›r.
Di¤er yandan ihtiyati hacze karfl› aç›lacak davalarda di¤er bir özellik de
haklar›nda ihtiyati haciz uygulanan
gerçek ve tüzel kiflilerin sadece ihtiyati haczin nedenlerine itiraz edebilecekleri, haciz varakalar›na, miktarlara
itiraz edemeyecekleri hususudur.
Bu konuda söz konusu yasan›n
13.md.de ihtiyati haczin uygulanmas› öngörülen haller yedi bent halinde
say›lmak suretiyle belirlenmifl bulunmaktad›r(Sevi¤, 2006).
Bu haller;
• Haklar›nda vergi ziya› cezas› kesilmesini gerektiren haller ile Vergi Usul
Yasas›’n›n 359.md.de yer alan kaçakç›l›k fiillerinden birisini iflleyenler için
gerekli ifllemlerin bafllat›lmas› nedeniyle, kendilerinden teminat istenenler,
• Vergi borçlusunun belli bir ikametgah› yoksa,
• Borçlu kaçm›flsa veya kaçmas›, mallar›n› kaç›rmas› ve hileli yollara sapmas› ihtimalleri varsa,
• Borçludan teminat göstermesi istendi¤i halde belli müddette teminat
Hakemsiz Yaz›lar
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veya kefil göstermemifl yahut flahsi
kefalet teklifi veya gösterdi¤i kefil kabul edilmemiflse,

tür davalarda görevli mahkeme, ‹dare Mahkemeleri olup, daval› idare
ise,Valilikler daval› durumundad›r.

• Mal bildirimine ça¤r›lan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmam›fl veya noksan bildirimde bulunmufl ise

Di¤er yandan, flirket ortakl›¤›ndan
ayr›lan ortak hakk›nda, eski orta¤a
yap›lan tebligatlar geçersizdir (Dnfl.4.D.
E: 2005/361-K:2005 /1694).

• Hüküm verilmifl olsun veya olmas›n
para para cezas›na yönelik bir fiil dolay›s›yla amme davas› aç›lm›fl ise,

Ayr›ca, flirketten ayr›lan ortak hakk›nda, flahsi mal varl›¤›na, hususi otosuna, kiflisel dairesine konulan haczin
kald›r›lmas› icap eder.

• ‹ptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu oluflturan mallar bilinçli olarak elden ç›kar›lm›fl bulunuyorsa, söz konusu mallar› elden ç›karan›n bu eylemi nedeniyle, kendisinden teminat istenebilmektedir.
Vergi borçlusu ihtiyati haciz nedenlerinin oluflmad›¤›n› iddia edebilir. Bu
nedenle kendisi hakk›nda yap›lan ihtiyati haciz ifllemini geçersizli¤ini ileri
sürebilir.
Ancak koflullar ne olursa olsun “muhatab›n›n itiraz hakk›n› kullanabilmesi için ihtiyati haciz karar›n›n
tebli¤i gerekmektedir.” (Dan›fltay 4.Daire E.No:1995/5459, K. No: 1996/507)
Di¤er yandan ihtiyati haciz karar› bir
idari ifllem niteli¤inde oldu¤undan
yarg› denetimine tabi tutulmas› gerekmektedir (Dnfl.K.4.D. E:1995 /
5459 - K:1996/507).
Pay devri yaparak, flirketten ayr›lan
ortak/ortaklar ad›na yurt d›fl› yasa¤›
konulamaz. Konulan yasaklar›n kald›r›lmas› icap eder. Yeri gelmiflken bu
Hakemsiz Yaz›lar
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V- SONUÇ
‹htiyati haciz, teminat al›nmas›ndan
çok daha a¤›r bir koruma tedbiridir.
Teminatta, amme borçlusu mal varl›¤›na dahil veya mal varl›¤› d›fl›ndaki
bir k›ymeti kendi tayin edip, borcuna
karfl›l›k gösterdi¤i halde, ihtiyati hacizde borçlu mamelekine dahil k›ymetlerin biri veya bir k›sm› üzerine
borçlunun zilyedli¤i kald›r›larak idare
taraf›ndan el konulmaktad›r. Bu anlamda, ihtiyati haciz çok önemli bir
karar›d›r. Henüz tahakkuk etmemifl
borçlar için, tahakkuk etmifl oldu¤u
halde, ödeme vadesi gelmemifl amme alacaklar› için olsun, amme alaca¤› tahakkuk etmifl ve ödeme vadesi
de dolmufl oldu¤u halde, henüz ödeme emri tebli¤ edilmemifl oldu¤u hallerde, mükelleflerce kullan›lacak haklar ve baflvuru yollar› oldukça s›n›rl›
kalmaktad›r.
‹htiyati Haciz Kararlar›na, uygulanmalar›na karfl› aç›lacak olan davalarM a y › s
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da, usul yönünden ihtiyati haciz uygulamas›n›n usulüne uygun olup olmad›¤› hususu, esas yönünden sadece ihtiyati haciz nedenlerinin bulunmad›¤› öne sürülebilir. Amme borcunun zaman afl›m›na u¤rad›¤› iddias›
dahi, ihtiyati hacze karfl› aç›lacak davalarda nazara al›nabilecek bir iddia
olarak kabul edilmemektedir(Özbalc›, 2006, 241).
‹htiyati haciz, borçlunun belirli bir ikametgah› bulunmad›¤› gerekçesi ile
uygulanm›fl ise, bu hususun do¤ru olmad›¤›n›n ispat› ihtiyat› haciz karar›n›n kald›r›lmas› için kafidir (Sakal ve
Alpaslan, 2006, 154; Sakal ve Alpaslan, 2006,63-69).
Özetle, Gelir idaresi ihtiyati haciz ve
ihtiyati tahakkuk konusunda, vergi
daireleri uygulamalar›n› yeniden gözden geçirmesi ve ça¤a uygun mükellef odakl›, mükellefi ma¤dur etmeyen uygulama içine girmelidirler(Sakal ve Alpaslan, 2007, 100-101).
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›, kendisine
ba¤l› ‹l ve ‹lçe örgütlerine bu konuda
belirli bir uygulama birli¤i hk. esnek
çözümler üretip, her tarhiyat için ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk yapmamas› gereklidir.
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