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TTK TASARISI SÖZ VER‹LD‹⁄‹
G‹B‹ YASALLAfiMALIDIR!
Yahya ARIKAN*

TTK Tasar›s›n›n Kabulune Neden ‹htiyaç Duyuldu?
y›ll›k bir u¤rafl›n ard›ndan haz›rlanan ve önceki yasama döneminde Adalet Komisyonu’ndan sonra Meclis’e gelen Türk Ticaret Kanunu tasar›s›;
Türk iflletmelerini uluslararas› rekabete haz›rlayacak düzenlemeler içermektedir. Mali Tablolar›n›n okunmayan küçük yerel gazetelerde yay›mlanmas› yerine internet sitelerinde aç›klanmas›n› öngören yasa tasar›s›, özetle; hem
flirketlerin küçük pay sahiplerini hem de tüketiciyi korumaya yönelik uygulamalar içermektedir.
Bütün ticari iflletmelerin muhasebe düzeninde, uluslararas› standartlar ›fl›¤›nda haz›rlanan Türkiye Muhasebe Standartlar›’n›n esas al›nmas›n› öngören tasar›, önceki yasama döneminde Meclis’e gelmifl baz› maddeleri görüflülmüfl
ve taraflarca mutabakat sa¤lanm›flt›r. Tasar›n›n Meclis Genel Kurulu’na gelmifl olmas› nedeniyle teklifin verilmesi yeterli olacakt›r.
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TTK Tasar›s› Yeni bir Ticari Anlay›fl Getiriyor
TTK tasar›s›na göre, ticari iflletmelerin muhasebe düzeninde uluslararas› finansal raporlama standartlar› ›fl›¤›nda haz›rlanan Türkiye Muhasebe Standartlar› esas al›nacakt›r.
Denetimle ilgili bölümler incelendi¤inde ise mevcut kanunda yer alan murak›pl›k müessesi kald›r›l›yor. fiirketlerin ölçe¤ine göre ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n, SMMM ve YMM taraf›ndan denetlenmesi gerekiyor. Denetçi belirli bir süre sonunda rotasyona tabi oluyor ve vergi dan›flmanl›¤› hariç baflka
hizmet sunam›yor.
Ayn› tasar›ya göre, anonim ortakl›k ve flirketler toplulu¤u mali tablolar› ve
y›ll›k raporu denetçi taraf›ndan denetlenecek, bu denetimden geçmeyen mali tablolar ve y›ll›k rapor düzenlenmemifl hükmünde olacak. Tablo ve rapor* ‹SMMMO Baflkan›
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larda denetim sonras›nda yap›lan de¤iflikliklerin de denetçinin onay›na sunulmas› gerekiyor.
Denetim raporunda; yönetim kurulunun yasalara uygun hareket edip etmedi¤i, flirketin varl›¤›n› tehdit eden
olgular›n bulunup bulunmad›¤›, ticari
defterlerin hukuka uygunlu¤u, finansal tablolar›n ve y›ll›k raporun dürüstlük ve fleffafl›k ilkesine uygunlu¤u
saptanacak ve belirtilecek. Bu düzenlemeler denetçi görüflünü önemli k›larken bu görüflün olumsuz olmas›
yönetim kurullar›n›n istifas›yla da sonuçlanabilecek.
fieffaf ve kurumsal ticaret düzeninin
sa¤lanmas›, AB, Basel II düzenlemelerine uyum için kurumsal yönetim,
etkin denetim ve risk yönetimine iliflkin hükümler Türkiye’nin ticaret yaflam›nda yeni bir dönem anlam›na geliyor.
TTK Tasar›s›nda Öngörülen
Düzenlemeler
Uluslararas› muhasebe standartlar›n›n oturtulmas›yla ticaret, endüstri,
hizmet, sermaye, finans piyasalar›nda Türk iflletmelerinin güvenilir ve
fleffaf olmas›n› sa¤layacak tasar›da
öngörülen düzenlemelerden baz›lar›
flöyle;
- Ticari defterler elektronik ortamda
tutulacak. fiirketlerle ilgili her türlü
belge elektronik ortamda saklanacak.
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- Gerçek ve tüzel kifliler, ticari defterlerini, finansal tablolar›n› TMSK (Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu)
taraf›ndan yay›nlanan standartlar, ilkelere göre düzenleyecek.
-Yönetim kurulu üyelerinin en az yar›s› ve tüzel kifli ad›na tescil ve ilan edilen kiflinin ve tek üyeli yönetim kurulunda bu üyenin yüksek ö¤renim görmüfl olmas› zorunlulu¤u olacak.
- Online olarak yönetim kurulu toplant›lar›na kat›lma ve oy verme imkan› olacak.
- TOBB bünyesinde elektronik sicil bilgi bankas› kurulacak.
- Modern flirketler hukukuna uygun
olarak pay sahipli¤i haklar›n›n listesi
zenginlefltiriliyor.
- Yönetim kurulu üyelerinin sorumlulu¤una iliflkin olarak üyelerin sorumluluklar›ndaki farkl›lar› esas alacak
farkl›laflt›r›lm›fl müteselsil sorumluluk
geliyor.
- fiirketler toplulu¤u hakim (ana) ve
ba¤l› (yavru) flirketler ve bunlar›n denetimi hakk›nda ayr›nt›l› düzenlemeler yap›lacak.
- Art›k anonim flirketler ve flirketler
toplulu¤u ile limited flirketlerin finansal tablolar› uluslar aras› standartlara
göre düzenlenecek.
- 1957 y›l›nda uygulamaya giren yasan›n 50 y›ll›k uygulamas›nda zaman
zaman küçük de¤ifliklikler yap›lsa da
günün ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan
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uzak kalan mevcut TTK pek çok uyuflmazl›¤›n yarg›ya tafl›nmas›na neden
olurken yeni tasar› buna bir son verecek.
- Tasar›n›n zorunlu hedefi; Türk iflletmelerinin uluslararas› ticaret, endüstri, hizmet, sermaye ve finans piyasalar›n›n sürdürülebilir rekabet gücüne
haiz güvenilir aktörleri olmalar›. fieffafl›k konusunda AB müktesebat› ile
uyum sa¤lanmas›. Gerek halka aç›k
olmayan flirketlerin para toplamas›
gerekse flirket yönetimi ve yak›nlar gibi hakim ortaklar›n usulsüz borçlanmalar› nedeniyle yak›n tarihte yaflanan skandallar son bulacak. 15 y›l
içinde 10 banka üzerinden 30 milyar
dolar›n buharlaflmas›ndan hareketle
söz konusu tasar› fleffafl›k, mali denetimi yüceltiyor.
Sonuç
Yaklafl›k 50 y›ll›k Türk Ticaret Kanunu’nu de¤ifltiren tasar›n›n art›k yasallaflma zaman› gelmifltir. Türk Ticaret
Kanunu’nun güncellenmesi Türki-

ye’nin ticari yaflam›n› ve bütün iflletmeleri yak›ndan ilgilendirmektedir.
Türkiye’nin uluslararas› standartlarda
mali denetim ve fleffafl›¤a kavuflmas›
için 7 y›l kadar u¤rafl verilen tasar›n›n
daha fazla ertelenmemesi, çöpe at›lmamas› gerekmektedir.
Türk Ekonomisi’nin güçlendi¤inin anlat›lmaya çal›fl›ld›¤› br dönemde, Türk
Ekonomisi’ni gerçekten güçlendirecek, yön verecek, denetimi ve fleffafl›¤› daha etkin k›lacak, ça¤dafl, yenilikçi ad›mlar at›lmas› gerekmektedir.
Bu ad›mlar› atmak isteyen muhasebe
camias› ve onlarca örgüt y››larca üzerinde çal›flt›klar› tasar›y› Türk Ekonomisi’nin hizmetine sunmak için tasar›ya hükümetin sahip ç›kmas›n› beklemektedir.
Yasallaflmadan çöpe giden tasar›lardan birisi olacak kadar basit olmayan
yeni bir TTK, Türkiye Cumhuriyeti için
haz›rlanan ekonomik devrim niteli¤indeki çal›flmalardan biridir ve söz
verildi¤i gibi yasallaflmal›d›r.
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TMS-16 MADD‹ DURAN VARLIKLAR
STANDARDINA ‹L‹fiK‹N UYGULAMA
ÖNER‹LER‹
SUGGESTIONS ON IMPLEMENTING TANGIBLE
FIXED ASSETS STANDARS OF IAS-16
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ*
Dr. M. Y›lmaz ‹ÇERL‹**

ÖZ
addi duran varl›klar iflletmenin toplam aktifleri içerisinde önemli bir
yer tutmaktad›r. Bundan dolay› maddi duran varl›klar, maddi duran
varl›klarda amortisman yöntemleri ve muhasebelefltirme ifllemleri
üzerinde önemle durulmas› gereken konular› oluflturur. TMS-16 Maddi Duran Varl›klar Standard› da, finansal tablo kullan›c›lar›n iflletmenin maddi duran varl›klar›ndaki yat›r›m›n› ve bu yat›r›mdaki de¤iflimleri belirleyebilmelerini
sa¤layan maddi duran varl›klarla ilgili muhasebe ifllemlerini düzenlemeyi
amaçlamaktad›r. Bu çal›flmada TMS-16 kapsam›nda maddi duran varl›klar
standard› incelenmifltir.
Anahtar Kelimeler: Maddi duran varl›klar, maddi duran varl›klarda amortismanlar,

M

ABSTRACT
The place of tangible fixed assets of among total assets of a company is a
significant one. Hence the tangible fixed assets and their accounting treatment and amortization are subjects that requires particular attention. Tangible fixed assets Standard of IAS-16 aims to regulate the financial state* Dokuz Eylül Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
** Aksaray Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
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ment users’ investments in tangible
fixed assets and the accounting transactions which are related to tangible fixed assets and determine the
changes in these investments. This
study examines the tangible fixed assets standard as set by IAS-16 (Turkish Accounting Standard-article 16).
Keyword: Tangible fixed assets,
amortization methods for tangible fixed assets,
1- G‹R‹fi
Bir y›ldan daha uzun süre kullan›lmak
üzere al›nm›fl olan maddi duran varl›klar›n, muhasebe kay›tlar›na al›nmas›, kullan›ld›¤› sürece izlenilmesi, kullan›m süresi sonunda aktiften ç›kart›lmas› uzun y›llardan beri vergi kanunlar› hükümlerine göre yürütülmüfltür.
Güncel hale gelen Uluslararas› Muhasebe Standartlar› ve bunlar›n yerellefltirilmesi biçimi olan Türkiye Muhasebe Standartlar› bu konulara iliflkin çeflitli yeni düzenlemeler getirmektedir.
Bu yeni düzenlemeler vergi kanunlar›nda da de¤ifliklik yap›lmas›n› gerekli k›lm›fl, bu konularda da vergi kanunlar›nda da de¤iflikli¤e gidilme ihtiyac› ortaya ç›km›fl ve gerekli baz› de¤ifliklikler de yap›lm›flt›r. ‹zleyen dönemlerde de maddi duran varl›klara
iliflkin ifllemler ülkemizde Türkiye Muhasebe Standartlar›’n›n hükümlerinden etkilenecektir.
Bu makalenin amac› maddi duran
varl›klara iliflkin ifllemlere Türkiye MuTemmuz
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hasebe Standartlar› aç›s›ndan bakmak, standard›n hükümlerini örneklerle aç›klamakt›r.
2- STANDARDIN AMACI
Maddi Duran Varl›klara iliflkin Türkiye
Muhasebe Standard›n›n amac› afla¤›daki gibi aç›klanm›flt›r.
“Bu Standard›n amac›, finansal tablo
kullan›c›lar›n›n iflletmenin maddi duran varl›klardaki yat›r›m›n› ve bu yat›r›mdaki de¤iflimleri belirleyebilmelerini sa¤layan maddi duran varl›klarla ilgili muhasebe ifllemlerini düzenlemektir. Maddi duran varl›klar›n muhasebelefltirilmesindeki temel konular; varl›klar›n muhasebelefltirilmesi,
defter de¤erlerinin belirlenmesi ve
bunlarla ilgili olarak finansal tablolara
yans›t›lmas› gereken amortisman tutarlar› ile de¤er düflüklü¤ü zararlar›d›r.”
Standard›n amaçlar›na bakt›¤›m›zda
alt› çizilmesi gereken konunun maddi
duran varl›klardaki ortaya ç›kmas›
muhtemel de¤er düflüklü¤ü zararlar›n›n finansal tablolara yans›t›lma keyfiyetidir.
3- STANDART DA YER ALAN
TANIMLAR
Standard›n daha iyi anlafl›labilmesi
için afla¤›daki tan›mlar›n iyi bilinmesi
gerekmektedir. Bu kavramlardan birço¤u y›llardan beri kullan›la gelmektedir. Ancak “iflletmeye özgü de¤er”,
“de¤er düflüklü¤ü zarar›”, “geri kazan›labilir tutar” ve “kulan›m de¤eri”
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers
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kavramlar›n›n iyi özümlenmesi gerekir. Çünkü ileride verilecek örnekler
ço¤unlukla bu kavramlara dayanmaktad›r.
Defter de¤eri: Bir varl›¤›n birikmifl
amortisman ve birikmifl de¤er düflüklü¤ü zararlar› indirildikten sonra finansal tablolara yans›t›ld›¤› tutar›d›r.
Maliyet: Bir varl›¤›n elde edilmesinde veya inflaat›nda ödenen nakit veya nakit benzerlerini veya verilen di¤er bedellerin gerçe¤e uygun de¤erini veya belli durumlarda, (di¤er
TFRS‘lerin özel hükümleri uyar›nca)
ilk muhasebelefltirme s›ras›nda ilgili
varl›¤a atfedilen bedeli ifade eder.
(örnek TFRS 2 Hisse Bazl› Ödemeler)
Amortismana tabi tutar: Bir varl›¤›n maliyetinden veya maliyet yerine
geçen di¤er tutarlardan kal›nt› de¤erin düflülmesiyle bulunan tutar› ifade
eder.
Amortisman: Bir varl›¤›n amortismana tabi tutar›n›n, yararl› ömür süresince sistematik olarak da¤›t›lmas›n›
ifade eder.
‹flletmeye özgü de¤er: Bir iflletmenin bir varl›¤›n devaml› kullan›m›ndan ve yararl› ömrünün sonunda elden ç›kar›ld›¤›nda elde edilmesi beklenen veya bir yükümlülü¤ün karfl›lanmas›nda oluflmas› beklenen nakit
ak›fllar›n›n bugünkü de¤erini ifade
eder

Hakemli Yaz›lar
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Gerçe¤e uygun de¤er: Karfl›l›kl› pazarl›k ortam›nda, bilgili ve istekli
gruplar aras›nda bir varl›¤›n el de¤ifltirmesi ya da bir borcun ödenmesi
durumunda ortaya ç›kmas› gereken
tutard›r.
De¤er düflüklü¤ü zarar›: Bir varl›¤›n defter de¤erinin geri kazanabilir
tutar›n› aflan k›sm›n› ifade eder.
Maddi duran varl›klar:
(a)Mal veya hizmet üretimi veya arz›nda kullan›lmak, baflkalar›na kiraya
verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullan›lmak üzere elde tutulan;
ve
(b) Bir dönemden daha fazla kullan›m› öngörülen, fiziki kalemlerdir.
Geri kazan›labilir tutar: Bir varl›¤›n
net sat›fl fiyat› ve kullan›m de¤erinden büyük olan›d›r.
Bir varl›¤›n kal›nt› de¤eri: Bir varl›k
tahmin edilen yararl› ömrünün sonundaki durum ve yafl›na ulaflt›¤›nda
elden ç›kar›lmas› sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden ç›karman›n tahmini maliyetleri düflülerek ulafl›lan tahmini tutard›r.
Yararl› ömür:
(a)Bir varl›¤›n iflletme taraf›ndan kullan›labilmesi beklenen süreyi; veya
(b)‹flletme taraf›ndan ilgili varl›ktan
elde edilmesi beklenen üretim say›s›
veya benzeri üretim birimini ifade eder.
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Kullan›m de¤eri: Bir varl›k veya nakit yaratan birimden elde edilmesi
beklenen gelecekteki nakit ak›fllar›n›n
bugünkü de¤eridir.
4- STANDARDA GÖRE MADD‹
DURAN VARLIKLARIN
MUHASEBELEfiT‹RLMES‹
Maddi duran varl›klar›n standarda
göre muhasebelefltirlmesinde dikkate al›nmas› gereken baz› önemli noktalar bulunmaktad›r. Bu noktalar›
flöyfle s›ralayabiliriz.
Bir iflletmenin bir dönemden fazla
kullanmay› bekledi¤i önemli yedek
parça ve yedek malzemeleri maddi
duran varl›k olarak de¤erlendirilir.
Bir iflletme bu ilke çerçevesinde, maddi duran varl›klarla ilgili bütün maliyetleri olufltu¤u tarihteki de¤erleriyle
muhasebelefltirir. Bu maliyetler, bir
maddi duran varl›k kaleminin ilk elde
etme veya infla edilmesi aflamas›nda
oluflan ve sonradan; ekleme, k›smi
yenileme ve bak›m için katlan›lan maliyetleri içerir.
Muhasebelefltirilme kriterlerinin sa¤lanmas› durumunda, yap›lan her büyük çapl› kontrolün maliyeti yenileme
olarak maddi duran varl›k kalemlerinin defter de¤erine dahil edilerek
muhasebelefltirilir. Bir önceki kontrolden kalan (fiziki parçalardan ayr›flt›r›labilen) herhangi bir maliyetin defter
de¤eri bilançodan ç›kart›l›r.
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5- MAL‹YET‹N ÖLÇÜMÜ
Sat›n al›nan maddi duran varl›klar›n
aktifte hangi de¤erle yer alaca¤›na
iliflkin düzenleme bu bafll›k alt›nda
düzenlenmifltir. Bu düzenlemeye göre genel yaklafl›m, al›m tarihindeki
peflin bedelin esas al›nmas›d›r. Bunun
d›fl›ndaki yapay maliyet art›r›c› (vade
fark›, kredi faiz v.b.) kalemlerin maddi duran var¤›n bedeline eklenmesi
sorunudur. Standart da konuya iliflkin flu aç›kamlara yer verilmifltir.
Bir maddi duran varl›k kaleminin maliyeti, muhasebelefltirme tarihindeki
peflin fiyat›n eflde¤eri tutard›r. E¤er
ödeme normal kredi vadelerinin ötesine erteleniyorsa, peflin fiyat eflde¤eri ile toplam ödeme aras›ndaki fark,
TMS 23 (Borçlanma Maliyetleri)’de
izin verilen alternatif yöntem çerçevesinde defter de¤erinde tafl›nmad›¤›
sürece, kredi dönemi boyunca faiz
olarak finansal tablolara yans›t›l›r.
Örne¤in, Pres makinesinin peflin de¤eri 10.000 YTL’dir. Üç y›l vadeli olarak al›nan makine için 13.000 YTL
ödenecektir. Bu örnekte 10.000 YTL
makine maliyeti, 3.000 YTL ise finansman gideri oarak dikkate al›nmal›d›r.
6- MADD‹ DURAN VARLIKLARIN
DE⁄ERLEMES‹NDE MODELLER
Maddi duran varl›klar›n muhasebelefltirilmesinden sonra bilançoda izlerken iki politikaya göre muhasebelefltirme ifllemini sürdürebilir.
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers
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a) Maliyet Modeli,
b) Yeniden De¤erleme Modeli
Bu iki modele göre birisi seçilerek uygulanmal›d›r. Ancak seçilen model
sadece bir maddi duran varl›k kalemine de¤il, o s›n›f›n tamam›na uygulanmal›d›r. Örne¤in sat›n al›nann bir
kamyon için yeniden de¤erleme yap›lmas› düflünülürse, sadece o kamyon de¤il tüm tafl›t araçlar› grubu yeniden de¤erlemeye tabi tutulmal›d›r.
Modeller afla¤›daki gibi incelenebilir.
a) Maliyet Modeli
Maliyet de¤eri afla¤›daki gibi tan›mlanmaktad›r.
Bir maddi duran varl›k kalemi varl›k
olarak muhasebelefltirildikten sonra,
finansal tablolarda maliyetinden birikmifl amortisman ve varsa birikmifl
de¤er düflüklü¤ü zararlar› indirildikten sonraki de¤eri ile gösterilir.
Kan›m›zca bu tan›mdaki maliyet ve
birikmifl amortisman kavramlar› yeteri kadar aç›kt›r. Birikmifl de¤er düflüklü¤ü zarar› ise maddi duran varl›¤›n
zaman içerisindeki maliyet bedeline
göre ortaya ç›kan de¤er azalmas›n›
ifade etmektedir ve buna iliflkin örnekler ileride verilecektir.
b) Yeniden De¤erleme Modeli
Bu modelle ilgili olarak en önemli
kavram yeniden de¤erlenmifl tutar
kavram›d›r. Bu kavram standartta
afla¤›daki gibi tan›mlanmaktad›r.
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

Gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varl›k
kalemi, varl›k olarak muhasebelefltirildikten sonra, yeniden de¤erlenmifl
tutar› üzerinden gösterilir. Yeniden
de¤erlenmifl tutar, yeniden de¤erleme tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erinden, müteakip birikmifl amortisman ve müteakip birikmifl de¤er düflüklü¤ü zararlar›n›n indirilmesi suretiyle bulunan de¤erdir.
Yeniden de¤erleme modelinde üstesinden gelinmesi gereken sorun
maddi duran varl›¤›n gerçe¤e uygun
de¤erinin, defter de¤erinden farkl›
olmas›nda yatmaktad›r.
Bu sorunun üstesinden gelmek için;
Yeniden de¤erlenen varl›¤›n gerçe¤e
uygun de¤erinin defter de¤erinden
önemli ölçüde farkl›laflmas› durumunda, varl›¤›n tekrar yeniden de¤erlenmesi gerekir. Baz› maddi duran varl›k kalemlerinin gerçe¤e uygun de¤erleri önemli de¤ifliklikler
göstermesi nedeni ile y›ll›k olarak yeniden de¤erlenmeyi gerektirir. Gerçe¤e uygun de¤erlerinde önemli de¤ifliklikler olmayan maddi duran varl›k
kalemleri için bu s›kl›kta yeniden de¤erleme yap›lmas›na gerek yoktur.
Bu kalemler için sadece üç veya befl
y›lda bir yeniden de¤erleme yap›lmas› gerekli olabilir.
Bu maddede yan›tlanmas› gereken
soru tüm aç›kl›¤› ile ortada durmaktad›r. Soru fludur; “Yeniden de¤erleTemmuz
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meyi gerekli k›lan maddi duran varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinde defter de¤erine göre ortaya ç›kan önemli de¤ifliklik ne kadard›r?” Bu soruya verilecek
yan›t standart metninde bulunmamaktad›r. Yeniden de¤erlemeye iliflkin afla¤›daki gibi küçük ve basit bir örnek verilebilir.
ÖRNEK:
a) Yeniden De¤erleme
Maliyet bedeli 2.000 YTL, 4. y›l sonunda birikmifl amortisman› 800 YTL olan
maddi duran varl›¤›n yeniden de¤erlemeye tabi tutulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
Maddi duran varl›¤›n de¤eri %30 oran›nda art›r›lacakt›r.
2.000 YTL x 0,30 = 600 YTL
800 YTL x 0,30 = 240 YTL
Yeniden De¤. De¤. Art›fl› 360 YTL
/
MADD‹ DURAN VARLIK
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN
YEN‹DEN DE⁄ERLEME DE⁄ER
ARTIfiI
/

600
240
360

Yeniden de¤erleme modeli uygulamas›nda afla¤›daki konulara dikkat etmekte yarar vard›r.
1) Bir maddi duran varl›k kalemi yeniden de¤erlendi¤inde, o varl›¤›n ait oldu¤u tüm maddi duran varl›k s›n›f› da yeniden de¤erlenir.
2) Bir iflletmenin faaliyetlerinde benzer özellik ve kullan›ma sahip varl›klar›n
grupland›r›lmas› bir maddi duran varl›k s›n›f›n› oluflturur. Afla¤›dakiler farkl› s›n›flara örnek olarak say›labilir:
(a)Arazi;
(b)Arazi ve binalar;
(c) Makinalar;
(d)Gemiler;
(e)Uçaklar;
(f) Motorlu tafl›tlar;
(g)Mobilya ve demirbafllar; ve
(h) Ofis gereçleri.
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3) E¤er bir varl›¤›n defter de¤eri yeniden de¤erleme sonucunda artm›flsa, bu
art›fl do¤rudan özkaynak hesap grubunda yeniden de¤erleme de¤er art›fl› ad›
alt›nda muhasebelefltirilir. Ancak, bir yeniden de¤erleme de¤er art›fl›, ayn›
varl›¤›n daha önce gelir tablosu ile iliflkilendirilmifl bulunan yeniden de¤erleme de¤er azal›fl›n› tersine çevirdi¤i ölçüde gelir olarak muhasebelefltirilir.
Bu hüküm gere¤ince herhangi bir maddi duran varl›k nedeniyle önce bir de¤er düflüklü¤ü gideri kaydedilmifl ise, daha sonra ayn› maddi duran varl›kta
de¤er art›fl› olmufl ise hemen blançoya özkaynaklara kaydetmek yerine öncelikle de¤er düflüklü¤ü kadar olan k›sm›n› bu kez gelir kaydettikten sonra gider kaydedilen tutardan artan k›s›m varsa, bunu özkaynak hesap grubunda
yeniden de¤erleme de¤er art›fl› olarak kaydedilmelidir. Buna iliflkin flöyle bir
örnek verilebilir.
ÖRNEK:
b) Geçmifl dönem de¤er düflüklü¤ünün yeniden de¤erlemeyle gelir
kaydedilmesi.
Söz konusu maddi duran varl›¤›n 3. y›l sonunda de¤er düflüklü¤üne u¤rad›¤› düflüncesi ile 200 YTL’lik de¤er düflüklü¤ü gideri kaydedildi¤i anlafl›lm›flt›r.
(a) fl›kk›ndaki yeniden de¤erleme kayd›n›n bu bilgilerin ›fl›¤›nda tekrar yap›lmas› istenmektedir.
Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl›
360 YTL
Geçmifl Dönem De¤er Düfl. Zarar›
200 YTL
Özkaynaklardaki Art›fl
160 YTL
/
MADD‹ DURAN VARLIK
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN
M.D.V. DE⁄ER ARTIfi GEL‹R‹
YEN‹DEN DE⁄.DE⁄ER ARTIfiI
/

600
240
200
160

Yukar›daki kay›tlarda yer alan 200 YTL’lik maddi duran varl›k de¤er art›fl› gelirinin gelir tablosuna, 160 YTL’lik yeniden de¤erleme de¤er art›fl›n›n bilançoya özkaynaklar aras›na gidece¤i önemlidir.
4) E¤er bir varl›¤›n defter de¤eri yeniden de¤erleme sonucunda azalm›flsa,
bu azalma gider olarak muhasebelefltirilir. Ancak, sözkonusu varl›kla ilgili olarak daha önce bir yeniden de¤erleme de¤er art›fl› oluflturulmuflsa, bu azal›fl
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers
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önceki yeniden de¤erleme fark›n› tersine çevirdi¤i ölçüde özkaynak hesap
grubundaki yeniden de¤erleme de¤er art›fl› hesab›ndan düflülür.
Bu konuya iliflkin flöyle bir örnek verilebilir.
ÖRNEK:
c) De¤er düflüklü¤ü yeniden de¤erleme de¤er art›fl›n›n kapat›larak
gider kaydedilmesi.
Maddi duran varl›¤›n dördüncü y›l sonundaki görünümü flöyledir;
Maddi Duran Varl›k
Maliyet Bedeli

Birikmifl Amortismanlar

Net De¤er

2.000 YTL

800 YTL

1.200 YTL

600 YTL

240 YTL

(360) YTL

2.600 YTL

1 .040 YTL

8 40 YTL

Yeniden De¤erleme
Art›fl›

Maddi duran varl›¤›n de¤erinin beflinci y›l sonunda düfltü¤ü belirlenmifltir. De¤er düflüklü¤ü sonunda yap›lan hesaplamada maddi duran varl›¤›n de¤erinin
1.500 YTL, birikmifl amortisman›n›n 600 YTL’ye düfltü¤ü saptanm›flt›r.
Buna göre maddi duran varl›k maliyet bedelinde (2.600 YTL – 1.500 YTL)
1.100 YTL azalma
Birikmifl amortismanda ise (1.040 YTL – 600 YTL) 440 YTL azalma yafland›¤›
anlafl›lm›flt›r.
Bu veriler ile de¤er düflüklü¤ü flöyle muhasebelefltirilmelidir.
/
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN
440
YEN‹DEN DE⁄ERLEME DE⁄ER ARTIfiI
360
MADD‹ DURAN VARLIK DE⁄ER
300
DÜfiÜKLÜ⁄Ü G‹DER‹
MADD‹ DURAN VARLIK
1.100
/
Görüldü¤ü gibi de¤er düflüklü¤ünün 360 YTL’si yeniden de¤erleme de¤er art›fl›ndan karfl›lanm›fl, 300 YTL’lik kalan k›s›m ise maddi duran varl›k de¤er düflüklü¤ü gideri olarak kaydedilmifltir.
5) Bir maddi duran varl›k kalemine iliflkin özkaynak hesap grubundaki yeniden de¤erleme de¤er art›fl›, ilgili varl›k bilanço d›fl› b›rak›ld›¤›nda do¤rudan
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geçmifl y›l kârlar›na aktar›labilir. Ayn›
husus varl›¤›n kullan›mdan çekilmesi
veya elden ç›kar›lmas› durumunda da
geçerli olabilir. Öte yandan, de¤er art›fl›n›n bir k›sm›, varl›k iflletme taraf›ndan kullan›ld›kça da aktar›labilir. Bu
durumda, aktar›lan de¤er art›fl›, varl›¤›n yeniden de¤erlenmifl defter de¤eri üzerinden hesaplanan amortisman ile orijinal maliyeti üzerinden hesaplanan amortisman aras›ndaki fark
kadar olur. Yeniden de¤erleme de¤er art›fl›ndan geçmifl y›l kârlar›na aktar›m kâr veya zarar üzerinden yap›lamaz.

3) Bir maddi duran varl›k kaleminin
önemli bir parças›n›n sahip oldu¤u
yararl› ömür ve amortisman yöntemi
ile ayn› kalemin bir baflka önemli parças›n›n sahip oldu¤u yararl› ömür ve
amortisman yöntemi ayn› olabilir.
Böyle parçalar amortisman giderinin
belirlenmesinde grupland›r›labilir.

Bilanço d›fl› b›rakmaya iliflkin örnek
ileride verilecektir.

b. Bir varl›¤›n yararl› ömrü ekonomik
hizmet süresinden k›sa olabilir. Bir
varl›¤›n yararl› ömrünün tahmini, iflletmenin benzer varl›klara iliflkin tecrübelerine dayanan bir takdir meselesidir.

7- MADD‹ DURAN VARLIKLARDA
AMORT‹SMANLAR
Standartta amortisman ay›rmaya iliflkin afla¤›daki hükümler s›ralanmaktad›r.
1) Bir maddi duran varl›k kaleminin,
toplam maliyetine göre önemli bir
maliyeti olan herbir parças› ayr› ayr›
amortismana tabi tutulur.
2) Bir ‹flletme, maddi duran varl›k kaleminin bafllang›çta muhasebelefltirilmifl olan tutar›n› önemli parçalara
ay›r›r ve her bir parçay› ayr› olarak
amortismana tabi tutar. Örne¤in, bir
uça¤›n gövdesi ve motoru ister mülkiyete, ister finansal kiralamaya konu
olsun, her ikisine de ayr› ayr› amortisman ay›rmak uygun olabilir.
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

a. Bir varl›¤›n amortismana tabi tutar›, kal›nt› de¤eri düflülerek belirlenir.
Uygulamada, bir varl›¤›n kal›nt› de¤eri genellikle de¤ersiz ve dolay›s›yla
amortismana tabi tutar›n hesaplanmas›nda önemsiz olarak dikkate al›nabilir.

c. Arsa ve binalar birlikte dikkate al›nd›klar›nda dahi ayr›labilir maddi duran varl›klard›r ve ayr› olarak muhasebelefltirilirler.
8- MADD‹ DURAN VARLIKLARIN
AMORT‹SMANINDA YÖNTEM
Maddi duran varl›klar›n amortisman
yöntemini belirlerken afla¤›daki konular› dikkate almak gereklidir.
1) Kullan›lan amortisman yöntemi,
varl›¤›n gelecekteki ekonomik yararlar›na iliflkin olarak iflletme taraf›ndan
uygulanmas› beklenen tüketim modelini yans›t›r.
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2) Bir varl›¤a uygulanan amortisman yöntemi en az›ndan, her hesap döneminin sonunda gözden geçirilir. Varl›¤›n gelecekteki ekonomik yararlar›n›n beklenen tüketim modelinde önemli bir de¤ifliklik olmas› durumunda yöntem,
de¤iflmifl olan modeli yans›tacak flekilde de¤ifltirilir. Böyle bir de¤ifliklik, TMS
8 uyar›nca muhasebe tahminindeki bir de¤ifliklik olarak muhasebelefltirilir.
3) Bir varl›¤›n amortismana tabi tutar›n›n yararl› ömrü boyunca sistematik olarak da¤›tmak için çeflitli amortisman yöntemleri kullan›labilir. Bu yöntemler:
a) do¤rusal amortisman yöntemi,
b) azalan bakiyeler yöntemi ve
c) üretim miktar› yöntemlerini içerir.
‹flletme, varl›¤›n gelecekteki ekonomik yararlar›n›n beklenen tüketim biçimini
en çok yans›tan yöntemi seçer. Seçilen yöntem gelecekteki ekonomik yararlar›n beklenen tüketim biçiminde bir de¤ifliklik olmad›kça dönemden döneme
tutarl› olarak uygulan›r.
Amortisman ay›rma yöntemlerine iliflkin flöyle bir örnek verilebilir
ÖRNEK: (Amortisman Ay›rmada Yöntemler)
‹flletme 20X1 y›l›nda talafll› imalat bölümünde kullan›lmak üzere elektronik
torna tezgâh›n› 55.000 YTL’ye sat›n alm›flt›r. Üretici firma torna tezgâh›n›n
faydal› ömrünü 4 y›l, faydal› ömür boyunca üretim say›s›n› 200.000 adet olarak belirlemifltir. ‹flletme politika olarak, tezgâh tamamen hurdaya ayr›lmadan verim düflüklü¤ü oldu¤unda tezgâh› elden ç›karmaktad›r. Tezgâh›n iflletme için hurda de¤eri 15.000 YTL olarak belirlenmifltir.
‹stenenler:
a) Do¤rusal amortisman yöntemiyle y›ll›k amortisman giderini hesaplay›n›z.
b) Azalan bakiyeler yöntemiyle y›ll›k amortisman giderini hesaplay›n›z.
c) ‹flletme tezgâhta 20X1 y›l›nda 120.000 adet, 20X2 y›l›nda 70.000 adet,
20X3 y›l›nda 10.000 adet parça tornalam›flt›r. Kullan›lan y›llar itibar› ile amortisman tutar›n› hesaplay›n›z.
Çözüm:
a) Do¤rusal Amortisman Yöntemi
Y›ll›k Amortisman Tutar› =

MDV De¤eri - Hurda De¤eri
Faydal› Ömür

Y›ll›k Amortisman Tutar› =

55.000 YTL - 15.000 YTL
4 Y›l

Y›ll›k Amortisman Tutar› = 10.000 YTL
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b) Azalan Bakiyeler Yöntemi
Normal amortisman oran› %25, Azalan Bakiyeler yöntemine göre iki kat› olmal›d›r. %50.
20X1 y›l›
40.000 YTL x 0,50 = 20.000 YTL
20X2 y›l›
20.000 YTL x 0,50 = 10.000 YTL
20X3 y›l›
10.000 YTL x 0,50 = 5.000 YTL
4. Y›l
5.000 YTL
c) Üretim miktar› yöntemi;
20X1 y›l› Amort. Gid. =
20X2 y›l› Amort. Gid. =
20X3 y›l› Amort. Gid. =

(55.000 - 15.000) YTL
200.000 parça
(55.000 - 15.000) YTL
200.000 parça
(55.000 - 15.000) YTL
200.000 parça

x 120.000 = 24.000 YTL
x 70.000 = 14.000 YTL
x 10.000 = 2.000 YTL

9- B‹LANÇO DIfiI BIRAKMA
1) Bir maddi duran varl›k kaleminin defter de¤eri afla¤›daki durumlarda bilanço d›fl› b›rak›l›r:
(a) Elden ç›kar›ld›¤›nda veya,
(b) Kullan›m›ndan ya da elden ç›kar›lmas›ndan gelecekte ekonomik yarar
beklenmedi¤i durumlarda.
2) Bir maddi duran varl›k kaleminin bilanço d›fl› b›rak›lmas›ndan do¤an kazanç veya kay›p ilgili kalem bilanço d›fl› b›rak›ld›¤›nda (TMS 17 farkl› flekilde
sat›fl ve geri kiralama ifllemi gerektirmedikçe) gelir tablosu ile iliflkilendirilir.
Kazançlar, has›lat olarak s›n›fland›r›lmaz.
Bilanço d›fl› b›rakmaya iliflkin flöyle örnek verilebilir.
ÖRNEK: (Bilanço d›fl› b›rakma)
‹flletmenin elinde bulunan bir maddi duran varl›¤a iliflkin hesaplar›n görünümü flöyledir:
Alacak

Borç
Maddi Duran Varl›k

2.500 YTL

-.-

Birikmifl Amortisman

-.-

1.800 YTL

Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl›

-.-

400 YTL
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Yeniden de¤erleme de¤er art›fl›n›n kapat›lmas›:
/
YEN‹DEN DE⁄ERLEME DE⁄. ARTIfi
FONU
GEÇM‹fi DÖNEM GEL‹RLER‹
/

400
400

Zarar kayd›
/
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN
KASA
GEÇM‹fi DÖNEM G‹DERLER‹
MADD‹ DURAN VARLIK
HESAPLANAN KDV
/

1.800
236
500
2.500
36

Yukar›da iki fifl biçiminde düzenlenen kay›t tek fifl biçiminde de düzenlenebilir. Ancak standard›n metninden iki ayr› kay›t olarak yap›lmas›, yeniden de¤erleme de¤er
art›fl fonunun öncelikle geçmifl dönem gelirleri hesab›yla kapat›lmas› daha do¤ru
olacakt›r. Bu yaklafl›mda, ayn› anda hem geçmifl dönem gelirleri hesab›na hem de
geçmifl dönem giderleri hesab›na kay›t yap›lm›fl olmas› dikkat çekicidir.
3) Bir maddi duran varl›k kaleminin bilanço d›fl› b›rak›lmas›ndan do¤an kazanç ya
da kay›p; varsa varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan kaynaklanan net tahsilat ile varl›¤›n defter de¤eri aras›ndaki fark olarak belirlenir.
4) Bir maddi duran varl›k kaleminin elden ç›kar›lmas› nedeniyle ortaya ç›kan alacaklar bafllang›çta gerçe¤e uygun de¤eri ile muhasebelefltirilir. E¤er ilgili kalem için yap›lan ödeme ertelenmiflse, al›nan tutar bafllang›çta peflin fiyat eflde¤eri ile muhasebelefltirilir. Oluflan alaca¤›n nominal de¤eri ile peflin fiyat eflde¤eri aras›ndaki
fark, TMS 18’e uygun olarak alacak üzerindeki bileflik getiriyi yans›tacak flekilde faiz geliri olarak finansal tablolara yans›t›l›r.
Yukar›daki kay›tta maddi duran varl›k sat›fl›n›n 200 YTL + KDV’ ye peflin de¤il de
250+KDV’ ye vadeli olarak yap›ld›¤› varsay›l›r ise, 50 YTL’ lik vade fark› faiz geliri
olarak muhasebelefltirilmelidir. fiöyle ki;
/
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN
KASA
GEÇM‹fi DÖNEM G‹DERLER‹
MADD‹ DURAN VARLIK
HESAPLANAN KDV
FA‹Z GEL‹R‹
/
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10- F‹NANSAL TABLOLARDA
AÇIKLAMA
Finansal tablolarda her maddi duran
varl›k grubu için afla¤›daki aç›klamalar yap›l›r:
a) Brüt defter de¤erinin belirlenmesine iliflkin ölçüm esaslar›;
b) Kullan›lan amortisman yöntemleri;
c) Faydal› ömürler veya kullan›lan
amortisman oranlar›;
d) Dönem bafl› ve sonundaki brüt defter de¤eri ile birikmifl amortisman tutar› (birikmifl de¤er düflüklü¤ü zararlar›yla
birlikte),
e) Amortisman yönteminin seçimi ve
amortismana tabi varl›klar›n yararl›
ömürlerinin belirlenmesi iflletmelerin
takdirine b›rak›lm›flt›r.
11- SONUÇ
Maddi duran varl›klar› Türkiye Muhasebe Standartlar›na göre kay›t alt›na
al›nmas›nda dikkat edilmesi gereken
noktalar› afla¤›daki gibi s›ralamak
mümkündür.
a) Maddi duran varl›klar›n defter de¤eri önemlidir. Peflin de¤er dikkate
al›nmal›d›r.

Hakemli Yaz›lar
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b) Yeniden de¤erlemede de¤er art›fl›
kadar de¤er düflüklü¤ü de söz konusu olabilir. De¤er düflüklü¤ü gider yaz›lacakt›r.
c) Yeniden de¤erleme de¤er art›fl›
varsa bu de¤er art›fl› önce de¤er düflüklü¤ü gideri kadar olan k›sm›ndan
düflülür, kalan özvarl›k aras›na kaydedilir.
d) De¤er art›fl› de¤er düflüklü¤ü olmadan ortaya ç›km›fl ise do¤rudan
özvarl›k aras›na kaydedilir.
e) Faydal› ömür amortisman oran›
aç›s›ndan ve amortisman yöntemi
aç›s›ndan önemlidir. Kan›m›zca ayn›
maddi duran varl›k farkl› iflletmelerde
farkl› kullan›m aç›s›ndan farkl› faydal›
ömür belirlenebilir.
f) Elden ç›karmada geçmifl y›l gider
veya gelirleri hesaplar›n›n çal›flt›r›lmas›na dikkat etmek gerekir.
KAYNAK
Maddi Duran Varl›klara ‹liflkin Türkiye
Muhasebe Standard› (TMS-16) Hakk›nda
Tebli¤
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DENET‹M KAL‹TES‹, KAL‹TE VE
H‹ZMET KAL‹TES‹NE ‹L‹fiK‹N
MODELLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE

AUDIT QUALITY, QUALITY AND MODELS
OF SERVICE QUALITY: A CONCEPTUAL
FRAMEWORK
Prof. Dr. M. Banu DURUKAN*
Arafl. Gör. Aysun KAPUCUG‹L ‹K‹Z**
ÖZ
uhasebe skandallar› ve bunlar›n bir sonucu olarak Arthur Andersen
gibi kaliteli denetim hizmeti verdi¤i kabul edilen bir denetim flirketinin faaliyetlerinin son bulmas› denetimde kalite tart›flmalar›na yol açm›flt›r. Bu do¤rultuda Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), 2004
y›l›nda Statement of Membership Obligations 1’i (SMO 1), denetim hizmeti
veren flirketlerde kalite kontrolünü düzenleyen ve 2005 tarihi itibari ile uygulamaya geçirilen Uluslararas› Kalite Kontrol Standard› 1’i (ISQC 1) ve Uluslar
aras› Denetim Standartlar› 220’yi (ISA 220) yay›nlam›flt›r. ISA 220, SMO 1 ve
ISQC 1 ile denetimde kalitenin sa¤lanmas›, denetim fonksiyonuna iliflkin bir
kalite güvence sisteminin oluflturulmas› ve bu amaçlarla denetim flirketlerine
yol gösterilmesi amaçlanmaktad›r. Bunlara ek olarak, Avrupa Birli¤i de
2000’de Avrupa Birli¤i’nde denetim hizmetindeki minimum gereklilikleri belirleyen bir öneri ve 2006 y›l›nda da bu kapsamda bir direktif yay›nlam›flt›r.

M

Bu çal›flma denetimde kalite tart›flmalar›na kalite ile ilgili genel çerçeveyi çizerek katk›da bulunmay› amaçlamaktad›r. ‹lk bölümde denetimde kalite, ikinci bölümde kalite kavram›, denetimin bir hizmet olmas› nedeni ile özellikle
hizmet kalitesi kavram›, kalite güvence ve kalite kontrol kavramlar› aç›klan* Dokuz Eylül Üniversitesi ‹flletme Fakültesi ‹flletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dal›
** Dokuz Eylül Üniversitesi ‹flletme Fakültesi ‹flletme Bölümü Say›sal Yöntemler Anabilim Dal›
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maktad›r. Hizmet kalitesine iliflkin
kavramsal modellere yer verilen
üçüncü bölüm ile amaçlanan denetim flirketlerinin kalite çal›flmalar›nda
yararlanabilecekleri modellerin tart›fl›lmas›d›r. Son bölümde ise genel bir
de¤erlendirme ve öneriler yer almaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Denetim kalitesi, kalite, hizmet kalitesi, hizmet kalitesine iliflkin kavramsal modeller.
ABSTRACT
Accounting scandals and the collapse of Arthur Andersen, which was
accepted to be a quality audit provider, have led the accounting community to discuss the quality of the
audits performed. International Federation of Accountants (IFAC) has
published the Statement of Membership Obligations 1 (SMO 1), International Standard on Quality Control
1 (ISQC 1) and International Standards on Auditing 220 (ISA 220)
which aim to set forth the ground rules for audit quality, and put them in
effect in 2005. ISA 220, SMO 1 and
ISQC 1 aim to ascertain audit quality,
to establish a quality assurance
system related to the audit function,
and to provide guidelines to audit
firms along these aims. Additionally,
European Union has published a recommendation on the minimum requirements of quality assurance for
the audit activities in the European
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Union in 2001 and a directive in
2006 on this issue.
This paper aims to contribute to the
discussions on audit quality by providing a general framework on quality.
The first part discusses audit quality
and the second part further explains
the concepts of quality, service quality, quality assurance and quality
control. The third part aims to provide models that can be utilized by
audit firms in their quality management activities by discussing conceptual models of service quality. The
last part concludes with a general
evaluation and suggestions.
Keywords: Audit quality, quality,
service quality, conceptual models of
service quality.
G‹R‹fi
Son dönemde kurumsal yönetim ve
finansal raporlama alanlar›nda yaflanan s›k›nt›lar ve bunlara ba¤l› olarak
ortaya ç›kan muhasebe hileleri nedeniyle kanun koyucular çözüm aray›fl›na girmifllerdir (Jacob ve Madu,
2004: 356). Tüm dünyada muhasebe
ve denetim alanlar›nda çok say›da
düzenleme yap›lm›flt›r. Finansal raporlamaya iliflkin standartlar›n tüm
dünyada tek bir çat› alt›nda toplanmas› ve böylece muhasebe alan›nda
yaflanabilecek s›k›nt›lar›n ortadan kald›r›lmas› amaçlanmaktad›r. Denetim
alan›nda yap›lan düzenlemeler ise
Hakemli Yaz›lar
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denetim flirketlerinin sorumlulu¤unu
art›r›c› yöndedir.
Muhasebe skandallar› ve bunlar›n bir
sonucu olarak Arthur Andersen gibi
kaliteli denetim hizmeti verdi¤i kabul
edilen bir flirketin son bulmas› özellikle denetimde kalite tart›flmalar›na yol
açm›flt›r. Bu do¤rultuda Uluslararas›
Muhasebeciler Federasyonu (IFAC),
2004 y›l›nda muhasebe mesle¤inde
kaliteli hizmet verilebilmesi için belirledi¤i 7 bafll›ktan birincisini kalite güvencesi olarak saptam›flt›r [Statement of Membership Obligations 1
(SMO 1)]. Ayr›ca denetim hizmeti
veren flirketlerde kalite kontrolünü
düzenleyen ve 15 Haziran 2005 tarihi itibari ile uygulamaya geçirilen
Uluslararas› Kalite Kontrol Standard›
1’i (ISQC 1) ve Uluslar aras› Denetim
Standartlar› 220’yi (ISA 220) yay›nlam›flt›r. ISA 220, SMO 1 ve ISQC 1 ile
denetimde kalitenin sa¤lanmas›, denetim fonksiyonuna iliflkin bir kalite
güvence sisteminin oluflturulmas› ve
bu amaçlarla denetim flirketlerine yol
gösterilmesi amaçlanmaktad›r. Bunlara ek olarak, Avrupa Birli¤i de 15
Kas›m 2000’de Avrupa Birli¤i’nde denetim hizmetindeki minimum gereklilikleri belirleyen bir öneriyi yay›nlam›flt›r. 2006 y›l›nda da bu kapsamda bir
direktif yay›nlam›flt›r.
Tüm bu geliflmelerin ›fl›¤›nda bu çal›flma denetimde kalite tart›flmalar›na
kalite ile ilgili genel çerçeveyi çizerek
Hakemli Yaz›lar
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katk›da bulunmay› amaçlamaktad›r.
Bu do¤rultuda ilk bölümde denetimde kalite konusu konu ile ilgili yap›lan
çal›flmalar ›fl›¤›nda tart›fl›lacakt›r.
‹kinci bölümde kalite kavram›, denetimin bir hizmet olmas› nedeni ile özellikle hizmet kalitesi kavram›, kalite
güvence ve kalite kontrol kavramlar›
aç›klanacakt›r. Bu bölüm ile amaçlanan kalite ile ilgili kavramsal çerçevenin çizilmesidir. Bunlar› takiben hizmet kalitesine iliflkin kavramsal modellere yer verilecektir. Üçüncü bölüm ile amaçlanan denetim flirketlerinin kalite çal›flmalar›nda yararlanabilecekleri modellerin tart›fl›lmas›d›r.
Sonuç bölümünde ise genel bir de¤erlendirme yap›lacakt›r.
1. DENET‹M KAL‹TES‹
Denetimde kalite ile ilgili birçok akademik araflt›rma ve meslek örgütlerinin yürüttü¤ü birçok çal›flma bulunmaktad›r. Ancak denetim kalitesi ile
ilgili yasal düzenlemelerde veya standartlarda verilmifl tek ve basit bir tan›m bulunmamaktad›r (ICAEW, 2002;
8; FRC, 2006; 16). Temelde denetim
kalitesi, bir flirketin finansal tablolar›na iliflkin uygun görüflü sunmak ve
bu görüflü gerekli kan›tlarla ve objektif yarg›larla desteklemek olarak tan›mlanabilir. Di¤er bir ifade ile denetçiler ba¤›ms›z, güvenilir ve yeterli
denetim kan›tlar› ile desteklenmifl denetim raporlar› sa¤lad›klar›nda kaliteli bir hizmet vermifl olacaklard›r. DeTemmuz
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netim kalitesi di¤er tüm kalite ile ilgili süreçlerde oldu¤u gibi toplu bir sorumluluktur ve denetim flirketinin
tüm kademelerinde yer almal›d›r
(ICAEW, 2002; FEE, 2006).
Denetim kalitesi ile ilgili yap›lan çal›flmalarda, denetim kalitesini etkileyen
faktörlerden özellikle denetim flirketlerinin iflletmelere denetim hizmetine
ek olarak verdikleri ve kar amac› güden birer flirket olarak gelirleri aç›s›ndan önem arz eden di¤er hizmetler
ön plana ç›kmaktad›r. Bu çal›flmalar
denetim d›fl›nda verilen dan›flmanl›k
hizmetlerinin denetim kalitesine etkisi oldu¤una dair kan›tlar elde edememifller ancak bu durumun denetçinin
ba¤›ms›zl›¤› ile ilgili soru iflaretleri
oluflturdu¤u üzerinde durmufllard›r
(Beck ve Wu, 2006; Francis, 2006;
Krihnamurthy vd., 2006). Özellikle
piyasan›n denetim kalitesi üzerindeki
hassasiyeti, denetim flirketlerinin kar
bask›s› ile verdikleri hizmetler konusunda ve bu hizmetlerin denetim süreçlerine etkisi ile ilgili özen gösterdiklerini göstermektedir (Vandervelde, 2006).
Denetim kalitesine etkisi ele al›nan di¤er bir faktör ise bir denetim flirketi
ile denetlenen iflletme aras›ndaki iliflkinin süre olarak uzunlu¤udur. Bu
iliflkisinin süresinin uzamas›n›n denetimin kalitesine olumsuz etkisi olaca¤› çünkü denetçinin ba¤›ms›zl›¤›n› ve
sorgulay›c›l›¤›n› kaybedece¤i savunulmaktad›r. Ancak yap›lan çal›flmalar
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bu durumun tam ters yönde iflledi¤i
sonucuna varm›fllard›r (Ghosh ve Moon, 2005; Nagy, 2006).
4 Büyük denetim flirketinin denetim
kalitesi ile di¤er denetim flirketlerinin
denetim kalitesi aras›ndaki farkl›l›¤›
araflt›ran çal›flmalar da bulunmaktad›r ancak bu çal›flmalar tek yönlü sonuçlar vermemektedir. Geiger ve Rama (2006) 4 büyük denetim flirketinin denetim kalitesinin daha yüksek
oldu¤unu savunurken, Majoor ve
Vanstraelen (2006) Avrupa’da bu tür
bir fark›n olmad›¤›na dair kan›tlar
sunmaktad›r.
Denetim kalitesi ile ilgili yap›lan çal›flmalarda denetim kalitesi ölçütü olarak farkl› göstergelerden yararlan›lm›flt›r. Bu göstergeler denetlenmifl
finansal tablolarda yap›lan düzeltmeler (Esienberg ve Macey, 2004; Kinney vd., 2004; Myers vd., 2004), aç›lan davalar (Fuerman, 2006) ve denetçinin denetledi¤i iflletmenin devaml›l›¤› ile ilgili yapt›¤› hatalar (Geiger ve Rama, 2006) olarak s›ralanabilir.
Denetim kalitesi ile meslek örgütlerinin yapt›klar› çal›flmalarda özellikle
üzerinde durulan konular aras›nda
denetimin amac›, denetim raporlar›ndan yararlananlar›n farkl› bekleyiflleri,
denetçinin ba¤›ms›zl›¤›, objektifli¤i,
sorgulay›c›l›¤› bulunmaktad›r (ICAEW, 2002; FRC, 2006). Denetim kalitesinin bileflenleri olarak ise liderlik,
denetim iflinde çal›flanlar›n özellikleri,
denetçilerin müflterileri ile iliflkileri,
Hakemli Yaz›lar
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çal›flma koflullar›, iç denetim ve d›fl
denetim üzerinde özellikle durulmaktad›r (ICAEW, 2002). Takip eden bölümlerde de üzerinde durulaca¤› üzere kalite ile ilgili çal›flmalarda tüm denetim flirketlerine uyan tek bir yap›n›n olmad›¤› ve olamayaca¤› bu raporlarda da yer almaktad›r.
Bu kapsamda tüm dünyada denetimde kalite güvence sistemleri kurulmas› yönünde çal›flmalar bulunmaktad›r. Hemen belirtilmelidir ki, meslek
ahlak› ile ilgili standartlar, kamu gözetimi gibi muhasebe mesle¤inin
gündeminde olan yeni düzenlemeler
denetim kalitesini art›rmaya yönelik
çal›flmalard›r.
2. KAL‹TE ‹LE ‹LG‹L‹ KAVRAMSAL
ÇERÇEVE
2.1. KAL‹TE TANIMI
‹flletme liderlerinin pek ço¤unun, kurulufllar›n uzun dönemli karl›l›k ve baflar›s›nda en önemli faktör olarak tan›mlad›¤› “kalite”, toplumda da her
geçen gün daha fazla aflina olunan
bir kavram haline gelmektedir. Kalite
kavram› insanlar›n ve sistemlerin "hata yapmas›" ve "mükemmele ulaflma
iste¤i" gerçe¤inden ortaya ç›km›flt›r.
Latince kökenli bir kelime olup bir fleyin nas›l olufltu¤u anlam›na gelen
"Qualitas" sözcü¤ünden türemifltir
(Özkan, 2005).
Kalite, Türk Dil Kurumu’nun Bilim ve
Sanat Terimleri Ana Sözlü¤ü'nde, bir
ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde tafl›mas› durumu olarak taHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

n›mlanmaktad›r. Kalite denince ilk
akla gelen belli standartlara uyan,
güzel, geliflmifl gibi s›fatlar›n ötesidir.
Kalitenin tan›m›, tan›mlayan kiflinin
kim oldu¤una ba¤l› olarak de¤iflkenlik göstermektedir. Ayr›ca çok boyutlu bir kavram olmas› bu tan›m›n yap›lmas›n› güçlefltirmektedir. Ancak kalite iyilefltirme giriflimlerinin ço¤unda
ilk aflama, kalitenin tan›mlanmas›d›r.
Çünkü, “kalite” ile anlat›lmak istenen
olgunun herkes taraf›ndan anlafl›lmas› ve ortak bir vizyon ile paylafl›lmas›,
kuruluflun kalite iyilefltirme giriflimlerine odaklanmas›na ve çal›flanlar›n› ortak bir platformda buluflturmas›na
yard›mc› olmaktad›r (Ghobadian vd.,
1994; 43).
Kalite alan›nda önemli katk›lar sa¤lam›fl isimlerden W. Edwards Deming,
müflteriyi üretim hatt›n›n en önemli
parças› olarak tan›mlamakta ve kaliteyi müflterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak olarak
görmektedir (Deming, 1996; 143).
Bu bak›fl aç›s›yla, ürün ya da hizmet
kalitesi, müflterinin isteklerine ve ödeme olanaklar›na göre belirlenmektedir. Müflteriler her ne kadar kaliteyi
kavramsal olarak tan›mlayamasalar
da, kaliteli bir ürünü ya da hizmeti ald›klar›nda bunu anlarlar ve kalitesinden en çok tatmin duyduklar› ürüne
ya da hizmete talep gösterirler. Bu
nedenle rekabet ortam›nda esas
olan, müflterilerin alg›lad›klar› kalitedir. Öyleyse kalite, ürün ya da hizmetin, müflterinin o ürün ya da hizmetTemmuz
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ten beklentisini ne kadar iyi karfl›layabildi¤i ile ilgilidir. Juran (1974), bunu
“kullan›ma uygunluk” olarak tan›mlamaktad›r.
Her müflterinin farkl› istekleri ve ihtiyaçlar› vard›r. Ürün ya da hizmet sa¤lay›c›, söz konusu farkl›l›klara cevap verecek nitelikte ürün veya hizmet tasarlamak niyetini tafl›r. Bu noktada, ürün ya da hizmet karakteristiklerinin tasarlanmas› sürecinde, tasar›m kalitesi kavram› ortaya ç›kmaktad›r. Ürün ya da
hizmet sa¤lay›c› aç›s›ndan kalite, üretim (hizmet sunma) sürecinin, tasar›m›n
belirledi¤i spesifikasyonlara uygunluk sa¤lama derecesi olarak tan›mlanmaktad›r. Buna ise, “uygunluk kalitesi” denmektedir (Russell ve Taylor III, 2003;
613). Burada, ürünün veya hizmetin tasar›ma göre üretilmesi güvence alt›na
al›nmaya çal›fl›lmaktad›r. Ancak, müflterilerin beklentileri do¤rultusunda oluflan kalite özelliklerine tasar›mda yer vermek, üretici aç›s›ndan üretim maliyetlerini gündeme getirmektedir.
Günümüz rekabet koflullar›nda kaliteye iliflkin nihai karar› veren taraf müflteriler oldu¤undan, kalitenin tan›m›nda müflteri bak›fl aç›s›n›n üretici bak›fl aç›s›na bask›n
gelmesi beklenmektedir. Bu nedenle, üretici maruz kald›¤› maliyetlerle müflterinin
ödemeye raz› oldu¤u fiyat aras›nda denge kurmak durumundad›r.
Kalitenin bugüne kadar yap›lm›fl pek çok tan›m› bulunmaktad›r. Kalite alan›nda guru (öncü) olarak bilinen insanlar›n yapt›klar› ve genel kabul gören bafll›ca kalite tan›mlar› Tablo 1’de verilmifltir.
Tablo 1: Kalite Tan›mlar›
Tan›mlayan
Joseph M.
Juran
Philip Crosby
W. Edwards
Deming
Walter A.
Shewart

Armand V.
Feigenbaum
Genichi
Taguchi
Kaoru
Ishikawa
ISO 9000:2005
Sözlük
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Kalite Tan›m›
Amaca veya kullan›ma uygunluktur (Juran, 1974).
fiartlara uygunluktur (Bank, 2000; 99).
Müflterinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar›n› sürekli karfl›layabilmektir. (Deming, 1998;
138).
Kalite, objektif ve sübjektif özelliklerden oluflur. Objektif kalite, insan unsurundan
ba¤›ms›z olan objektif özelliklerin kalitesidir. Sübjektif kalite ise objektif gerçekli¤in bir
sonucu olarak insanlar›n gördükleri, hissettikleri ve düflündükleri özelliklerdir (Kolarik,
1995; 4).
Müflterinin beklentilerini karfl›layacak ürün veya hizmetin, pazarlama, mühendislik, üretim
ve bak›m aflamalar›ndan sonra kazand›¤› toplam karakteristiklerdir (Bank, 2000; 97).
Tasar›m özelliklerine uygunluktur (Kolarik, 1995; 32).
Müflterilerin tan›mlad›klar› ürün performans›n›n (gerçek) üreticilerin tan›mlad›klar› ürün
performans› (ikame) ile karfl›laflt›r›lmas›d›r (Kolarik, 1995; 31).
Yap›sal özellikler bütününün flartlar› karfl›lama derecesidir.
Kalite, bir mal ya da hizmetin özelli¤inin ve sunumunun var olan yada ileride gerek
duyulabilecek müflteri gereksinimlerini karfl›layabilme yetene¤idir (E¤itimde Kalite
Sözlü¤ü, s. 83).
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Tüm bu tan›mlardaki ortak nokta,
beklentileri karfl›lama ve aflma kavramlar›d›r. Bu kavramlar asl›nda sürekli geliflmeyi ifade etmektedir. ‹nsanlar›n beklentileri her karfl›land›¤›nda yükselme e¤ilimi göstermektedir.
Çünkü teknoloji, de¤iflen koflullar, ihtiyaçlar kaliteye de¤iflik boyutlar getirmektedir. Bir kaç sene önce “kaliteli”olarak nitelendirilen bir ürün bugün “s›radan”, yar›n ise “kabul edilemez” olarak nitelendirilebilmektedir.
Öyleyse kalite, mevcut beklentileri
karfl›layan veya aflan ürünlerle, hizmetlerle, insanlarla, süreçlerle ve çevre ile ilgili dinamik bir kavramd›r (Goetsch ve Davis, 1995; 3). Bu nedenle,
kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek
için her zaman kendini aflabilme yetene¤ine sahip olmak gerekmektedir.
2.2. H‹ZMET KAL‹TES‹
Bir hizmet iflletmesini di¤er bir hizmet iflletmesinden farkl› k›lan en
önemli faktörlerden biri, rakiplerinden daha yüksek kalitede hizmet
üretmesi ve sunmas›d›r (Ghobadian
vd., 1994; 44). Müflteriler her zaman
kendilerine sunulan hizmetle bekledikleri hizmeti karfl›laflt›rmaktad›rlar.
E¤er verilen hizmet beklentilerinin
üzerinde gerçeklefltirilmiflse daha fazla tatmin olmakta ve o hizmeti almaya devam etmektedirler. Pek çok hizmet iflletmesi, farkl› ve istenen kalitede hizmet üretme ve sunma stratejiHakemli Yaz›lar
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siyle rakiplerinden üstün duruma geçip, karl›l›klar›n› sürekli k›larak, rekabette üstünlük avantaj›n› yakalamaktad›r. Bu tür iflletmelerde verilen hizmetin amac›ndan çok nas›l verildi¤i
ile ilgilenilmektedir (Seth vd., 2005; 914).
Hizmet sektörünün ve bir rekabet
faktörü olarak hizmet kalitesinin öneminin artmas›na ra¤men, hizmet kalitesine iliflkin kavramlar hizmet iflletmelerinde yeterince yerlefltirilememifl
ve bu ba¤lamda, hizmet sektörü üretim sektörünün gerisinde kalm›flt›r.
Daha aç›k belirtilmesi gerekirse, hizmet sektörü, “Toplam Kalite Yönetimi” ve “Sürekli ‹yilefltirme” gibi felsefelerin benimsenmesi aç›s›ndan üretim sektöründen geride kalm›flt›r. Kaliteyle ilgili yaklafl›mlar› aç›s›ndan bu
iki sektör aras›nda önemli fakl›l›klar
bulunmaktad›r. Hizmet sektörüne özgü belirli özellikler, kalite kontrol ve
iyilefltirme çabalar›n›n karmafl›kl›¤›n›
art›rmaktad›r (Ghobadian vd., 1994; 44).
Yeni ekonomik hayata damgas›n›
vurmufl “hizmet” kavram›n›n, hem
yeni oluflundan hem de do¤as› gere¤i görecelili¤inden dolay› tan›mlanmas›nda ve ölçümlenmesinde baz›
zorluklar yaflanmaktad›r. Gerçekten
hizmet, sunumunda belirli fiziki unsurlar› içerse de sonuçta fiziki bir üretim de¤ildir. Hizmetin fiziksel bir yap›dan ziyade bir fonksiyon oluflu, hem
tan›mlanmas›n› hem de ölçümlenmesini zorlaflt›rmaktad›r. Ancak hizmet
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kavram›n›n baz› yazarlar taraf›ndan
tan›mlanmaya çal›fl›ld›¤› da görülmektedir.

i. Hizmet üretiminin ve tüketiminin
birbirinden ayr›lamaz oluflu (inseparability):

Hizmet,

• zaman, yer, biçim ve psikolojik yararlar sa¤layan ekonomik faaliyet
(Gözlü, 1995; 86)

Hizmet sektörlerinde, genellikle hizmet ayn› anda üretilip tüketilmektedir. Bu dönüflüm sürecinin yüksek
oranda izlenebilir oluflu, hatalar›n veya kalite problemlerinin gizlenmesinin olanaks›z oldu¤u anlam›na gelmektedir. Yani hizmet üretimi sürecinde müflterinin bulunmas›, yönetimin kontrolünün az oldu¤u yada
do¤rudan kontrol edemedi¤i ek bir
süreç faktörünü (müflteri) ortaya ç›karmaktad›r.

• baflkas› için ifl icra etmek (Goetsch
ve Stanley, 1998; 104)

ii. Hizmetin fiziksel unsurlar içermemesi (intangibility):

olarak tan›mlanmaktad›r. Tan›mlardan hizmetlerde çal›flan›n rolünün ve
davran›fl›n›n büyük önem tafl›d›¤› anlafl›lmaktad›r. Hizmeti alan ile hizmeti sunan aras›ndaki yüksek derecedeki etkileflim hizmetlerde çal›flan›n
önemini art›rmaktad›r (Dotchin ve
Oakland, 1994; 28).

Pek çok hizmet temelde bir eflya veya nesne gibi fiziksel unsurlar içermemektedir. Fiziksel özelliklerin az olmas›, hizmet sa¤layan aç›s›ndan hizmeti tan›mlamay›, müflteri aç›s›ndan
ise hizmetin olas› meziyetlerinin do¤ru anlafl›lmas›n› zorlaflt›rmaktad›r.
Müflteri, hizmeti sat›n almadan önce
göremez, hissedemez, duyamaz,
koklayamaz veya dokunamaz. Bunun
yerine, müflteri genellikle a¤›zdan a¤za iletiflim, itibar, eriflilebilirlik, fiziksel
unsurlar vb. gibi kalite karakteristiklerine bakmaktad›r. Hizmetlerde, fiziksel olmayan unsurlar›n sat›n alma kararlar› üzerindeki etkisi fiziksel ürün
özelliklerinin etkisinden daha fazla olmaktad›r. Bu, hizmet kurulufllar›na
daha fazla taahhüt ettiklerini do¤ru

• müflteri ihtiyaçlar›n›n tatmin edilmesi amac›yla meydana getirilen
maddi niteli¤i olmayan ürün (Kuriloff
vd., 1993;247)
• müflterilerin mülkiyetle iliflkisi olmaks›z›n sat›n ald›klar› faydalar (Mucuk, 1994; 319)

Üretim ve Hizmet Sektörleri
Aras›ndaki Farkl›l›klar
Üretilmifl ürünler ile hizmet aras›nda
çok önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r.
Bu fakl›l›klar›n, kalite yönetimi yaklafl›m› ve bunun anlam› üzerinde
önemli bir etkisi bulunmaktad›r. Bu
iki sektör aras›ndaki en belirgin farklar afla¤›daki gibi özetlenebilir (Ghobadian vd., 1994; 45):
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ve ilk defas›nda gerçeklefltirme sorumlulu¤u getirmektedir. Hizmet kurulufllar›nda, hizmeti sunan çal›flanlar
ve fiziksel olanaklar, üretim ve pazarlaman›n ikili (dual) fonksiyonlar›n› yerine getirdi¤inden, bunlar potansiyel
müflterilerin gördü¤ü kalite iflaretleri
olarak ortaya ç›kmaktad›r.
iii. Hizmetlerin dayan›ks›z oluflu
Hizmetler dayan›ks›zd›r ve daha sonraki bir tarihte tüketilmek üzere depolanamazlar. Bu, üretilmifl ürünlerden farkl› olarak, nihai kalite kontrolünü yapman›n mümkün olmad›¤›
anlam›na gelmektedir ve hizmet sa¤lay›c›n›n her zaman ilk defas›nda
do¤ru hizmeti vermesini gerektirmektedir.
iv. Hizmetlerin heterojen oluflu:
Bir hizmetin tutarl› olmas› ve tam olarak tekrar üretilmesi genellikle zordur. Hizmeti sunandan ve/veya alandan kaynaklanan pek çok faktör hizmet sa¤lama koflullar›n›n de¤iflken
olmas›na neden olabilmektedir. Bu
faktörlerden birincisi, hizmet sunumunun, müflteri ile hizmet sa¤lay›c›
aras›ndaki belirli bir etkileflim biçimi
olarak ortaya ç›kmas›d›r. Hizmet, kiflisel deneyime dayanan soyut bir etkinliktir ve hizmet sa¤lay›c›n›n davran›fl›, müflterinin kalite alg›s›n› etkilemektedir. Örne¤in, denetim kuruluflunda denetimi gerçeklefltiren kiflilerin kiflisel tutumlar› verilen hizmeti etkilemektedir. Bir denetçi nazik davraHakemli Yaz›lar
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n›fllar sergilemedi¤inde, ortamdaki
di¤er tüm unsurlar (denetçinin fiziksel görüntüsü, kulland›¤› teknolojik
araçlar, zamanlama vs.) iyi olsa bile
verilen hizmet kötü olarak alg›lanabilmektedir. Sonuçta, tutarl›l›¤› ve davran›fl birli¤ini güvence alt›na almak
zor oldu¤undan, hizmet sunumunun
bu yönünü standartlaflt›rmak ve kontrol etmek kolay olmamaktad›r. Hizmetler standartlaflt›r›lamad›¤› için hizmet kalitesi “de¤iflkenlik” göstermekte ve firman›n sunmaya niyetlendi¤i
hizmet, müflterinin ald›¤›ndan tamamen farkl› olabilmektedir.
‹kincisi, hizmetin sunulma fleklinin,
müflterinin ihtiyaçlar›n› aç›kça dile getirmesi veya bu bilgiyi sa¤lamas›na
ba¤l› olmas›d›r. Bu bilginin do¤rulu¤u ve hizmet sa¤lay›c›n›n bu bilgiyi
do¤ru bir flekilde yorumlama yetene¤i, müflterinin hizmet kalitesine iliflkin
alg›lamalar›n› önemli ölçüde etkilemektedir. Üçüncü faktör ise müflterinin önceliklerinin ve beklentilernin,
hizmeti her sat›n al›fl›nda hatta hizmetin sunulmas› s›ras›nda de¤ifliklik
gösterebilmesidir. Hizmetin al›nd›¤›
zaman diliminde yada müflteride ortaya ç›kan de¤iflkenlik, kalite güvencesini ve kontrolünü zorlaflt›rmaktad›r. Bu noktada, hizmet sa¤lay›c›lar,
müflterilerin gereksinimlerini anlamak ve uygun flekilde tepki vermek
konusunda kendi çal›flanlar›n›n yetenek ve yetkinliklerine güvenmek zorunda kalmaktad›rlar.
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Yukar›da bahsedilen farkl›l›klar göz
önüne al›nd›¤›nda, ürün kalitesine
iliflkin yap›lan bir tan›m›n hizmet kalitesi için düflünülmesi do¤ru bir yaklafl›m olmayacakt›r. Hizmet kalitesi,
hem üretim süreci sonucunda ortaya
konulan “ç›kt›”y›, hem de hizmetin
“nas›l verildi¤i” ya da “verilifl biçimini” kapsamaktad›r (Zeithaml vd.,
1990; 16). Hizmetler soyut nitelikte
oldu¤u için, hizmet kalitesi de soyut
bir yap›ya sahip olmakta ve hizmet
kalitesi ile ilgili de¤erlendirmeler daha çok alg›lamalara dayal› olarak yap›lmaktad›r. Bu nedenle, hizmet kalitesi yerine “alg›lanan hizmet kalitesi”
terimi kullan›lmaktad›r.
Alg›lanan hizmet kalitesi, Zeithaml
vd. (1990; 19)’ne göre, müflterinin,
bir ürün ya da hizmetin üstünlü¤ü veya mükemmelli¤i ile ilgili genel bir
yarg›s› olarak tan›mlamaktad›r. Bu
yarg› hizmet al›c›s›n›n (müflterinin)
hizmeti almadan önceki beklentileri
(beklenen hizmet) ile yararland›¤›
gerçek hizmet deneyimini (alg›lanan
hizmeti ya da alg›lanan performans›)
k›yaslamas›n›n bir sonucu olup, hizmet al›c›lar›n›n (müflterilerin) beklentileri ile alg›lamalar› aras›ndaki farkl›l›k olarak de¤erlendirilmektedir. Ghobadian vd. (1994; 50)’ne göre ise alg›lanan hizmet kalitesi, müflterilerin
hizmetin kalitesine yönelik sezgileridir ve müflterilerin memnuniyet derecesini büyük ölçüde belirlemektedir.
Öyleyse, üretilen hizmet, müflterilerin
beklentilerine cevap verdi¤i ölçüde
be¤eni kazanmaktad›r.
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2.3. KAL‹TE KARAKTER‹ST‹KLER‹
Kalite asl›nda müflterinin ürün ve hizmetlere karfl› tutumunun bir ölçüsüdür. Ancak bu tan›mda söz konusu
ölçünün ne oldu¤u belli de¤ildir.
Çünkü müflteri, ald›¤› ürün belirli
standartlara uygun olsa da üründen
hoflnut kalmayabilir. Deming kalitenin bu özelli¤ini, mecaz bir flekilde
sordu¤u, ancak yan›t›n› vermedi¤i flu
soru ile aç›klamaya çal›flmaktad›r.
“Bir ayakkab›n›n kalitesi; herhangi bir
kifli için ne anlama gelir? Uzun süre
dayanmas› m›? P›r›l p›r›l parlamas›
m›? Kiflinin aya¤›n›n rahat hissetmesi
mi? Su geçirmemesi mi? Kiflinin kalite olarak her neyi alg›l›yorsa, buna
ödeyece¤i fiyat m›? Müflteriye önemli gelen kalite karakteristi¤i nedir?
(Deming, 1996; 139).”
Bu soru ile kalitenin asl›nda çok boyutlu bir kavram oldu¤u vurgulanmaktad›r.
Bir kalite karakteristi¤i, aç›klama yapmaya gerek kalmadan “hangisi daha
kaliteli” sorusuna yan›t verebilmeyi
sa¤lamakta veya ürünün kalitesi hakk›nda net bir karar vermeyi kolaylaflt›rmaktad›r. Öyleyse kalite karakteristikleri, bir ürünün veya hizmetin müflteri için önemli olan özellikleri olarak
tan›mlanabilir. Ürünler ve hizmetler
farkl› kalite karakteristiklerine sahiptir.
Garvin (1984), üretilmifl bir ürün için
müflteri veya kullan›c› aç›s›ndan
önemli olabilecek kalite karakteristiklerini dokuz bafll›k alt›nda toplam›flt›r
(Tablo 2).
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Tablo 2: Ürün kalitesini belirleyen faktörler
Kalite
karakteristi¤i
Performans
Özellikler
Güvenirlik
Uygunluk
Dayan›kl›l›k
Hizmet görürlük
(serviceability)
Estetik
Güvenlik

Di¤er alg›lamalar

Tan›m›
Üründe bulunan temel ifllevsel (birincil) özellikleri içermektedir.
Ürünün çekicili¤ini art›rmak amac›yla temel özelliklere eklenen ekstra
unsurlardan oluflmaktad›r.
Kullan›m ömrü içindeki performans süreklili¤ini ifade etmektedir.
Ürünün önceden belirlenmifl olan standartlara uyma derecesi anlam›na
gelmektedir.
Kullan›labilir ömrün uzunlu¤udur.
Sorun ve flikâyetlerin kolay çözümlenebilirli¤ini ifade etmektedir.
Duyulara seslenebilme özelli¤idir.
Müflterinin üründen herhangi bir zarar görmeyece¤inin güvencesinin
verilmesidir.
Ürünün marka ad›na, reklâmlar›na, geçmiflteki performans›na vb. dayal›
sübjektif alg›lamalar› kapsamaktad›r.

(Kaynak: Garvin, 1984; 32)

Hizmet kalitesi ise ürün kalitesine k›yasla, daha çok hizmeti sunan çal›flanlar
ile müflteri aras›ndaki etkileflime ve zamana yönelik karakteristikler tafl›r. Hizmet kalitesini belirleyen faktörler Tablo 3’te verildi¤i gibi tan›mlamaktad›r:

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

Temmuz
Y › l :

-

2 0 0 7

A¤ustos
S a y › :

8 2

40 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

Tablo 3: Hizmet kalitesini belirleyen faktörler
Kalite
karakteristi¤i
Fiziksel unsurlar

Tan›m›
Hizmetin verildi¤i binalar›n ve ortam›n fiziksel özellikleri, personelin d›fl
görünüflü, kullan›lan araçlar›n ve ekipmanlar›n durumu ve bunlar›n
teknolojik geliflmelere uygunlu¤u gibi fiziksel varl›klar› kapsamaktad›r.
Fiziksel unsurlar, müflteri ile yo¤un etkileflimin yafland›¤› hizmet
sektörleri için daha çok önem tafl›maktad›r.
Hizmetin gerçeklefltirilmesindeki tutarl›l›¤› ifade etmektedir. Hizmetin
verilen sözler do¤rultusunda güvenilir ve do¤ru biçimde yap›lmas›d›r.
Hizmeti sunan çal›flanlar›n müflterilere yard›m etmeye ve hizmet
vermeye her zaman hevesli ve istekli olmalar›d›r.
Etkili bir flekilde hizmet vermek için hem firman›n hem de çal›flanlar›n
gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalar› anlam›na gelmektedir.
Hizmeti sunan çal›flanlar›n müflterilere gösterdi¤i kibarl›k, sayg›nl›k,
önem ve samimiyet gibi davran›fl biçimlerini kapsamaktad›r.
Hizmeti sunanlar›n, hizmet verirken hizmeti alana karfl› candan yak›nl›k
göstermesi, dürüst olmas› ve onlara kendisini inand›rmas›d›r. Kurum
imaj› ve çal›flanlar›n›n kiflisel özellikleri inan›l›rl›¤› artt›ran faktörlerdir.
fiüphe, tehlike ve riskten uzak olma anlam›na gelmektedir. Fiziksel
güvenlik, finansal güvenlik ve gizlilik gibi kavramlar› içermektedir.
‹liflki kurman›n ve hizmet alman›n kolayl›¤›n› ifade etmektedir. Hizmete
kolay ulaflmay›, bekleme süresinin k›sa olmas›, faaliyet saatlerinin uygun
olmas› bu bafll›k alt›nda de¤erlendirilmektedir.
Müflterileri anlayabilecekleri dilde bilgilendirmek ve onlar› dinlemek
anlam›na gelmektedir.
Müflteriyi ve müflteriye iliflkin ihtiyaçlar› bilmek ve anlamak için ilgi ve
alakan›n gösterilmesidir.

Güvenilirlik
Heveslilik
Yeterlilik
Nezaket
‹nan›l›rl›k

Güvenlik
Eriflilebilirlik
‹letiflim
Müflteriyi anlama

(Kaynak: Zeithaml vd., 1990; 21-22)

Görüldü¤ü gibi, ürün ve hizmet kalitesini belirleyen faktörler birbirinden farkl›d›r. Bu nedenle, hizmet kalitesini tan›mlamak, ölçmek ve standartlaflt›rmak
için ürün kalitesine yönelik kullan›lanlardan daha farkl› yaklafl›mlara ihtiyaç
duyulmaktad›r. Hizmet iflletmelerinde bir kalite güvence sisteminin yarat›lmas› ve yaflat›lmas› Tablo 3’te bahsedilen faktörleri dikkate alan modellerin kullan›lmas› ile mümkün olmaktad›r. III. Bölümde hizmet kalitesine yönelik gelifltirilen kavramsal modeller tart›fl›lacakt›r. Ancak öncesinde kalite güvencesi
ve kalite kontrol kavramlar›na aç›kl›k getirmek gerekmektedir.
2. 4. KAL‹TE GÜVENCES‹ VE KAL‹TE KONTROL
Kalite yaln›zca ürün ya da hizmetin bir niteli¤i ve yaln›zca ürün ya da hizmetin üretildi¤i birimi ilgilendiren bir olgu de¤ildir. Kalite tedarikçilerin sa¤lad›¤›
girdilerin bafllang›ç noktas›ndan, sat›fl sonras› servise kadar bütün ifllem ve süTemmuz
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reçleri ilgilendirmektedir. ‹ster ürün ister hizmet üretsin, tüm sistemler bir zincir gibi birbirine ba¤lanm›fl olan halkalardan oluflmaktad›r. Bu zincirin gücü
ise sistemdeki en zay›f halkan›n gücüne eflittir. Bu zinciri güçlendirmek için
kalitenin tüm firmay› ilgilendiren bir kavram olarak ele al›nmas› ve yaflam ilkesi haline getirilmesi gerekmektedir (Yenersoy, 1997; 39). Bu amaçla firma
çap›nda gerçeklefltirilmesi düflünülen tüm kalite sa¤lama faaliyetlerinin belirli bir kalite yönetim sistemi içerisinde planlanmas› gerekmektedir.
Bir kalite yönetimi sisteminde amaç, müflteri gereksinimlerini ve flartlar›n›
analiz etmek, müflterinin kabul edebilece¤i bir ürünün ya da hizmetin elde
edilmesine katk›da bulunacak süreçleri belirlemek ve süreçleri kontrol alt›nda
tutmak için teflvik etmektir. Böyle bir kalite sistemi kuruldu¤unda, müflterilerin tatminini ve kuruluflun di¤er paydafllar›n›n tatmininin olas›l›¤›n› yükseltmek için sürekli iyilefltirme f›rsatlar› elde edilebilir. Bununla beraber, kurulufla
ve kuruluflun müflterilerine sürekli olarak flartlar› yerine getiren ürünlerin ve
hizmetlerin sa¤lanabilece¤i hakk›nda güven verilebilir (ISO, 2000). Kalite alan›nda, dikkatleri teknik anlamdaki kalite kontrol kavramlar›ndan yönetimsel
kavramlara yönelten kifli Juran’d›r. Juran’›n 1989 y›l›nda yazd›¤› “Kalite Yönetimine ‹liflkin Juran’›n Trilojisi (Juran’s Trilogy of Quality Management)” adl›
eserinde, kalite güvence felsefesinin temeli olarak üç temel faaliyet tan›mlam›flt›r (Tablo 4): Kalite planlamas›, kalite kontrol, ve kalite iyilefltirme.
Tablo 4: Juran’›n Trilojisi
Kalitenin Yönetimi
Kalite Planlamas›
Müflterileri tan›mlama
Müflterilerin ihtiyaçlar›n›
belirleme
Müflterilerin ihtiyaçlar›na
karfl›layan ürün özelliklerini
gelifltirme
Ürün özelliklerini ortaya
ç›karacak süreçleri gelifltirme
Planlar› operasyonlara
aktarma

Kalite Kontrol
Gerçekleflen ürün
performans›n› de¤erlendirme
Gerçekleflen performans›
ürün hedefleri ile k›yaslama
Farklar do¤rultusunda
harekete geçme

Kalite ‹yilefltirme
Altyap›y› oluflturma
‹yilefltirme projelerini
tan›mlama
Proje tak›mlar›n› oluflturma

-Sebepleri ortaya ç›karmak,
-Faydalara yönelik
güdülendirmek
-Kazan›mlar› sürdürmeye
yönelik kontrol
prosedürlerini oluflturma
amac›yla tak›mlar› e¤itme ve
motive etme

(Kaynak: Kolarik, 1995; 26)

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

Temmuz
Y › l :

-

2 0 0 7

A¤ustos
S a y › :

8 2

42 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

Kalite planlamas›, ürünün ya da hizmetin ne olaca¤›n›n saptanmas›na
iliflkin kararlar›; kalite kontrol, üretim
ya da hizmet sa¤lama sürecinde
planlanan kalitenin kontrol alt›na
al›nmas›n› sa¤layan kararlar›; kalite
iyilefltirme ise kaliteyi engelleyen faktörleri ortadan kald›rmak için süreçleri daha üretken, etken ve uygun hale
getirmeyi amaçlayan sistematik yaklafl›mlar› kapsamaktad›r.
Kalite güvence ve kalite kontrol terimleri, genellikle, bir ürünün ya da
hizmetin kalitesini güvence alt›na alman›n yollar›n› ifade etmek için birbirinin yerine kullan›lmaktad›r. Ancak,
bu iki terim farkl› anlamlara sahiptir.
Kalite Kontrol
Kontrol, bir iflin do¤ru yap›l›p yap›lmad›¤›n› incelemektir. Kalite kontrol,
kalite flartlar›n› gerçeklefltirmek için
kullan›lan gözlem teknikleri ve faaliyetleridir (ASQ, 2007). Kalite Sözlü¤ü’nde (2004), kaliteyi oluflturan süreçlerin ve standartlar›n ihtiyaçlar›
karfl›layan ürünleri ve hizmetleri üretti¤inden emin olmak için kullan›lan ifllevsel teknik ve etkinlikler bütünü
olarak tan›mlanm›flt›r. Söz konusu faaliyetler “kontrol, veri toplama, hatan›n tespit edilmesi, hatan›n kayna¤›n›n nedeninin bulunmas› ve düzeltici
faaliyetlerin belirlenmesi” aflamalar›n›
içeren bir sistem içinde yer almaktad›r. Bir kalite kontrol program›n›n
içermesi gereken faktörler flunlard›r
(IGEME, 2007a):
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ß ‹yi bir amac›n belirlenmesi (örne¤in, kullan›ma uygunluk düzeyinin
belirlenmesi)
ß Amac›n tan›mlanmas› (örne¤in,
standart veya özellik)
ß Amaca ulaflmak için bir plan›n haz›rlanmas› (insan, hammadde, makine, metot vs. unsurlar› içermektedir)
ß Performans ölçümü ve geribildirim
sisteminin kurulmas›
‹yi bir kalite kontrol program›, verimlili¤i art›rmak için bir kuruluflun faydaland›¤› en büyük güçtür. Kalite kontrol, kalite güvencesi felsefesini yaln›zca üretimde de¤il, örgütün bütün
alanlar›nda gelifltirmeyi hedeflemektedir. Katma de¤er yaratmayan süreçleri belirleyip ortadan kald›rmay›
amaçlamaktad›r. Kalite kontrol, sistemleri mükemmellefltirme yoluyla
sürekli geliflme sa¤lamaktad›r.
Kalite kontrol uygulamas›, 1900'lerde nihai ürünün iyi, kötü olarak tasnifi ile bafllam›flt›r. Bafllang›çta kaliteyi
sa¤lama, finalde yap›lmas› gereken
bir inceleme olarak ele al›nm›fl ve üretim iflleminin sonunda hatal› ürünlerin kalite denetçisi taraf›ndan geri
gönderilmesi fleklinde uygulanm›flt›r.
Ancak bu sistem, ürünün mamul halde incelenmesini gerekli k›ld›¤›ndan,
fiyatta afl›r› yükselmelere neden olmufl ve firma maliyetlerini art›rm›flt›r.
(Berger vd., 2002; 49)
1930'lardan sonra ‹statistiksel Kalite
Hakemli Yaz›lar
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Kontrol'ünün üretim s›ras›nda uygulanmas› söz konusu olmufltur. Uygun
olmayan hammaddenin s›n›rl› kaynaklar› bofla harcad›¤› bilincine var›larak girdi kontrolüne de önem verilmifltir. Burada vurgulanan, iyi bir kontrol sisteminin ürünün sadece son
aflamas›nda de¤il, de¤iflik ifllem aflamalar›nda yer almas› gerekti¤idir
(Berger vd., 2002; 49). Bu flekilde,
üretim hatalar› veya ilgili personel taraf›ndan yap›lan hatalar gibi hatan›n
kayna¤› tespit edilebilmekte ve sonuç
olarak idare bu durumu gidermek
için gerekli önlemleri alabilmektedir.
1950'lerde ise sadece üretim, muayene ve kalite kontrol bölümlerinin de¤il, her bölümün kalite kontrolden
sorumlu oldu¤u Toplam Kalite Kontrol kavram› gelifltirilmifltir.
Kalite kontrol kavram›na 1960'larda
Japon bilim insan› ve kalite uzman›
olan Ishikawa taraf›ndan yeni bir boyut eklenmifl ve "Firma Çap›nda Kalite
Kontrol" denilmifltir (Kolarik, 1995;
31). Burada hem tüm bölümler hem
de tüm çal›flanlar kaliteden sorumlu
tutulmaktad›r. Japonya'da baflar› ile
uygulanan, tüm çal›flanlara sorumluluk getiren bu kavramdan sonra, Avrupal›lar konular›n temeline inen tedarikçiler boyutunu da sisteme alan “Entegre Kalite Kontrol” kavram›n› gelifltirmifllerdir. Günümüzde ise çal›flmalar
4. boyut olan çevre üzerinde yo¤unlaflmaya bafllam›flt›r (IGEME, 2007a).
Hakemli Yaz›lar
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Toplam kalite kontrolü, firma çap›nda kalite kontrolü ve entegre kalite
kontrol kavramlar›n›n yayg›nlaflmas›yla kalite, tüm bölüm ve çal›flanlar›n
görevi haline gelmifltir. Her bölüm
kendi alan›ndaki faaliyetlerden oldu¤u kadar kaliteden de sorumlu olmaktad›r. Ancak kaliteye yönelik tüm
faaliyetleri planlayacak ve koordine
edecek bir Kalite Kontrol bölümüne
de ihtiyaç duyulmaktad›r.
Özetle, "Toplam Kalite Kontrolü" kavram› sadece üretim aflamas› de¤il, piyasa araflt›rmas›ndan sat›fl sonras›
hizmete kadar tüm aflamalar›n kalite
kontrol kapsam›na girmesini ifade etmekte ve müflteri ihtiyaçlar›na yönelik ürünler veya hizmetler gelifltirmeyi
ve en düflük maliyetle bunlar› üretmeyi/sunmay› amaçlamaktad›r. fiirkette çal›flan herkes üretim aflamalar›nda hatalar› görme ve düzeltmeden
sorumludur. Sorumlulu¤un yayg›nlaflt›r›lmas› ile israf›n azalt›lmas› ve nihai
mal›n geri dönmesi, kötü hizmetten
do¤an müflteri flikayetlerinin en aza
indirgenmesi amaçlanmakta ve böylece müflteri memnuniyeti de sa¤lanm›fl olmaktad›r. Öyleyse kalite, firmadaki tüm faaliyetlerin en alttan en üste kadar birbirine ba¤lant›l› bir flekilde yürütülmesinin sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Kalite Güvencesi
Güvence, belirli flartlar›n yerine getirilece¤ine iliflkin güven verme veya
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emin olma durumunu ifade eder. Kalite güvencesi, bir kalite sisteminde
bir ürün veya hizmetin kalite flartlar›n›n yerine getirilmesini sa¤lamak için
uygulanan planl› ve sistematik faaliyetlerdir (ASQ, 2007). Temelinde
ürün ya da hizmetin geçti¤i tüm aflamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tan›mlar› vb. ile belgelendirmesi, çal›flanlar›n e¤itilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak
kullan›m›yla korunmas› yatmaktad›r.
Kalite Güvencesi, gerçeklefltirme sorumlulu¤u ürün veya hizmet sa¤lay›c›ya ait olan ve müflteri ile ürün veya
hizmet sa¤lay›c› aras›nda yap›lan, resmi olmayan bir sözleflmeye benzemektedir (Yenersoy, 1997; 58). Bu
sorumlulu¤un yerine getirilmesi ürün
veya hizmet sa¤lay›c›n›n müflterilerin
istek ve beklentilerinin yerine getirilmesini garanti alt›na alacak olan bir
Kalite Güvence sistemini kurmas›na
ba¤l›d›r. Garanti ise, sistem içinde
herkesin kaliteden sorumlu olmas›yla
sa¤lan›r. Burada amaç, do¤rudan ürün
veya hizmet kalitesi ile ilgili olmasa bile, herkesin kendi iflini müflteri-ürün veya hizmet sa¤lay›c› iliflkisi türünde bir
yaklafl›mla en iyi flekilde yapmas›n› sa¤layan bir çal›flma disiplinin gelifltirilmesidir. Yani, firman›n kap›s›ndaki girifl ve
ç›k›fllar› kontrol eden bekçinin, telefonlara cevap veren santral memurunun
da ayn› tür çal›flma disiplini içinde olmas›n› sa¤lamakt›r.
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2. 5. KAL‹TE GÜVENCE S‹STEM‹NDE
STANDARTLARIN YER‹
Standart, bir fikir birli¤i sonucunda
oluflturulmufl olan, bir ürün, hizmet
ve yönteme iliflkin gereklilikleri tan›mlayan ve yetkili bir organ taraf›ndan
verilmesi mümkün olan bir dokümand›r. Di¤er bir ifade ile standart kavram›; üretimde, anlay›flta, ölçümde ve
test ifllemlerinde birlik ve beraberlik
anlam›na gelmektedir (TSE, 2007a).
Standardizasyon ise, Uluslararas›
Standardizasyon Örgütü'nün (ISO)
yapt›¤› tan›ma göre, belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sa¤lamak
üzere, bütün ilgili taraflar›n katk› ve
iflbirli¤i ile belirli kurallar koyma ve
kurallar› uygulama ifllemidir. Bu kapsamda Uluslararas› Muhasebeciler
Federasyonu (IFAC), denetim hizmeti
veren flirketlerde kalite kontrolünü
düzenleyen ve 15 Haziran 2005 tarihi itibari ile uygulamaya geçirilen
Uluslararas› Kalite Kontrol Standard›
1’i (ISQC 1) ve ISA 220’yi yay›nlam›flt›r.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ürün veya hizmet standard› ile kalite sistem standard›n›n birbirine kar›flt›r›lmamas›d›r. Ürün veya hizmet
standard›, bir ürünün veya hizmetin
ilgili oldu¤u standartta belirtilen özelliklere ve parametrelere uygun oldu¤unu belirtmektedir. Bir ürüne veya
hizmete standart verilmesindeki temel ilke, üreticinin bu belge ile ürüHakemli Yaz›lar
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nünde veya hizmetinde standartla ilgili iflareti kullanmaya yetkili k›l›nmas›d›r. Yetkili bir belgelendirme kuruluflu taraf›ndan belge verilmifl bir ürün
ya da hizmetin gereklilikleri yerine
getirip getirmedi¤i periyodik denetimlerle gözetilmektedir (IGEME, 2007b).
Bir kuruluflun kalite sistemi, kurumsal
yap›s›, uygulanan yöntemler, kalite
yönetim sistemini iflletebilmek için ihtiyaç duyulan kaynaklar ile ilgilidir.
Kalite sistem standard› ise, bir firman›n ürünlerinin veya hizmetlerinin
standartlara, flartlara uygunlu¤unu
sa¤lamak için izledi¤i kalite yönetimini tan›mlamaktad›r. Kalite sistem
standard›, firmalar›n standartlarda
belirtilmifl kalite düzeyini elde etmesi
için gerekli olan kalite sistemi yönetimini izlemesine yard›mc› olmaktad›r.
Kurulufllar›n müflteri beklentilerine
cevap verirken sahip olduklar› kalite
sisteminin belirli standartlara endekslenmesi, kurulufl ve müflteri aç›s›ndan
ilerleyen zamanlarda da mal ve hizmetlerde yine ayn› kalitenin bulunaca¤› inanc›n› sa¤lamaktad›r. Ayn› zamanda kuruluflun üretmifl oldu¤u
mal ve hizmetleri ilk defa kullanacak
olan müflterilerde üretilen mal ve hizmetin belirli kalitede oldu¤u izleniminin oluflmas›na neden olmaktad›r.
Kalite güvence standartlar›, bir kalite
güvence program› gelifltirmek isteyen iflletmelere yol göstermektedir.
‹flletmelerde kalite güvence sistemiHakemli Yaz›lar
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nin kurulmas›na yönelik olarak Türk
Standartlar› Enstitüsü (TSE), 1987 y›l›nda Uluslararas› Standartlar Kurumu (ISO) taraf›ndan uluslararas› standart kabul edilen ve halen Avrupa
Birli¤i ülkelerinde de uygulanan standartlar›n Türkiye' de uygulanabilirli¤ine yard›mc› olmaktad›r (TSE, 2007b).
ISO 9000 standartlar› serisi, kurulufllar›n iç ve d›fl kalite güvencesi ihtiyaçlar›n›n karfl›lanabilmesi amac› ile kalite yönetimi ve güvencesi modelleri
ile bunlara iliflkin temel flartlar› tan›mlamaktad›r (ISO, 2007). Her ne kadar
ad›nda "standart" sözcü¤ü bulunsa
da ISO 9000 serisinin amac› kurulufllara standardize edilmifl kalite yönetimi ve güvencesi modelleri vermek
de¤ildir. Bu, pratik olarak da mümkün de¤ildir. Her kuruluflun, kendi yap›s›na, üretim türü ve flekline, müflteri ihtiyaç ve beklentilerine vb. uygun
olarak kalite sistemini kurmas› ve gelifltirmesi beklenmektedir.
Bir kalite yönetim standard› olan ISO
9001:2000, bir kalite yönetim sistemi
için uluslararas› anlamda gerekli olan
flartlar› içermektedir. Bu flartlar›n temelinde kalite yönetim prensipleriyle
aç›klanan kavramlar yatmaktad›r.
“Kalite yönetim prensipleri”, ISO
9000 standart ailesi içindeki kalite
yönetim sistem standartlar› için temel oluflturmaktad›r (ISO, 2005)”.
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3. H‹ZMET KAL‹TES‹NE ‹L‹fiK‹N
KAVRAMSAL MODELLER
Hizmet kalitesi yönetim sistemi kurmak isteyen bir hizmet kuruluflu genel olarak afla¤›daki iki temel yaklafl›mdan birini uygulamay› seçebilir
(Ghobadian vd., 1994, 55):
i. pasif veya reaktif yaklafl›m
ii. stratejik veya proaktif yaklafl›m
Pasif veya reaktif yaklafl›mda, kalite,
hizmeti farkl›laflt›rmak veya rekabet
avantaj› elde etmek için en önemli
faktör olarak ele al›nmamaktad›r. Pasif kalite planlama ve kontrolün odak
noktas›, müflteri memnuniyetini sa¤lamaktan ziyade müflterilerin s›k›nt›lar›n›n azalt›lmas› üzerinedir. Burada
kalite planlama ve kontrol faaliyetleri, bir uça¤›n kalk›fl zaman› veya bir restoran›n masalar›n›n temizli¤i gibi hijyen faktörlerine odaklanmaktad›r. Yaln›zca hijyen faktörlerinin sa¤lanmas›
müflteri memnuniyetini garantilememekte, sa¤lanmamas› ise do¤al olarak
memnuniyetsizli¤e neden olmaktad›r.
Stratejik veya proaktif yaklafl›mda,
kalite, kurulufllar›n hizmet sunumunu
farkl›laflt›rmak için kullan›lmaktad›r.
Kalite, rekabet avantaj› elde etmek
için kurumsal stratejinin merkezine
yerlefltirilmekte ve kurum imaj› sunulan kalitenin üzerine kurulmaktad›r.
Stratejik bir kalite yönetimi program›n›n bafllat›lmas› için hizmet kalitesinin
tan›m›n›n ve vizyonun, müflteri beklentilerinin, alg›lanan kalitenin, kalite
ölçütlerinin ve genel kalite karakteristikTemmuz
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lerinin net bir flekilde ortaya konulmas›
gerekmektedir. Ancak yaln›zca bu kavramlar›n iyi anlafl›lmas›, hizmet kalitesini
art›rmak isteyen firmalar›n yöneticilerinin yönlendirilmesi için yeterli de¤ildir.
Kalite problemlerini tan›mlamada ve bir
“stratejik kalite iyilefltirme” plan›n›n
oluflturulmas›nda yöneticilere sistematik bir flekilde yard›mc› olacak kavramsal
modellere ihtiyaç bulunmaktad›r.
Mevcut literatürde ürün kalitesine
yönelik çal›flmalar daha bask›n olsa
da hizmet kalitesi konusu da tan›mlar, modeller ve ölçüm yöntemleri
aç›s›ndan oldukça zengindir (Seth
vd., 2005; 915). Pek çok araflt›rmac›
bu konular› de¤iflik bak›fl aç›lar›yla ve
farkl› metodolojileri kullanarak aç›klamaya çal›flm›fllard›r. Literatürde hizmet kalitesine yönelik 19 kavramsal
model yer almaktad›r (Seth vd.,
2005; 915). Bu modellerin pek ço¤u
birbirinden beslenerek ortaya ç›km›flt›r. Bu çal›flma kapsam›nda en temel
5 kavramsal modele yer verilmektedir.
3.1. Hizmet Kalitesi Modeli 1:
Alg›lanan Hizmet Kalitesi Modeli
(Grönross, 1984)
Bir firman›n baflar›l› bir flekilde rekabet edebilmesi için, müflterilerinin kalite alg›lamalar›n› ve hizmet kalitesinin nelerden etkilendi¤ini anlamas›
gerekmektedir. Alg›lanan hizmet kalitesini yönetmek, firman›n beklenen
hizmet ile alg›lanan hizmeti birbiriyle
karfl›laflt›rmas› ve buna ba¤l› olarak
müflteri memnuniyetini sa¤lamas› deHakemli Yaz›lar
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mektir. Christian Grönroos, hizmet kalitesini teknik kalite, fonksiyonel kalite
ve imaj olmak üzere üç bileflen ile tan›mlamaktad›r (Seth vd., 2005; 916):
1. Teknik kalite, müflterinin hizmet sa¤layan firma ile etkileflimi sonucunda ald›¤› hizmete iliflkin kalitedir. Bu, müflteri ve müflterinin hizmet kalitesine iliflkin de¤erlendirmeleri için önemlidir.
2. Fonksiyonel kalite, hizmetin teknik anlamdaki ç›kt›s›n›n nas›l sunuldu¤u ile
ilgilidir. Bu, müflteri ve ald›¤› hizmete iliflkin görüflleri için önemlidir.
3. ‹maj, hizmet firmalar› için çok önemlidir. Bu imaj›n, temel olarak hizmetin
teknik ve fonksiyonel kalitesi ve pazarlama faaliyetleri, gelenekler, ideoloji,
a¤›zdan a¤za iletiflim, fiyatlama, söz konusu hizmet ile ilgili geçmifl tecrübeler ve halkla iliflkiler gibi faktörlerle oluflturulmas› beklenmektedir. ‹yi imaj,
müflterinin birkaç hayal k›r›kl›¤›ndan sonra gerçekleflecek imaj kayb›na kadar
olumsuz tecrübeleri hofl görmesini sa¤layabilir (Dotchin ve Oakland, 1994; 32).
Grönroos, yukar›da bahsedilen üç faktörün sonucu olarak ortaya ç›kan hizmet kalitesini ölçmek için gelifltirdi¤i modelinde, alg›lanan toplam hizmet kalitesinin iki de¤iflkene ba¤l› oldu¤unu göstermektedir (fiekil 1). Bu modele göre beklenen kalite, müflterinin mevcut hizmet sürecinden beklentilerini, alg›lanan kalite ise müflterinin kendisine hizmetin nas›l sunuldu¤una iliflkin alg›lamalar›n› içermektedir.
fiekil 1: Grönroos’un Hizmet Kalitesi Modeli
Beklenen
hizmet

Gel eneks el pazarl ama faaliyet leri
(reklam, fi yatlama, vb.) ve gelenekler ,
ideolojil er, a¤›zdan a¤za iletiflim ve
geçmi fl tecrübeler gibi d› fl faktörler

Teknik
kalite

Alg›lanan
hizmet
kalitesi

Alg›lanan
hizmet

‹maj

Fonksiyone l
kalite

(Kaynak: Dotchin ve Oakland ,1994; 33).
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3.2. Hizmet Kalitesi Modeli 2: Fark Modeli (Zeithaml-Parasuraman-Berry, 1985)
Fark modeli, Grönroos’un gelifltirdi¤i model üzerine kurulmufltur. Bu modelde, hizmet kalitesi, kalite karakteristikleri aç›s›ndan beklenen durum ile gerçekleflen performans aras›ndaki farklar›n bir fonksiyonu olarak tan›mlanmaktad›r. Parasuraman’›n çeflitli hizmet iflletmelerinin yöneticileri ve müflterileri ile
yapt›¤› odak grup çal›flmalar› sonucunda hizmet kalitesinin sa¤lanmas› sürecine iliflkin befl potansiyel alan ya da, bir baflka deyiflle, kuruluflun kendi süreçlerinde yer alan ve müflterilerin kötü hizmet kalitesi alg›lamalar›na neden
olabilecek befl potansiyel fark ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu tan›mlanan potansiyel
alanlardan ilk dördü hizmet sa¤layan kuruluflun kendi içinde oluflabilecek
problem alanlar›n› (1 – 4. farklar) ifade ederken, sonuncusu müflterilerin alg›lad›¤› hizmet kalitesi problemine (5. fark) karfl›l›k gelmektedir (fiekil 2).
fiekil 2: Hizmet Kalitesine ‹liflkin Kavramsal Model

(Kaynak: Zeithaml vd., 1990; 36)
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1. fark; Müflteri beklentilerini bilmemek: Müflterilerin beklentileri ile yönetimin bu beklentilere iliflkin alg›lamalar› aras›ndaki farkl›l›kt›r.
2. fark; Uygun olmayan hizmet kalitesi standartlar›: Yönetimin müflteri
beklentilerine iliflkin alg›lamalar› ile
firman›n hizmet kalitesi için belirledi¤i spesifikasyonlar aras›ndaki farkl›l›kt›r.
3. fark; Hizmet performans›n›n fark›:
Hizmet kalitesine iliflkin belirlenen
spesifikasyonlar ile gerçekten sunulan hizmet aras›ndaki farkl›l›kt›r.
4. fark; Verilen sözlerin gerçeklefltirilen hizmetlerle uyuflmamas›: Hizmetin sunumu ile hizmetin sunumu hakk›nda müflterilere verilen dolayl› veya
do¤rudan bilgiler aras›ndaki farkl›l›kt›r.
5. fark, müflteri taraf›ndan beklenen
ve alg›lanan kalite aras›ndaki farkl›l›¤›
temsil etmektedir. Müflterilerin di¤er
müflterilerden edindikleri bilgiler, kiflisel özellikleri, geçmiflte yaflad›klar›
tecrübeler ve hizmet sa¤lay›c›lar›n›n
dolayl› ya da do¤rudan olarak verdikleri mesajlar müflterilerin hizmete iliflkin beklentilerini belirleyen temel faktörler olarak tan›mlanmaktad›r. Bu
fark, hizmet sa¤lay›c› aç›s›ndan hizmet kalitesinin sunumu ile ba¤lant›l›
olan di¤er dört fark›n büyüklü¤üne
ve yönüne ba¤l› olarak de¤iflmektedir.
Fark modeli hizmet kalitesini,
Toplam Hizmet Kalitesi = ∑ j =1 (Aij − Bij )
k
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ile modellemektedir. Burada, k: kalite
özelliklerinin say›s›n›,: Aij j özelli¤i için
sunulan i hizmetine iliflkin alg›lama
performans›n›,: Bij j özelli¤i için beklenen hizmet kalitesini göstermektedir
(Seth vd., 2005; 917).
Zeithaml, Parasuman ve Berry 1988
y›l›nda gelifltirdikleri SERVQUAL ölçe¤i ile fark modelinin kullan›labilir hale
gelmesini sa¤lam›fllard›r. Literatürde
yayg›n olarak kullan›lan ölçeklerden
biri olan SERVQUAL, müflterilerin hizmet kalitesine iliflkin alg›lamalar›n›
de¤erlendirmek ve anlamak için kullan›lmaktad›r. ‹lk çal›flmalar›nda 10
genel hizmet kalitesi karakteristi¤i tan›mlamalar›na ra¤men, daha sonra
yap›lan çal›flmalar sonucunda SERVQUAL için ölçek befl kalite karakteristi¤ine indirgenmifltir (Zeithaml vd.,
1990; 25): Güvenirlik; heveslilik; fiziksel unsurlar; inan›l›rl›k (iletiflim, yetkinlik, güvenilirlik, nezaket, güvenlik); empati (eriflim ve müflterileri anlama).
SERVQUAL modeli üzerinde 1991 ve
1994 y›llar›nda çeflitli güncellemeler
gerçeklefltirilmifltir. En son geniflletilmifl hali, çal›flanlar› yönetmek için firmalarda uygulanan iletiflim ve kontrol süreçlerine iliflkin daha fazla faktörü içermektedir (Seth vd., 2005; 918).
Hizmet kalitesini ölçmede ve iyilefltirmede yayg›n olarak kullan›lan Fark
Modelinde tan›mlanan farklar, ayn›
zamanda etkili bir hizmet kalite kont
rol sistemi oluflturmada kritik ipuçlar›
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sa¤lamaktad›r. fiekil 3’te bu amaçla kullan›labilecek bir süreç haritas› bulunmaktad›r. Bu süreç haritas›nda sol tarafta yer alan befl kutu, kavramsal modelde (fiekil 2) tan›mlanan befl farka karfl›l›k gelmektedir. Bir kalite kontrol sürecinin nihai karar vericisi müflteriler oldu¤undan ilk olarak müflterilerin kalite de¤erlendirmesi dikkate al›nmaktad›r. Bu nedenle, süreç 5. fark ile bafllamakta ve s›ras›yla 1. farktan 4. farka do¤ru akmaktad›r.
Özetle, hizmet kalitesinin süreklili¤inin sa¤lanabilmesi için izlenmesi gereken
üç önemli aflama bulunmaktad›r. Bunlar, hizmet kalitesine iliflkin müflteri alg›lamalar›n›n izlenmesi, hizmet kalitesinin sa¤lanmas›nda karfl›lafl›labilecek
problemlerin nedenlerinin tan›mlanmas› ve hizmet kalitesinin art›r›lmas› için
uygun düzeltici faaliyetlerin gerçeklefltirilmesidir. Fark modeli, kalite iyilefltirme ve bunun süreklili¤ini sa¤lama konusunda gerekli yönlendirmeleri sunmaktad›r.
fiekil 3: Hizmet Kalitesinin Sürekli Ölçümü ve ‹yilefltirilmesi için ‹zlenecek
Süreç Haritas›

(Kaynak: Zeithaml vd., 1990; 37)

Temmuz
Y › l :

-

2 0 0 7

A¤ustos
S a y › :

8 2

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 51
‹SMMMO Yay›n Organ›

3.3. Hizmet Kalitesi Modeli 3: Kurumsal Hizmet Kalitesi ‹yilefltirme
Modeli (Moore, 1987)
Moore taraf›ndan önerilen model, önceden tan›mlanm›fl ve bir kalite hareketine nas›l bafllanmas› gerekti¤ine iliflkin bir yol haritas› sunmaktad›r. Ancak
kalite problemlerinin ç›kabilece¤i alanlar› tan›mlamada yetersiz kalmaktad›r.
Genel olarak kurumsal kalite konular›n› ortaya ç›karmaya yönelik bir çerçeve
sa¤lamaktad›r (fiekil 4). Modelde alt› ad›m bulunmaktad›r, bunlardan 2., 3.
ve 4. ad›mlar modeli kritik bileflenlerini göstermektedir. 4. ad›m›n temel ç›kt›s›, kalite aksiyon plan›d›r. Bu plan, genellikle, a) bir amaç ifadesini, b) öncelik s›ras›n›, c) önerilen iyilefltirme faaliyetlerinin tan›m›n›, d) bir uygulama
program›n› ve e) gerekli kaynaklar listesini içermektedir. Önerilen izleme sisteminin hem iç hem de d›fl müflteri memnuniyetini ölçmesi beklenmektedir
(Ghobadian vd., 1994; 58).
fiekil 4: Kurumsal Hizmet Kalitesi Modeli
Kalite probl eml erinin tan›mlanmas›
Personel ve finansal kaynaklar› n
sa¤lanmas›
Kalite iy ileflt irme program› ile di¤er
kurumsal program lar›n birbirine
entegrasyonu
Kalite iy ileflt irme giriflim lerinin
önemini n vurgulanmas›

Kalite problem lerinin büyüklü¤ünün
de¤erlendiri lmesi
Köt ü kalitenin ortaya ç›kma
nedenlerinin t an›ml anmas›
Köt ü hizmet kalitesinin maliyetinin
tahmi n edilmesi

‹ç ve d›fl müflt erilerin
tan›m lanmas›
Beklentilerin ort aya
ç›kar›lmas›

1. ad›m
Üst yönetimin
taahhüdü nü alma

2 . ad›m
Müflt eri beklentisi ni
t an›ml ama

3. ad›m
Performans
de¤erlendirme

6. ad›m
Performans izleme

5 . ad›m
Stratejin in
uygulanmas›

4. ad›m
Kalite stratejisi
gelifltirme

Kal ite iyileflt irme program›n›n
etkinli¤ inin de¤erl endirilmesi
Standartlar›n ve plan lar›n gözden
geçirilmesi
Müfl terilerde gerçekleflen de¤iflikli klerin
tan›m lanmas›

Kültürün de¤ifl tirilmesi
Performans›n art›r›lmas›
Maliyet lerin düflürülmesi

Kalite politi kas›
Kal ite hedefler i
Kalite standartlar›
Kalite aksiyon planlar›
‹zleme si stemleri

(Kaynak: Ghobadian vd., 1994; 58).

3.4. Hizmet Kalitesi Modeli 4: Niteliksel Hizmet Kalitesi Modeli
(Haywood-Farmer, 1988)
Haywood ve Farmer, müflteri tercihlerini ve beklentilerini tutarl› bir flekilde
karfl›l›yorsa, hizmet iflletmesini yüksek kaliteli bir iflletme olarak tan›mlamaktad›r. Buna göre, niteliklerin çeflitli gruplara ayr›lmas›, bir hizmet kalitesi modelinin gelifltirilmesi için ilk ad›md›r. Haywood ve Farmer’a göre, genel olaHakemli Yaz›lar
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rak, hizmetlerin fiziksel olanaklar› ve süreçler, insanlar›n davran›fl› ve profesyonel yarg›lama fleklinde üç temel niteli¤i bulunmaktad›r. Her bir nitelik çeflitli faktörlerden oluflmaktad›r. Öne sürdükleri modelde, her bir nitelik seti bir
üçgenin uç k›sm›na karfl›l›k gelmektedir (fiekil 5). Di¤erlerini d›fllayarak bu niteliklerden birine daha fazla odaklanma durumunda baz› sorunlar ortaya ç›kabilmektedir. Model, ba¤lant› ve etkileflim derecesine, iflgücü yo¤unlu¤una
ve hizmetin kifliye özel sunulma derecesine ba¤l› olarak farkl› tipteki hizmet
ortamlar›na göre haritalanmaya çal›fl›lm›flt›r. Örne¤in, müflterilerle özel ba¤lant› kurma ve iflgücü yo¤unlu¤u aç›s›ndan düflük seviyede olan hizmetler,
modelin fiziksel olanaklar ve süreç özelliklerine daha yak›n durumdad›r. Bu
durum için model, ekipman›n güvenilir olmas›n› ve müflteri aç›s›ndan kullan›m kolayl›¤›n› sa¤lamaya daha fazla önem verilmesi gerekti¤i yönünde öneri sunmaktad›r (Seth vd., 2005; 919-920).
Bu modelin en önemli özelli¤i, profesyonellik, yarg›lama, nasihat, otonomi, teflhis, öz-disiplin, bilgi ve takdir edebilme gibi karakteristiklerin sadece hukuk, t›p,
e¤itim vb. gibi meslekler için de¤il, pek çok hizmet iflletmesinin çal›flanlar›n›n faaliyetleri için önemli oldu¤una dikkat çekmesidir (Dotchin ve Oakland, 1994; 35).
fiekil 5: Niteliksel Hizmet Kalitesi Modeli

(Kaynak: Seth vd., 2005; 919)
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3.5. Hizmet Kalitesi Modeli 5:
Performans Bazl› Hizmet Kalitesi
Modeli (Cronin-Taylor, 1992)
Bu modele göre, hizmet kalitesini en
iyi aç›klayan faktör, yaln›zca alg›lamalard›r. Cronin ve Taylor, fark modelini, hizmet kalitesini kavramsallaflt›rmas› ve ölçümüne yönelik incelemifller ve yaln›zca hizmet kalitesinin performans›n› ölçen SERVPERF adl› bir
model öne sürmüfllerdir. SERVPERF’
göre, hizmet kalitesi bir müflteri davran›fl› olarak kavramsallaflt›r›labilir, bu
nedenle hizmet kalitesinin tek ölçütü
performans olmal›d›r (Seth vd. 2005; 920).
k

Hizmet Kalitesi = ∑ j=1 Aij
Cronin ve Taylor, tan›mlad›klar› bu
modelde, beklentileri ve önem a¤›rl›klar›n› ihmal edip, yaln›zca alg›lamalar›n de¤erlendirilmesi gerekti¤ini savunmaktad›rlar.
4. GENEL DE⁄ERLEND‹RME
Muhasebe skandallar› sonucu yapt›¤›
denetimin yüksek kalitede oldu¤u kabul edilen Arthur Andersen’›n denetim kalitesinin sorgulanmas›, tüm denetim flirketleri ile ilgili soru iflaretlerini ortaya ç›karm›flt›r. Tüm dünyada
denetim hizmetinin kalitesi sorgulanmaya ve denetim raporlar›n›n güvenilirli¤i tart›fl›lmaya bafllam›flt›r. Bu kapsamda denetim kalitesini art›r›c› yönde ulusal ve uluslararas› düzeyde düzenlemeler ortaya ç›km›flt›r. Denetimde kalite ve denetimde kalite güvenHakemli Yaz›lar
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ce sistemi kavramlar› ön plana ç›km›flt›r. Bu geliflmelere ›fl›k tutmas›
amac› ile bu çal›flmada kalite, hizmet
kalitesi ve kalite güvence sistemi kavramlar› genel bir çerçevede aç›klanm›flt›r.
Hizmet kalitesine iliflkin modellerin
her biri hizmet iflletmelerinin kalite
güvence ve kalite iyilefltirme amaçl›
faaliyetlerine farkl› bak›fl aç›lar› ve
farkl› vurgulamalar› ile katk› sa¤layabilmektedir. Örne¤in, Alg›lanan Hizmet Kalitesi Modeli, hizmet kalitesini
etkileyen faktörleri ortaya koymakta
ve müflteri memnuniyetini sa¤laman›n yolu olarak, firman›n beklenen
hizmet ile alg›lanan hizmeti birbiriyle
karfl›laflt›rmas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Fark Modeli bir çeflit tan›
koyma arac› niteli¤i tafl›maktad›r. Kurumsal hizmet kalitesi iyilefltirme modeli, bir kalite program›n›n bafllat›lmas›na yard›mc› olacak makro bir
plan sunmaktad›r. Niteliksel Hizmet
Kalitesi Modeli, en önemli üç hizmet
niteli¤ini kullanarak hizmet iflletmelerinin iflleyifl biçimine ba¤l› olarak kalite denge noktalar›n› tan›mlamaktad›r. Performans Bazl› Hizmet Kalitesi
Modeli ise hizmet kalitesinin ölçümüne dair bir yaklafl›m sunmaktad›r.
‹deal bir kalite modelinin, hizmet iflletmesi yönetimine kaliteyi belirleyen
faktörlerin belirlenmesi, kalite problemlerinin ortaya ç›kar›lmas›, gözlenen bir kalite probleminin nedenlerinin saptanmas› ve olas› düzeltici faaliTemmuz
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yetleri sunmas› gibi konularda yön
göstermesi beklenmektedir (Ghobadian vd., 1994; 64).
Kavramsal modeller k›yaslan›rken
afla¤›daki faktörlere göre de¤erlendirilmesi uygun görülmektedir (Seth
vd., 2005; 915).
• Hizmet kalitesini etkileyen faktörlerin tan›mlanmas›

daha fazla uygulanmaktad›r. Uygun
metodolojilerle birlikte, fark modeli
güçlü bir tan›lama ve tasar›m arac›
olarak kullan›labilmektedir. Her flirkete uyan tek bir model bulunmad›¤›ndan her bir denetim flirketi de
kendisine uygun bir modeli temel alarak verdi¤i hizmette kaliteyi sürekli
olarak art›rmay› amaçlamak zorundad›r.

• Ele al›nan hizmetlere uygunlu¤u
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TMS-18 HASILAT STANDARDI VE
A.B.D. DÜZENLEMELER‹NE GÖRE
“‹fiLEM‹N AYRIfiTIRILMASI”

“IDENTIFICATION OF THE TRANSACTION”
ACCORDING TO TMS 18 REVENUE 1AND U.S.
REGULATIONS
Doç. Dr. Serdar ÖZKAN*

ÖZ
inansal raporlama standartlar›nda yer alan has›lat yönlü tan›m ve aç›klamalar›n pek ço¤u birden fazla bilefleni olan sat›fl ifllemleri dikkate al›nmadan ortaya koyulmufltur. Birden fazla bilefleni olan sat›fl ifllemi, birden
fazla teslimi gerektiren ifllemler olarak da tan›mlanabilir.

F

Bir sat›fl ifllemi ile ilgili uygun muhasebelefltirme yöntemlerini ortaya koyabilmenin en iyi yolu kuflkusuz sat›fl iflleminin dayand›¤› sözleflmenin analiz edilmesidir. Bununla birlikte bir sat›fl iflleminin tamamlan›p tamamlanmad›¤›na
iliflkin en iyi kan›t da yine ilgili yaz›l› veya sözlü sözleflmelerdir.
Baz› durumlarda bir sat›fl ifllemi ile ilgili birden fazla sözleflme söz konusu oldu¤u halde, özün önceli¤i gere¤i bu sözleflmeler tek bir sözleflmenin parçalar› fleklinde dikkate al›nmak durumundad›r
Bu çal›flma ana ve yan sözleflmelerin analizinin önemini vurgulamak, bir sat›fl
iflleminin birden fazla bilefleni olan bir ifllem olup olmad›¤›n› tart›flmak, e¤er
birden fazla bilefleni olan bir ifllem ise her teslimin do¤as›n› analiz etmek ve
toplam has›lat tutar›ndan her teslime düflen pay› bulmak için kullan›labilecek
yöntemleri ortaya koymak üzere haz›rlanm›flt›r.
1 TMS 18 - Revenue is a direct translation of IAS 18 – Revenue into Turkish. TMS 18 is an official
publication of Turkish Accounting Standards Board and effective since 2005.
* Dokuz Eylül Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dal›
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Çal›flmada teknik olarak temelde 18
Nolu Türkiye Muhasebe Standard›
“Has›lat” (TMS 18) esas al›nmaktad›r. Ancak TMS 18’in aç›klama getirmedi¤i konularda anlamay› kolaylaflt›rmak amac›yla A.B.D. düzenlemelerinden de yararlan›lm›flt›r.
ANAHTAR KEL‹MELER: TMS 18 Has›lat, Teslim, Göreceli Makul De¤er
Yöntemi, Kalan Yöntemi, Sözleflme,
Yan Sözleflmeler, ‹fllemin Ayr›flt›r›lmas›.
ABSTRACT
In financial reporting standards most
of the “revenue” related definitions
and interpretations do not consider
the multiple-element transactions.
Basically the multiple-element transactions can be defined as the transactions including more than one deliveries. These kind of transactions
require deeply understanding of
each element for proper revenue recognition.
In order to apply appropriate accounting treatments to a sales transaction it is also vital to analyze the agreement(s) which the transaction is
based on. Additionally the best type
of evidence for sales transactions are
the written or oral sales agreements.
In some cases even though there
may exist more than one agreement
related to a transaction, substance
over form principle do require these
agreements to be treated as subparts of one agreement.
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This study is devoted to emphasize
the importance of agreement analysis (including side letters), to discuss
whether a transaction is a multiple –
element transaction or not, to analyze the nature of each delivery if the
case is a multiple element transaction and to provide revenue allocation
methods to determine each delivery’s revenue.
The main technical base of this study
is Turkish Accounting Standard 18 –
Revenue (TAS 18). In order to increase the understanding of the readers,
some explanations are also supported by the revenue related U.S. regulaitons where TAS 18 is silent.
KEYWORDS: Turkish Accounting
Standard - 18 Revenue (TMS 18), Delivery, Agreements, Side Letters, Relative Fair Value Method, Residual
Method, Identification of the Transaction.
G‹R‹fi
Baflta Kavramsal Çerçeve, TMS-1 ve
TMS-18 olmak üzere muhasebe standartlar›nda genelde gelir özelde de
has›latla ilgili getirilen tan›m ve aç›klamalar, has›lat yaratan ifllemin tekil
bir ifllem oldu¤u durumunu esas almaktad›rlar. Di¤er bir deyiflle tan›m
ve aç›klamalar has›lat›n yarat›lmas›nda iflletmenin yerine getirmeyi taahhüt etti¤i tek bir ifllem oldu¤u düflünülerek getirilmifltir. Kavramlar›n taHakemli Yaz›lar
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n›t›lmas› ve temel bilgilerin verilmesi
anlam›nda standart haz›rlayanlar›n
böyle bir yaklafl›m› benimsemelerini
anlay›flla karfl›lamak gerekmektedir.
Örne¤in bir çiçekçi dükkan›nda, müflterinin istedi¤i buketin bedeli karfl›l›¤›nda müflteriye teslim edilmesi ifllemi ele al›nd›¤›nda, sat›c›n›n taahhüdünün “bedeli karfl›l›¤›nda çiçek teslimi” oldu¤u kolayl›kla anlafl›lmaktad›r
ve ifllemin has›lat say›lmas› için aranan koflullar teslim taahhüdünden
hareketle kolayl›kla araflt›r›labilmektedir.
Ancak günümüzde iflletmeler has›lat
elde ettikleri alanlar› geniflletmek ve
rekabet avantaj› yaratmak amac›yla,
müflterilerine içerisinde birden fazla
bilefleni olan mal ve hizmet paketleri
sunmaktad›rlar (Deloitte and Touche, 2003, 1). Bugün s›kça rastlanan;
• Müflteri deste¤i ile birlikte yaz›l›m
sat›lmas›,
• Montaj ve e¤itim hizmeti dahil
müflterilere özel ekipmanlar›n üretilip
sat›lmas›,
• Hatt› ile birlikte cep telefonu sat›lmas› vb.
ifllemler birden fazla bilefleni olan ifllemlerdendir.
Bu flekilde birden fazla bilefleni olan
ifllemlerde bileflenlerin ayr›flt›r›lmas›,
ifllemin muhasebelefltirilmesi ve mali
tablolarla iliflkilendirilmesine yard›mc›
olmaktad›r.
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Di¤er yandan bir sat›fl ifllemine iliflkin
has›lat tutar›n›n ne zaman mali tablolara al›naca¤›na iliflkin en iyi gösterge
sat›fl sözleflmesinin analizine dayanmal›d›r. Sat›fl sözleflmesinin yaz›l› veya sözlü olmas›n›n yan›s›ra hangi flekilde olursa olsun elbette sözleflme
analiz edilirken özün önceli¤i ilkesine
s›k› s›k›ya ba¤l› kal›nmas› gerekmektedir. Zira uygulamada birden fazla
sözleflmenin asl›nda tek bir sat›fl ifllemine ait olarak birlefltirilerek analiz
edilmesi gerekebilmektedir.
Bir sat›fl ifllemiyle ilgili olarak has›lat›n
do¤ru bir flekilde ölçülmesi, raporlanmas› ve sunulmas›n› sa¤lamak üzere,
çal›flman›n birinci bölümünde sözleflmelerin önemi ve analizi, birden fazla sözleflmenin birlefltirilmesini gerektiren durumlar ile bir sözleflmenin bileflenlerine ayr›lmas›n› gerektiren durumlar ele al›nm›flt›r.
Çal›flman›n ikinci bölümünde bir sat›fl
iflleminin birden fazla bilefleni olmas›
durumunda her bileflenin do¤as› ve
teslimine iliflkin yap›lmas› gereken
analizlerle, bir iflleme iliflkin has›lat›n
birden fazla teslime paylaflt›r›lmas›nda kullan›labilecek yöntemler üzerinde durulmufltur. Sonuç bölümünde
konuya iliflkin olarak uygulamac›lara
önerilerde bulunulmufltur.
Çal›flmada temel olarak TMS 18 esas
al›nm›flt›r. Ancak TMS 18’in yeterli
düzeyde aç›kl›k getirmedi¤i alanlarla
ilgili olarak A.B.D. düzenlemelerin-
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den yararlan›lm›flt›r. Benzer flekilde
anlafl›l›rl›¤› artt›rmak üzere aç›klamalar olanakl› oldu¤u ölçüde örneklerle
desteklenmeye çal›fl›lm›flt›r.
1.SÖZLEfiMEN‹N ANAL‹Z‹
Çal›flman›n bu bölümünde sözleflmenlerin analizinin önemi, sözleflemelerin birlefltirilmesini gerektiren
koflullar, yan sözleflmeler ve bir ifllemin bileflenlerine ayr›lmas›na iliflkin
aç›klama ve örnekler verilmifltir.
1.1. ‹fllemlerin Birlefltirilmesi –
Yan Sözleflmeler
Has›lat yaratan ifllemle ilgili koflullar›n
tümünün birden sa¤lanm›fl olup olmad›¤›n› anlaman›n en iyi yolu taraflar›n birbirlerine olan taahhütlerinin yer
ald›¤› sözleflmelerin incelenmesidir.
‹flletmelerin farkl› mal ve hizmetler ya
da farkl› müflteri tipleri için farkl› sözleflmeler yapabildi¤i de bilinmektedir.
‹flletmeler bunlar›n ötesinde de¤iflik
nedenlerle çok çeflitli flartlar içeren
farkl› sözleflmeler de yapabilmektedirler.
Dolay›s›yla bir sat›fl iflleminde has›latla ilgili koflullar›n sa¤lanm›fl olup olmad›¤›na, o sat›fl iflleminin ait oldu¤u
kategoriye iliflkin standart sözleflme
koflullar›na bakarak de¤il, özel olarak
o sat›fl ifllemi için yap›lm›fl sözleflmedeki flartlar›n analiz edilerek karar verilmesi gerekmektedir. Di¤er bir ifadeyle her sözleflme ayr› ayr› ele al›nmal›d›r.
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Baz› durumlarda iflletmeler aras›nda
birden fazla sözleflme söz konusu
olabilmektedir. Örne¤in al›c›n›n bir
sat›fl ifllemiyle ilgili olarak iade hakk›
olmamas›na ra¤men, taraflar aras›ndaki tüm sat›fl ifllemleri için geçerli
olan genel bir sözleflmeye göre iade
hakk› do¤maktad›r.
Ayn› konuya iliflkin olarak TMS -18’in
13. maddesinde “...birbiriyle ba¤lant›l› bir ifllemler serisinin bir bütün olarak de¤erlendirilmedi¤i takdirde ticari etkisinin anlafl›lamad›¤› durumlarda, muhasebelefltirilme ilkeleri iki veya daha çok iflleme birlikte uygulan›r.
Örne¤in, bir iflletme mal satarken ayn› anda bu ifllemin etkisini ortadan
kald›racak biçimde mallar› ileri bir tarihte geri sat›n almak üzere ayr› bir
anlaflma yapabilir; bu durumda iki ifllem birlikte de¤erlendirilir” ifadelerine yer verilmifltir.
Böyle durumlarda bir sat›fl ifllemi ile ilgili analizler yap›l›rken, hem o sat›flla
ilgili sözleflmenin hem de taraflar aras›ndaki genel sözleflmenin dikkate
al›nmas› gerekmektedir.
Bundan baflka taraflar belli bir sat›fl
sözleflmesiyle ilgili olarak “yan sözleflmeler (side letter)” de yapabilmektedirler.
Yan sözleflme ana sat›fl sözleflmesiyle
ayn› anda yap›lm›fl ise yan sözleflmenin ana sözleflmenin tamamlay›c›s›
oldu¤u düflünülmelidir.
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E¤er yan sözleflme ana sözleflmeden
sonra yap›lm›fl ise, yan sözleflmenin
ana sözleflmede de¤ifliklik yapmak
üzere imzaland›¤› düflünülmelidir
(Deloitte and Touche, 2004, 1). Her
iki koflulda da bir sat›fl sözleflmesi
yan sözleflmelerle birlikte ele al›nmal›d›r ve has›lat›n kazan›lm›fl olmas›
için gerekli olan koflullar sat›fl ifllemi
ile ilgili tüm sözleflmelerde araflt›r›lmal›d›r.
‹fl hayat›nda kimi zaman da birbirleriyle son derece iliflkili bileflenlerin tek
bir sözleflmede toplanmay›p birden
fazla sözleflmeye da¤›t›ld›¤›na da
rastlanmaktad›r. Böyle durumlarda
yine özün önceli¤i ilkesi gere¤i birden fazla sat›fl sözleflmesinin tek bir
has›lat ifllemine ait birbirini tamamlayan sözleflmeler olduklar› ve bir arada de¤erlendirilmeleri gere¤i ortaya
ç›kmaktad›r. Hatta birden fazla sözleflme bir araya getirildi¤inde bile ifllemin “tek bilefleni olan has›lat ifllemi“
fleklinde de¤erlendirilmesi söz konusu olabilmektedir.
TMS-18’de farkl› sözleflmelerin hangi
koflullarda bir arada tek bir sözleflme
olarak düflünülebilece¤ine iliflkin detayl› bilgiler verilmezken, muhasebe
standartlar› setinin bütününü aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, TMS-11 ‹nflaat Sözleflmeleri standard›n›n 7-10 maddelerinde farkl› inflaat sözleflmelerin bir arada ya da ayr› ayr› de¤erlendirilmesine
iliflkin koflullara yer verilmektedir.
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A.B.D. düzenlemelerinde ise genel
olarak tüm has›lat yaratan sözleflmeler için geçerli olabilecek ve farkl› sözleflmelerin bir arada tek bir sözleflme
olarak düflünülmesine yönelik koflullar aç›k bir liste halinde afla¤›da görülmektedir (AICPA, TPA 5110.39).
• Sözleflmelerin k›sa bir zaman aral›¤› içerisinde toplu halde pazarl›k edilerek haz›rlanmas›, bir sözleflmedeki
ifllemin kendinden önceki sözleflmede belirtilen ifllemin baflar›s›na ba¤l›
olarak belirlenmifl olmas›.
• Sözleflmelerin ayn› müflteriyle imzalanm›fl olmas›.
• Sözleflmede yer alan bileflenlerin ayn›
projenin ya da iflin parçalar› olmas›
• Farkl› bileflenlerin foksiyon, teknoloji ve tasar›m bak›m›ndan birbirleriyle yak›n iliflki içerisinde olmalar›.
• Al›c›n›n bir ya da birden fazla sözleflmede belirtilen tutarlar› bir baflka
sözleflmede belirtilen ifllemin baflar›s›zl›¤›na ba¤l› olarak geri isteme hakk›n›n bulunmas›.
• Bir sözleflmedeki bir ya da daha
fazla bileflenin bir baflka sözleflmedeki bileflenlerden ba¤›ms›z olarak kullan›lam›yor olmalar›.
• Bir sözleflmedeki ödeme koflullar›n›n bir baflka sözleflmenin baflar›s› ile
iliflkili olmas›.
Bu listede öneri olarak getirilen koflullar›n bir ya da birkaç›n› içeren örnekler afla¤›da görülmektedir.
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Örnek 1: Birden Fazla Sözleflmenin Bir Arada De¤erlendirilmesi I
Olay: Otel iflletmesi ile seyahat acentesi aras›nda turizm sezonu boyunca
onbefl günde bir gelecek gruplar için
50 odal›k bir anlaflma yap›lm›flt›r. Buna göre otel iflletmesi oda bafl› geceleme için 20 YTL. alacakt›r. Konaklama bedelleri acenta taraf›ndan her
kafile ayr›l›rken nakit olarak ödenecektir
Otel iflletmesi ile ayn› acenta aras›nda yap›lan bir baflka anlaflmaya göre
de, müflteriler otelde kal›rken otelin
kendisinden kaynaklanan ve müflterilerin tatil standartlar›nda düflüfl olmas›na neden olabilecek sorunlar›n ortaya ç›kmas› halinde acenta, flikayetçi
olan müflterilerle ilgili konaklama bedellerini ödemeyecektir.
Çözüm: Bu sözleflmeler birarada de¤erlendirilmelidir. Buna göre her kafilenin konaklama bedelleri acenta ile
flikayet olmad›¤› konusunda mutab›k
kal›nmadan has›lat olarak muhasebelefltirilmemelidir.
Örnek 2 Birden Fazla Sözleflmenin Bir Arada De¤erlendirilmesi II
Olay: X ‹flletmesi yaz›c› ve kartufl üretip satmaktad›r. Bu yaz›c› ve kartufllar
yaln›zca X ‹flletmesine ait perakende
sat›fl ma¤azalar›nda sat›lmaktad›r.
Yaz›c›larla birlikte kartufl verilmemektedir.
Y iflletmesi ile 100 adet yaz›c› sat›fl›
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konusunda sözleflme yap›lm›flt›r. Ayn› anda bir baflka sözleflme ile de 100
adet kartufl sat›fl› konusunda anlaflmaya var›lm›flt›r.
Çözüm: Yaz›c›lar kartufl olmadan
kullan›lamad›klar›ndan ve kartufllar›
da bir baflka yerden sat›n alma olana¤› bulunmad›¤›ndan bu iki sözleflme
bir arada de¤erlendirilmelidir.
1.2. ‹fllemin Bileflenlerine
Ayr›flt›r›lmas›
Has›lat yaratan ifllemin hangi bileflenlerden olufltu¤unu anlamak için sat›fl
sözleflmesinin dikkatle incelenmesi
gerekmektedir. Sat›fl sözleflmesi taraflar›n karfll›l›kl› olarak yerine getirmekle yükümlü olduklar› ifllevleri kapsamaktad›r.
Sözleflmenin birden fazla bilefleni oldu¤u belirlendi¤inde, has›latla ilgili ilkelerin her bileflene ayr› ayr› uygulanmas› beklenir. Bu uygulaman›n en temel sonucu kuflkusuz has›lat tutar›n›n her bileflene paylaflt›r›lacak olmas›d›r.
TMS 18 Has›lat standard›nda bu konuya iliflkin aç›klama afla¤›daki gibidir
(TMS 18, m.13):
“Bu Standarttaki muhasebelefltirilme
ilkeleri genellikle her bir iflleme ayr›
ayr› uygulan›r. Ancak baz› durumlarda, muhasebelefltirme ilkelerini ifllemin özünü yans›tabilmek amac›yla,
tek bir ifllemin ayr›flt›r›labilir k›s›mlar›na ayr› ayr› uygulamak gerekebilir.
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Örne¤in, bir ürünün sat›fl fiyat› ayr›flt›r›labilir nitelikteki sat›fl sonras› servis
tutar›n› da içeriyorsa, bu tutar›n has›lat olarak muhasebelefltirilmesi ertelenerek, servis hizmetinin verildi¤i
dönem boyunca has›lat olarak finansal tablolara yans›t›l›r.”
Bir sat›fl sözleflmesi ilk bak›flta birden
fazla bilefleni olan bir sat›fl sözleflmesi fleklinde tan›mlan›yor olsa da, daha
dikkatli bir bak›fl aç›s›yla tek bir bilefleni olan sat›fl sözleflmesi olarak da
de¤erlendirilebilmektedir. Böyle durumlarda has›lat iflleminin tek bileflenli oldu¤u, sözleflmede s›ralanan
taahhütlerin farkl› bileflenler de¤il de
tek bir bileflenin alt parçalar› oldu¤u
fleklinde bir yorum yap›lmal›d›r.
Bir sözleflmenin birden fazla bilefleni
olan bir has›lat ifllemine ait olup olmad›¤›n›n anlafl›lmas›nda, muhasebedeki özün önceli¤i ilkesinden hareketle, sözleflmenin fleklinden çok içeri¤inin ve bileflenlerin birbirleriyle iliflkilerinin de dikkate al›nmas› gerekmektedir.
2. TESL‹M
Bir has›lat yaratan ifllemle ilgili olarak,
has›lat›n kazan›lm›fl say›lmas› için taraflar›n üzerilerine düflenleri yerine
getirmifl olmalar› gerekmektedir.
Bir sat›fl sözleflmesinde taraflar›n yerine getirmesi gereken sorumluluklar
mal›n teslimi ya da hizmetin verilmesiyle sonuçlanacak bir sürecin parça-
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lar› fleklinde alg›lanmal›d›r. Sözleflmede yer alan bu parçalar›n her birisinin
yerine getirilip getirilmedi¤inin anlafl›lmas›, sonuçta mal tesliminin ya da
hizmetin verilip verilmedi¤ine iliflkin
sorular› cevaplamaktad›r.
Teslim, sat›c›n›n sözleflmede taahhüt
ettiklerini gerçeklefltirmesi ve al›c›n›n
da teslim edilen de¤ere ulaflmas› fleklinde tan›mlanabilir (TAUBB ve DIMATTIA, 2004, 13.10).
Has›lat yaratan ifllemlerden baz›lar›nda teslim bir defada yerine getirilmektedir. Bu tür ifllemlerde teslim koflulunun gerçekleflip gerçekleflmedi¤i
kolayl›kla anlafl›lmaktad›r. Ancak baz›
ifllemlerde ise teslim belirli bir zaman
dilimine yay›labilmektedir. Böyle durumlarda dönemsellik ilkesi gere¤i,
belli bir raporlama döneminde teslimin ne kadarl›k k›sm›n›n yap›ld›¤›n›n
belirlenmesi ayr›ca önem kazanmaktad›r.
‹flletmenin üzerine düflenleri yerine
getirip getirmedi¤i, literatürde “performans” olarak de¤erlendirilmekte
ve teslimin bir defada gerçeklefltirildi¤i ifllemler için “tamamlanm›fl performans modeli (completed performance model)”, teslimin zamana yay›larak gerçeklefltirildi¤i ifllemler için ise
“parçal› performans modeli (proportional performance model)” kavramlar› üzerinde durulmaktad›r (TAUBB
ve DIMATTIA, 2004, 13.11).
“Tamamlanm›fl performans” modeli,
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daha çok mal ve mamul sat›fllar› için
rahatl›kla kullan›labilen bir modeldir.
Gerçekten de pek çok mal sat›fl›nda
mal›n al›c›ya teslim edilmesiyle sat›c›
üzerine düfleni yapm›fl, al›c› da istedi¤i de¤ere ulaflm›fl say›lmaktad›r.
“Parçal› performans modeli”nde has›lat, sözleflmede belirlenen sorumluluklar yerine getirildikçe parça parça
tahakkuk ettirilmektedir. Has›lat tutar› da belirli bir ana kadar yap›lanlar›n,
iflin tamamlanmas› için yap›lmas› gerekenlerin tümü içindeki göreceli oran›na ba¤l› olarak belirlenmektedir.
Parçal› performans modelinde sat›c›
üzerine düflenleri belli bir zaman dilimi içerisine yayarak yerine getiriken,
al›c› da ayn› flekilde elde edece¤i de¤erleri zamana yayg›n bir flekilde elde etmektedir. Sat›c› iflletme bu zaman
dilimi içerisinde birbirine benzer ifllevleri
yineliyor ise, has›lat bu ifllevlerden her
birisi yerine getirildikçe ayn› tutarda art›r›larak kazan›lm›fl say›lacakt›r. Ancak ifllevler birbirine benzer de¤il ise, has›lat
her ifllevin tüm ifllevler içerisindeki göreceli oran›na göre kazan›lm›fl say›lacakt›r.
Bir sözleflmede hangi teslimlerin oldu¤u
ve bu teslimlerin ne zaman hangi flartlarla yerine getirildi¤inin belirlenmesi, iflleme iliflkin has›lat›n muhasebelefltirilmesi ve mali tablolarla iliflkilendirilmesi
konusunda yard›mc› olmaktad›r.
Mal sat›fllar›nda has›lat›n sat›c› iflletme-

den yola ç›kt›¤›nda m› yoksa al›c› iflletmeye vard›¤›nda m› kazan›lm›fl say›laca¤› al›c› ve sat›c› aras›ndaki sözleflmeye
ba¤l›d›r. Örne¤in mallar al›c›ya gönderildi¤inde, mallarla ilgili sahiplikten do¤an
riskler al›c› mallar› teslim ald›¤› ana kadar sat›c› üzerinde ise has›lat teslim
an›nda kazan›lm›fl say›lmal›d›r2. Di¤er
bir ifadeyle bir mal sat›fl› ifllemiyle ilgili
olarak teslimin gerçekleflmesi, yaln›zca
mal›n al›c› iflletmeye fiziksel olarak ulaflt›r›lm›fl olmas› anlam›na gelmemelidir.
Teslim kavram›, belli bir sözleflme olmas›, mal›n al›c›ya fiziksel olarak teslim edilmesi, al›c›n›n mal›n gerekli kalite koflullar›na uygun olup olmad›¤›n› test etmesi ve kabul etmesi gibi daha genifl bir ifllemler süreci olarak düflünülmelidir (DELANEY vd., 2003, 245).
Birden fazla teslim içeren sözleflmelerde her teslimin ifllemin toplam has›lat›n›n bir parças›yla iliflkilendirilmesi
ideal durumdur. Ancak bir teslimle ilgili has›lat tutar› tahakkuk ettirilirken
bu teslimin sözleflmedeki di¤er teslimlerle iliflkileri de dikkate al›nmal›d›r.
Buna göre örne¤in bir teslim di¤er
teslimlerden ba¤›ms›z ise bu teslimin
gerçekleflmesi halinde söz konusu
teslime atanan has›lat rahatl›kla tahakkuk ettirilebilir. Ancak bir teslim
di¤er teslimlerle etkileflim halinde ise
birbirleriyle etkileflim halindeki bu teslimlerin toplam has›lat›, birbirleriyle
etkileflim halindeki tüm teslimler ger-

2 Uluslararas› Ticarette kullan›lan FOB-gemi bordas›nda teslim ve FOB- var›fl liman›nda teslim gibi.
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çekleflti¤inde mali tablolara al›nmal›d›r (FASB, EITF 00-21, p. 8).
‹çerisinde birden fazla teslim bulunan
sat›fl ifllemlerinde has›lat›n mali tablolara al›nmas›yla ilgili iki genel sorunla
karfl› karfl›ya kal›nmaktad›r.
Bunlardan ilki, herhangi bir teslimle
ilgili olarak sözleflmede yer alan bütün di¤er teslimler gerçekleflmeden
al›c›n›n bir fayda sa¤layam›yor olmas›d›r. Di¤er sorun ise sözleflmedeki
tüm teslimlerin bir paket halinde fiyatland›r›lm›fl oldu¤u durumlarda
toplam has›lat tutar›ndan her teslime
atanacak tutar›n belirlenemiyor olmas›d›r.
Yukar›da bahsedilen sorunlar muhasebelefltirme ifllemlerini zorlaflt›rmaktad›r. Ancak bundan daha önemli
olan finansal raporlama konusunda
yaflanabilecek problemlerdir. Çünkü
yukar›daki iki örnekte de teslimlerin
tümü belli bir raporlama dönemi içerisinde tamamland›¤›nda mali tablolarda has›lat›n raporlanmas› anlam›nda sorun kalmamaktad›r. Teslimlerin
birden fazla raporlama dönemine da¤›lmas› durumunda ise hangi döneme ne kadar has›lat atanaca¤› konusu aç›kl›k kazanmamaktad›r.
2.1. Teslimin Ba¤›ms›z Bir Teslim
Olabilme Koflullar›
Bir teslimin ba¤›ms›z bir teslim say›larak muhasebelefltirilebilmesi için afla¤›daki flartlara uygun olmas› gerekmektedir (FASB, EITF 00-21, p.9a):
Hakemli Yaz›lar
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1. Teslim edilenin al›c› için tek bafl›na
bir de¤er ifade etmesi gerekmektedir.
2. Henüz gerçekleflmemifl teslim ya
da teslimlerin makul de¤erlerinin güvenilir bir flekilde belirlenmifl olmas›
3. Sözleflmede al›c›ya teslim ald›klar›n› iade etme hakk› verilmesi durumunda, henüz gerçeklefltirilmemifl
teslimlerin sat›c›n›n kontrolunda olmas›.
Herhangi bir teslim yukar›da s›ralanan koflullar› sa¤l›yorsa ba¤›ms›z bir
teslim olarak de¤erlendirilmeli ve muhasebelefltirilmelidir. Bu koflullar› sa¤layan teslimin baflka teslimlerle
(önemsiz teslimler hariç) birlikte toplu olarak muhasebelefltirilmeleri uygun de¤ildir.
Bir teslimin ba¤›ms›z bir teslim olup
olmad›¤›n› anlamak için yukar›daki
koflullar› sa¤lay›p sa¤lamad›¤›na bakmak, bir emek ve kaynak gerektirmektedir. Çünkü e¤er bir teslim ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilmifl ise bunun için ayr› muhasebelefltirme ifllemleri yapmak gerekmektedir.
‹fl hayat›nda karfl›lafl›labilen baz› ifllemlerde fayda maliyet analizi yap›ld›¤›nda bir teslimin ba¤›ms›z bir teslim
olarak de¤erlendirilmesi yerine bir
baflka teslimle bir arada muhasebelefltirilmesi daha uygun olabilmektedir. Bu tür teslimler önemsiz teslimler
olarak de¤erlendirilebilirler.
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Bir teslim afla¤›daki koflullar› karfl›l›yorsa önemsiz say›lmamal›d›r (SAB104, 13A3c):
• Di¤er teslim edilenlerin ifllevlerini
yerine getirebilmesi için gereklidir ve
• Gerçekleflmedi¤inde al›c› önceden
teslim ald›klar›n› da iade etme ve
ödemelerini geri alma hakk›na sahiptir.
Örnek 3: Önemsiz Teslim
Olay: ‹flletme beyaz eflya sat›fl› yapmaktad›r. ‹flletmedeki genel kural gere¤i sat›lan her türlü eflyan›n montaj›
da iflletmeye aittir ve müflteriden bunun için ayr›ca bir bedel talep edilmemektedir.
Televizyon sat›fllar›nda müflterinin
tercihine ba¤l› olarak teslimat ya sat›fl
an›nda ma¤azada ya da müflterisinin
belirtti¤i baflka bir yerde (ev, iflyeri,
yazl›k vb.) gerçeklefltirilmektedir.
Sat›lan her televizyonun yan›nda kullanma k›lavuzu da verilmektedir ve
müflteriler normal flartlarda televizyonun montaj›n› kendileri de yapabilmektedirler.
Müflteri televizyonu ma¤azadan teslim almay› seçti¤inde televizyonun
montaj›n› kendisi yapmay› kabul etmifl olmaktad›r. Televizyonun montaj›, elektrik ve anten ba¤lant›s› yapmak ve kanallar› ayarlamaktan ibarettir.
Müflteri teslimat› evinde istedi¤inde
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ise, televizyon evden teslim edilmekte ve montaj› yap›lmaktad›r.
Çözüm: Televizyon gibi montaj› pek
çok müflteri için oldukça basit bir mal›n sat›lmas› durumunda, montaj
önemsiz bir teslim olarak de¤erlendirilebilir.
Buna göre, teslimat› ma¤azadan yap›lan televizyon sat›fllar› ile eve teslim
edilerek montaj› yap›lan televizyon
sat›fllar› için farkl› tutarlarda has›lat
kaydetmeye gerek yoktur.
2.2. Teslimin Al›c› ‹çin Tek Bafl›na
Bir De¤er ‹fade Etmesi
Birden fazla teslimi içeren sat›fl sözleflmelerinde, bir teslim gerçekleflti¤inde bu teslimin al›c› için tek bafl›na
bir de¤er ifade etmemesi, di¤er bir
ifadeyle al›c›n›n bundan fayda sa¤layam›yor olmas› durumunda, bu teslim ba¤›ms›z bir teslim de¤ildir ve
toplam sat›fl has›lat›ndan bir pay alarak muhasebelefltirilmemelidir.
Teslimin al›c› için tek bafl›na bir de¤erinin olmas›, teslim edilenin (örne¤in
mal) “pazarda baflka sat›c›lar taraf›ndan da sat›l›yor olmas› ya da al›c› taraf›ndan tekrar baflkalar›na sat›labilir
olmas›” fleklinde ifade edilebilir
(FASB, EITF 00-21, p.9a).
Örnek 4: Al›c› için Tek Bafl›na
De¤er ‹fade Eden Teslim I
Al›c› A, büroda kullan›lmak üzere bir
bilgisayar sat›n alm›flt›r. Sat›c› iflletme
Hakemli Yaz›lar
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bilgisayarla birlikte bir y›ll›k bak›m garantisi de sa¤lam›flt›r. Al›c› bilgisayar›
çal›fl›r vaziyette teslim alm›flt›r. Ayn›
bilgisayar baflka firmalar taraf›ndan
da sat›lmaktad›r.
Çözüm: Ayn› bilgisayar pazarda baflka firmalar taraf›ndan da sat›ld›¤›ndan ve istedi¤i takdirde al›c› bilgisayar› bir baflkas›na satabilece¤inden
dolay›, teslim al›nan bilgisayar al›c›
için tek bafl›na bir de¤er ifade etmektedir.
Örnek 5: Al›c› için Tek Bafl›na
De¤er ‹fade Eden Teslim II
Olay: X ve Y ‹flletmeleri aras›nda yap›lan sözleflmeye göre X ‹flletmesi
Y’ye y›kama ve kurutma makinesi
satm›flt›r. Her ne kadar X iflletmesi iki
makineyi bir arada satm›fl ise de bu
makineler piyasada baflka iflletmeler
taraf›ndan ayr› ayr› da sat›lmaktad›rlar. Y›kama makinesi teslim edildi¤i
halde kurutma makinesi henüz teslim edilmemifltir.
Çözüm: ‹ki makine de pazarda farkl›
firmalar taraf›ndan ayr› ayr› sat›labilmekte oldu¤undan ve Y iflletmesi isterse y›kama makinesini tekrar bir
baflkas›na satabilece¤inden, kurutma
makinesi henüz teslim edilmemifl olsa da y›kama makinesi teslimi al›c› Y
için tek bafl›na bir de¤er ifade etmek-

tedir.
Örnek 6: Al›c› ‹çin Tek Bafl›na
De¤er ‹fade Etmeyen Teslim
Olay: ‹flletme iflyeri için istedi¤i ölçülerde bir mobilya tak›m› siparifli vermifltir. Mobilya tak›m›na ait parçalar
paketler halinde teslim al›nm›flt›r ancak henüz monte edilmemifltir.
Çözüm: Parçalar al›c›n›n istedi¤i boyutlarda özel olarak haz›rland›¤›ndan
ve ayn› boyutlara sahip mobilya isteyen bir baflkas›n›n bulunarak sat›lmalar› pek olanakl› olmad›¤›ndan, parçalarla ilgili teslim montaj ifllemi gerçeklefltirilmedi¤i takdirde iflletme için
tek bafl›na bir de¤er ifade etmemektedir.
2.3. Teslimlerin Makul De¤erlerinin
Belirlenmesi
Birden fazla teslimi içeren sat›fl ifllemlerinde flüphesiz en önemli konular›n
bafl›nda her teslimin makul de¤erinin
belirlenmesi gelmektedir 3.
Teslimlere iliflkin makul de¤erlerin belirlenmesiyle, teslimlerin toplam has›lat tutar›ndan alacaklar› paylar belirlenmifl olacak ve teslimin muhasebelefltirmesi rahatl›kla yap›labilecektir.
Örne¤in bir grup mal sat›fl› ile ilgili
olarak, teslimi yap›lan mallar›n makul

3 TMS-18’de birden fazla bilefleni olan ifllemlerde makul de¤er belirlemesine iliflkin herhangi bir
aç›klama olmamakla birlikte, “makul de¤er” kavram› tek bileflenli sat›fl ifllemleri için aç›klanmaktad›r.
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de¤erlerinin belirlenmesinde, di¤er
bir deyiflle teslimi yap›lan her mal›n
toplam has›lat içerisinden alaca¤›
paylar›n belirlenmesinde, teslim edilen mallar›n maliyetleri, sözleflmede
belirlenmifl sat›fl fiyatlar›, bu teslimlerin yap›labilmesi için gerekli zaman
ölçütleri gibi pek çok araçtan yararlan›labilece¤i düflünülebilir. Ancak bu
ölçütlerden hiç birisi teslim edilen
mallar›n makul de¤erlerinin belirlenmesi için uygun yöntemler de¤ildir.
Muhasebelefltirmede kullan›lmas› gereken makul de¤erin FASB, EITF 0021’nin 9a no’lu paragraf›nda belirtilen “mal›n müflteri için tek bafl›na bir
de¤er ifade etmesi” kofluluyla ilgili
“pazarda baflka sat›c›lar taraf›ndan
da sat›l›yor olmas› ya da al›c› taraf›ndan tekrar baflkalar›na sat›labilir olmas›” fleklindeki aç›klamada bahsedilen ifllemlerde kullan›lan fiyata isabet
etmesi gerekmektedir . Dolay›s›yla
ba¤›ms›z teslimlerde toplam has›lat
tutar›n›n maliyet, sözleflmedeki sat›fl
fiyat›, harcanan zaman vb. ölçütlerle
belirlenmesi do¤ru sonuç vermeyecektir.
Genellikle birden fazla teslimi içeren
sözleflmelerde, sözleflmede yer alan
her bir kalemin fiyat› ayr› ayr› listelenmifl olsa bile, bu fiyatlar sözleflmenin
bütünü için yap›lan toplu bir pazarl›kla belirlenmifl olabilmektedir. Hatta
sözleflmedeki kalemler tek bafllar›na
al›nmak istenseler farkl› fiyatlarla sa-
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t›n al›nabileceklerdir. Dolay›s›yla sözleflmede yer alan fiyatlar has›lat›n da¤›t›lmas› için uygun de¤ildir. Matematiksel olarak da¤›t›m yap›labilse bile, bulunan de¤erler “makul de¤er”
anlay›fl›na uygun de¤ildir (KPMG,
2002, 4).
Ancak sözleflme yap›l›rken sözleflmenin bütün kalemleri için toplu olarak
de¤il de her kalem için ayr› ayr› pazarl›k yap›larak her kalemin fiyat› ayr›
ayr› belirlenmifl ise ve sözleflmedeki
kalemler ayr› ayr› sat›n al›nsalar yine
sözleflmedeki fiyatlar uygulanacak
ise, sözleflmedeki fiyatlar›n makul de¤eri ifade ettikleri düflünülebilir (AICPA, SOP 81-1, p.40).
2.4. Sat›fl Tutar›n›n Teslimlere
Paylaflt›r›lmas›nda Kullan›lan
Yöntemler
Has›lat›n birden fazla teslime da¤›t›lmas›nda iki yöntem kullan›lmaktad›r.
Bu yöntemler TMS’lerde yer almamakla birlikte, A.B.D. düzenlemelerinde detayl› bir flekilde aç›klanm›fllard›r.
Has›lat›n farkl› kalemler aras›nda paylaflt›r›lmas›nda kullan›labilecek yöntemler “göreceli makul de¤er yöntemi” ve “kalan yöntemi olarak adland›r›lmaktad›rlar (FASB, EITF 00-21, p.11).
Bu yöntemlerin çal›flma ilkelerine
geçmeden önce iki yöntemin de kabul etti¤i temel varsay›m›n belirtilmesinde yarar vard›r.
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‹ki yöntemin de uygulanabilmesinin
temel koflulu, has›lat yaratan ifllemde
“al›c›n›n gelecekteki davran›fllar›n›n
has›lat tutar›n› etkilemeyece¤i” varsay›m›d›r. Di¤er bir deyiflle, has›lat tutar›n›n al›c›n›n gelecekteki davran›fl›na
ba¤l› olarak de¤iflebilir olmas› durumunda iki yöntem de uygulanabilirli¤ini kaybetmektedir.
2.4.1.Göreceli Makul De¤er Yöntemi (Relative Fair Value Method)
Bir sözleflmedeki tüm teslimlere iliflkin makul de¤erler güvenilir bir flekilde belirlenebiliyorsa, sözleflmenin
toplam has›lat›n›n da¤›t›lmas›nda,
teslimlerin makul de¤erleri göreceli olarak
dikkate al›n›r (FASB, EITF 00-21, p.11).
Örnek 7: Göreceli Makul De¤er
Yöntemi I
Olay: X ‹flletmesi A ve B makinelerini
üretip satmaktad›r. Bu iki makine C
mamulünün üretilmesinde birlikte
kullan›lmaktad›rlar. C mamulü üreticisi Y ‹flletmesi ile yap›lan bir sözleflmeye göre, Y ‹flletmesi’ne A ve B sat›lacak, bunlarla birlikte de makinelerin kullan›m›na iliflkin 10 günlük e¤itim hizmeti verilecektir.
X ‹flletmesi A ve B makinelerini ayr›
ayr› da satabilmektedir. A ve B makineleriyle ayn› ifli gören benzer makineler pazarda baflka iflletmeler taraf›ndan da üretilip sat›lmaktad›r.
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Y ‹flletmesi ile yap›lan sözleflmenin
bedeli 900.000 YTL.’dir ve sözleflme
gere¤i al›c›ya herhangi bir nedenle iade etme hakk› tan›nmamaktad›r.
X ‹flletmesinin tek bafllar›na sat›ld›klar›nda A ve B makineleri için belirledi¤i liste fiyatlar› s›ras›yla 400.000 YTL.
ve 550.000 YTL.’dir. X iflletmesi makineleri baflka sat›c›lardan sat›n alm›fl
olanlara ya da X’ten alm›fllarsa da yeni elemanlar› için ek e¤itim almak isteyenlere tek bafl›na e¤itim hizmeti
de vermektedir. Bu e¤itimin bedeli
günlük 5.000 YTL.’dir.
Her makine sat›ld›¤›nda müflterilere
bir de kullanma k›lavuzu verildi¤inden, müflteriler talep etmedi¤i sürece
e¤itim hizmeti verilmemektedir.
Y ‹flletmesi ile yap›lan 900.000 YTL.
tutarl› sözleflme gere¤i önce A makinesi, sonra B makinesi teslim edilecektir. Makinelerin montaj›ndan sonra da e¤itim hizmeti verilecektir.
Ödeme plan›na göre Y ‹flletmesi’nden, A makinesi teslim edildi¤inde 400.000 YTL., B makinesi teslim
edildi¤inde 475.000 YTL. ve e¤itim
hizmetinin sonunda da 25.000 YTL.
tahsil edilecektir.
Çözüm: A ve B makineleri baflka iflletmeler taraf›ndan da sat›labildi¤inden, müflteriler isterlerse kullanma k›lavuzundan yararlanmay› tercih ederek e¤itim hizmeti almamak durumda olduklar›ndan, A makinesi (B makinesi ve e¤itim olmadan) ve B maki-
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nesi (e¤itim olmadan) ayr› ayr› “al›c› için tek bafl›na bir de¤er ifade etme” kriterini karfl›lamaktad›rlar. Bununla birlikte A ve B makineleriyle e¤itim hizmetinin makul de¤erleri bilindi¤inden bu örnekte “göreceli makul de¤er yöntemi“ kullan›labilir.
Bu yönteme göre Y ‹flletmesi ile yap›lan sözleflmede yer alan ve makul de¤erleri bilinen her bir teslimin toplam has›lattan alaca¤› pay afla¤›daki gibi hesaplanabilir:
A makinesinin tek bafl›na makul de¤eri
B makinesinin tek bafl›na makul de¤eri
E¤itim hizmetinin tek bafl›na makul de¤eri
Toplam Makul De¤er
(-)Sözleflmenin Toplam Tutar›
Fark
Fark Oran› (100.000 YTL. / 1.000.000 YTL.)
Fark›n da¤›t›m›:
A makinesi
400.000 YTL. x %10 = 40.000 YTL.
B makinesi
550.000 YTL. x %10 = 55.000 YTL.
E¤itim hizmeti 50.000 YTL. x %10 = 5.000 YTL.
A makinesinin has›lat pay›
B makinesinin has›lat pay›
E¤itim hizmetinin has›lat pay›
Sözleflmenin Toplam Tutar›

400.000 YTL.
550.000 YTL.
50.000 YTL.
1.000.000 YTL.
900.000 YTL.
100.000 YTL.
%10

360.000 YTL.
495.000 YTL.
45.000 YTL.
900.000 YTL.

Örnek 8: Göreceli Makul De¤er Yöntemi II
Olay: X iflletmesi Y ‹flletmesinin kendi fabrika koflullar›na uygun Özel A ve
Özel B makineleri üretmifltir. Y için özel olarak üretilen bu makineler birbirlerinden ayr› kullan›lamamaktad›rlar. X ‹flletmesi de Özel A ve Özel B makinelerini yaln›zca bir arada satmaktad›r. Özel A ve Özel B makineleri Y için üretildiklerinden bu makinelerin Y taraf›ndan baflkalar›na sat›lmas› da olanakl›
de¤ildir. Bununla birlikte pazarda Özel A ve Özel B’yi üreten baflka iflletme
de bulunmamaktad›r. X iflletmesinin e¤itimle ilgili koflullar› özel üretilmifl makineler için de geçerlidir. Ödeme plan› bir önceki örnektekiyle ayn›d›r.
Çözüm: Bu örnekte Özel A ve Özel B al›c› için tek bafllar›na bir de¤er ifade
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etmemektedirler. Çünkü baflka iflletmeler taraf›ndan üretilmemektedirler, al›c› bunlar› baflkalar›na satamamaktad›r ve özel olarak tasarland›klar›ndan dolay› Özel A ve Özel B ancak bir arada kullan›labilmektedirler. Dolay›s›yla sözleflmede Özel A ve Özel B ile e¤itim hizmeti olmak üzere iki bileflen vard›r denilebilir.
Özel A ve Özel B makinelerinin makul de¤erleri bir arada düflünülmek kayd›yla, e¤itim hizmetinin de makul de¤eri bilindi¤inden bu örnekte de “göreceli
makul de¤er yöntemi“ kullan›labilir.
Bu yönteme göre Y ‹flletmesi ile yap›lan sözleflmede yer alan ve makul de¤erleri bilinen her bir teslimin toplam has›lattan alaca¤› pay afla¤›daki gibi hesaplanabilir:
Özel A ve Özel B makinelerinin makul de¤eri
E¤itim hizmetinin makul de¤eri (10 gün)

950.000 YTL.
50.000 YTL.

Toplam Makul De¤er

1.000.000 YTL.

(-)Sözleflmenin Toplam Tutar›

900.000 YTL.

Fark

100.000 YTL.

Fark Oran›

%10

Fark›n da¤›t›m›:
Özel A ve Özel B makineleri
E¤itim hizmeti

950.000 YTL. x %10=95.000 YTL.
50.000 YTL. x %10= 5.000 YTL.

Özel A ve Özel B makinelerinin has›lat pay›

855.000 YTL.

E¤itim hizmetinin has›lat pay›

45.000 YTL.

Sözleflmenin Toplam Tutar›

900.000 YTL.

Bu ifllemde Özel A teslim edildi¤inde herhangi bir has›lat tahakkuku yap›lmamal›d›r. Özel B makinesi teslm edildi¤inde ise Özel A ve Özel B’nin toplam
makul de¤eri (855.000 YTL.) birlikte tahakkuk ettirilmelidir.
2.4.2.Kalan Yöntemi (Residual Method)
Bu yöntem, bir sözleflmedeki henüz gerçeklefltirilmemifl teslimlere iliflkin makul de¤erler güvenilir bir flekilde belirlenebiliyor ancak gerçeklefltirilmifl teslimlere iliflkin makul de¤erler güvenilir bir flekilde belirlenemiyor ise kullan›lmaktad›r (FASB, EITF 00-21, p.12).
Buna göre öncelikle toplam has›lat›n ilgili k›sm› makul de¤erleri belli olan ger-
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çekleflmemifl teslimlere da¤›t›l›r. Toplam has›lat tutar› ile gerçekleflmemifl teslimlerin makul de¤erleri toplam› aras›ndaki fark, gerçekleflmifl teslimlere da¤›t›l›r.
Örnek 9: Kalan Yöntemi I
Olay: X iflletmesi al›c› Y iflletmesi ile A, B ve C makinelerinin sat›fl›na iliflkin bir
sözleflme imzalam›flt›r. Sözleflmeye göre al›c› Y ‹flletmesi’nin mallar› iade etme hakk› bulunmamaktad›r. Makinelerden her birinin al›c› için tek bafllar›na
bir de¤er ifade ettikleri bilinmektedir. Sözleflmede yer alan toplam sat›fl tutar› 500.000 YTL.dir.
B ve C makinelerinin makul de¤erleri güvenilir bir flekilde belirlenebilmekte
ancak A makinesinin makul de¤eri belirlenememektedir. Sat›c› iflletmenin
üretim planlamas› gere¤i önce A makinesi daha sonra da s›ras›yla B ve C makineleri teslim edilmektedir.
B ve C makinelerinin makul de¤erleri s›ras›yla 100.000 YTL. ve 250.000
YTL.dir. Ödeme plan›na göre al›c› Y ‹flletmesi’nden A makinesi teslim edildi¤inde 200.000 YTL., B makinesi teslim edildi¤inde 150.000 YTL. ve C makinesi teslim edildi¤inde de 150.000 YTL. tahsil edilecektir.
Çözüm: A makinesi teslim edildi¤inde, henüz teslimat› yap›lmam›fl makinelerin makul de¤erleri bilindi¤inden, al›c›n›n makineleri iade etme hakk› bulunmad›¤›ndan ve bu makinelerin her birisi al›c› için tek bafl›na de¤er ifade etti¤inden, her bir makine sözleflmenin farkl› bir bilefleni olarak kabul edilebilir.
Henüz teslim edilmemifl makinelerin makul de¤erleri güvenilir biçimde bilindi¤inden toplam sözleflme tutar›n›n makinelere da¤›t›lmas›nda “kalan yöntemi” kullan›labilir.
Bu yönteme göre Y ‹flletmesi ile yap›lan sözleflmede yer alan her bir teslimin
toplam has›lattan alaca¤› pay afla¤›daki gibi hesaplanabilir:
Sözleflmenin Toplam Tutar›

500.000 YTL.

(-) B makinesinin makul de¤eri (= B’ye düflen has›lat pay›) 100.000 YTL.
(-) C makinesinin makul de¤eri (= C’ye düflen has›lat pay›) 250.000 YTL.
A makinesine düflen has›lat pay›

150.000 YTL.

E¤er gerçekleflmemifl teslimlerin makul de¤erlerine göre da¤›t›lan toplam tutar sözleflmenin toplam has›lat›na eflit ya da büyük olur ise, gerçeklefltirilmifl
teslimlere herhangi bir has›lat tutar› da¤›t›lmaz.
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Örnek 10: Kalan Yöntemi II
Olay: B ve C makinelerinin makul de¤erleri güvenilir bir flekilde belirlenebilmekte ancak A makinesinin makul de¤eri belirlenememektedir. Sat›c› iflletmenin üretim planlamas› gere¤i önce A makinesi daha sonra da s›ras›yla B ve
C makineleri teslim edilmektedir.
B ve C makinelerinin makul de¤erleri s›ras›yla 300.000 YTL. ve 250.000
YTL.dir. Ödeme plan›na göre al›c› Y ‹flletmesi’nden A makinesi teslim edildi¤inde 50.000 YTL., B makinesi teslim edildi¤inde 250.000 YTL. ve C makinesi teslim edildi¤inde de 200.000 YTL. tahsil edilecektir.
Çözüm: A makinesi teslim edildi¤inde, henüz teslimat› yap›lmam›fl makinelerin makul de¤erleri bilindi¤inden, al›c›n›n makineleri iade etme hakk› bulunmad›¤›ndan ve bu makinelerin her birisi al›c› için tek bafl›na de¤er ifade etti¤inden, her bir makine sözleflmenin farkl› bir bilefleni olarak kabul edilebilir.
Henüz teslim edilmemifl makinelerin makul de¤erleri güvenilir biçimde bilindi¤inden toplam sözleflme tutar›n›n makinalara da¤›t›lmas›nda “kalan yöntemi” kullan›labilir.
Ancak yukar›daki Örnek 9’dan farkl› olarak bu defa B ve C makinelerinin toplam makul de¤erleri (300.000 + 250.000 =) 550.000 YTL.’dir ve sözleflmenin
toplam tutar›ndan fazlad›r. Bu nedenle teslim edilmifl ancak makul de¤eri belirlenemeyen A makinesine herhangi bir has›lat tutar› atanmamaktad›r. B ve
C makinelerinin sözleflmenin toplam has›lat›ndan alacaklar› paylar ise “kalan
yöntemi” kullan›larak afla¤›daki gibi bulunur:
Sözleflmenin Toplam Tutar›

500.000 YTL.

(-) C makinesinin makul de¤eri (= C’ye düflen has›lat pay›)

250.000 YTL.

B makinesine düflen has›lat pay›

250.000 YTL.

Bu flekilde da¤›t›m yap›ld›ktan sonra toplam sözleflme has›lat›ndan herhangi
bir indirim söz konusu olursa, indirim tutar› oldu¤u gibi o ana kadar gerçeklefltirilmifl teslimlerle iliflkilendirilir ve böylece ihtiyatl›l›k ilkesi gere¤i herhangi
bir anda mali tablolara al›nm›fl has›lat tutar›n›n gerekenden fazla olmas›n›n
önüne geçilmifl olur.
Örnek 11: Kalan Yöntemi III
Olay: A ve B makinelerinin makul de¤erleri güvenilir bir flekilde belirlenebilmekte ancak C makinesinin makul de¤eri belirlenememektedir. Sat›c› ifllet-
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menin üretim planlamas› gere¤i önce
A makinesi daha sonra da s›ras›yla B
ve C makineleri teslim edilmektedir.
A ve B makinelerinin makul de¤erleri
s›ras›yla 100.000 YTL. ve 250.000
YTL.’dir. Ödeme plan›na göre al›c› Y
‹flletmesi’nden A makinesi teslim edildi¤inde 150.000 YTL., B makinesi
teslim edildi¤inde 250.000 YTL. ve C
makinesi teslim edildi¤inde de
100.000 YTL. tahsil edilecektir.
Çözüm: A ve B makineleri teslim edildiklerinde, henüz teslim edilmemifl C
makinesinin makul de¤eri bilinmedi¤inden toplam sözleflme tutar›n›n
makinelere da¤›t›lmas›nda “kalan
yöntemi” kullan›lamaz.
Bu örnekte sözleflmenin toplam has›lat› makineler baz›nda ayr›flt›r›lmaz.
Dolay›s›yla bütün makineler teslim
edilene kadar herhangi bir has›lat tahakkuku yap›lmamal›d›r.
2.5. Al›c›n›n Teslimden Sonra
Baz› Haklara Sahip Olmas›
Pek çok sat›fl sözleflmesinde al›c›lar›n,
teslimler gerçeklefltirildikten sonra da
baz› haklar› söz konusu olabilmektedir. Bu haklar, al›c›n›n sat›n ald›klar›n›
iade etme hakk› ya da sat›n ald›klar›
ile ilgili al›c›ya verilen standart garanti belgesinde yazan haklar fleklinde
örneklenebilir.
Bu tür haklar teslim an›nda gelece¤e
yönelik belirsizlik yaratmaktad›rlar ve
has›lat›n mali tablolara al›nmas› s›ra-
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s›nda dikkate al›nmal›d›rlar. ‹fllem birden fazla bileflenden olufluyorsa, her
bileflenin al›c›ya getirece¤i iade etme,
garanti vb. haklar›n ayr› ayr› ele al›nmas› gerekmektedir.
SONUÇ
Ülkemizde halihaz›rda SPK’ya tabi iflletmeler Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n› uygulamak zorundad›r. Ancak yak›n gelecekte
özellikle taslak halindeki Türk Ticaret
Kanunu’nun da yasalaflmas› gündeme geldi¤inde UFRS uygulamalar›n›n
daha yayg›n hale gelece¤i beklentisi
oluflmufltur.
TMS 18 Has›lat standard› temel muhasebe standartlar›ndan birisidir ve
her boyuttaki ve her sektörde faaliyet gösteren iflletmeler taraf›ndan
kaç›n›lmaz olarak uygulanmas› beklenen bir standartt›r. Di¤er yandan has›lat›n muhasebelefltirilmesi, 2000’li
y›llar›n bafl›ndan bu yana haz›rlanan
pek çok uluslararas› raporda dünyan›n en önemli muhasebe problemlerinden biri olarak görülmektedir.
Çünkü iflletmelerin satt›klar› ürün ve
hizmetler çeflitlendikçe, yeni pazarlama, sat›fl ve ödeme yöntemleri uygulamaya girdikçe has›lat›n muhasebelefltirilmesi, üzerinde daha dikkatli
düflünülmesi ve özel önem verilmesi
gereken bir muhasebe alan› haline
gelmifltir.
Hem finansal rapor haz›rlayanlar
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hem de denetleyenler bak›m›ndan
has›lat yaratan ifllemin do¤as›na ve
has›lat›n mal tablolara al›n›p al›namayaca¤›na iliflkin analiz yap›l›rken, muhasebeci ya da denetçinin en önemli
yard›mc›s› söz konusu iflleme iliflkin
al›c› ve sat›c› aras›nda yap›lm›fl olan
sözleflmelerin varl›¤›d›r. Di¤er bir ifadeyle sözleflmeler iflleme iliflkin karfl›l›kl› taahhütleri, zamanlamalar›, ödeme koflullar›n› vb . içerdiklerinden sat›fl ifllemiyle ilgili en önemli kan›tlar›
aç›kl›kla ortaya koymaktad›rlar.
Öte yandan UFRS’lerle çal›fl›l›rken yap›lmas› gereken öncelikli ifllemlerden
birisi de iflletmenin de¤iflik muhasebe
alanlar› için yap›ld›¤› gibi has›latla ilgili de bir politika belirlemesi ve bunu
yaz›l› hale getirerek finansal raporda
kullan›c›lara sunmas›d›r. Sözleflmeler
ayn› zamanda iflletmenin önceden
belirlenmifl has›lat politikas›yla da
uyumlu olmak durumundad›rlar.
Birinci bölümde de anlat›ld›¤› gibi has›latla ilgili muhasebelefltirme ifllemlerine geçmeden önce ifllemle ilgili sözleflmelerin tümünün birarada de¤erlendirilmesi ve birbirinin tamamlay›c›s› olabilecek nitelikteki sözleflmelerin
gözden kaç›r›lmamas› gerekmektedir.
Buna göre sat›fl sözleflmelerinden yaln›zca sat›fl elemanlar›n›n de¤il, muha-
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sebecilerin de haberdar olmas›, her
türlü de¤ifliklikte muhasebecilerin bilgilendirilmesi, sat›fl sözleflmelerinin iflletmenin has›latla ilgili politikas›yla
uyumlu olmas› bak›m›ndan flekil ve
türlerinin belirlenmesinde departmanlararas› iflbirli¤ine gidilmesi gerekmektedir.
Çal›flman›n ikinci bölümünde ise birden fazla bilefleni olan ifllemlerde her
bir bileflenin do¤as›n›n ve bu bileflenlere iliflkin teslim koflullar›yla her bir
bileflenin has›lattan alaca¤› paylar›n
belirlenmesi ele al›nm›flt›r. Buna göre
birden fazla bilefleni olan ifllemlerle ilgili olarak teslimlerin birden fazla döneme yay›lmas› halinde, bileflenlerin
do¤ru bir flekilde belirlenememesi,
has›lat›n dönemlere yanl›fl bir flekilde
da¤›lmas›na neden olabilecektir. Benzer flekilde teslimlerin ba¤›ms›zl›¤› konusunda hata yap›lmas› da has›lat›n
zaman›ndan erken, geç ya da yanl›fl
dönemlere yanl›fl tutarlarda da¤›lmas›na neden olabilecektir.
Muhasebecilerin birden fazla bilefleni
olan ifllemlerin belirlenmesinde dikkatli ve titiz davranmalar›, farkl› teslimleri takip ederek has›lat›n her bir
ba¤›ms›z teslime da¤›t›l›p da¤›t›lamayaca¤›n› belirlemeleri, da¤›t›labilecekse uygun yöntemle da¤›t›m yap›lmas›n› sa¤lamalar› gerekmektedir.
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TRANSFER F‹YATLANDIRMASI
YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ
DA⁄ITIMI
DISGUISED PROFIT DISTRIBUTION BY WAY
OF TRANSFER PRICING
Özgür B‹YAN*
ÖZ
üreselleflme ile birlikte uluslararas› ticaretin boyutu h›zla artmaya devam
etmektedir. Bu durum uluslararas› vergi hukuku alan›na giren ekonomik
faaliyetlerin artmas›na neden olmufltur. Ülkelerin sahip oldu¤u vergilendirme yetkilerinin çak›flmas› vergi sistemlerine yeni düzenlemeler getirilmesini zorunlu hale getirmifltir.

K

Türk Vergi Sistemine dâhil edilen transfer fiyatland›rmas› bu düzenlemelerden biridir. Ulusal ve uluslararas› ifllemleri konu olan transfer fiyatland›rmas›
uygulamas› Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ve Gelir Vergisi Kanunu’nda yerini
alm›flt›r.
Bu çal›flmada transfer fiyatland›rmas› uygulamas› ayr›nt›l› flekilde ele al›nmaya çal›fl›lacakt›r. Uygulaman›n ilk olarak cereyan etti¤i ve bu aç›dan önemli olmas› nedeniyle Amerika Birleflik Devletleri düzenlemeleri baflta olmak üzere,
OECD düzenlemeleri ve Türk Vergi Sisteminde yer alan düzenlemeler çal›flmaya dâhil edilmifl bulunmaktad›r.
Anahtar kelimeler: transfer fiyatland›rmas›, örtülü kazanç, uluslararas› vergi hukuku
ABSTRACT
International trade has grown up rapidly with globalization. This situation
causes that economical activities are included to international tax law. Coin* Mali Hukuk Bilim Uzman› Marmara Üniversitesi, Sos. Bil. Ens. Mali Hukuk Doktora Ö¤rencisi
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dence of different taxation authorities at different jurisdictions forced to
make arrangements in tax systems
of countries.
Transfer pricing which have been included in Turkish Tax System is one of
these arrangements. Transfer pricing
which codified national and international transactions took part in Corporate Tax Code and Income Tax Code.
This study analyses transfer pricing in
detail. United States of America anda OECD arrangements have been
included to study this because of their importance.
Key Words: transfer pricing, disguised earning, international tax law
I. G‹R‹fi
Baflta Amerika olmak üzere geliflmifl
ülkelerde uzun süredir genifl bir uygulama alan› bulan, ayr› bir uzmanl›k
gerektirecek kadar bünyesinde detay
bar›nd›ran transfer fiyatland›rmas›
yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m› müessesesi 21.06.2006 tarihinde Türk
Vergi Sistemine dahil edilmifltir.
01.01.2007 tarihinden bu yana yürürlükte olmas›na ra¤men Bakanlar
Kurulu’nun uygulamaya ›fl›k tutacak
düzenlemeler yapmamas› uygulamac›lar aç›s›ndan büyük bir dezavantaj olmakla birlikte idarenin hukuki düzenlemelere ve sorumluluklar›na karfl› göstermifl oldu¤u duyarl›l›k aç›s›ndan da
kayg› verici bir tablo çizmektedir.
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Bu çal›flmada uygulaman›n ilk olarak
cereyan etti¤i Amerika Birleflik Devletleri düzenlemeleri ve Türk Vergi
Hukukuna esas teflkil eden OECD düzenlemeleri de incelenerek transfer
fiyatland›rmas› uygulamas› ayr›nt›l›
flekilde ele al›nmaya çal›fl›lacakt›r.
II. TRANSFER F‹YATLANDIRMASI
KAVRAMI VE ÖNEM‹
Transfer fiyatland›rmas›, bir iflletmenin gelir-gider veya kar paylafl›m› aç›s›ndan ba¤›nt›l› oldu¤u, ayn› ç›kar birli¤ine dahil olan ana flirket ve ba¤l›
flirketlerde ya da yönetimi ve denetimi aç›s›ndan hakim durumda oldu¤u
flirketlerin, ifltirak ve flubeleriyle, karfl›l›kl› olarak mal ve hizmet sunumunda
uygulanan fiyatlamad›r (Saraço¤lu ve
Kaya, 2006, 150).
Di¤er bir tan›mla transfer fiyatland›rmas›ndan bahsedebilmek için bir iflletme veya organizasyonun kendine
ba¤l› birimlere emsal bedel üzerinden sat›fl yap›yor olmas› ve birbirine
ba¤l› birimler aras›nda uygulanan fiyat›n emsal bedelden farkl› olmas›
gerekmektedir. Emsal bedel ise sadece cari fiyatla ölçülmemekte; vade,
mal ve hizmet kalitesi, iflin zaman›nda teslimi veya çeflitli finansal avantajlar fleklinde kendini gösterebilmektedir (Kurt ve Ünlü, 2005, 69).
Bir iflletmenin mal ve gayrimaddi varl›klar›n› ba¤l› iflletmelere transfer
ederken veya hizmet sunarken uyguHakemli Yaz›lar
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lad›¤› fiyat olan transfer fiyatlar› pozitif bir anlam içermektedir. Ancak
ba¤l› iflletmeler aras›ndaki ticari ve
mali ifllemlerde kullan›lan fiyatlar›n,
serbest piyasada ayn› ve benzer koflullar alt›nda, ayn› veya benzer ifllemlere taraf ba¤›ms›z kifliler aras›nda
kararlaflt›r›labilecek fiyatlara göre
önemli derecede farkl›l›k göstermesi
halinde söz konusu olan art›k “yapay
transfer fiyatland›rmas›”d›r. Bu aç›dan ele al›nd›¤›nda kavram negatif
anlam kazan›r (Yalt› Soydan, 1996,
107). Fiyatlama yoluyla belli bir süjeye ve/veya belli bir co¤rafi lokasyona
vergisiz kar kayd›rma operasyonlar›n›
ifade eden yapay transfer fiyatland›rmas› hukukun önlemeye çal›flt›¤› bir
olgudur. Yasa, iliflkili kifliler aras›ndaki iliflkide emsallere uygun olmayan
yapay transfer fiyatlar›n›n uyguland›¤› özel hukuk sözleflmelerinin kötüye
kullan›ld›¤›n› varsayar. Yasa, bu türden sözleflmelerin birer “peçeleme
sözleflmesi” oldu¤u konusunda adi
kanuni karine getirir (Yalt›, 2007, 9).
Transfer fiyatlamas› bir vergi kaç›rma
olay›n›n ifadesi de¤ildir. Transfer fiyatlamas›, ba¤l› flirketler aras›nda
gerçekleflen bir fiyatlama sistemidir.
Bu flirketler aras›ndaki transferlerde
uygulanacak fiyat tespitinin bir iktisadi gereklilik oldu¤u tart›flmas›zd›r.
Örümcek a¤lar› gibi dünyay› saran
flirket büyümeleri ve birleflmeleri dikkatlerin bu konuda yo¤unlaflmas›na
neden olmufltur. Konuyu vergi idareHakemli Yaz›lar
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lerinin takibe almas›na ve araflt›rmas›na yol açan etken ise, bu sistemin yan›lt›c› amaçlarla kullan›lmas›ndan
baflka bir fley de¤ildir. fiirketler aras›ndaki fiyat›n, vergi kaç›rma amac›
ile de¤ifltirilmesi halinde hükümetler
önemli gelir kay›plar›na u¤rayacaklard›r. Fiyatlar›n iktisadi gereklilik d›fl›nda de¤ifltirilmesi vergi kaç›rmakt›r;
yani ülkelerin vergi yasalar›n›n ihlalidir (Beylik, 2004, 113).
III. TRANSFER F‹YATLANDIRMASI
NEDEN KULLANILIR?
Dünyada yasal olarak ilk kez Amerika’da düzenleme konusu olan (Kapusuzo¤lu, 1999a, 57) transfer fiyatland›rmas›n›n temel amac›; global vergi
yükünün en alt düzeyde tutularak
toplam kar›n maksimize edilmesidir.
Dolay›s›yla ülkeler vergi gelirlerinden
vazgeçip vergi oranlar›n› düflük tutarak transfer fiyatland›rmas›na imkân
sa¤lay›p yabanc› do¤rudan yat›r›mlar›n› çekebilmektedirler. (Saraço¤lu ve
Kaya, 2006, 150-151).
Transfer fiyatlama sisteminde, mal
veya hizmet transferi yapmas› söz konusu olan bölüm yöneticileri, transfer
fiyat›n›n temsil etti¤i geliri, bölüm kapasitesinin di¤er kullan›m seçeneklerinin sa¤layabilece¤i yararlarla karfl›laflt›rarak bir karar verir. Kendisine
transfer yap›lacak bölüm yöneticileri
ise transfer fiyat›n›n temsil etti¤i maliyete ek olarak katlanaca¤› di¤er maliyetleri ve elde edece¤i mal›n sa¤laTemmuz
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yaca¤› geliri de dikkate alacak ve bu
seçene¤in karl›l›¤›n›, uygulayabilece¤i di¤er seçeneklerle karfl›laflt›rarak
hangi yöntemin kullan›laca¤›na karar
verecektir (Çelik, 2000, 102).
Transfer fiyatlamas› sadece mali
amaçlarla kullan›lmaz. ‹flletme yöneticilerinin ve bölüm yöneticilerinin en
uygun kararlar› almalar› için de kullan›lmaktad›r. Transfer fiyatlama sisteminin iflletmeler aç›s›ndan önemli nedenleri vard›r. Bu nedenler flu flekilde
özetlenebilir (Çelik, 2000, 104) 1:
- ‹flletme içinde kaynaklar›n transferinde kontrol noktas› oluflturmak,
- Bir bölümün performans›n› de¤erlemek, bu performans› iflletmenin di¤er bölümleriyle karfl›laflt›rarak de¤erlendirmek,
- Bölüm yöneticilerini bölümlerin karl›l›¤›n› maksimize etmek için motive
etmek,
- Farkl› ülkelerde faaliyet gösteren iflletmelerin vergi yükünü minimize etmektir.
Global piyasalar, karfl›laflt›rmal› üstünlükler sunan aksakl›klar oluflturdu¤undan çok uluslu flirketler aç›s›ndan
bu f›rsatlar› de¤erlendirmek için uy-

gun bir durum ortaya ç›kar. Yani ayn› piyasada faaliyette bulunan bir iç
firman›n üstünde aç›k bir kâr avantaj›na sahiptirler. Bu avantaj, mülkiyet,
yer ve uluslararas›laflma ile ilgili faktörlerin bilefliminden meydana gelir 2.
Transfer fiyatland›rmas› esasen nötralize bir kavramd›r. ‹liflkili kifliler aras›ndaki ifllemlerde uygulanan fiyat
emsallere uygun oldu¤u sürece herhangi bir vergi hukuku problemi yoktur. Bununla beraber, iliflkili kifliler
aras›ndaki “ba¤l›l›k ve kontrol iliflkisi”, transfer fiyat›n›n serbest piyasa
koflullar› alt›nda belirlenmesini önleyen/önleyebilecek bir unsurdur. Bu
ba¤l›l›k ve kontrol, transfer fiyat›n›n,
iliflkili olmayan/ba¤›ms›z taraflar›n
ayn› koflullar alt›ndaki karfl›laflt›r›labilir ifllemlerde kararlaflt›rd›klar› fiyatlardan ayr›lmas›n›n zeminini haz›rlar
(Yalt›, 2007, 9).
Transfer fiyatland›rmas›n›n konusuna
giren hususlar genel olarak befl bafll›k
alt›nda toplanmaktad›r: 1) mal, 2)
gayrimenkul, 3) Hisse, 4) Haklar, 5)
Hizmet (Dan›flmanl›k, Finans, Kiralama, Ücret) (Mali Mevzuat Platform,
2006a, 17).

1 Transfer Fiyatland›rmas›n›n Amaçlar› ‹çin Ayr›ca Bkz. N.Semih Öz, Uluslararas› Vergi Rekabeti
ve Vergi Cennetleri, Maliye ve Hukuk Yay›nlar›, Ankara, 2005, s.274-286.
2 Mülkiyet, Yer ve Uluslararas›laflma Avantajlar› ‹çin Bkz KOYUNCU, Mesut; Örtülü Sermaye,
Örtülü Kazanç Da¤›t›m› ve Uluslararas› Transfer Fiyatland›rmas›, Maliye Hesap Uzmanlar›
Derne¤i Yay›n›, 2005, s.368 vd.
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V. ABD VE OECD DÜZENLEMELER‹NDE
TRANSFER F‹YATLANDIRMASI
A. ABD’DE TRANSFER
F‹YATLANDIRMASI
Amerika’da uygulanan transfer fiyatland›rmas› uygulamalar› OECD düzenlemelerinden önce olmas›ndan ve
bu nedenle OECD düzenlemelerine
de örnek teflkil etmesi nedeniyle ayr›
bir öneme sahiptir. Transfer fiyatland›rmas› konusu ABD’de vergi sisteminin en önemli unsurlar›ndan birisidir
(Kapusuzo¤lu, 1999a, 57).
ABD Gelir Yasas›’n›n (Internal Revenues Code) 482 numaral› bölümünde3 düzenlenen transfer fiyatland›rmas› uygulamas› ilk kez 1954 y›l›nda
düzenlenmifltir. Ancak transfer fiyatland›rmas›n›n kökeni 1928 y›llar›na
kadar giden düzenlemelere dayanmaktad›r. 1962 y›l›na kadar 482 say›l› k›sma iliflkin olarak yap›lan yasal düzenlemeler, da¤›t›m için herhangi bir
özel yöntem öngörmemektedir.
1962 y›l›nda “emsallere uygunluk”
standard›n›n kontrol edilemeyen ifl-

lemlerde uygulanaca¤›ndan ilk kez
bahsedilmeye bafllanm›flt›r (Kapusuzo¤lu, 1999a, 59).
1968 y›l›nda yap›lan de¤ifliklik ile emsal bedel için üç yöntem önerilmektedir (Kurt ve Ünlü, 2005, 72). Bunlar;
a) Karfl›laflt›r›labilir kontrol edilmeyen
fiyat yöntemi, b) Serbest sat›fl fiyat
yöntemi, c) Maliyet art› yöntemi.
1. Emsal bedel standard›
Aralar›nda herhangi bir yak›nl›k ya da
iliflki bulunmayan taraflarca kendi ç›karlar› do¤rultusunda yap›lan görüflmeler sonucunda gerçekleflen ifllemler için belirlenen de¤erdir. Bu de¤er,
serbest piyasa koflullar› çerçevesinde
saptanan de¤erdir. Bu ifllemler, taraflar›n kendi ç›karlar› do¤rultusunda
tam güven esas›na göre yapt›klar› ticari ifllemlerdir. Emsallere uygunluk
standard›nda yayg›n olarak vergilendirme alan›nda, iliflkili flirketler aras›ndaki (yan kurulufllar, ba¤l› kurulufllar
gibi) ifllemlerde baflvurulur. Bu standartta birbiriyle iliflkisi olmayan taraflar aras›ndaki ifllemler (taraflar tama-

3 “IRC – 482 Numaral› K›s›m. Vergi Mükellefleri Taraf›ndan Yap›lacak Gelir ve Gider Da¤›t›m›.
Ayn› Ç›kar Birli¤i Taraf›ndan Do¤rudan Veya Dolayl› Olarak Sahip Olunan Ya Da Kontrol Edilen
‹ki Ya Da Daha Fazla Say›daki Organizasyon, Ticarethane Ya Da ‹flletme (fiirket Olup Olmad›¤›na,
Abd ‹çin Örgütlenmifl Olup Olmad›¤›na Ve Ba¤›nt›l› Olup Olmad›¤›na Bak›lmaks›z›n) ‹çin Bakanl›k
(Secretary) Toplam Geliri, Gideri, Kredileri Söz Konusu Organizasyon, Ticarethane Ya Da ‹flletme
Aras›nda Da¤›t›labilir, Bölüfltürülebilir Ya Da Tahsis Edilebilir. Bunun ‹çin Söz Konusu Da¤›t›m,
Bölüflüm Ya Da Tahsisin, Verginin Azalt›lmas›n› Engellemesi Ya Da Ad› Geçen Organizasyon,
Ticarethane Ya Da ‹flletmenin Gelirlerini Aç›kça Yans›tmas› Aç›s›ndan Gerekli Görülmesi
Yeterlidir.” Amerikan Gelir Yasas›n›n 482 No’lu söz konusu bölümünün lafzi ayr›nt›lar› için bkz.
Kapusuzo¤lu, “Transfer Fiyatland›rmas›-I”, s.58-60.
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men kendi ç›karlar› do¤rultusunda
davranmaktad›r), özel ifllem için örnek oluflturacakt›r (Kapusuzo¤lu,
1999a, 61).
a) En iyi yöntem kural›
Yöntemler aras›nda herhangi bir öncelik ya da birinin di¤erine göre daha
inand›r›c› oldu¤una dair herhangi bir
kural söz konusu de¤ildir. Emsallere
uygunluk sonuçlar›n› belirlemede her
yöntem uygulanabilir. Keza bir yöntemin uygulamas› tutars›z sonuçlar
vermiflse, yöntemde de¤ifliklik zorunlu hale gelecektir. Yöntemler aras›ndaki en büyük k›stas budur (Kapusuzo¤lu, 1999a, 62).
b) Karfl›laflt›r›labilirlik analizi
Genel olarak kontrol alt›ndaki bir ifllemin emsallere uygunluk sonuçlar›n›
do¤urup do¤urmad›¤›, bu ifllemin sonuçlar› ile kontrol d›fl›ndaki vergi mükellefinin karfl›laflt›r›labilir koflullar alt›ndaki ifllemlerinin birlikte karfl›laflt›r›lmas› ile de¤erlendirilir. Karfl›laflt›r›labilirlik, emsallere uygunluk kapsam›nda kar ya da fiyat› etkileyen etkenlerin tümüne birden ba¤l›d›r. Karfl›laflt›rma olgusu transfer fiyatland›rmas›n› test eden yöntemlerden ve
özel karfl›laflt›rma standartlar›ndan
önemli ölçüde etkilenmektedir. Baflvurulan her yöntemin, karfl›laflt›r›labi-
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lirlili¤i etkileyen tüm unsurlar› kendi
aç›s›ndan tahlil etmesi gerekmektedir.
‹fllemlerin karfl›laflt›rma için “t›pa t›p
ayn›” olma zorunlulu¤u yoktur, ancak kontrol d›fl› ifllemlerin emsallere
uygunluk sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesinde “inand›r›c› ölçü” unsuru sa¤lanmal›d›r (Kapusuzo¤lu, 1999a, 63).
Karfl›laflt›r›labilirlik transfer fiyatland›rmas› analizlerinin mihenk tafl›d›r. Karfl›laflt›r›labilirlik standard›, baflvurulan
yöntem taraf›ndan nitelendirilmektedir. Karfl›laflt›r›labilirlik standard›, tam,
kesin sonuca ulaflmay› hiçbir zaman
sa¤lamaz, ancak ideal sonuca mümkün oldu¤unca yaklaflmak temel
amaçt›r. Düzenlemeler belli bir esnekli¤e sahiptir. Mükellefin kontrolü
alt›ndaki ifllemleri de¤erlendirilirken,
kontrol d›fl› ifllemlerin “ayn›, t›pk›” olmas› aranmamakta, mant›kl› de¤erlendirme yeterli görülmekte, yeterli bir benzerlik de¤erlendirmedeki mant›¤› sa¤lamaktad›r (Kapusuzo¤lu, 1999a, 66).
Karfl›laflt›r›labilirlik analizinde fonksiyonlar, sözleflme flartlar›, riskler, ekonomik koflullar, transfere konu mal
ve hizmetler gibi faktörler dikkate al›n›r. Bu faktörlerin analizinde göz
önüne al›nacak detayl› unsurlar› afla¤›daki flekilde tablolaflt›rmak mümkündür (Kurt ve Ünlü, 2005, 73):
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Fonksiyonlar

- Araflt›rma
gelifltirme
- Ürün tasar›m›,
mühendislik
- Üretim ve
endüstri
mühendisli¤i
- Üretim, iflleme
ve montaj
- Stok yönetimi;
malzeme al›m›,
garanti, servis,
reklam
- Nakliye ve
depolama
- ‹flletme nin idari
yönetim yap›s›

ABD TRANSFER F‹YATLANDIRMASI UYGULAMASI
Emsal Bedel Karfl›laflt›r›labilirlik Analizi Faktörleri
Ekonomik
Mal ve Hizmet
Sözleflme fiartlar›
Riskler
Koflullar
Niteli¤i
- Piyasan›n
co¤rafi konumu
- Pazar riski
- Pazar büyüklü¤ü
- Araflt›rma ve
ve pazar›n
gelifltirme
ekonomik
harcamalar›n›n
geliflmiflli¤i,
- Maddi
- Ödemenin peflin baflar› riski,
- To ptan ve
varl›klar›n
- Finansal risk
veya vadeli
perakende Pazar
içerisinde, maddi
(örne¤in, döviz
olmas› durumu
hacmi
olmayan
veya faiz
- Al›fl veya sat›fl
- Ürünün Pazar
varl›klar›n
oran›ndaki
miktar›
pay›
bulunmas›
art›fl/azal›fl
- Sa¤lanan
- Üretim ve
durumunda buna
- Kredilerin geri
garantiler
da¤›t›m›n bir
uygun
- Sa¤lanan haklar dönme riski,
tak›m mahalli
karfl›laflt›rma
- Ürünün elde
vb.
maliyetleri
yap›lmas› gerekir
kalma/ bozulma
- Ra kip mal ve
riski
hizmetlerin
- Genel iflletme
durumu
riski
- Piyasadaki
konjonktürel
dalgalanma

Yukar›daki faktörler ve bu faktörlerin aç›l›mlar› ile emsal bedeli tespit etmek
için karfl›laflt›rma yap›l›rken, yeni bir pazara girme veya pazar pay›n› art›rma
durumlar›nda istisna getirilmifl olmakla beraber bu istisnalar çok da kapsaml› düzenlenmemifltir 4.
2. Transfer Fiyatland›rmas›nda Kullan›lan Yöntemler
a) Karfl›laflt›r›labilir kontrol d›fl› fiyat yöntemi: Bu yöntemde, kontrol alt›ndaki ifllem için tahakkuk ettirilen tutar›n emsallere uygunlu¤unu, karfl›laflt›r›labilir kontrol d›fl› ifllem için tahakkuk ettirilen tutara baflvurarak de¤erlendirilme yap›lmaktad›r.
E¤er kontrol d›fl› ifllemle, kontrol alt›ndaki ifllem aras›nda fiyat› etkileyen herhangi bir farkl›l›k yoksa ya da küçük ayarlamalarla giderilebilecek çok küçük
farkl›l›klar varsa bu yöntemle elde edilen sonuçlar, kontrol edilen ifllem için
emsallere uygunluk tespitinde en do¤rudan ve en güvenilir sonuçlar olacakt›r (Kapusuzo¤lu, 1999b, 90).
b) Yeniden Sat›fl Fiyat Yöntemi: Bu yöntemde karfl›laflt›r›labilir kontrol d›fl›
4 ABD’nde Uygulanan Transfer Fiyatland›rmas› Yöntemleri Hakk›nda Daha Genifl Bilgi ‹çin Bkz.
Kurt ve Ünlü, 2005, 72-74; Koyuncu, 2005, 390-404.
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ifllemlerde gerçeklefltirilen toplam kar
marj›na baflvurularak, kontrol alt›ndaki ifllemler için saptanan emsalin
uygunlu¤u de¤erlendirilir. Bu yöntem, gerçeklefltirilen ifllevlerin de¤erini ölçer. Bu yöntemin uyguland›¤›
olaylarda genellikle yeniden sat›fl› yapan kifli ya da kurulufl, satmak üzere
ald›¤› mallara kendisi herhangi bir flekilde de¤er art›r›c› katk›da bulunmaz
ve fiziksel olarak yap›s›n› de¤ifltirmez,
ald›¤› biçimde satar. Bu amaç çerçevesinde paketleme, yeniden paketleme, etiketleme veya küçük çaptaki
montajlar, de¤er art›r›c› katk› ya da
fiziksel de¤iflim say›lmayacakt›r. Bunun yan› s›ra yeniden sat›flta fiyat
yöntemi, kontrol alt›ndaki mükellefin
maddi mallara, maddi olmayan varl›klar›n› kullanarak de¤er art›r›c› bir
katk›da bulunmas› halinde uygulanamaz. Yeniden sat›flta fiyat yönteminde, kontrol alt›ndaki ifllem için baflvurulan yeniden sat›fl fiyat›ndan, uygun
toplam kar marj› düflürülerek emsal
tutara ulafl›l›r (Kapusuzo¤lu, 1999b, 91).
c) Maliyet Art› Yöntemi: Bu yöntem, kontrol d›fl› karfl›laflt›r›labilir ifllemlerde gerçeklefltirilen toplam kar
ilavesine baflvurarak, kontrol alt›ndaki ifllemler için tahakkuk ettirilen tutarlar› emsallere uygunluk yönünden
de¤erlendirir. Bu yöntem genellikle
üretim, montaj gibi aflamalardan
sonra mallar›n iliflkili taraflara sat›fl›nda kullan›l›r. Maliyet art› yöntemi,
kontrol alt›ndaki mükellefin kontrol
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alt›ndaki ifllemlerini de içeren üretim
maliyetine uygun bir toplam kar tutar› ekleyerek emsallere uygunlu¤u ölçmektedir. Yeniden sat›fl fiyat yöntemine benzemekle beraber, yeniden
sat›flta fiyat yönteminde sat›fl fiyat›ndan maliyetlerine gidilerek emsali tutarlara ulafl›l›rken bu yöntemde maliyetlerden sat›fl fiyat›na gidilmekte ve
bu aflamada k›yaslama yap›lmaktad›r
(Kapusuzo¤lu, 1999b, 95).
3. Cezalar
Cezalar mal veya hizmetin (veya
borçlar› da içeren kullan›m›n›n) fiyatlar›na uygulanarak hesaplan›r. Bu hesaplama afla¤›daki flekildedir (Kapusuzo¤lu, 1999b, 104):
(1) E¤er rapora ba¤lanan fiyat, emsallerine göre % 200 veya daha fazla
ya da % 50 veya daha az ise, eksik
ödenen verginin % 20’si oran›nda ceza kesilmektedir.
(2) Fiyat, emsallerine göre % 400 veya daha fazla ya da % 25 veya daha
az ise, ceza % 40 oran›na yükseltilir.
(3) 10.000 $’›n alt›ndaki eksik ödenen vergiler için ceza kesilmez.
482. k›s›mdaki düzeltmelerin yap›lmas› halinde de ceza uygulamas› afla¤›daki gibi olacakt›r:
(1) Vergilendirilebilir gelirde yap›lan
düzeltme, 5 milyon $’dan ya da toplam faturalar›n % 10’undan fazlaysa,
eksik beyan edilen gelirin % 20’si tutar›nda ceza kesilmektedir.
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(2) Vergilendirilebilir gelirde yap›lan
düzeltme 20 milyon dolardan ya da
toplam faturalar›n % 20’sinden fazlaysa, kesilen ceza % 40 oran›na yükseltilmektedir.
Di¤er yandan yabanc› kökenli flirketler aras›ndaki ifllemlerin ABD’ndeki
vergilendirilebilir geliri etkilememesi
halinde ve vergi mükelleflerinin 482.
bölümde aç›klanan yöntemlerden birisini seçmesi ve bu yöntemin emsal
bedel sonuçlar›n› veren en iyi yöntem
oldu¤unu kan›tlamas› halinde ceza
kesilmemektedir. Ancak kan›tlaman›n belgelerle ortaya konulmas› zorunludur (Kapusuzo¤lu, 1999b, 105).
4. Peflin Fiyat Sözleflmeleri
ABD uygulamas›nda yer bulan bu anlaflmalar, mükellef, IRS ve ilgili yabanc› vergi idaresi aras›nda flirketler aras› fiyatland›rma sorunlar›n›n, görüflülerek anlaflmaya var›lmak suretiyle
çözümünü öngören araçt›r. Bu anlaflma ile taraflar do¤rudan ya da dolayl› olarak kontrol alt›nda olan iki ya da
daha fazla örgüt, iflletme ya da firmalar aras›nda gelir, indirimler, krediler
veya di¤er ödemelerin da¤›l›m› ya da
tahsisat›nda transfer fiyatland›rmas›
yöntemi üzerinde anlaflmaktad›rlar.
IRS, peflin fiyatland›rma anlaflmalar›n›
ilk kez 1 Mart 1991 tarihinde kabul
etmifltir. 1996 y›l›nda uygulamadaki
sorunlar› gidermek üzere de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r.
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B. OECD DÜZENLEMELER‹NDE
TRANSFER F‹YATLANDIRMASI
1960 y›l›nda kurulmufl ve Türkiye’nin
de aralar›nda bulundu¤u 30 üyesi bulunan Ekonomik Kalk›nma ve ‹flbirli¤i
Teflkilat› OECD (The Organization for
Economic Cooperation and Development) transfer fiyatland›rmas› konusundaki ilk uluslararas› rehberini
1979 y›l›nda Mali ‹fller Komisyonu
arac›l›¤› ile haz›rlam›flt›r. Komisyon
1984 y›l›nda ve 1987 y›l›nda konu ile
ilgili iki rapor daha yay›nlam›fl, 1995
y›l›nda ise transfer fiyatland›rmas›
rehberi revize edilerek güncellenmifltir. 1996 y›l›nda Gayri Maddi Haklar,
1997 y›l›nda maliyet paylafl›m düzenlemeleri de rehbere ilave edilerek
kapsam geniflletilmifltir (Türkkot,
2005, 1). Ayn› çal›flma bir tak›m ilave
ve revizyonlarla 1999 y›l›nda güncellefltirilmifltir (Aktafl, 2003a, 89).
OECD’nin söz konusu çal›flmas›nda
yer alan transfer fiyatland›rmas›nda
“karfl›laflt›r›labilirlik” ve “güvenilirlik”
ilkeleri ABD uygulamalar›nda oldu¤u
gibi esas al›nm›fl bulunmaktad›r. Bu
rehber çal›flman›n 9. maddesinde
emsallere uygunluk ilkesinin genel tan›m› flu flekilde yap›lm›flt›r (Kurt ve
Ünlü, 2005, 74):
“‹ki ba¤l› kurulufl aras›nda ticari veya
mali iliflkilerle ilgili olarak oluflturulan
koflullar, ba¤›ms›z kurulufllar aras›nda yap›landan farkl›ysa, karl›l›k an›lan ba¤l› kurulufllardan birinde biriTemmuz
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kebilir ve bundan dolay› kara ba¤› olarak vergilemede uygun biçimde gerçekleflmeyebilir”
Uluslararas› bir transfer fiyatlamas› standard› olan emsal bedel ilkesinin (Yalt› Soydan, 1996, 108) uygulanmas›nda dikkate al›nacak hususlar flunlard›r:
- Karfl›laflt›r›lan ifllemlerin ekonomik özelliklerinin yeteri derecede benzer olmas› (karfl›laflt›r›labilir),
- Karfl›laflt›rma yaparken maddi farkl›l›klar›n; transfer edilen mal veya hizmetin özellikleri, ifllemin taraflar› taraf›ndan yerine getirilen fonksiyonlar›, sözleflme flartlar›, taraflar›n içinde bulundu¤u ekonomik durum ve taraflar›n içinde
bulundu¤u ekonomik durum ve taraflar›n genelde uygulad›klar› ticari stratejilerin dikkate al›nmas›,
- Emsal bedele en yak›n sonucu veren transfer fiyatland›rmas› yönteminin uygulanmas›.
OECD TRANSFER F‹YATLANDI RMASIND A ÖNER‹LEN YÖNTEMLER
Maddi Mallarda
- Karfl›laflt›r›labilir kontrol alt›nda olmayan fiyat
yöntemi
- Yeniden sat›fl fiyat› yöntemi

Gayri Maddi Mallarda
- Karfl›laflt›r›labilir kontrol alt›n da
olmayan fiyat yöntemi
- Karfl›laflt›r›labilir kar yöntemi

- Maliyet art› yöntem i

- Kar ayr›flt›r›lmas› yöntemi

- Net kar marj› yöntemi

1. Karfl›laflt›r›labilir Fiyat Yöntemi
Bu yöntem en s›k kullan›lan ve vergi otoritelerince en çok tercih edilen yöntemdir. Bu yöntemde, karfl›laflt›r›labilir durumlarda, karfl›laflt›r›labilir kontrol
d›fl› bir ifllemde transfer edilen ürün veya hizmetler için belirlenen fiyat ile
kontrollü bir ifllemde transfer edilen ürün veya hizmetler için belirlenen fiyat
karfl›laflt›r›lmaktad›r. Fark oldu¤u durumda bu durum, ba¤l› iflletmelerin ticari ve mali iliflkilerinin emsale uygun olmad›¤›n› gösterebilmekte ve kontrol d›fl› ifllemdeki fiyat›n, kontrollü ifllem fiyat›yla de¤iflmesi gerekebilmektedir. Karfl›laflt›r›labilir kontrol d›fl› ifllemlerin tespit edilmesi mümkün oldu¤unda, bu
yöntem en güvenilir yöntemdir. Bu durumda bu yöntem di¤er tüm yöntemlere tercih edilmektedir (Yakar ve Ünal, 2007, 127).
Burada karfl›laflt›r›labilir nitelik kavram›, iflleme konu mal veya hizmet ile iflle-
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min koflullar›n›n gerek iliflkili kifliler
aras›ndaki ifllemlerde, gerekse aralar›nda iliflki bulunmayan kiflilerin aras›ndaki ifllemlerde benzer nitelikte olmas›n› ifade etmektedir. Söz konusu
ifllemler aras›nda, ölçülebilir nitelikte
küçük farkl›l›klar varsa, bu farkl›l›klar
düzeltilerek yöntemin uygulanmas›
mümkündür. Ancak, farkl›l›klar›n büyük olmas› ya da farkl›l›klar›n ölçülebilmesinin, yani somut bir biçimde
tespit ifllemlerinde dikkate al›nabilme
olana¤›n›n mümkün olmamas› halinde, yöntemin de uygulanabilmesi mümkün olmayacakt›r. (Saraço¤lu ve Kaya,
2006, 154).
2. Maliyet Art› Yöntemi
Emsallere uygun fiyat›n, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir
brüt kar oran› kadar art›r›lmas› suretiyle hesaplanmas›n› ifade etmektedir. Tan›mda yer alan makul kar oran›, kullan›lan kaynaklar, piyasa koflullar› gibi unsurlar göz önüne al›narak
tespit edilir. Yar› mamullerde, hizmetlerde uygulanabilirli¤i mevcuttur
(Mali Mevzuat Platform, 2006b, 9).
Bu yöntem özellikle ortak tesislere sahip ve uzun dönemli al›m-sat›m anlaflmalar› (sözleflmeli, imalatç›, fason
üretim) yapm›fl iliflkili kurulufllar aras›ndaki yar› mamul ve hizmet transferlerinde uygulanabilecek en etkili fiyat
belirleme yöntemidir (Güner, 2004, 3).
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3. Yeniden Sat›fl Fiyat› Yöntemi
Yeniden sat›fl fiyat›, ba¤l› bir iflletmeden al›nan mal veya hizmetlerin ba¤›ms›z bir iflletmeye yeniden sat›fl›nda uygulanan fiyatt›r. Yeniden sat›fl
fiyat›, yeniden sat›fl yapan iflletmenin
amaçlad›¤› brüt kar marj›ndan (yeniden sat›fl kar marj›) düflüldükten sonra kalan tutar, ba¤l› iflletmeler aras›nda varl›k transferi için emsale uygun
fiyat olarak nitelendirilebilmektedir
(Yakar ve Ünal, 2007, 128).
4. Di¤er Yöntemler
Belirtilen yöntemlerle emsallere uygun fiyata ulaflma olana¤› yoksa, mükellef, ifllemlerin mahiyetine uygun
olarak kendi belirleyece¤i ve daha
do¤ru sonuç verdi¤ine inand›¤› di¤er
yöntemleri kullanabilecektir. Ancak,
mükelleflerin bu flekilde bir belirleme
yapabilmeleri için, belirtilen üç yönteme de baflvurabilme olana¤›n›n olmamas› gerekmektedir. Bu durum 4.
yöntem olarak belirtilmifltir (Saraço¤lu ve Kaya, 2006, 155).
a) Kâr Bölüflüm Yöntemi (Profit
Split Method)
Bu yöntemde ba¤›ms›z iflletmelerin
ifllemlerden gerçeklefltirmeyi bekledi¤i karlar›n paylafl›m›n› belirlemek yoluyla, kontrollü bir ifllemde oluflan
özel koflullar›n karlar üzerindeki etkisi ortadan kald›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu yöntemde öncelikle ba¤l› iflletmelerin kontrollü ifllemlerden gerçek-
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lefltirdi¤i bölüfltürülecek karlar belirlenmektedir. Daha sonra bu karlar
ba¤l› iflletmeler aras›nda, emsale uygunluk ilkesine göre yap›lan bir anlaflmada beklenen kar paylafl›m›na yaklafl›k olan geçerli bir temelde bölüfltürülmektedir (Yakar ve Ünal, 2007, 129).
b) ‹fllemsel Net Marj Yöntemi
(Transactional Net Margin Method)
‹fllemsel net marj yöntemi iflletmenin
kontrollü bir ifllemde; uygun bir faktöre (maliyet, sat›fl ya da aktiflere )
dayal› olarak elde etti¤i göreceli kâr
marj›n› inceler. Bu yüzden ifllemsel
net marj yöntemi, maliyet art› ve yeniden sat›fl fiyat› yöntemleri ile benzer bir mant›kla çal›fl›r. Benzerlikten
kas›t güvenilir bir uygulama yap›labilmesi için ifllemsel net marj yönteminin uygulama mant›¤› ile maliyet art›
ve yeniden sat›fl yöntemlerinin uygulama mant›¤›n›n birbiriyle tutarl› olmas›d›r. Bu durum ayn› zamanda bir
iflletmenin kontrollü bir ifllemden elde edece¤i net kâr marj›n›n, yine ayn› iflletmenin karfl›laflt›r›labilir ancak
kontrol d›fl› bir ifllemden elde edece¤i
net kâr marj›yla ayn› olmas› anlam›na
gelmektedir. Böyle bir ifllemin olmamas› durumunda, ba¤›ms›z kurulufllar aras› gerçekleflen ve karfl›laflt›r›labilir nitelikteki ifllemin net kâr marj› referans olarak dikkate al›n›r (Güner, 2004, 4).
5. Peflin Fiyat Sözleflmeleri
Di¤er bir uygulama ise peflin fiyatland›rma anlaflmalar› ya da peflin fiyat
sözleflmeleridir. Amerika’daki düzenTemmuz
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lemelerle hemen ayn› olan ve ilk defa
Amerika taraf›ndan 1991 y›l›nda uygulanm›fl ve daha sonra Kanada,
Fransa, Almanya, Japonya, Avustralya gibi birçok ülkede yürürlü¤e konmufl bulunan (Türkkot, 2005, 6) uygulamada, uygulayaca¤› yöntemde
tereddüdü bulunan mükellefler Maliye Bakanl›¤› ile karfl›l›kl› anlaflma yaprak kullanaca¤› yöntemi tespit etmektedirler. Yöntem üzerinde anlaflma sa¤lanmas› halinde, bu yöntem
üç y›l› aflmamak üzere belirlenen süre ve koflullar alt›nda kesinlik tafl›yacakt›r. Bu flekilde tespit edilen yöntem, belirlenen koflullar alt›nda elefltiri konusu yap›lamayacakt›r. Bu sistemin en büyük avantaj›, mükellefler
aç›s›ndan belli bir süre için uygulanacak yöntemin kesinlik tafl›mas› ve
herhangi bir elefltiri, ceza riski olmadan plan yapabilme, önünü görebilme olana¤› vermesidir. ‹dare aç›s›ndan en büyük avantaj ise, konunun
bafllang›çta belli bir anlaflma ile belirlenmesi ve elefltiri sürecinden bafllayarak yarg› sürecine kadar tafl›nabilecek bir ifllemin getirdi¤i zaman ve ifl
yükünden tasarruf sa¤lanmas›d›r
(Mali Mevzuat Platform, 2006a, 26).
8. OECD’nin Cezaland›rmaya Bak›fl›
Transfer fiyatland›rmas› düzenlemelerine ve yükümlülüklere uyulmamas›
durumunda, ceza verilmesi OECD
rehberinde düzenlenmifltir. Cezalarla
ilgili temel yaklafl›mlar flöyle s›ralanabilir (Türkkot, 2005, 6-7):
Hakemli Yaz›lar
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1- Cezaland›rmada temel amaç kuralarla uygunlu¤un sa¤lanmas› olmal›d›r
2- Mükelleflere afl›r› yük ve maliyet
getirecek boyutta olmamal›d›r
3- Cezalarda suçla orant›l› olacak flekilde, adil düzenlemeler olmal›d›r.
OECD ülkelerinin pek ço¤unda cezalar eksik hesaplanan verginin belli bir
oran› fleklinde uygulanmaktad›r. Bu
oran % 20 il % 200 aras›nda de¤iflebilmektedir.
9. ‹htilafl› Konulara Yönelik ‹dari
Çözüm Yollar›
OECD üyesi ülkeler aras›nda inceleme uygulamalar› çeflitlilik arzetmektedir. Birçok vergi idaresi transfer fiyatlamas› üzerine uzman denetim
elemanlar› kullanmakta ve bu tür incelemeler di¤er incelemelere nazaran daha uzun sürebilmekte ve farkl›
usul kurallar› içerebilmektedir. Bir
transfer fiyatlamas› uygulamas›nda
de¤erlendirilecek olgular›n kar›fl›kl›¤›
en iyi niyetli vergi yükümlüsünün bile
hata yapmas›na neden olabilir. Hatta
en iyi niyetli denetim eleman› bile olgulardan yanl›fl sonuçlara varabilir.
Vergi idareleri mutlaka bu de¤erlendirmeyi göz önüne almal›d›r. Bu yaklafl›m›n iki yönü vard›r: Birincisi, denetim elemanlar› yaklafl›mlar›nda esnek
olmal› ve vergi yükümlülerinden
transfer fiyatlar›nda –mevcut olgu ve
koflullar alt›nda- gerçekçi olmayan bir
Hakemli Yaz›lar
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do¤ruluk beklememelidir. ‹kincisi, denetim elemanlar›, emsallere uygunluk ilkesinin uygulanmas›nda vergi
yükümlüsünün ticari de¤erlendirmesini göz önüne almal›d›r, çünkü transfer fiyatlamas› analizi ticari gerçekliklere ba¤l›d›r. Bu nedenle inceleme,
vergi yükümlüsünün fiyatlar›n› belirlerken seçti¤i yönteme dayal› bir bak›fl aç›s› ile bafllat›lmal›d›r (Yalt› Soydan, 1996, 119)
‹spat yükünün vergi yükümlüsüne ait
oldu¤u devletlerde, vergi idaresi dayanaks›z bir flekilde matrah takdir etme özgürlü¤üne sahip de¤ildir. ‹dare, emsallere uygunluk ilkesini ihmal
ederek, örne¤in hâs›lat›n belirli bir
yüzdesini hesaplamak suretiyle matrah takdir edemez. Bu gibi ülkelerde,
konu dava aflamas›na geldi¤inde,
vergi yükümlüsünün üzerindeki ispat
yükü yer de¤ifltirmektedir. fiöyle ki,
transfer fiyat›n›n emsallere uygun oldu¤u vergi yükümlüsü taraf›ndan dayanaklar› ve kan›tlar› ile ortaya konuldu¤u takdirde, ispat yükü yasal veya
de facto olarak yer de¤ifltirmekte ve
vergi idaresi, vergi yükümlüsü taraf›ndan belirlenen transfer fiyat›n›n
neden emsallere uygun olmad›¤›n› ve
takdir edilen matrah›n neden do¤ru
oldu¤unu kan›tlama yükümlülü¤ü alt›nda
girmektedir (Yalt› Soydan, 1996, 120).
Vergi yükümlüleri ve vergi idareleri
transfer fiyatlamas›nda ispat yükünü
temelsiz ve kan›tlanamayacak iddiTemmuz
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alara dayanak alarak kötüye kullanmamal›d›r. Vergi idareleri, ispat yükü
vergi yükümlüsüne ait olsa bile, belirledi¤i transfer fiyat›n›n emsallere uygun oldu¤unu gösterme konusunda
haz›rl›kl› olmal›d›r. Tersine, vergi yükümlüleri de, ispat yükü hakk›ndaki
kurallar ne olursa olsun transfer fiyatlar›n›n emsallere uygun oldu¤unu ortaya koyma bak›m›ndan haz›r olmal›d›r (Yalt› Soydan, 1996, 121).
VI. TÜRK VERG‹ S‹STEM‹NDE
TRANSFER F‹YATLANDIRMASI
A. MÜLGA 5422 SAYILI KURUMLAR
VERG‹S‹ KANUNU
Mülga 5422 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 15, 16, 17. maddelerinde yer alan örtülü sermaye ve örtülü
kazanç uygulamalar› bire bir transfer
fiyatland›rmas›na benzemese de özü
itibariyle söz konusu uygulaman›n birer temsilcisi konumundayd›lar. Keza
meri Gelir Vergisi Kanununun 41.
maddesinin 1. bendinde ifade edilen
hüküm de5 transfer fiyatland›rmalar›
uygulamas›n›n bir yans›mas›d›r.

Mülga hükümlere bak›ld›¤›nda örtülü
kazanç da¤›t›m› iflleminin önüne geçilmesi için madde metinlerinin iki
esas üzerine infla edildi¤i görülmektedir. Bunlardan birincisi yap›lan ifllemlerde “emsallere uygunluk”, bir
di¤eri de flirket tüzel kiflili¤inin ba¤›ms›z bir varl›k oldu¤unu ortaya koyan “ayr› varl›k” prensibidir ki; her iki
esas da asl›nda OECD Transfer Fiyatlamas› Rehberinin benimsedi¤i iki
esast›r (Erdel ve Okumufl, 2002, 86).
Transfer fiyatlamas› ile yap›lan düzenlemede maddi içerik konu itibariyle yeni de¤ildir. Yeni olan tek nokta,
iliflkili kifliler aras›nda emsallere uygun fiyat belirleme yöntemlerinin pozitif hukuk metnine dahil edilmifl olmas›d›r. Bunlar, karfl›laflt›r›labilir fiyat
yöntemi, maliyet art› yöntemi ve yeniden sat›fl fiyat› yöntemidir. Bu yöntemler, transfer fiyatland›rmas› standartlar›n›n oluflmas›nda uluslararas›
s›fat ve konumu genel kabul gören
OECD’nin önerdi¤i yöntemlerdir (Yalt›, 2006, 8).
Ancak söz konusu mülga hükümlerin
çok uluslu flirketlerin transfer fiyatlan-

5 Gvk.Madde 41. Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler
1. Teflebbüs Sahibi ‹le Eflinin Ve Çocuklar›n›n ‹flletmeden Çektikleri Paralar Veya Aynen Ald›klar›
Sair De¤erler (Aynen Al›nan De¤erler Emsal Bedeli ‹le De¤erlenerek Teflebbüs Sahibinin
Çektiklerine ‹lave Olunur.)
2. Teflebbüs Sahibinin Kendisine, Efline, Küçük Çocuklar›na ‹flletmeden Ödenen Ayl›klar, Ücretler,
‹kramiyeler, Komisyonlar Ve Tazminatlar;
3. Teflebbüs Sahibinin ‹flletmeye Koydu¤u Sermaye ‹çin Yürütülecek Faizler;
4. Teflebbüs Sahibinin, Eflinin Ve Küçük Çocuklar›n›n ‹flletmede Cari Hesap Veya Di¤er fiekillerdeki Alacaklar› Üzerinden Yürütülecek Faizler.
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d›rmas› manipülasyonlar›n› engellemede yeterli oldu¤unu söylemek zordur (Aktafl, 2003b, 84).
B. GEL‹R VERG‹S‹ KANUNU
5615 say›l› Kanun6 kapsam›nda yap›lan düzenlemeler ile GVK’nda önemli de¤iflikler yap›lm›flt›r. Yap›lan de¤iflikliklere bak›ld›¤›nda, asgari geçim
indirimi müessesesinin sisteme dahil
edilmesinin yan›nda, özellikle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan bir
tak›m uygulamalar›n da gelir vergisine eklendi¤i ve paralel bir düzenleme
elde edilmeye çal›fl›ld›¤› anlafl›lmaktad›r (Biyan, 2007a, 1).
Söz konusu Kanun’un 3. maddesiyle
GVK’nun 41. maddesinin 5.bendine
eklenen hükümle transfer fiyatland›rmas› uygulamas› sadece kurumlar
vergisi mükelleflerine yönelik kalmam›fl, ticari kazanç sahibi gerçek kifliler
içinde geçerlilik kazanm›flt›r. Buna
göre;
“teflebbüs sahibinin, iliflkili kiflilerle
emsallere uygunluk ilkesine ayk›r›
olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet al›m
ya da sat›m›nda bulunmas› halinde,
emsallere uygun bedel veya fiyatlar
ile teflebbüs sahibince uygulanm›fl
bedel veya fiyat aras›ndaki iflletme
aleyhine oluflan farklar iflletmeden
çekilmifl say›l›r.

Teflebbüs sahibinin efli, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve
kay›n h›s›mlar› ile do¤rudan veya dolayl› orta¤› bulundu¤u flirketler, bu
flirketlerin ortaklar›, bu flirketlerin
idaresi, denetimi veya sermayesi bak›m›ndan kontrolü alt›nda bulunan
di¤er flirketler iliflkili kifli say›l›r.
Bu bent uygulamas›nda, imalat ve inflaat, kiralama ve kiraya verme,
ödünç para al›nmas› veya verilmesi,
ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri
gerektiren ifllemler, her hâl ve flartta
mal veya hizmet al›m ya da sat›m›
olarak de¤erlendirilir.
‹flletmeden çekilmifl say›lan farklar,
iliflkili kifli taraf›ndan beyan edilmifl
gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n hesab›nda dikkate al›nm›fl ise iliflkili kiflinin vergilendirme ifllemleri buna göre düzeltilir. ‹liflkili kifliler ve bu
kiflilerle yap›lan ifllemler hakk›nda bu
maddede yer almayan hususlar bak›m›ndan, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanununun 13. maddesi hükmü uygulan›r”.
Düzenleme kapsam›nda kurumlar
vergisine yap›lan at›f dolay›s›yla hem
kurumlar vergisi kanununda yer alan
transfer fiyatland›rmas› uygulamas›
hem de buna paralel olarak OECD
uygulamalar› gerçek kifliler aç›s›ndan
da önem kazanm›flt›r.

6 04.04.2007 tarihli ve 26483 say›l› Resmi Gazete. Söz konusu kanunun tam metni için bkz.
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5615.html, (Eriflim:04.04.2007)
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C. 5520 SAYILI KURUMLAR
VERG‹S‹ KANUNU
Transfer fiyatland›rmas› konusunda
OECD taraf›ndan getirilen k›staslar›n
5520 say›l› Kanuna neredeyse aynen
monte edilmesi ile 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13.maddesinde “transfer fiyatland›rmas› yoluyla
örtülü kazanç da¤›t›m›” 01.01.2007
tarihinden itibaren yürürlü¤e girecek
flekilde bünyesine dahil etmifl bulunmaktad›r.
KVK’nun transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m› bafll›kl›
13. maddesinde yer alan hükümde
geçen “ifllemin mahiyetine en uygun
olan”7 veya emsallere uygun fiyata
“ulaflma olana¤›n›n bulunmad›¤› hal”
kavramlar›n›n içerikleri veya “emsal”in ne oldu¤u ancak yarg› içtihatlar› ile belirlenecektir (Yalt›, 2006, 9).
1. ‹liflkili Kifli Kavram›
‹liflkili kifli kavram›, kurumlar›n kendi
ortaklar›n›; kendileri veya ortaklar›n›n
ilgili bulundu¤u gerçek kifli ve kurum-

lar›; idaresi, denetimi ya da sermayesi bak›m›ndan do¤rudan veya dolayl›
olarak kurum ortaklar›na ba¤l› bulunan ya da kurum ortaklar›n›n nüfuzu
alt›nda bulundurdu¤u gerçek kifli veya kurumlar›; ortaklar›n efllerini; ortaklar›n veya efllerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yan soy h›s›mlar› ve kay›n k›s›mlar›n› 8 ifade etmektedir (fienyüz, 2007, 51-52).
Öte yandan gerek gelir vergisi, gerekse kurumlar vergisi mükellefleri
yönünden, kazanc›n elde edildi¤i ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yaratt›¤› vergilendirme kapasitesi ile ayn› düzeyde bir vergilendirme imkân› sa¤lay›p sa¤lamad›¤› ve
bilgi de¤iflimi hususunun göz önünde
bulundurulmas› suretiyle Bakanlar
Kurulu'nca ilan edilen ülkelerde veya
bölgelerde bulunan kiflilerle yap›lm›fl
tüm ifllemler de iliflkili kiflilerle yap›lm›fl say›lmaktad›r.
2. Emsallere Uygunluk
Kurumun iliflkili kifli olarak nitelenen

7 ABD Uygulamas›nda “En ‹yi Yöntem” (Best Method Rule) Kural› Olarak Adland›r›lmaktad›r.
8 Üstsoy, Altsoy Ve Yansoy H›s›ml›¤› Kan H›s›ml›¤›n›n Çeflitlerini Oluflturmaktad›r. Üstsoy-Altsoy
H›s›ml›¤›, Bir Di¤erinden Gelen Gerçek Kifliler Aras›ndaki H›s›ml›k Olup, Üstsoy H›s›ml›¤› Bir Kiflinin:
Anne, Baba, Büyükanne, Büyükbabas› Ve Daha Yukar›dakilerle Olan H›s›ml›¤›, Altsoy H›s›ml›¤› ‹se
Bir Kiflinin Çocuklar›, Torunlar› Ve Onlar›n Alt›ndakilerle Olan H›s›ml›¤›, Altsoy H›s›ml›¤› ‹se Bir
Kiflinin Çocuklar›, Torunlar› Ve Onlar›n Alt›ndakilerle Olan H›s›ml›¤› ‹fade Etmektedir (Medeni
Kanun M.17).
Yansoy H›s›ml›¤›, Ortak Kökten Gelmekle Beraber Biri Di¤erinden Gelmeyenler Aras›ndaki
H›s›ml›k Olup, Bir Kiflinin Amca, Hala, Teyze, Day› Ve Bunlar›n Çocuklar› ‹le Olan H›s›ml›kt›r.
ay›n H›s›ml›¤›, Efllerden Biri ‹le Di¤er Eflin Kan H›s›mlar› Aras›nda Olan H›s›ml›kt›r (Medeni Kanun
M.18).
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kiflilerle yapt›¤› al›m sat›m ifllemleri fiyat ya da bedel aç›s›ndan emsallere
uygun olmas› gerekmektedir. Emsal
bedel en basit ifadesiyle piyasa fiyat›
olarak belirtilebilir. Piyasa fiyat› ise
aralar›nda iliflki bulunmayan kifli ve
kurumlar›n uygulad›klar› fiyatlard›r. O
halde emsallere uygun olma ile iliflkili
kiflilerle yap›lan mal veya hizmet al›m
veya sat›m›nda uygulanan fiyat ya da
bedelin aralar›nda böyle bir iliflkinin
bulunmamas› durumunda oluflacak
fiyat ya da bedele uygun olmas›n› ifade etmektedir. ‹liflkili kiflilerle yap›lan
al›m sat›m ifllemleri ayn› flartlar alt›nda aralar›nda herhangi bir ba¤ ve iliflki olmayan biriyle yap›lan ifllemlerdeki piyasa fiyat›n› ya da bedelini yans›t›yorsa ifllem emsallere uygun, aksi
takdirde emsallere ayk›r› kabul edilecektir (fienyüz, 2007, 53).
“Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m› Hakk›nda Karar
Tasla¤›”na 9 göre emsallere uygun fiyat ya da bedeli tespit etmek için karfl›laflt›r›labilirlik analizi yap›lmas› gerekir. Karfl›laflt›r›labilirlik analizi, kontrol
alt›ndaki ifllemlerin sahip oldu¤u koflullar ile kontrol d›fl› ifllemlerin sahip
oldu¤u koflullar›n karfl›laflt›r›lmas›na
dayan›r. Bu nedenle karfl›laflt›r›labilirlik kavram› da ifllemler aras›ndaki
farkl›l›klar›n herhangi bir flekilde kar-

fl›laflt›rma konusu unsurlar› maddi
olarak etkilememesi veya maddi olarak etkide bulunan farkl›l›klar›n belli
ifllemlerle düzeltilebilecek nitelikte olmas› gere¤ini ifade eder.
Karfl›laflt›r›labilirli¤in tespitinde dikkate al›nan bafll›ca unsurlar; mal veya
hizmetlerin nitelikleri, üstlenilen ifllev
ve risklerin analizi, ifllemin gerçekleflti¤i pazardaki ekonomik koflullar, kurumlar›n ifl stratejileri olarak s›ralanm›flt›r.
Taslakta ifade edilen karfl›laflt›rma
analizinde dikkate al›nacak bafll›klar
bu haliyle yetersizdir. Emsal bedelin
tespiti aflamas›nda yap›lmas› gereken
analizde bu bafll›klar detayl› bir flekilde incelenmek durumundad›r. Dolay›s›yla tasla¤›n bu bafll›klar› örneklendirerek geniflletmesi, detaylar› ortaya
koymas› flartt›r. Çeflitli sektörlerdeki
mükellefler taraf›ndan yap›lacak olan
çal›flmalara rehber olabilmesi için bu
bölümün detayland›r›lmas› zorunluluk arz etmektedir. Kald› ki di¤er ülke
uygulamalar›nda söz konusu bafll›klar ayr›nt›l› olarak mükelleflere sunulmufltur (Biyan, 2007b, 2).
Bir kurum örtülü kazanç da¤›tt›¤› nedeniyle inceleme maruz kalmak istemiyorsa iliflkili kiflilerle olan ifllemlerini
ifllem an›nda hiç bir etki olmaks›z›n
iktisadi, teknik ve ticari icaplara göre

9 “Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m› Hakk›nda Karar Tasla¤›”, bkz. Gelir
‹daresi Baflkanl›¤› Web Sitesi, www.gib.gov.tr, eriflim:01.06.2007.
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belirlenen piyasa ya da pazar fiyat›na
uygun yapmal›d›r. Aksi takdirde ifllem transfer fiyatlamas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lan kazanç say›l›r ve
kurum kazanc›n›n tespitinde indirim
olarak kabul edilmez (fienyüz, 2007, 54).
3. Yöntemler ve Öncelik S›ras›
Gerek ABD uygulamas›nda gerek
OECD düzenlemelerinde kullan›lan
yöntemlerle bire bir ayn› olan ve kurumlar vergisine dahil edilen yöntemler; karfl›laflt›r›labilir fiyat yöntemi,
maliyet art› yöntemi, yeniden sat›fl fiyat› yöntemi ve mükellefçe belirlenen
yöntem olarak s›ralanabilir (fienyüz,
2007, 55). Bu yöntemler daha önce
aç›kland›¤› için burada tekrar de¤inilmeyecektir.
Karfl›laflt›r›labilir fiyat yöntemi emtia
ticareti, komisyonlar, royalty ödemelerinde; maliyet art› yöntemi özellikle
fason sözleflmeli üretim, hammadde
ve yar› mamuller ile imal edilen mallara iliflkin ifllemlerde; yeniden sat›fl fiyat› yöntemi ek ifllem yap›lmadan
mal sat›fl›nda (al›m-sat›m) tercih edilen yöntemlerdir.
Yöntemler aras›nda uygulama aç›s›ndan herhangi bir öncelik s›ras› yoktur. Uygulama k›stas› “ifllemin niteli¤ine en uygun yöntem”dir. Bu ba¤lamda, iflleme uygulanacak yöntemlerden birisi, emsallere uygun fiyat ya
da bedeli yans›tma aç›s›ndan di¤er
yöntemlerden daha belirleyici ise yani “ifllemin niteli¤ine en uygun yönTemmuz
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tem” ise, uygulanacak yöntem olarak
seçilecek, di¤er yöntemlere kesinlikle
baflvurulmayacakt›r.
Emsallere uygun fiyat ya da bedele
ulaflmak için bu yöntemlere baflvurulmas›nda en güvenilir karfl›laflt›rma
unsuru olmas› aç›s›ndan öncelikle
mükellefin ilifliksiz kiflilerle yapt›¤› ifllemlerde kulland›¤› fiyat ya da bedel
(iç emsal) karfl›laflt›rmaya esas ölçü
olarak al›nacakt›r. Bu flekilde kullan›lan fiyat ya da bedellerin bulunmamas› ya da güvenilir olmamas› halinde do¤rudan benzeri nitelikteki mükellef ya da kurumlar›n ifllemleri (d›fl
emsal) karfl›laflt›rmada esas al›nacakt›r. Bu belirleme, iç emsallerin ya da
d›fl emsallerin birbirlerinin karfl›t seçene¤i oldu¤u, yani bu emsallerden yaln›zca birinin kullan›lmas› gerekti¤i anlam›na gelmemektedir. Emsallere uygunlu¤un saptanmas› amac›yla karfl›laflt›rma yap›l›rken, gerek iç emsallerin gerekse d›fl emsallerin birlikte kullan›lmas› her zaman mümkündür.
Amaç, en do¤ru ve güvenilir flekilde
emsallere uygun fiyat ya da bedeli
tespit etmektir (Saraço¤lu ve Kaya,
2006, 156).
4. Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla
Örtülü Kazanç Kar Da¤›t›m›
Say›labilir Mi?
Tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak da¤›tan kazanç, GVK ve KVK uygulamas›nda, flartlar›n gerçekleflti¤i hesap
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döneminin son günü itibariyle da¤›t›lm›fl kar pay› veya dar mükellefler için
ana merkeze aktar›lan tutar say›lmaktad›r (fienyüz, 2007, 54). Bu
hükmün amac›, transfer fiyatland›rmas› nedeniyle örtülü kazanç da¤›t›m› yapan mükellef nezdinde bir elefltiri getirildi¤i zaman, örtülü kazanç
da¤›t›lan mükellef nezdinde de bir
düzeltmenin yap›lmas›n› sa¤lamakt›r.
Daha önce yap›lan vergilendirme ifllemleri, taraf olan mükellefler nezdinde de bir düzeltmenin yap›lmas›n›
sa¤lamakt›r. Daha önce yap›lan vergilendirme ifllemleri taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilmektedir. fiu kadar ki, bu düzeltmenin yap›lmas› için örtülü kazanç da¤›tan kurum ad›na tarh edilen vergilerin kesinleflmifl ve ödenmifl olmas› gerekmektedir.
Örtülü olarak da¤›t›lan kazanc›n kar
pay› say›lmas› ile mükellefler bu kar
pay›na iliflkin olarak istisna hükümlerinden yararlanaca¤›ndan, “karfl› taraf düzeltmesi” bu flekilde, iflleme taraf olanlar aras›nda gerçekleflmifl olacakt›r. Böylece, ayn› ifllem üzerinden
mükerrer vergilemenin önüne de geçilmektedir. Bu flekilde da¤›t›lm›fl kar
pay›n›n net kar pay› olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanmas› sonucu
bulunan tutar üzerinden ortaklar›n
hukuki niteli¤ine göre belirlenen
oranlarda vergi kesintisi yap›lacakt›r.
KVK 11 ve 13. Maddeleri “kazanç da¤›t›m›”na normal olarak ba¤lanan
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vergisel sonuçlar›n uygulanmas›n›
sa¤layacak flekilde düzenlenmifltir.
KVK iki düzeltme öngörmektedir. Birincisi peçeleme konusu harcaman›n
kabul edilmemesi, yani indiriminin yasaklanmas› (matrah art›r›m›), ikincisi
peçeleme sözleflmesi ile örtülmeye
çal›fl›lan kazanç da¤›t›m›n›n “z›mni
olarak kar pay› edilmesi” yoluyla vergilendirilmesidir. Z›mni kar pay›, yani
menkul sermeya irad› nitelendirmesi,
mülga KVK’da bulunmayan bir gerçe¤e uygunluk düzenlemesidir (Yalt›,
2007, 12).
Ancak burada söz edilen kar da¤›t›m›
Türk Ticaret Kanunu bak›m›ndan kar
da¤›t›m› hükmünde bir ifllem olmay›p, sadece vergilendirme ile ilgili yükümlülükler bak›m›ndan kar da¤›t›m›
olarak dikkate al›nacakt›r. Bu nedenle kurum zarar da olsa dahi vergisel
yükümlülükler aç›s›ndan kurumun
kar da¤›t›m› yapm›fl olmas› gibi bir
sonuç ortaya ç›kacakt›r. Düzeltme ifllemi sonucunda daha önceki vergilendirme ifllemlerinde de¤ifliklikler
olabilecektir. Kazanc› da¤›tt›¤› ileri
sürülen mükellef aç›s›ndan, kazanc›n
da¤›t›lm›fl kar pay› say›lmas› nedeniyle kurum kazanc›n›n tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak
dikkate al›nacakt›r.
Örtülü olarak da¤›t›lan ve kar pay›
olarak dikkate al›nan kazanc›n net
kar pay› olarak m› yoksa brüt kar pay› olarak m› dikkate al›naca¤› hususunda tereddütler mevcuttur.
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Bu düzenleme, düzeltme iflleminin
ço¤u kere yap›lamayaca¤›n› göstermektedir. Zamanafl›m› süresinin sonlar›na do¤ru yap›lan bir incelemede
tespit edilen örtülü kazançla ilgili olarak kazanc› da¤›tan nezdinde yap›lan
tarhiyat›n kesinleflmesi, zamanafl›m›
süresinden sonraki bir tarihe geldi¤inde düzeltme iflleminin yap›lmas›
mümkün olamayacakt›r (Mali Mevzuat Platform, 2006b, 10).
5. Belgelendirmenin Önemi
Transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m›nda en önemli yeniliklerden birisi de emsaline uygun
fiyat›n tespiti ile ilgili ispat mükellefiyetinin tamamen mükellefe b›rak›lmas› ve bu nedenle, emsaline uygun
fiyat tespiti ile ilgili bilgi, belge ve hesaplamalar›n defter kay›tlar›na esas
belge derecesinde saklanmas› zorunlulu¤unun getirilmesidir. Elbette ki
bu düzenleme, hesaplama yöntem
ve belgelerinin kan›tlay›c› belge olarak kabul edilmesi, mükellef için
önemli bir durumdur. Zira bugüne
kadar olan uygulamada, inceleme
elemanlar›, mükellefin bu anlamda
ibraz etmifl oldu¤u hiç bir bilgi ve hesaplamay› esas almaks›z›n sadece
kendi hesaplamalar› üzerinden hareket etmekte iken, bu düzenleme ile
mükellef hesaplamalar› da ciddi bir

evrak mahiyeti kazanmaktad›r. Tabidir ki bu düzenleme ile kurumlar›n
yapt›klar› her hesaplama kabul edilebilir nitelik kazanmamaktad›r. Sonuçta yeni düzenleme ile emsaline uygun fiyat tespiti objektif bir kritere
bafllanm›fl olmaktad›r (Mali Mevzuat
Platform, 2006b, 10).
6. Peflin Fiyat Sözleflmeleri
KVK’nun 13/5. maddesinde yap›lan
düzenleme ile vergi yükümlüsü ile
vergi idaresi aras›nda yeni bir sözleflme tipi öngörülmektedir. Konusu
transfer fiyatland›rmas› yöntemleri
olmakla birlikte içeri¤i yöntem konusunda idare-yükümlü anlaflmas›d›r.
Peflin fiyat sözleflmesi, vergi idaresi
ile ba¤l› iflletmeleri bulunan bir kurum aras›ndaki gönüllü müzakereler
etraf›nda, kurumun dahili fiyatland›rma plan›n› oluflturacak ve böylelikle
kurumun vergi yükümlülü¤ünü belirleyecek flekilde, belirli bir dönemde
kontrollü ifllemlerde uygulanacak fiyatland›rma yöntemi konusunda var›lan ba¤lay›c›l› bir ön anlaflmad›r (Yalt›, 2006, 11).
KVK’nun ilgili hükmünde peflin fiyat
sözleflmelerinin mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanl›¤› ile anlafl›larak
haz›rlanabilece¤inin ifade edilmesi
tek tarafl› sözleflmelerin 10 kabul edildi¤ini göstermektedir. Di¤er yandan

10 Peflin fiyat sözleflmeleri kaç ülkenin vergi idaresi ile yap›ld›¤› kriterine ba¤l› olarak tek, iki veya
daha çok tarafl› olabilir. Sözleflme, tek bir vergi idaresi ile yap›labildi¤i gibi, iki veya daha fazla
say›da ülkenin vergi idareleri ile de yap›labilir.
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KVK’nda iki veya çok tarafl› anlaflma
yap›lmas›n›n mümkün olup olmad›¤›
düzenlenmedi¤i gibi, vergi idarelerinin karfl›l›kl› anlaflmaya varamamas›
halinde vergi yükümlüsünün peflin fiyat sözleflmesi talebini geri çekmesi
veya idare ile tek tarafl› bir sözleflme
sürecine girmesi mümkün müdür sorusu da yasada cevaplanmam›flt›r. Bu
konunun çözümü Bakanlar Kurulunca belirlenecek karara kalm›fl durumdad›r (Yalt›, 2006, 13).
Yer yer uzlaflma ve özelge ile benzeflse de kesin çizgilerle ayr›ld›klar› noktalara sahip peflin fiyat sözleflmeleri
(Yalt›, 2006, 14-15) süreli anlaflmalard›r. KVK’nda yer alan düzenlemeye göre azami süreleri üç y›ld›r. Anlaflman›n süre uzatma olana¤›, koflullar› yasada belirlenmemifltir.
Peflin fiyat sözleflmeleri yukar›da aç›klanmaya çal›fl›lan durumlar ve kanuni
düzenlemeler çerçevesinde idare taraf›ndan de¤erlendirilen anlaflmalard›r. Di¤er deyiflle idare bu konuda
“yetki”ye sahiptir. ‹dari yetkinin vergilendirmede kanunilik ilkesi çerçevesinde yerinde olup olmad›¤› tart›flmal› bir konu olarak içinde bir tak›m soru iflaretleri bar›nd›rmaktad›r. Peflin
fiyat sözleflmeleri idarenin önüne konulmufl bulunan veriler etraf›nda, olgulara en uygun yöntem de¤erlendirmesi (pazarl›¤›) yapt›ktan sonra vard›¤› sonuç, hukuki sonuç itibariyle “kesin” olan bir sözleflmeye ba¤land›¤›nda kural olarak yarg› denetimine tabi
Hakemli Yaz›lar
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olamayacakt›r. ‹darenin, herhangi bir
peflin fiyat sözleflmesi yapmad›¤› durumlarda, denetim yaparken, vergi
yükümlüsünün tercih etti¤i transfer
fiyatland›rmas› yönteminin emsallere
uygun sonuç verip vermedi¤ini de¤erlendirerek yasaya uygunlu¤u denetleyece¤i, emsallere uygunluk ilkesine uygun sonuç vermedi¤ini belirledi¤i hallerde de, yükümlü hakk›nda
emsallere uygun fiyat üzerinden ek
tarhiyat yapaca¤›, ama bu ifllemin
yarg› denetimine tabi oldu¤u düflünüldü¤ünde, peflin fiyat sözleflmesinde “takdire ba¤l› karar” mekanizmas› net bir flekilde görülmektedir. Tekil
vergi yükümlüsü hakk›nda, sözleflme
yoluyla hangi transfer fiyatland›rmas›
kural›n› önceden belirleyen idare bu
aflamada takdir yetkisini kullan›r ve
kural koyar, ayn› yükümlünün bu sözleflmeye uyup uymad›¤›n› inceleme
yoluyla sonradan denetlerken de hüküm verir ve yarg› mekanizmalar›n›n
d›fl›nda kal›r. Oysa peflin fiyat sözleflmesi yapmayan vergi yükümlüleri bak›m›ndan yükümlü¤ü incelemeye alarak KVK m.13’e uygun ve do¤ru yöntemlere dayal› ifllem yap›l›p yap›lmad›¤› yönünde verdi¤i hüküm yarg› denetimine tabidir, burada takdirden
bahsetmek mümkün de¤ildir (Yalt›,
2006, 24).
Di¤er yandan Bakanlar Kurulu Karar
Tasla¤›na göre peflin fiyatland›rma
anlaflmas›n›n kapsam›na, Büyük MüTemmuz
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kellefler Vergi Dairesi Baflkanl›¤›'na
kay›tl› mükellefler girmekte olup, söz
konusu kurumlar›n iliflkili kiflilerle yapt›¤› yurt d›fl› ifllemlere iliflkin olarak
belirleyece¤i yöntem konusunda
03/09/2007 tarihinden itibaren ‹dareye baflvurmalar› gerekmektedir.
Anlafl›laca¤› üzere taslakta peflin fiyatland›rma anlaflmalar›ndan sadece
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’na kay›tl› mükelleflerin yararlanabilece¤i ifade edilmifltir. Anayasa’n›n 10 ve 73. maddeleri aç›s›ndan
vergi kanunlar›n›n herkese eflit bir flekilde uygulanmas› flartt›r. Bir ayr›ma
gidilebilmesi için hakl› bir neden olmas› gerekir. Ancak burada hakl› bir
nedenden bahsetmek mümkün olmad›¤› gibi gereksiz bir ayr›m yap›ld›¤›n› söylemek de mümkündür. Gerek
kanuni düzenlemelerde gerek Bakanlar Kurulu Karar Tasla¤›n›n ilk maddesinde tüm tam ve dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar için uygulaman›n
geçerli olaca¤› ifade edilmesine karfl›n sadece belli bir gruba peflin fiyat
sözleflmesi yapma hakk›n›n tan›nmas› tart›flmas›z bir flekilde eflitlik ilkesine ayk›r›d›r. Ayn› sorun GVK aç›s›ndan da kendini göstermektedir. Mükellefler aç›s›ndan haks›z rekabete
neden olabilecek olan bu durum taslakta düzeltilmeli ve revize edilerek
yay›nlanmal›d›r (Biyan, 2007b, 3).
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7. Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaflmalar›nda Transfer
Fiyatland›rmas›
KVK 13, hem Türkiye’de mukim iliflkili kifliler aras›nda, hem de taraflar›
Türkiye’de mukim olan ve olmayan
iliflkili kifliler aras›nda transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›mlar›n› düzenler. Gerek örtülü kazanç da¤›tan mukim kurumun kurumlar vergisi matrah›n›n da¤›t›lan
kazanç miktar› kadar yükseltilerek
vergilendirilmesi, gerekse mukim olmayan ortak-ba¤l› kiflilerin elde etti¤i
varsay›lan da¤›t›lm›fl kar pay›n›n vergilendirilmesine yönelik düzeltme ifllemleri, hem s›n›r içi hem de s›n›r ötesi etkiler yarat›r. Bu türden kazanç
da¤›t›mlar›nda mukim olmayan ortak-ba¤l› kifliler de yer ald›¤›ndan, söz
konusu vergilendirme süreci ile ilgili
olarak, e¤er iliflkili kifli vergi anlaflmas›na taraf bir ülkede mukimse, vergi
anlaflmalar›n›n bu sürece etkisi incelenmesi gereken bir konudur (Yalt›,
2007, 8).
Türkiye’nin taraf oldu¤u çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar›nda
da transfer fiyatlamas›na yönelik olarak bir düzenleme yap›lm›flt›r. Düzenlemelere bak›ld›¤›nda ba¤›ml› iflletmeler aras›nda oluflabilecek ticari ve
mali iliflkilerden farkl› koflullar alt›nda
gerçekleflmesi ve bunun sonucunda
kar kayd›rmalar›n›n kendini göstermesi do¤rudan transfer fiyatland›rHakemli Yaz›lar
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mas› uygulamas›ndaki kriterleri karfl›m›za ç›karmaktad›r. (Erdel ve Okumufl, 2002, 88).
Görüldü¤ü üzere Türk Vergi Mevzuat› uluslararas› örtülü kazanç da¤›t›m›
hususunda gerek “emsallere uygunluk” ve gerekse “ayr› varl›k yaklafl›m›”
ilkeleri çerçevesinde uluslararas› düzenlemelere uygundur (Erdel ve Okumufl, 2002, 89).
8. Vergi ‹ncelemelerinde Transfer
Fiyatland›rmas›
Transfer fiyatlamas›n›n Türk Vergi
Mevzuat› içerisindeki yerine genel itibariyle bakt›ktan sonra transfer fiyatlamas›n›n getirdi¤i vergisel kay›plar›
önlemeye yönelik olarak örtülü kazanç da¤›t›m› noktas›ndan yap›lacak
incelemelerin bir çok sorunlarla karfl› karfl›ya oldu¤unu söylemek mümkündür.
Bu sorunlar›n bafl›nda “gerçek ve dürüst” fiyat›n tespitinde karfl›lafl›lan
güçlükler gelmektedir. Örnek olarak
yüksek teknolojili ürünlerde patent,
dizayn, marka, üründen gayrimaddi
varl›klarda fiyat›n denetlenmesi son
derece zordur. Bu durumun do¤al
sonucu olarak konu yapt›r›m uygulan›lmas› hiç de kolay olmayan bir konu haline gelmifltir. Örne¤in; Genel
Muhasebe Ofisi kay›tlar›na göre ABD
‹ç Gelirler ‹daresi 1987-1989 y›llar›
aras›nda transfer fiyatlar› konulu inceleme raporlar›na dayal› davalar›n
% 74’ünü kaybetmifltir.
Hakemli Yaz›lar
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Bir baflka güçlük ise; bu incelemelerde bilgi edinmenin yaratt›¤› zorluklard›r. Vergi idareleri artan oranda iflbirli¤ine gitmekteyse de, ülke s›n›rlar›n›
aflan bu ifllemlerde gerçek fiyata ulaflmak amac›yla yabanc› ülkelerden bilgi temini çeflitli güçlükleri bünyesinde
tafl›maktad›r.
OECD Rehberinde gerek mükelleflerin, gerekse vergi idaresinin hata yapabilece¤ini ve yanl›fl sonuçlara var›labilece¤ini ifade ederek, vergi idarelerine baz› tavsiyelerde bulundu¤u
anlafl›lmaktad›r.
Birincisi, denetim elemanlar› yaklafl›mlar›nda esnek olmal› ve vergi yükümlülerinden transfer fiyatlar›nda
mevcut olgu ve koflullar alt›nda gerçekçi olmayan bir do¤ruluk beklemelidir. ‹kincisi; denetim elemanlar›, emsallere uygunluk ilkesinin uygulanmas›nda vergi yükümlüsünün ticari de¤erlendirmesini göz önüne almal›d›r.
Çünkü transfer fiyatlamas› analizi
gerçekliklere ba¤l›d›r. Bu nedenle inceleme, vergi yükümlüsünün fiyatlar›
belirlerken seçti¤i yönteme dayal› bir
bak›fl aç›s› ile bafllat›lmal›d›r (Yalt›
Soydan, 1996, 119).
VII. SONUÇ
Uluslararas› ekonomik faaliyetlerin
artmas› ve yeni flekillere bürünmesi
ile kamu gelirlerinin temelini teflkil
eden vergi gelirlerinin bu de¤iflime
ayak uydurmas› ve vergi sisteminin
yeni de¤iflime adapte edilerek kavraTemmuz
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mas› bir zorunluluk halini alm›flt›r.
Özellikle uluslararas› flirketler baflta
olmak üzere iflletmeler ve ba¤l› olduklar› birimler aras›ndaki hareketlerin ülkelerin vergi gelirlerini etkileyecek kadar vergiden kaç›rmaya/vergi
kaç›rmaya müsait olmas› ülkeleri yeni
uygulamalar düzenlemeye mecbur
k›lm›flt›r.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde yerini alan
transfer fiyatland›rmas› uygulamas›,
Türk Vergi Sistemi’nin uluslararas›laflmas› ve daha önceki uygulamalar›n
yetersiz kalmas› noktas›nda çok
önemli bir ad›m olarak de¤erlendirilmektedir. Ancak bu ad›m kanuni hükümden ibaret kalmas› neticesinde
flu anki durumu ile yeterli de¤ildir.
Her fleyden evvel uygulama
21.06.2006 tarihinde sisteme ilave
edilmesine ve 01.01.2007 tarihinde
yürürlü¤e girmesine ra¤men, düzenlemeler ›fl›¤›nda Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi bu yaz›n›n kaleme al›nd›¤› tarih itibariyle kullanmam›flt›r. Bu büyük bir eksiklik olmakla
beraber vergi idaresinin duyars›zl›¤›n›n ve bunun yan›nda hukuka duyarl›l›¤›n›n bir göstergesidir. Oysaki kanaatimizce kanuni düzenlemeler yap›l›rken uygulaman›n alt yap›s›n›n da
haz›r olmas› gerekirdi. Bakanlar Kurulu taraf›ndan yap›lan ve uygulamaya
›fl›k tutacak olan düzenlemelerin yüzlerce sayfal›k bir külliyat olaca¤› da
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aflikard›r. Taslak olarak kamuoyu ile
paylafl›lan Bakanlar Kurulu Karar›n›n
bu nedenle yeterli olmad›¤›, önemli
eksiklikleri bar›nd›rd›¤› da gözden
kaçmamaktad›r.
Di¤er yandan çal›flmada ele al›nan
düzenlemelerden anlafl›lmaktad›r ki
transfer fiyatland›rmas› vergi inceleme elemanlar›na da ayr› bir yük getirmektedir. Zira transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m› tenkidi ile inceleme yapan vergi inceleme elemanlar› konuyu tüm detaylar›
ile bilmek, inceleme konusu mükellefin faaliyetini ayr›nt›lar› ile sektörel
bazda analiz etmek zorundad›rlar.
Bu da vergi incelemelerine yönelik
çok iyi bir veri taban› oluflturulmas›n›
zorunlu k›lmaktad›r. Hatta kan›m›zca
Maliye Bakanl›¤› bünyesinde ulusal
ve uluslararas› fiyatlar› izleyecek uzmanlaflm›fl birimler kurulmas› da
mümkündür.
Bunun yan›nda vergi idaresi Vergi
Usul Kanunu’nun 148 ve 149. maddeleri kapsam›nda, kamu idare ve
müesseseleri, mükellefler ile gerçek
ve tüzel kiflilerden devaml› bilgi isteyebileceklerinden, format› önceden
belirlenecek bir transfer beyannamesini (veya transfer bildirimi) mükelleflerden talep etmesinin faydal› olaca¤›
öne sürülmektedir (Beylik, 2004, 10).
Gerçekten de bu anlamda bir bildirim
yükümlülü¤ü getirilebilirse de bu düflüncenin mükelleflerin ifl yükünü arHakemli Yaz›lar
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t›rmayaca¤›, en k›sa zaman dilimi içerisinde halledilebilecek bir yap›da
oluflturulmas› da yerinde olacakt›r.
Ancak flu gerçe¤in dile getirilmesi de
gerekmektedir. O da fludur; özellikle
taflradaki uygulamalarda efl dostla
yap›lan al›flverifllerde mutlaka farkl› fiyat uygulanmaktad›r. Ayr›ca, pazarl›k
usulünün yayg›n oldu¤u da dikkate
al›nd›¤›nda bu tür ifllemler de kapsama al›nmaktad›r. Her ne kadar düzenleme, esas itibariyle yurtd›fl› ile iliflkili flirketler dikkate al›narak hesapland›ysa da uygulamada bu tür problemlerin do¤aca¤› da ortadad›r (Mali
Mevzuat Platform, 2006b, 10).
Uygulamadaki gözlemlerimiz göstermektedir ki henüz konunun önemi
ve kapsam› uygulamac›lar taraf›ndan
fark edilmemifltir. Buna ek olarak vergi denetim mekanizmas›n›n yeterince
haz›r oldu¤unu söylemek zordur.
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T‹CARET fi‹RKETLER‹NDE
B‹RLEfiME - DEV‹R - BÖLÜNME –
NEV’‹ DE⁄‹fiT‹RME ESASLARI VE
VERG‹SEL BOYUTU
Doç. Dr. Mustafa SAKAL *
Dr. Mustafa ALPASLAN **
Ozan USLU ***

I-G‹R‹fi
ar›m toplumunda takas ekonomisi geçerli iken, sanayi toplumuna geçilmesi ile birlikte para ekonomisi geçerlilik kazanm›flt›r. Para ekonomisinin
geçerli olmaya bafllad›¤› dönemlerde ulusal sermaye ticari ifllemlerin
gerçekleflmesi için temel teflkil etmifltir. 1950 li y›llar›n bafllar›ndan itibaren sanayi toplumu yerini biliflim toplumuna b›rakmaya bafllam›flt›r. Biliflim toplumunda rekabet artm›fl , ticari ifllemler çeflitlilik kazanm›flt›r. ‹flletmeler gerek
hayatlar›n› sürdürebilmek için gerekse rekabet avantaj› sa¤layabilmek için çeflitli iflbirliklerine girmifller , hukuksal yap›lar›nda de¤ifliklikler yaratarak hayatlar›na devam etmifllerdir. Yaz›m›z›n konusunu da ülkemizde gitgide önem kazanan ticaret flirketlerinin birleflme, devir, bölünme ve nev’i de¤ifltirmeleri ile
bu ifllemlerin vergisel boyutu oluflturmaktad›r.

T

II) B‹RLEfiME
Birleflme bir veya daha fazla ticaret flirketinin malvarl›¤›n›n tasfiye olunmaks›z›n , içlerinden birine veya yeni kurulan bir ortakl›¤a , kendili¤inden külli halefiyet yolu ile geçmesi; bu suretle mal varl›klar›n›n birleflmesi ve intikal eden
mal varl›¤›n›n karfl›l›¤› olarak, infisah eden ortakl›¤›n ortaklar›n›n, hesaplanan
bir de¤ifl tokufl ölçüsüne göre, bünyesinde birleflilen ortakl›kta, kendili¤inden
* Dokuz Eylül Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü
** Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
*** Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
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ortakl›k pay› kazanmas›d›r (TekinalpPoroy-Çamo¤lu 141).

Birleflmeyi iki türe ay›rmam›z mümkündür.

Türk Ticaret Kanununda (TTK) flirketlerin birleflmesine yönelik usul ve
esaslar Ticaret fiirketleri kitab›n›n
Umumi Hükümler Fasl›n›n içerisinde
(md. 146–151) ve ayn› kitab›n Anonim flirketlere iliflkin Dördüncü Fasl›nda (md . 451 ) yer alm›flt›r.

A) Yeni Kurulufl

TTK’ nu madde 146 da birleflme flu
flekilde tan›mlanm›flt›r.
Birleflme, iki veya daha fazla ticaret
flirketinin birbiriyle yeni bir ticaret flirketi kurmalar›ndan veya bir yahut daha fazla ticaret flirketinin mevcut di¤er bir ticaret flirketine iltihak etmesinden ibarettir.Çeflitli ticaret flirketlerine ait hususi hükümler mahfuz kalmak flart›yla birleflme hakk›nda müteakip maddelerdeki hükümler tatbik
olunur.
‹fl ortakl›klar›, ifltirakler, iflbirlikleri, iflletmelerin malvarl›klar›n›n bir bölümünün
veya tamam›n›n di¤er bir iflletmeye devir edilmesi teknik ve hukuki anlamda
birleflme niteli¤inde de¤ildir.
TTK’da geçen hükümler uyar›nca birleflme yaln›z ayn› neviden flirketler
aras›nda mümkündür. Yaln›z birleflme esnas›nda kollektif ve komandit
flirketler ve anonim ve sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketler ayn› neviden say›l›r. Yani kanun uyar›nca örne¤in bir anonim flirket ile bir limited flirketin birleflmesi mümkün
de¤ildir.
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‹ki veya daha fazla ticaret flirketi birleflerek yeni bir ticaret flirketi kurarlar. Birleflecek olan bu flirketler tasfiye olmadan , infisah ederler. Ve bu
flirketlerin mal varl›klar› tamamen yeni kurulacak olan flirkete devredilir.
B) Devralma Yolu ‹le Birleflme
Bir ticaret flirketi mal varl›¤›n› tamamen , baflka bir ticaret flirketine devretmek suretiyle , infisah olur. Yani
iki ticaret flirketi , bir tanesinin bünyesinde birleflir. Bünyesinde birleflilen ticaret flirketine devri alan, iltihak olunan flirket , di¤erine ise kat›lan , iltihak edilen flirket denir.
C) Birleflme S›ras›nda Yap›lmas›
Gereken ‹fllemeler Nelerdir?
fiirketlerin birleflmesi s›ras›nda yap›lmas› gereken ifllemler aç›k olarak
TTK’da yer almam›flt›r. Ancak Anonim flirketlerin birleflmesini içeren
451. ve 452. madde yar alan hükümler bu konuda yol gösterici niteliktedir.
Söz konusu madde hükümleri flu flekildedir.
TTK Madde 451;- Bir anonim flirket
di¤er bir anonim flirket taraf›ndan
bütün aktif ve pasifleriyle devral›nmak suretiyle infisah ederse afla¤›daki hükümler tatbik olunur:
Hakemsiz Yaz›lar
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1. Devralan flirketin idare meclisi infisah eden flirketin alacaklar›n› tasfiye
hakk›ndaki hükümlere göre davet
eder;
2. ‹nfisah eden flirketin mallar›, borçlar› tediye veya temin edilinceye kadar ayr› olarak ve devralan flirket taraf›ndan idare olunur;
3. Devralan flirketin idare meclisi azalar›, alacakl›lara karfl› infisah eden flirket mallar›n›n ayr› olarak idaresini temin hususunda flahsan ve müteselsilen mesuldürler;
4. Mallar›n ayr› olarak idare edildi¤i
müddet içinde infisah eden flirkete
karfl› aç›lacak davalarda salahiyetli
mahkemenin salahiyeti bakidir;
5. ‹nfisah eden flirketin alacakl›lar›yla
devralan flirket alacakl›lar› aras›ndaki
münasebetlerde devral›nan ve ayr›
idareye tabi olan mallar ayn› müddet
içinde infisah eden flirketin mallar› say›l›r; devralan flirketin iflas›nda bu
mallar ayr› bir masa teflkil eder ve
icap ediyorsa münhas›ran infisah
eden flirket borçlar›n›n ödenmesinde
kullan›l›r;
6. Her iki flirket mallar›, ancak infisah
eden bir anonim flirket mevcudunun
pay sahiplerine da¤›t›lmas› caiz oldu¤u anda birlefltirilebilir;
7. fiirketin infisah›, ticaret siciline tescil olunur. fiirket borçlar› tediye veya
temin edildikten sonra ticaret sicilinden infisaha ait kay›t silinir ve keyfiyet ilan olunur;
Hakemsiz Yaz›lar
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8. ‹nfisah›n tescilinden sonra devralan flirketçe infisah eden flirketin pay
sahiplerine karfl›l›k olarak verilecek
hisse senetleri, birleflme mukavelesi
hükümlerine göre kendilerine teslim
olunur.
TTK Madde 452 ; Birden çok anonim
flirketin mallar› yeni kurulacak bir
anonim flirket taraf›ndan devral›nabilir; o suretle ki ad› geçen flirketlerin
mallar› tasfiye edilmeksizin yeni flirkete geçer. Böyle bir birleflme hakk›nda anonim flirketlerin kurulmas›na ve
bir anonim flirketin di¤er bir anonim
flirket taraf›ndan devral›nmas›na dair
olan hükümler tatbik olunur.
1. fiirketler imzalar› noterce tasdikli
birleflme mukavelesinde; birlefltiklerini , yeni anonim flirketin esas mukavelesini tanzim ettiklerini , bütün hisselerin taahhüt oldu¤unu, mevcut flirketlerin mallar›n› sermaye olarak yeni
flirkete koyduklar›n› ve yeni flirketin
lüzumlu organlar›n› tayin ettiklerini
tespit ederler;
2. Birleflme mukavelesi birleflilen flirketlerden her birinin umumi heyeti
taraf›ndan tasdik olunur.
3. Tasdik karar›yla tekamül eden yeni
flirket esas mukavelesi üzerine müteakip kurulufl merasimi ikmal edilerek keyfiyet tescil ve ilan olunur.
4. Tescilden sonra eski flirketlerin hisse senetleri karfl›l›¤›nda birleflme mukavelesi gere¤ince yeni flirketin hisse
senetleri verilir.
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D) Devralma Yolu ‹le Birleflmede
Yap›lmas› Gereken ‹fllemler Nelerdir?
Birleflme esnas›nda yap›lmas› gereken ilk ifllem birleflmeye taraf iki flirketin finansal yap›lar›n›n irdelenmesi
olmal›d›r. Söz konusu flirketlerin finansal yap›lar› irdelendikten sonra
Birleflme koflullar› flirketlerin türüne
göre organlar› taraf›ndan görüflülmelidir. Birleflme karar› al›nmadan önce
flirketlerin organlar› birleflme ifllemini
kabul, izin verdiklerine dair karar almalar› sa¤l›kl› olacakt›r.‹kinci aflama
ise bilir kifli incelemesi ve birleflme
sözleflmesinin haz›rlanmas›d›r.
Bir flirket di¤er bir flirkete iltihak edecektir. Yani bir flirket di¤er bir flirketin
bünyesine girecektir. Dolay›s› ile devir
alan flirketin sermaye yap›s›nda bir
de¤ifliklik olacak , flirketin sermayesi
artacakt›r. Devir olunan flirketin malvarl›¤› devir alan flirketin sermayesinin bir k›sm›n› oluflturacakt›r. Bu durumda devir olunan flirketin mal varl›¤›n›n de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu mal varl›¤›n›n de¤erlendirilmesi de mahkemece atanacak
bilir kifliler olmal›d›r. Bilir kifliler inceleme s›ras›nda her iki flirketin öz sermayelerini tespit eder , devir alan flirketin yapmas› gereken sermaye art›r›m›n›n tutar›n› ve de¤ifl–tokufl ölçütlerini hesaplar ve birleflmenin önünde
bir sak›nca olup olmad›¤›n› inceler.
Birleflmeye karar veren flirketler mahkemeye baflvururken, karar verilen
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bir örne¤e göre düzenlenmifl olan
her iki flirketin ara bilançosu mahkemeye sunulmal›d›r.
Bu aflamadan sonra birleflme sözleflmesinin haz›rlanmas›na geçilmelidir.
TTK’da birleflme sözleflmesine iliflkin
düzenleyici hüküm Anonim fiirketler
ile ilgili fas›lda 452’i madde de geçmektedir. Ancak bu maddede yeni
bir flirket kurulmas› yolu ile yap›lan
birleflme hükümlerini söz etmekle birlikte, devralma yolu ile birleflmede de
bu hükümlerin uygulanmas› gerekti¤i
aflikard›r.
Bu sözleflmede ; iki flirketin birleflti¤i,
yeni anonim flirketin ana sözleflmesinin düzenlendi¤i, bütün hisselerin taahhüt olundu¤u, mevcut flirketin
mallar›n› sermaye olarak koyduklar›,
yeni flirketin organlar›n›n tayin olundu¤u belirtilmelidir. Ayr›ca devir iflleminden sonra, devir alan flirketin ana
sözleflmesinde bir de¤ifliklik yap›lacak
ise, bu de¤iflikli¤inde birleflme sözleflmesinde yer almas› gerekmektedir.
Halka Aç›k Anonim fiirketlerin birleflmesinde yer almas› gereken hususlar
Sermeye Piyasas› Kurulunun I /31 numaral› tebli¤inin ekinde belirtilmifltir.
TTK madde 452 de yeni bir flirket kurulmas› suretiyle yap›lan birleflme sözleflmelerinin noterden onaylat›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Devralma yolu ile birleflmelerde sözleflme için bir flekil flart› konulmamakla birlikte noterden onaylat›lmas› sa¤l›kl› olacakt›r.
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Devir sözleflmesi düzenlendikten sonr; Birleflme ilgili flirketlerce karara
ba¤lanmal›d›r. Bu kararlar da tescil
ve ilan edilmelidir. Birleflmeye karar
veren flirketler aralar›nda tespit edecekleri bir örne¤e göre düzenleyecekleri bilançolar›n› da bu karar ile
birlikte ilan ettirmek durumundad›rlar. Ayr›ca birleflme sebebiyle varl›klar› sona erecek flirketler , kendilerine
ait borçlar›n ne flekilde ödenece¤ine
dair düzenleyecekleri beyannameyi
de bilançolar› ile birlikte ilan ettirmelidirler. ( TTK md 148 – 149 ). Birleflme karar›n›n verilmesi için birleflmeye
karar veren flirketler, yetkili organlar›n› toplant›ya ça¤›rmak için tüm flekil
flartlar›n› yerine getirmelidir.
Birleflme karar›, ilan gününden itibaren üç ay sonra geçerli olur. Ancak ;
Birleflmeye karar veren flirketler borçlar›n› ifa eder veya borçlar›na karfl›l›k
bir paray› T.C Merkez Bankas› veya
muteber baflka bir bankaya tevdi etmifl ise ya da alacakl›lar flirketlerin birleflmesine raz› olmufl ise birleflme karar gününden itibaren geçerli olacakt›r. Borç karfl›l›¤›n›n bankaya tevdi
edildi¤inin de ilan olmas› gerekmektedir. Birleflmeye karar veren flirketlerin , alacakl›lar›ndan her birinin ilan
tarihinden itibaren üç ay içerisinde
birleflmeye itiraz etme hakk› mevcuttur. ‹tiraz eden alacakl› itiraz hakk›ndan vazgeçmedikçe veya söz konusu
itiraz›n yersiz oldu¤una dair mahke-
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me karar› kesinleflmedikçe birleflme
ifllemi gerçeklefltirilemez, birleflme
hüküm ifade etmez. Son olarak ise
devir bir infisah sebebi olmas› nedeniyle devral›nan flirket infisah olunur.
Anonim flirketlerde birleflme sözleflmesinin genel kuruluca kabulü infisah›n kabulü, al›nan karar›n da tescili,
flirketin infisah›n›n tescili olarak kabul
edilir. Di¤er flirketlerde ise birleflmenin gerçekleflmesi ile infisah olunur,
tescil ifllemi ise bildirici bir nitelik tafl›maktad›r.
E) Yeni fiirket Kurulmas› Suretiyle
Yap›lan Birleflmelerde Yap›lmas›
Gereken ‹fllemler Nelerdir?
Yeni bir flirket kurulmas› yolu ile iki
veya daha fazla flirketin birleflmesinde izlenecek yol yukar›da aç›klanm›fl
olan devir yolu ile birleflmede izlenecek yol ile paraleldir.
De¤ifliklik gösteren hususlar› flu flekilde aç›klayabiliriz. Bu tür birleflmede
yeni bir flirket kurulaca¤› ve yeni kurulan bu flirketin sermayesini , sermaye olarak konulan bu mallar›n da
de¤erlendirilmesi gereklidir. Mahkeme incelemesinde bilir kiflilerin belirlemesi gereken hususlardan bir tanesi ayni sermaye olarak konulacak bu
varl›klar›n de¤erlendirilmesidir. Farkl›l›k gösteren baflka bir hususta yeni
kurulacak bir flirket söz konusu oldu¤u için , flirket kurulufluna iliflkin tüm
ifllemler yerine getirilmelidir. Yap›l-
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mas› gereken son ifllemde yeni bir flirket kurmak suretiyle birleflme karar›
alan iki veya daha fazla flirketin infisahlar›n›n tescilidir.
Rekabet hukuku, flirketlerin birleflmesini ve tekelleflmesini veya faaliyet
gösterdi¤i pazarda hakim duruma
gelmesini sak›ncal› bulabilmektedir.
Söz konusu hakimiyet hem tüketici
aç›s›ndan hem de benzer konularda
faaliyet gösteren di¤er teflebbüsler
aç›s›ndan sak›nca do¤urabilmektedir.
Rekabet Kurulu ç›kard›¤› tebli¤ler ile
hangi tür birleflme ve devralmalarda
izin al›nmas› gerekti¤ini belirtir. Bu
tebli¤ler de yer alan birleflmelerde rekabet kurulundan izin al›nmas› gereklidir.
Türk Ticaret Kanunda öngörüldü¤ü
ve yukar›da da bahsetti¤imiz üzere
flirket birleflmelerinin gerçeklefle bilmesi için birleflmeye karar veren flirketlerin nevilerinin ayn› olmas› gereklidir. Yani bir limited flirket ile bir anonim flirketin birleflmesi mümkün de¤ildir. fiahsi kanaatim olarak da farl›
nevilerde flirketlerin birleflmesindeki
bu engelin bir dayana¤› bulunmamaktad›r. Yaz›m›z›n ilerleyen bölümlerin de etrafl›ca izah edilece¤i üzere
nevi de¤ifltirme bir ticaret flirketinin
ekonomik varl›¤›n› ve devaml›l›¤›n›
koruyarak bir tipten de¤er bir tipe
geçmesidir. Kanun tek tek nevi de¤ifltirmeyi ve birleflmeyi mümkün k›lm›fl
olup, bu iki eylemin bir biri ard›na ya-
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p›lmas›na iliflkin bir engel koymam›flt›r. Farkl› nevilerde flirketlerin birleflmeleri esnas›nda yap›lmas› gereken
ifllem önce flirketlerden bir tanesinin
nevi de¤ifltirmesi , sonras›nda ise birleflme iflleminin gerçeklefltirilmesidir.
III- NEV’‹ DE⁄‹fiT‹RME KONUSU
fiirketlerde Nevi de¤ifltirme ; Bir ticaret flirketinin tüzel kiflili¤ini korumak
suretiyle bir tak›m yasal ifllemlerden
geçtikten sonra, yeni tip bir ticaret
flirketine dönüflmesi fleklinde tan›mlanabilir. Ticaret hukukunda nevi de¤ifltirmekten söz edebilmek için, esi tipin tasfiye edilmemesi, malvarl›¤›n›n
bütününü korumas›, ekonomik ayniyet
ve devaml›l›¤›n› sürdürülmesi flartt›r(Tekinalp / Poroy / Çamo¤lu, 1984; 167).
TTK’nu madde 152 flu flekildedir ;
“Bir ticaret flirketinin nevinin di¤er bir
ticaret flirketi nevine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmad›kça, yeni
nev'e ait kurulufl merasimine tabidir;
Böylece yeni nev'e çevrilen flirket eskisinin devam›d›r”.
An›lan madde uyar›nca bir ayr›m gözetmeksizin her flirketin nevi de¤ifltirmesi olanakl›d›r.
Bu güne dek Yarg›tay kararlar›nda
bu konuya iliflkin “ her tip flirketin, istedi¤i neviye geçebilmesi” kesin bir
kan› olmasa da, mümkün oldu¤unu
kabul etmifltir.
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A) Limited fiirketin Anonim fiirkete
Dönüflmesinde Yap›lmas› Gereken
‹fllemler Nelerdir?
Önceliklenim flirketlerin , nevi de¤ifltirme karar›n›n sermayeyi temsil
eden ortaklar›n üçte ikisinin onay› ile
al›nmas› gerekmektedir.
Limited flirketin ana sözleflmesinde
gerekli de¤iflikliler yap›l›r, ortaklar taraf›ndan imzalan›r ve noterden onaylat›l›r. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nca
incelenen ana sözleflme nihai hali ile
ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.
Dikkat edilmesi gereken hususlardan
biri de Limited flirketin, anonim flirkete çevrilmesi halinde , sermayesi anonim flirketler için öngörülen asgari
sermayenin alt›nda ise, asgari düzeye
artt›r›lmas›d›r.
B) Anonim fiirketin Limited fiirkete
Dönüfltürülmesinde Yap›lmas›
Gereken ‹fllemler Nelerdir?
TTK’nun 553. maddesinde Anonim
flirketlerin, limited flirketlere çevrilebilmesi flartlar› say›lm›flt›r. Madde flu
flekildedir;
TTK Madde 553 - Bir anonim flirket
tasfiye edilmeksizin afla¤›daki flartlar
alt›nda limitet flirkete çevrilebilir:
1. Limitet flirket esas sermayesinin
anonim flirketin esas sermayesinden
az olmamas›;
2. Anonim flirketin pay sahiplerine flirket mukavelesiyle tesbit edilmifl flekle
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uygun olarak yap›lacak bir ilanla, sahip olduklar› paylar›n itibari de¤erlerine kadar limitet flirketin esas sermayesine ifltirak imkan›n›n verilmesi;
3. Bu suretle ifltirak edecek kimselerin koyacaklar› paylar tutar›n›n, anonim flirketin esas sermayesinin en az
üçte ikisine tekabül etmesi.
Söz konusu hükümde de aç›kça belirtildi¤i gibi, limited flirketin esas sermayesi nevi de¤ifltirecek olan anonim flirketin esas sermayesinden az
olmamal›d›r. Anonim flirketin bu karar› almas› için madde 388 de öngörülen usule göre ço¤unluk sa¤lanmal› ve karar al›nmal›d›r.
IV- BÖLÜNME KONUSU
Bölünme; Bir sermaye flirketinin ,
malvarl›¤›n›n bir veya birden fazla k›sm›n›n bütün olarak, mevcut veya yeni kurulacak sermaye flirketi - flirketlerine devredilmesi ,devredilen sermaye flirketinin ortaklar›na , devralan
sermaye flirketinin paylar›n›n verilmesi , bölünen ortakl›¤›n da kendi mal
varl›¤› ile faaliyetine devam etmesidir.
Türk Ticaret Kanununda, sermaye flirketlerinin bölünmesine iliflkin düzenleme bulunmamaktad›r. 4684 say›l›
Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Kanunun, Kurumlar Vergisi Kanunun 14. Maddesinde de¤ifliklik yapan 18. maddesinde sermaye flirket-
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lerinin bölünme ve hisse de¤iflimlerinin vergi hukuku yönünden prensipleri belirlenmifltir. Ayr›ca Maliye Bakanl›¤› ile Sanayi Ve Ticaret Bakanl›¤›n›n 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan “
Anonim ve Limited fiirketlerin K›smi
Bölünme ‹fllemlerinin Usul ve Esaslar›n›n Düzenlenmesi Hakk›nda Tebli¤”
tebli¤i ile konuya iliflkin usul ve esaslar belirlenmifltir.
Ancak flunu belirtmemiz gerekir ki ,
ö¤retide bölünme tam ve k›smi bölünme olarak çeflitlilik gösterirken yukar›da an›lan düzenlemelerde tam
bölünme dikkate al›nmaks›z›n k›smi
bölünme kabul edilmifltir.
Konuyla ilgi olan Kurumlar Vergisi
Kanunun 38. maddesi afla¤›daki flekildedir.
1- Tam mükellef bir sermaye flirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varl›¤›, alacak ve
borçlar›n› mukayyet de¤erleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak tam
mükellefiyete tabi iki veya daha fazla
sermaye flirketine devretmesi ve karfl›l›¤›nda devredilen sermaye flirketinin ortaklar›na devralan sermaye flirketinin sermayesini temsil eden ifltirak hisseleri verilmesi (devredilen flirketin ortaklar›na verilecek ifltirak hisselerinin itibari de¤erinin % 10'una
kadarl›k k›sm›n›n nakit olarak ödenmesi ifllemin bölünme say›lmas›na engel de¤ildir.).
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2- (5228 Say›l› Kanunun 59/16
maddesiyle de¤iflen ibare Yürürlük; 31.07.2004) Tam mükellef bir
sermaye flirketinin veya bu mahiyetteki bir yabanc› kurumun Türkiye'deki iflyeri veya daimi temsilcisinin bilançosunda(**) yer alan gayrimenkuller
ve ifltirak hisseleri ile üretim tesisleri,
hizmet iflletmeleri ve bu tesis ve iflletmelere ba¤l› gayrimaddi haklar, hammadde, yar› mamul ve mamul mallar›n, mukayyet de¤erleri üzerinden
mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye flirketine, bu de¤erleri devreden flirketin ortaklar›na
verilmek veya devreden flirkette kalmak üzere, devralan flirketin ifltirak
hisseleri karfl›l›¤›nda aynî sermaye
olarak konulmas›.
3- Tam mükellef bir sermaye flirketinin, di¤er bir sermaye flirketinin hisselerini, bu flirketin yönetimini ve hisse senedi ço¤unlu¤unu elde edecek
flekilde devralmas› ve karfl›l›¤›nda bu
flirketin ortaklar›na kendi flirketinin
sermayesini temsil eden ifltirak hisselerini vermesi (hisseleri devral›nan flirketin ortaklar›na verilecek ifltirak hisselerinin itibari de¤erinin % 10'una
kadarl›k k›sm›n›n nakit olarak ödenmesi ifllemin hisse de¤iflimi say›lmas›na engel de¤ildir.)
Aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar ilgili oldu¤u aktif veya pasif hesapla
birlikte devr olunur.
Kurumlar vergisi kanununun ilgili
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maddesinde geçen bölünmenin , k›smi bölünme oldu¤unu söylemifl idik.
An›lan madde uyar›nca üzerinde durulmas› gereken en önemli husus k›smi bölünme ifllemi ayni sermaye teflekkülü suretiyle yap›lacakt›r. K›smi
bölünme ifllemi bir üretim tesisi veya
iflletmenin parça parça elden ç›kar›larak flirketin üretim ve hizmet ifas› faaliyetinden al›konulmas› sonucunu
do¤urmamal›d›r. ‹lgili maddede de
belirtildi¤i üzere Üretim tesisleri ve
hizmet iflletmelerinin ayni sermaye
olarak konmas›nda bu faaliyetlerin
ifas› için gerekli olan unsurlar›n da bir
bütünlük için de dikkate al›nmas› suretiyle iflletme bütünlü¤ünün korunmas› esas al›nm›flt›r.
A) Bölünme S›ras›nda Yap›lmas›
Gereken ‹fllemler Nelerdir?
K›smi bölünme ifllemi esnas›nda bölünen flirketin sermaye azalt›lmas›na,
devralan flirketin ise sermaye art›r›m›na gitmesi söz konusu olabilir. fiöyle
ki ; Bölünen flirket, bir baflka flirkete
bölünen mal varl›¤›n› kay›tl› de¤eri
üzerinde bir baflka flirkete ayni sermaye koymak kayd›yla o flirketten elde etti¤i hisseleri ya kendi elinde tutar ya da, ortaklar›na intikal ettirir.
fiayet ayni sermaye konmak suretiyle
al›nan hisseler, flirket ortaklar›na intikal ettirildi ise flirketin esas sermayesinde azatlamaya ihtiyaç olacakt›r.
Sermaye azalt›lmas› ifllemi TTK ‘nun
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396. maddesi hükümleri uyar›nca uygulanmal›d›r. Ayn› zamanda bölünen
flirketin mal varl›¤›n› bir k›sm›n› devralan flirket, devreden flirketin ortaklar›n›n haklar›n› koruyacak flekilde sermaye art›r›m›na gitmek durumundad›r. Sermaye art›r›m›n›n tescili ile birlikte ihraç edilen paylar bölünen flirketin ortaklar›na veya bölünen flirkete devrolunacakt›r.
K›smi bölünme iflleminde bölünen flirketin mal varl›¤›n› mevcut bir flirket
yerine yeni kurulacak bir flirket alacak
ise, yeni kurulacak flirketin kurulu ifllemlerine yine Türk Ticaret Kanunun
flirket kurulufluna iliflkin hükümleri uygulan›r.
fiirket bölünmelerinde var olan ilkelerden bir tanesi de alacaklar›n korunmas›d›r. Bölünen flirketin alacakl›lar› olabilir. Bölünen flirketin alacakl›lar› Türk Ticaret Kanunun Alacakl›lar›
Davet isimli 397. maddesi ve flirket
ana sözleflmesinde öngörülen flekilde
yap›lacak ilanla alacaklar›n› bildirmeye ve güvence verilmesi için talepte
bulunmaya davet olunurlar. Ayr›ca
adresi bilinen alacakl›lara taahhütlü
mektupla da davet yap›l›r. fiirketin
alacakl›lar›ndan bölünmeye iliflkin
onay› al›nmas› zorunludur. fiayet flirket alacakl›lar› bölünmeye iliflkin bir
itirazda bulunurlarsa veya onay vermezler ise Ticaret Sicil Memurlu¤u
bölünme ifllemini tescil etmeyecektir.
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fiirketlerin bölünme iflleminin gerçekleflmesi için bir de bölünme sözleflmesi haz›rlanmas› gerekmektedir.
Sözleflmeyi bölünmeye kat›lacak flirketlerin yönetim organlar› haz›rlamal›d›rlar. Yeni kurulacak flirket veya flirketlere yap›lacak olan devir ve bölünmelerde ise bölünme sözleflmesi yerine bölünme plan› da haz›rlanabilir.
Ancak bölünme plan›nda , bölünme
sözleflmesinde yar alan unsurlar›n bulunmas› gerekmektedir.
Bölünme sözleflmesinde yer almas›
gereken unsurlar Maliye Bakanl›¤› ile
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n Anonim ve Limited fiirketlerin K›smi Bölünme ‹fllemlerinin Usul ve Esaslar›n›n
Düzenlenmesi Hakk›nda Tebli¤inde
belirtilmifltir.
An›lan tebli¤ uyar›nca bölünme sözleflmesinin içeri¤i flu flekilde olmal›d›r ;
1. Bölünmeye kat›lan anonim ve limited flirketlerin ticaret unvanlar›n›,
merkezlerini, nevilerini,
2. Bölünen mal varl›¤›n›n kaç bölüm
oldu¤unu, her bir bölümün nereye
devredilece¤ini, her bölüm içindeki
mal varl›¤› parçalar›n›n tek tek dökümünü,
3. Paylar›n de¤ifl/tokufl oranlar›n› ve
gere¤inde ödenecek denklefltirme
tutar›n›,
4. Devreden flirketin ortaklar›n›n haklar›n›n devralan flirket nezdindeki durumlar›n›, devralan flirketin devreden
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flirketten imtiyazl› paylara, intifa hakk› sahiplerine ne türlü haklar verildi¤ini,
5. Bölünen/devreden flirketin veya
ortaklar›n›n iktisap etti¤i paylar›n
hangi tarihten itibaren bilanço kar›na
hak kazanaca¤›n›n bölünme sözleflmesinin onayland›¤› genel kurul veya
ortaklar kurulu karar›nda belirtilmesini,
6. Bölünme ifllemine esas teflkil eden
bilirkifli raporunu,
7. Bölünme iflleminin hangi tarihli
mali tablolar üzerinden gerçeklefltirilece¤ini,
8. Devralan flirketin hisse senetlerinin
bölünen flirketin ortaklar›na verilmesi
halinde bölünen flirketin sermaye
azalt›m tutar› ve ifllemlerini,
9. Devralan flirketin mevcut ortaklar›n›n yeni pay alma haklar› k›s›tlanmak
suretiyle yapaca¤› sermaye art›r›m›
tutar›, bu sermaye art›r›m›nda bölünen flirkete veya ortaklar›na verilecek
hisse senetlerinin türünü, nominal
de¤erini ve teslim esaslar›n›,
10. Bölünen flirketin bölünme tarihine kadar tahakkuk etmifl ve edecek
vergi borçlar›ndan, bölünen kurumun varl›klar›n› devralan flirketlerin
müteselsilen sorumlu oldu¤una iliflkin hükmü,
11. Bölünmeye konu varl›klarla birlikte istihdam edilen personelin de devredilmesi halinde, devredilen iflgücünün hukuki durumuna iliflkin bilgiyi,
12. Taraflar›n bölünme sözleflmesin-
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den kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmemesi durumunda katlanacaklar› sonuçlar› belirten hükmü,
13. Yönetim kurullar› taraf›ndan genel kurullar›n toplant›ya ça¤r›laca¤›
azami süreyi, bu süre içerisinde genel
kurullar›n toplanamamas› halinde bölünme sözleflmesinin geçersiz say›laca¤›na iliflkin hükmü,
sözleflmede bulunmal›d›r.
Bölünme sözleflmesi bölünmeye taraf flirketlerin genel kurullar›nda
onanmal› sonras›nda ise devralan flirket sermaye art›r›m›, bölünme ifllemi
sermaye azalt›m› sonucunu do¤uracak ise devir olan flirkette sermaye
azalt›m› karar› almas› gereklidir. Kararlar flirketin esas sermayesini temsil
eden ortaklar›n üçte iki ço¤unlu¤uyla
al›nmal›d›r. Ayr›ca bölünmeye taraf
olan flirketlerin düzenlemifl olduklar›
bölünme sözleflmesi ve bölünmeye
esas olan bilançosunun mahkemece
atanacak olan bilir kiflilerce denetlenmesi gerekmektedir.
Bilir kifli raporunda yer almas› gereken unsurlarda yine ilgili tebli¤de belirtilmifl olup flu flekildedir.
a) Devralan flirket taraf›ndan yap›lmas› öngörülen sermaye art›r›m›n›n,
devreden flirketin ortaklar›n›n ve varsa intifa hakk› sahiplerinin haklar›n›
korumaya yeterli bulunup bulunmad›¤›,

sermayeleri ve paylar›n de¤eri ile hisselerin de¤ifl/tokufl oran›, bölünmenin Kurumlar Vergisi Kanununa, tebli¤ hükümlerine uygunlu¤u,
c) Bölünmeye konu varl›klar›n nitelikleri, mukayyet ve varsa cari de¤erleri,
d) Bölünen flirkete veya ortaklar›na
devralan flirket taraf›ndan verilecek
hisse senetlerinin tutar›n›n belirlenmesinde mukayyet de¤er ile varsa
kullan›lan di¤er yöntemlere göre hesaplanan de¤iflim oran›,
e) Kullan›lan yöntemlerin yeterli olup
olmad›¤›na iliflkin aç›klama,
f) De¤erleme yöntemleri ile ilgili bir
sorun ile karfl›lafl›lm›fl ise, bu sorunlara iliflkin aç›klama belirtilecektir.
fiirketlerin yapm›fl olduklar› genel kurullarda bölünme sözleflmesinin
onaylanmas›na iliflkin genel kurul karar› tescili ile birlikte , bölünen flirketin bölünmeye konu mal varl›¤› külli
halefiyet yolu ile devralan flirkete intikal eder.
Bölünme ifllemi genel kurulca onayland›ktan sonra , flirketlerin yönetim
organlar› bölünmenin tescilini yapt›rmal›lard›r. Bölünme iflleminde meydana gelen sermaye art›r›m› ve azalt›m›na iliflkin esas sözleflme de¤iflikli¤i de tescil ettirilmelidir. Ticaret sicilinde tescil edilen bölünme ifllemi geçerlilik kazanm›fl demektir.

b) Bölünmeye kat›lan flirketlerin öz
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B) Ticaret fiirketlerinin Devir ve
Bölünmesi Halinde Vergilendirme
Konusu:
Ticaret flirketlerinde devir ve bölünme halinde vergilendirilmeye yönelik
esaslar 5228 say›l› Baz› Kanunlarda
ve 178 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamede De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunun 39. Maddesinde de¤ifliklik yap›lmas› suretiyle düzenlenmifltir.
An›lan kanun uyar›nca devirlerde afla¤›daki flartlara uyulmas› halinde ,
münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde etti¤i kazançlar vergilendirilecek , do¤rudan do¤ruya birleflmeden elde edilen kazançlar hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.
1) fiartlar
1- Münfesih kurum ile birleflilen kurum, müfltereken imzalayacaklar› bir
devir beyannamesini, birleflme tarihinden itibaren on befl gün içinde
münfesih kurumun ba¤l› bulundu¤u
vergi dairesine verirler ve bu beyannameye devir bilançosunu ba¤larlar.
2- Birleflilen kurum münfesih kurumun tahakkuk etmifl ve edecek vergi
borçlar›n› ödeyece¤ini ve di¤er vecibelerini yerine getirece¤ini devir beyannamesine ba¤l› bir beyanname ile
taahhüt eder. Mahallin en büyük mal
memuru bu hususta birleflilen kurumdan ayr›ca teminat isteyebilir.
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Bölünme ifllemlerinde ise Kurumlar
Vergisi Kanunun 38. maddesinin 1
numaral› bendine göre yap›lan bölünmelerde afla¤›da yaz›l› olan flartlara uyuldu¤u taktirde , bölünme suretiyle münfesih hale gelen kurumun
sadece bölünme tarihine kadar elde
etti¤i kazançlar vergilendirilecek
,do¤ruda do¤ruya bölünmeden dolay› elde etti¤i karlar hesaplanmayacak
ve vergilendirilmeyecektir.
2) fiartlar
1- Bölünen kurum ile bu kurumun
varl›klar›n› devralan kurumlar müfltereken imzalayacaklar› bir bölünme
beyannamesini, bölünme tarihinden
itibaren on befl gün içinde bölünen
kurumun ba¤l› oldu¤u vergi dairesine verirler ve bu beyannameye bölünme tarihindeki bilanço ve gelir
tablosunu, bölünme sözleflmesini ve
bölünen kurumun varl›klar›n› devralan kurumlar›n yeni sermaye yap›s›n›
gösteren Ticaret Sicili Müdürlü¤ü yaz›s›n›n bir örne¤ini ba¤larlar.
2- Bölünen kurumun varl›klar›n› devralan kurumlar, bölünen kurumun
bölünme tarihine kadar tahakkuk etmifl ve edecek vergi borçlar›ndan müteselsilen sorumlu olacaklar›n› ve bu
vecibelerini yerine getireceklerini bölünme beyannamesine ba¤l› bir taahhütname ile taahhüt ederler. Mahallin en büyük mal memuru bu hususta bölünen kurum ile bu kurumun
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varl›klar›n› devralan kurumlardan teminat isteyebilir
Ayr›ca devir ve bölünme ifllemlerinde
, devir ve bölünmenin ilgili ticaret sicilinden tescil ettirildi¤i tarihe dek
olan kazanc›n , bu tarihten itibaren
onbefl gün içerisinde bölünme veya
devir dolay›s›yla münfesih olan kurumun vergi dairesine kurumlar vergisi
beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bu beyannameye devir
veya bölünme bilançosu ile gelir tablosu eklenmesi gereklidir. Ayn› kanun
maddesinin 2 ve 3 numaral› bentlerinde belirtilen ifllemlerden do¤an
karlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez. 38 maddenin 2. bendine göre gerçekleflen bölünme ifllemlerinde
bölünen kurumun bölünme tarihine
kadar tahakkuk etmifl ve edecek vergi borçlar›ndan bölünen kurumun
varl›klar›n› devralan kurumlar müteselsilen sorumludurlar.
Kurumlar Vergisi Kanunun 39. maddenin A ve B bendine göre yap›lan
devir ve bölünmelerde münfesih kurum ad›na tahakkuk eden vergiler kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gerekli ay›n son gününe dek
ödenmelidir.
Konuyla ilgili bilinmesi gereken bir di¤er husus ise 4684 say›l› kanunla kurumlar vergisi kanunun 14/7. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e göre ;
Devreden Kurumun kurumlar vergisi
beyannamelerinde her y›l›n zarar›n›n
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ayr› ayr› gösterilmesi ve befl y›ldan
fazla nakledilmemesi suretiyle geçmifl y›l zararlar› devralan kurum taraf›ndan kurum kazanc›nda gider olarak dikkate al›nabilecek baflka bir ifadeyle kurum kazanc›ndan indirilebilinecektir.
Ayr›ca devralan kurum, devir olan kurumun geçmifl y›l zararlar›n› kurum
kazanc›ndan indirebilmesi için; ‹nfisah edilen kurumla devralan kurum
ayn› sektörde faaliyet göstermelidirler. Devir ve infisah edilen kurumlar ,
son befl y›la ait kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni sürelerinde
vermifl olmal›d›rlar. Kanun kurum kazanc›ndan indirilebilecek geçmifl y›l
zararlar› için bir k›s›tlama getirmifltir.
37 ve 39 maddeye göre yap›lan devir
ifllemlerinde indirilebilecek geçmifl y›l
zararlar› devir al›nan kurumun, devir
tarihi itibar›yla aktif toplam›n› geçmemeli, 38 inci maddede belirtilen bölünme ifllemlerinde de münfesih olan
kurumun aktif toplam›n› geçmemelidir.
IV- SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME:
Ticaret flirketleri yukar›da ayr›nt›l› olarak izah edildi¤i flekilde Türk Ticaret
Kanunu uyar›nca birleflebilir, bölünebilir, devir olabilir ve nevi de¤ifltirebilirler. fiirketlerin birleflmesine iliflkin
vergisel düzenleme de 4684 say›l› Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na
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Dair Kanunun ile yap›lm›fl olup Maliye Bakanl›¤› ile Sanayi Ve Ticaret Bakanl›¤›n›n ortak tebli¤i ile de ifllemlere iliflkin usul ve esaslar belirlenmifltir.
Ülkemizin içerisinde bulundu¤u ekonomik sürecin bir gere¤i olarak flirket
birleflmeleri, bölünmeleri ve devirleri
ço¤alarak önem kazanacakt›r.
KAYNAKÇA
DEM‹R Ahmet(2006). Tek Düzen Muhasebe Sistemi ‹stanbul : Ça¤dafl Yay›nc›l›k,
DO⁄AN Ali Abdullah(1997) Sermaye fiirketleri Kurulufl ve Genel Kurul Rehberi
Ankara : [yayl.y.]
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fiirketler Muhasebesi Ankara: Yaklafl›m
Yay›nlar›
KUMKALE Rüknettin(2000) Sermaye
fiirketleri Rehberi Ankara : Alfa Yay›nc›l›k
POROY Reha-Ünal TEK‹NALP-Ersin ÇAMKIRAN(1984). Ortakl›klar ve Kooperatif Hukuku 3.bs. ‹stanbul : [yayl.y.]
TEK‹NALP Ünal(1979). Anonim Ortakl›¤›n Bilançosu ve Yedek Akçeler 2. bs.
‹stanbul : ‹.Ü. Hukuk Fakültesi
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DEN‹Z VE HAVA TAfiIMA ARAÇLARI
‹Ç‹N YAPILAN H‹ZMETLERDE
KDV ‹ST‹SNASININ KAPSAMI VE
TAfiERONLARIN DURUMU (KDV
Md:13/b)
Mehmet MAÇ *
1. GENEL AÇIKLAMA VE BU ‹ST‹SNAYA YÖNEL‹K DE⁄‹fi‹KL‹KLER :
DV Kanunu’ndaki 13 üncü maddenin (b) bendi hükmü, 3174 say›l› Kanunla de¤ifltirilmifltir.

K

Bendin eski hali flöyle idi:
"Deniz ve hava tafl›ma araçlar› için liman ve hava meydanlar› iflletmeleri taraf›ndan yap›lan hizmetler"
De¤ifliklikten sonraki (halen yürürlükte bulunan) hüküm ise flöyledir:
"Deniz ve hava tafl›ma araçlar› için liman ve hava meydanlar›nda yap›lan
hizmetler"
Görüldü¤ü gibi, 13/b kapsam›ndaki ifllemler sadece H‹ZMET fleklindeki ifllemlerdir.
Bu nedenle deniz ve hava tafl›tlar›na YAKIT, YA⁄, KUMANYA, SU ve sair mallar verilmesi mal teslimi oldu¤undan, hizmetleri konu alan 13/b kapsam›na
girmez.
Bu istisna ile ilgili mevzuat niteli¤indeki idari aç›klamalar 15, 87, 88 ve 93
no.lu KDV Genel Tebli¤leri ile 9 no.lu KDV Sirkülerindedir.
3174 Say›l› Kanun'un gerekçesinde bu de¤ifliklikle ilgili olarak flu aç›klamalara yer verilmifltir:
* Yeminli Mali Müflavir
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"3065 Say›l› Kanun'un 13'üncü maddesinin (b) bendi "deniz ve hava tafl›ma araçlar› için liman ve hava iflletmeleri taraf›ndan yap›lan hizmetler"i
istisna kapsam›na almaktad›r. ‹stisnan›n amac› bu araçlar›n seyrüseferine dair baz› hizmetleri vergi d›fl›nda
tutmakt›r. Ancak bent hükmünün
ifade edilifl flekli, istisnan›n sadece liman ve hava meydanlar› iflletmeleri
taraf›ndan ifa edilen hizmetlere
münhas›r oldu¤u intiba›n› uyand›rmaktad›r. Niteli¤i ayn› olan hizmetlerin farkl› kifli veya kurulufllar taraf›ndan ifa edilmesinin istisnan›n kapsam› bak›m›ndan önem tafl›mamas› gerekti¤i aç›kt›r. Bu bak›mdan uygulamada tereddütlere yol açan ve bent
hükmü ile getirilmesi düflünülen uygulamay› yeterince ifade etmeyen
bendin de¤ifltirilmesine gerek duyulmufltur."
(b) bendindeki bu de¤ifliklik iki önemli sonuç do¤urmufltur:
* De¤ifliklikten sonra, sadece liman
iflletmeleri de¤il, tüm mükellefler bu
bent uyar›nca istisna uygulayabilir hale gelmifllerdir.
* (b) bendinde yer almamakla beraber, gerekçedeki "araçlar›n seyrüseferine dair" tabiri uygulamada, istisna
flart› olarak alg›lanm›fl, hangi hizmetin seyrüsefere dair oldu¤u hangi hizmetin seyrüsefere dair olmad›¤› sorular›n›n ortaya ç›kmas›na, böylelikle
sonu gelmez bir tart›flma ve ihtilaf orTemmuz
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tam›n›n do¤mas›na yol aç›lm›flt›r.
(Hernekadar seyrüsefer tabiri, daha
önce yay›nlanan 1 nolu KDV Genel
Tebli¤i’nde de geçmekte ise de, bu
tabirin 3174 Say›l› Kanun'un gerekçesinde yer almas› seyrüsefer kelimesinin tekrar gündeme gelmesine, ›srarla üzerinde durulmas›na yol açm›flt›r.)
Deniz veya hava tafl›ma arac›n›n Türk
bayrakl› (Türkiye tescilli) olup olmamas›n›n bu istisnan›n uygulamas›n›
etkilemedi¤ini vurgulamakta yarar
görüyoruz.
Afla¤›daki bölümlerde, baflta "seyrüsefer" meselesi olmak üzere (b) bendi hükmünün aç›klanmas›na çal›fl›lm›flt›r.
Seyrüsefer konusuna (istisnan›n kapsam›na) geçmeden önce, bu bent
hükmünün, 5035 say›l› Kanunla
2.1.2004 den itibaren 17 nci maddenin 4/1 bendine tafl›nd›¤›n› (böylelikle k›smi istisna haline geldi¤ini) daha
sonra 5228 say›l› Kanunla 1.8.2004
den itibaren tekrar ayn› yerine geri
getirildi¤ini, böylelikle yeniden tam
istisna haline dönüfltü¤ünü hat›rlatmak isteriz. 93 No.lu KDV Tebli¤inin
1.1. no.lu bölümünde flu aç›klamalara yer verilmifltir.
“1.1. Liman ve Hava Meydanlar›nda
Yap›lan Hizmetlere ‹liflkin ‹stisna:
Katma De¤er Vergisi Kanununun
5035 say›l› Kanunla de¤iflik 17/4-›
maddesinde yer alan “Deniz ve hava
tafl›ma araçlar› için liman ve hava
Hakemsiz Yaz›lar
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meydanlar›nda yap›lan hizmetler”e
iliflkin istisna hükmü, 5228 say›l› Kanunla 13 üncü maddenin (b) bendi
olarak düzenlenmifltir.

2. H‹ZMET‹N DEN‹Z VE HAVA
TAfiIMA ARAÇLARININ
SEYRÜSEFER‹NE ‹L‹fiK‹N OLMASI
fiARTI :

Bu düzenleme sonucunda liman ve
hava meydanlar›nda deniz ve hava
tafl›ma araçlar› için ifa edilen hizmetler tam istisna kapsam›nda ifllem görecektir. ‹stisna kapsam›na yük ve
yolcuya verilen tahmil, tahliye ve
benzeri hizmetler ile araçlar için yap›lan seyrüsefere iliflkin her türlü
hizmet girmektedir. Bu hizmetlerin
liman ve hava meydan› iflletmeleri d›fl›nda di¤er gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan ifa edilmesinin istisna uygulamas› aç›s›ndan önemi bulunmamaktad›r.

Yukar›da aç›kland›¤› gibi istisna, deniz tafl›t arac›n›n veya hava tafl›t arac›n›n seyrüseferine iliflkin olmak flart›yla uygulat›lmaktad›r. Yolcu veya
yük ile ilgili hizmetler istisna kapsam›
d›fl›nda tutulmaktad›r. Keza karayolu
ve demiryolu tafl›t araçlar›na yönelik
hizmetler 13 üncü maddeye göre istisna edilemez.

‹stisna kapsam›nda ifllemleri bulunan
mükelleflerin iade talepleri, 84 Seri
No.lu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤inde yer alan ihracat istisnas›na iliflkin esaslar çerçevesinde sonuçland›r›lacakt›r. ‹ade için yeminli mali
müflavir tasdik raporu ibraz edilen
durumlarda da ihracat istisnas› için
öngörülen limitler geçerli olacakt›r.
‹ade talebi bir dilekçe ile yap›lacak,
dilekçeye yüklenilen katma de¤er
vergisi tablosu ile indirilecek katma
de¤er vergisi ve istisna kapsam›nda
düzenlenen sat›fl faturalar›n›n listesi
eklenecektir.”

Muhtelif muktezalarda, deniz ve hava tafl›ma araçlar›n›n seyrüseferine
iliflkin oldu¤u ve istisna kapsam›na
girdi¤i belirtilen hizmet türleri flunlard›r:
* Geminin tonaj›na göre belirlenen
(tarifeye tabi) acentelik komisyonu
* Polis, sa¤l›k memuru, gemi personeli gibi kimselerin aç›kta demirleyen
gemiye götürülüp getirilmesi,
* Gemi ile ilgili parça ve malzemenin gemiye götürülüp getirilmesi,
* Personel için gemiye kumanya tafl›nmas›,
* Gemi çöpünün dökülmesi,
* Palamar (çekek), k›lavuzluk, römorkör, servis motoru hizmetleri,
* Geminin limana u¤ramas›n›n sa¤lanmas› ve liman hizmetleri,
* Kurtarma, yüzdürme, r›ht›ma veya
aç›¤a çekme iflleri,
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* ‹flgaliye, liman, fener, sa¤l›k hizmetleri
* Vapur donatanlar› derne¤i ücretleri,
* Kaptan vekalet yaz›s›n›n tercümesi ve Noterce onay›,
* Radar ve sair haberleflme hizmetleri,
* Temizlik hizmetleri, gemiye yönelik surveyörlük,
* Deniz veya hava arac›na yönelik
so¤utma, ›s›tma, havaland›rma hizmetleri,
* Yang›n söndürme,
* Gümrük, polis, konsolosluk ve di¤er
resmi dairelerde muamele yapt›r›lmas›,
* Fios-Liner ve nezaret hizmetleri,
* Yola elverifllilik belgesi verilmesi,
faal gemiler için yap›lan klaslama hizmeti,
* Primaj, koruyucu acental›k, gözetim,
* Stevedaring (elleçleme),
* Formen, puantör nezaret hizmetleri,
* Muhaberat,
* Hava meydanlar›nda yap›lan yer
hizmetleri.
Yukar›daki örneklere benzeyen, gemi
veya uça¤›n hal ve hareketi ile ilgili
sair hizmetler de 13 üncü maddenin
(b) bendi uyar›nca KDV den müstesnad›r. (Maliye Bakanl›¤›’n›n 14.04.1999
tarih ve 216 say›l› muktezas›.)
Dikkat edilirse, 13/b maddesinde “….
liman ve hava meydanlar›nda….” tabiri var ise de, uygulamada hizmetin
deniz ve hava tafl›ma arac›na yönelik
olmas› yeterli görülmekte, yukar›daki
Temmuz
Y › l :

-

2 0 0 7

A¤ustos
S a y › :

8 2

listede yer alan baz› hizmet türlerinde (mesela karaya oturmufl bir geminin kurtar›lmas› hizmetinde) oldu¤u
gibi liman veya meydan d›fl›nda cereyan eden hizmetler de istisnadan yararland›r›lmaktad›r. (Bu tabirin yürürlükten kald›r›lmas› gerekir.)
Maliye Bakanl›¤› uzun süre, aksi yöndeki Dan›fltay kararlar›na ra¤men,
deniz veya hava tafl›t›n›n yüküne ve
yolcusuna yönelik yükleme ve boflaltma hizmetlerini seyrüseferle ilgili saymam›fl ve bunlar için istisna uygulatmam›flt›r.
Nihayet Bakanl›k, 87 no.lu Tebli¤le,
15 no.lu Tebli¤in B/1 bölümünü flu
flekilde de¤ifltirmifltir :
“1. Katma De¤er Vergisi Kanununun
13/b maddesiyle deniz ve hava tafl›ma araçlar› için liman ve hava meydanlar›nda yap›lan hizmetler vergiden istisna edilmifltir.
‹stisna kapsam›na, yük ve yolcuya
verilen tahmil, tahliye ve benzeri
hizmetler de dahil olmak üzere,
araçlar için yap›lan seyrüsefere iliflkin
her türlü hizmet girmektedir.
Bu hizmetlerin liman ve hava meydanlar› iflletmeleri yan›nda di¤er gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan ifa edilmesinin istisna uygulamas› aç›s›ndan
önemi bulunmamaktad›r.”
88 no.lu Tebli¤de ise flu aç›klamalara
yer verilmifltir :
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“……… daha önce yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler için istisna uygulanamayaca¤›
gerekçesiyle yap›lan her türlü tarhiyata iliflkin olarak ortaya ç›kan ihtilaftan vazgeçilmesi, yarat›lm›fl ihtilaflarla ilgili olarak Bakanl›¤›m›z veya vergi daireleri aleyhine verilmifl yarg› karar› bulunmas› halinde bu kararlar›n
bir üst mercide dava konusu yap›lmamas› uygun görülmüfltür.”
Gemi ve uçaklara yönelik hizmetlerin
seyrüsefere iliflkin olan-olmayan fleklinde ay›r›ma tabi tutulmas›n› uygun
bulmuyoruz. Baflka bir anlat›mla, gemiye, uça¤a yolcuya ve yüke yönelik
tüm hizmetlerin istisna kapsam›nda
olmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Çünkü;
Hernekadar 3174 Say›l› Kanun'un gerekçesinde "seyrüsefer" tabirine yer
verilmifl ise de madde metnine yans›mam›fl olan böyle bir unsurun istisna
flart› olarak dikkate al›nmas› do¤ru
de¤ildir.
Gemi ve uçak, yolcusuyla ve yüküyle
bir anlam ifade eder. Yolcuyu ve yükü bu araçlar›n iflletilmesinde gündem d›fl› tutmak mümkün de¤ildir.
3065 Say›l› Kanun'un gerekçesine göre (b) bendinin konulufl amac› deniz
ve hava ticaret filosunun gelifltirilmesi, teflviki ve d›fl rekabete tahammül
edebilir duruma getirilmesidir. Tafl›t
araçlar›n›n yegâne gelir kayna¤› ve
Hakemsiz Yaz›lar
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varl›k nedeni yolcu ve yük oldu¤una
göre yolcuya ve yüke yönelik hizmetlerin kapsam d›fl›nda tutulmas›, hükmün konuluflundaki amaca ayk›r› düfler.
‹stisna uygulamas›nda hizmetin seyrüsefere iliflkin olmas›n›n flart koflulmas›, deniz ve hava tafl›tlar›na yönelik hizmetlerin seyrüsefere iliflkin olan
ve olmayan fleklinde ay›r›ma tabi tutulmas› zaruretini do¤urmufl, araç,
yolcu ve yük aras›ndaki s›k› ba¤lant›
nedeniyle bu ay›r›m›n yap›lmas›nda
güçlüklerle, çeliflkili uygulamalarla,
belirsizlik ve ihtilaflarla karfl›lafl›lm›flt›r. Mesela gemi mürettebat›n›n r›ht›mla gemi aras›nda tafl›nmas› istisna
kapsam›nda görülürken yolcular›n tafl›nmas› kapsam d›fl› tutulmaktad›r.
Böyle bir ay›r›m, tafl›ma ifli yapan›n
tafl›d›¤› insanlar›n personel mi yoksa
yolcu mu oldu¤unu tesbit ve isbat etmesini gerektirir. Ayn› araçla hem
yolcu hem de mürettebat›n tafl›nmas› halinde ne yap›laca¤› ise meçhuldür. Gemi çöpünün al›nmas› istisna
kapsam›nda görülmektedir. Bir yolcu
gemisinde, çöpün ekseri k›sm›n›n yolcular taraf›ndan at›lmas› karfl›s›nda istisna nas›l uygulanacakt›r? Bu örneklerden de anlafl›laca¤› üzere seyrüsefere iliflkin olma flart› ve bu flart›n isabetsiz yorumu, çözümü imkans›z uygulama sorunlar›n›n ortaya ç›kmas›na neden olmufltur.
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Bize göre faal halde bulunan gemi
uçaklara ve de bunlar›n, mürettebat›na, yüküne veya yolcusuna yönelik
tüm hizmetler istisna kapsam›ndad›r.
Gemi veya uça¤›n herhangibir nedenle geçici olarak sefer yapmaks›z›n
bekledi¤i süre boyunca ihtiyaç gösterdi¤i hizmetler de seyrüsefere yöneliktir. Çünkü gemi uça¤›n seyrüsefere haz›r halde tutulmas› için yap›lan
hizmetler de, gelecekte yap›lacak
seyrüseferlerle ilgilidir. Ancak gemi
ve uçak tamamen seferden çekilerek,
sicilden terkin edilmiflse seyrüseferle
ilgisi kopmufltur.
Zaten bu duruma düflmüfl bir gemi
veya uçak, tafl›t vasf›n› kaybetmifl ve
hurda niteli¤i kazanm›flt›r. Dolay›s›yle
hurdaya ayr›lm›fl bir gemi veya uça¤›n sökülmesi hizmeti KDV kapsam›na giriyorsa, bu hizmet 13/b maddesi uyar›nca istisna edilemez. (Baflka
maddelere göre KDV karfl›s›ndaki durumu de¤iflik olabilir.)
3. ‹ST‹SNA KAPSAMINA G‹REN
ve G‹RMEYEN H‹ZMETLER (9 nolu
KDV Sirküleri) :
9 no.lu KDV Sirkülerinde, istisna kapsam›na giren ve girmeyen hizmetler
ayr›nt›l› olarak s›ralanm›flt›r. (Her ne
kadar bu Sirküler istisna hükmünün
17/4-› bendine tafl›nd›¤› dönemde ç›karm›fl ise de istisna metni ayn› kald›¤› için Sirkülerdeki belirlemeler, hükmün tekrar 13/b bendine tafl›nmas›ndan sonra da geçerlili¤ini korumufltur.)
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9 no.lu KDV Sirkülerinin ilgili bölümü
flöyledir :
“………………………………………………
a) ‹stisna Kapsam›na Giren Hizmetler:
Tahmil ve Tahliye: Yükün (genel
kargo, dökme yük, s›v› yük, konteyner, araç v.b) gemi ambar›, tank› veya güvertesinden liman sahas›na
al›nmas› veya gemiye yüklenilmesi
için verilen hizmetler.
Yükün Shiftingi (Yükün Aktar›lmas›):
Müflteri, acente veya armatörden
herhangi birinin talebi ile konteyner
veya di¤er yüklerin gemi üzerinden
karaya, karadan gemiye yer de¤ifltirmesi hizmeti.
Limbo: Konteyner ve di¤er yüklerin
gemiden gemiye veya flat, duba veya
benzeri yüzer vas›talara aktarma hizmeti.
Vinç Hizmeti: Limanda kendi imkanlar› ile konteyner veya di¤er yüklerin tahmil tahliyesini yapan üçüncü
flah›slara veya do¤rudan yüke verilen
vinç hizmeti.
Lashing (Kilitleme ve Ba¤lama):
Gemiye yüklenen konteyner ve di¤er
yüklerin birbirine ve/veya gemiye
ba¤lama/sabitleme malzemesi ile
ba¤lanmas› hizmeti.
Unlashing (Kilit ve Ba¤ çözme):
Gemiden tahliye edilecek konteyner
ve di¤er yüklerin birbirlerine ve/veya
gemilere ba¤lanmalar›n› sa¤layan
ba¤lama ve sabitleme malzemelerinin ç›kar›lmas› hizmeti.
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Nezaret Hizmeti: Konteyner ve di¤er yüklerin gemiden sahaya indirilmesi veya gemiye yüklenmesi esnas›nda verilen gözetim hizmeti.
Ambar Kapa¤› Açma/Kapama
Hizmeti: Tahmil, tahliye yap›labilmesi için gemi ambar kapaklar›n›n vinç
marifetiyle aç›lmas›, gerekli hallerde
iskele veya r›ht›mda istiflenmesi ve
kapat›lmas› hizmeti.
Gemi ‹flgaliye: Geminin tahmil, tahliye ve di¤er operasyonlar amac›yla
iskele, r›ht›m veya demirleme sahalar›nda ba¤l› kalmas› esnas›ndaki bar›nma iflgaliye ücreti.
Gemi Fuzuli ‹flgaliye Hizmeti: Gemilerin; iskele, r›ht›m, demirleme sahalar› gibi yerleri hizmet bitiminden
sonra veya iflletmenin izni olmaks›z›n
fuzuli olarak iflgal etmelerinin ücreti.
Gemi Shiftingi (Gemi Aktarma):
Geminin r›ht›m veya iskele üzerinde
kendi imkanlar ve/veya römorkör, pilot yard›m› ile yer de¤ifltirilmesi hizmeti.
Gemilerin At›klar›n›n Al›nmas›: ‹flletmeye ait r›ht›m ve iskelelere yanaflan liman içindeki demirleme sahas›na demirleyen gemilerin kat› ve/veya
s›v› at›klar›n›n al›nmas› hizmeti.
Tekrar Sevk Konteynerler (Transit):
Hizmete bafllamadan önce beyan
edilmesi kofluluyla, limana denizyoluyla gelip herhangi bir maniplasyona tabi tutulmaks›z›n tekrar denizyolu ile ayn› limandan gidecek olan
konteynerlere ait ücretler.
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b) ‹stisna Kapsam›na Girmeyip
Vergiye Tabi Olan Hizmetler:
Konteyner ‹çi Lashing/Unlashing
(Ba¤lama/Çözme) Hizmeti: Konteynerlerin içine konulan yüklerin
ba¤lama/sabitleme malzemesi ile
ba¤lanmas› (lashing), ba¤l› yüklerin
ba¤lama sabitleme malzemelerinin
çözülmesi (unlashing) hizmeti
Ardiye: Limana gelen konteyner ve
di¤er yüklerin, kapal› ve aç›k sahalarda, saklanmas›, depolanmas›, etiketlenmesi, paketlenmesi ve benzeri
katma de¤erli hizmetler.
Terminal Hizmeti: Konteyner ve di¤er yüklerin limana girifl ve ç›k›fl ya
da saha içinde yer de¤ifltirme ifllemi
amac›yla vinç ve benzeri yükleme boflaltma ekipmanlar› ile yükleme indirme hizmeti
Konteyner Dolum Hizmeti: Konteynerin yükleme boflaltma ekipmanlar› ile insan gücü yard›m› ile saha
içinde doldurulmas› hizmeti.
Konteyner Boflaltma Hizmeti:
Konteynerin yükleme boflaltma ekipmanlar› ile insan gücü yard›m› ile saha içinde boflalt›lmas› hizmeti.
Konteyner ‹çi Aktarma Hizmeti:
Saha içinde yükün bir konteynerin
içinden di¤er konteynerin içine aktar›lmas› hizmeti.
Konteyner Tam Tespit Hizmeti: ‹thal veya ihraç edilmek üzere, saha
içinde bulunan konteynerin gümrük
Temmuz
Y › l :

-

2 0 0 7

A¤ustos
S a y › :

8 2

126 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

müdürlü¤ü birimlerince veya yetkili
bir mercinin iste¤i üzerine beyana ve
gerekli evsafa uygunlu¤unun denetlenmesi için insan gücü veya yükleme boflaltma ekipmanlar› kullan›larak komple boflalt›m› ve dolumu hizmeti.
Konteyner Muayene/Numune Alma Hizmeti: Saha içinde bulunan
konteynerin, gümrük müdürlü¤ü birimlerince veya yetkili bir mercinin iste¤i üzerine kapa¤›n›n aç›lmas›, muayene edilmesi ve yükten numune
al›nmas› hizmeti.
Konteyner Tamir Hizmeti: Hasarl›
konteynerin acentenin veya yük sahibinin talimat› ile tamir edilmesi hizmeti.
Konteynere Elektrik Verilmesi:
‹çinde bar›nd›r›lan yükün özelli¤i gere¤i so¤utma tertibat› bulunan özel
konteynerler için sahada ardiye süresi içinde elektrik enerjisi verilmesi bir
teslim niteli¤i oldu¤undan istisna
kapsam›na girmemektedir.
Konteyner Temizleme (Y›kamaKurutma): Konteynerin içinin temizlenmesi için verilen hizmetler.
Konteyner Nakliye Hizmeti: Konteynerin bir yerden bir yere tafl›nmas› hizmeti.
Tart› Hizmeti: Konteyner veya di¤er
yüklerin kantar marifetiyle tart›lmas›
hizmeti.”
Yukar›da, istisna kapsam›na girmedi¤i ileri sürülen hizmetlerin tamam›, isTemmuz
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tisnaya girip girmedi¤i yönünden tart›flmaya aç›kt›r. Bize göre konteyner,
gerek suda gerekse hava yoluyla yap›lan tafl›mada, deniz veya hava tafl›t›n›n önemli bir unsuru olup gemi
konteynerine gemi gözüyle, uçak
konteynerine uçak gözüyle bak›lmal›,
bu konteynerlere yönelik tüm hizmetler aynen gemiye veya uça¤a verilen hizmetler gibi, 13/b uyar›nca
KDV den istisna edilmelidir.
‹stanbul Defterdarl›¤›’nca verilen
19.7.2004 tarih ve 4807 say›l› muktezada flu aç›klamalara yer verilmifltir:
“…liman ve hava meydanlar›nda
do¤rudan gemiye veya gemiye yükleme ve boflaltma ile ilgili olmak flart›yla yüke ve yolcuya verilen yükleme, boflaltma, gözetim, nezaret, formen, puantör, fio, konflimento ve ordino hizmetleri katma
de¤er vergisinden istisna olacakt›r.
Ancak bu hizmetler liman sahas›nda
da olsa henüz gemiye yüklenme aflamas›na gelmemifl konteynerlere verilmesi halinde vergiye tabi olacakt›r.
Yine, yabanc› gemilerin Türk limanlar›na u¤ramalar› ve bo¤azlardan transit geçiflleri dolay›s›yla verilecek
acental›k, koruyucu acental›k, komisyon, primaj, gözetim, formen,
puantör, nezaret, muhaberat hizmetleri de yukar›da belirtilen flartlar›n tafl›nmas› halinde katma de¤er
vergisinden istisna olacakt›r.”
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Bu muktezadaki görüfllere genel olarak kat›l›yoruz. Fakat yukar›da da ifade etti¤imiz gibi bizim görüflümüz
konteynerlerin gemi gibi muamele
görmesi gerekti¤i, bu nedenle gemi
ve uçak konteynerlerine yönelik her
türlü hizmetin 13. madde kapsam›nda istisna olmas› gerekti¤i yönündedir.
Yukar›da belirtti¤imiz istisna (Md.13/b),
T‹CAR‹ – ÖZEL ; YERL‹ – YABANCI AYIRIMI YAPILMAKSIZIN, gezi ve sportif
amaçl› olanlar da dahil olmak üzere
tüm deniz ve hava tafl›tlar› için uygulanmaktad›r.
Yukar›daki 9 no.lu Sirkülerde 13-b
kapsam›nda KDV’den müstesna olmad›¤› belirtilen ardiye, depolama ve
terminal hizmetleri, gümrük antrepolar›, geçici depolama yerleri veya
gümrük hizmetlerinin verildi¤i gümrüklü sahalarda yap›lmak kayd›yla,
17 nci maddenin 4-o bendi uyar›nca
KDV’den istisna edilmektedir. (Bu konuda www.bdodenet.com.tr adresli
web sahifemizdeki elektronik kitab›m›z›n 17 nci madde ile ilgili bölümüne bak›n›z.)
4. YAT L‹MANI ‹fiLETMEC‹L‹⁄‹
ÇERÇEVES‹NDE VER‹LEN ‹ST‹SNA
KAPSAMINDAK‹ H‹ZMETLER :
Maliye Bakanl›¤›’nca verilen 04.05.2001
tarih ve 24621 say›l› muktezada, yat liman› iflletmecili¤i çerçevesinde verilen afla¤›daki hizmetlerin 13/b kapsam›ndaki
istisna olaca¤› belirtilmifltir.
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- Liman haricinde teslim alma/teslim etme (delivery),
- Teknelerin etraf›nda sundurma
kurulmas›/hangara alma,
- Teknelere denizde yard›m hizmeti,
- Teknelerin bak›m ve tutumda bulunduklar› süre içindeki periyodik denetimi,
- Teknelerin çekilmesi (Römorkaj),
- Teknelere havaland›rma hizmeti,
- Deneme seyri,
- Teknelerin tüm unsurlar›n›n ola¤an ifllerli¤inin ve durumun denetimi
veya raporlanmas›,
- F›rt›nadan ve sair d›fl etkenlerden
koruma ve emniyet alt›nda tutma,
- Teknenin kullan›m d›fl› kalaca¤› süreye uygun olarak haz›rlanmas›/ depolanmas› (decomissioning),
- Teknelerin karada aktar›m› ve ask›da tutulmas›,
- Periyodik denetleme ve seyrüsefere haz›r hale getirme (comissioning),
- Nakliye arac›na yükleme ve indirme,
- Ar›za teflhisi koymak,
5. TAfiERON F‹RMALARCA YAPILAN
H‹ZMETLER‹N ‹ST‹SNA KAPSAMINA
G‹RMEYECE⁄‹ GÖRÜfiÜNÜ ‹ÇEREN
VE KATILMADI⁄IMIZ B‹R MUKTEZA :
Yukar›da aç›klad›¤›m›z gibi Maliye
‹daresi gemi ve uçaklara, tafl›nacak
nesnelerin YÜKLENMES‹ ve gemi yahut uçak ile getirilmifl nesnelerin BOfiALTILMASI hizmetlerini uzun süre
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ve bize göre haks›z yere istisna kapsam› d›fl›nda tutmufl, daha sonra görüfl de¤ifltirerek ayn› hizmetlerin KDV
istisnas›na girdi¤ini kabul etmifltir.
Maliye ‹daresi, verdi¤i bir mukteza ile
yine Kanuna, Kanunun gerekçesine,
hatta kendi ç›kard›¤› tebli¤lere ayk›r›
düflen, kabul edilemez bir görüfl ortaya atm›flt›r.
09.10.2006 tarih 8054 numaral› olarak
‹stanbul Vergi dairesi Baflkanl›¤›’nca verilmifl muktezan›n metni flöyledir:
“3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin (b) bendi
ile; deniz ve hava tafl›ma araçlar› için
liman ve hava meydanlar›nda yap›lan
hizmetlerin katma de¤er vergisinden istisna edildi¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Konu ile ilgili olarak yay›mlanan 15
Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nin B. Liman ve Hava
Meydanlar›nda Yap›lan Hizmetler ve
Teslimler bafll›kl› bölümünde;
1. “Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesiyle deniz ve hava tafl›ma araçlar› için liman ve hava
meydanlar›nda yap›lan hizmetler vergiden istisna edilmifltir. Bu hükümlere göre söz konusu istisna, seyfüsefere iliflkin olmak üzere liman ve hava meydanlar›nda araçlar için ifa edilen her türlü hizmeti kapsamaktad›r.
Bu hizmetlerin liman ve hava meydanlar› iflletmeleri yan›nda di¤er gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan ifa edilmesi istisnan›n uygulanmas›na engel
olmayacakt›r.” denilmektedir.
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Buna göre; flirketiniz taraf›ndan Adana – Ceyhan ve Samsun – Tekkeköy
Limanlar›nda araçlara tahmil – tahliye hizmeti veren …………………A.fi.’nin
alt tafleronu olarak vermifl oldu¤unuz
hizmetler Kanunun 13/b maddesi
kapsam›nda de¤erlendirilmeyece¤inden KDV’den istisna olmas› mümkün
bulunmakta olup, genel oranda
KDV’ne tabi olacakt›r.
Di¤er taraftan, bu hizmetlerinizle ilgili yüklenilen KDV indirim konusu
yap›laca¤›ndan, iadesinin mümkün
olmayaca¤› tabiidir.“
Görüldü¤ü gibi Maliye ‹daresi, KDV
Kanunu’nun 13/b kapsam›ndaki bir
hizmetin KDV’den istisna edilebilmesi için H‹ZMET FATURASININ GEM‹
(veya uçak) ‹fiLETMES‹NE H‹TABEN
DÜZENLENM‹fi OLMASINI fiART KOfiMAKTA, YAN‹ TAfiERON KONUMUNDAK‹ K‹fi‹LERE ‹ST‹SNA HAKKI VERMEMEKTED‹R.
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› yetkililerinin
de ‹stanbul Maliye Teflkilat›n›n bu görüflünü benimsediklerini flifahen ifade
etmifl olmalar›, yeni bir mevzuata ayk›r› idari yorum karfl›s›nda oldu¤umuzu göstermektedir.
Bu muktezaya kat›lam›yoruz.
Çünkü mukteza muhatab› olan tafleronun yükleme-boflaltma hizmeti gemiye yöneliktir ve gerek yasa hükmüne ve gerekçesine, gerek 87 no.lu
KDV Tebli¤ine ve 9 nolu KDV Sirkülerine, gerekse Dan›fltay Kararlar›na
Hakemsiz Yaz›lar
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göre, istisna kapsam›na girmektedir.
Yasada istisnadan faydalanabilmek
için fatura muhatab›n›n gemi iflletmesi olmas› gerekti¤ine dair bir hüküm
bulunmad›¤›na göre bu muktezan›n
da yasal dayana¤› yoktur.
Katma de¤er vergisi bir ifllem vergisi
türü oldu¤undan, kapsama girme
aç›s›ndan ifllemi kimin yapt›¤› ve yapt›ran›n kim oldu¤unun önemi yoktur.
Ayn› flekilde bir ifllemin istisna kapsam›na girip girmedi¤i yönünden de,
özel bir belirleme olmad›¤› sürece sadece ifllemin niteli¤ine bak›l›r. ‹fllemi
yapan›n ve yapt›ran›n kimli¤i önem
arzetmez.
Madde metnindeki “Deniz ve hava
tafl›ma araçlar› için …….” ibaresini,
“Deniz ve hava araçlar›n› iflletenlere
yönelik olarak” fleklinde anlamak hatal› bir yorumdur.
Eskiden istisna uygulama hakk› sadece liman iflletmecileri taraf›ndan kullan›labilmekteydi. Sonradan (3174
say›l› Kanun ile) bent metni de¤ifltirilerek bu hizmetleri yapan›n kimli¤ine
bak›lmaks›z›n istisna uygulanmas› öngörülmüfltür. Yukar›da metnini verdi¤imiz muktezan›n muhatab› mükellef
de gemilere yükleme veya gemilerden boflaltma ifli yapt›¤›na göre, istisnadan faydaland›r›lmamas› için sebep yoktur.
Nitekim ‹zmir’de, liman iflletmesinin
tafleronu olarak deniz tafl›ma araçlar›na yükleme ve bu araçlardan yük indirme iflleri yapan, öteden beri KDV
Hakemsiz Yaz›lar
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istisnas› uygulay›p, KDV iadesi alan
bir firman›n yeni bir iade talebinin
reddedilmesi üzerine aç›lan davada
Vergi Mahkemesi davac› lehine karar
vermifl ve karar metninde flu aç›klamalarda bulunmufltur :
“…………..
Olayda, davac› flirketin limanda deniz tafl›ma araçlar› için hizmet sundu¤u tart›flmas›zd›r.
Bu durumda, Kanun maddesinde
aranan koflullar› tafl›d›¤› tart›flmas›z
olan davac› flirketin bu istisna hükmünden yararland›r›lmamas›na yönelik daval› idare iflleminde hukuka
uyarl›l›k bulunmamaktad›r.
……..……”
(‹zmir 2. Vergi Mahkemesi’nin
30.5.2007 tarih ve E:2007/252,
K:2007/516 say›l› karar›.)
Keza Dan›fltay’›n da KDV Kanunu’nun 13/b maddesi kapsam›ndaki
ifllerde KDV istisnas›n›n uygulanabilmesi için bu iflleri yapanlar›n liman iflletmesi olmas› gerekmedi¤i, “…. liman ve hava meydan› iflletmeleri yan›nda di¤er gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan ifa edilmesinin istisnan›n uygulanmas›na engel teflkil etmeyece¤i…..” gerekçesine dayanan kararlar›
bulunmaktad›r. (Dan›fltay 7. Dairesinin 04.11.2002 tarih E:2000/8227 –
K: 2002/3448 ; Dan›fltay 9. Dairesinin 28.12.1994 tarih E:1994/2636 –
K:1994/5419 say›l› kararlar› örnek
olarak zikredilebilir.)
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KDV uygulamas›nda istisna kapsam›na giren ifli fiilen yapan firma faturas›n›
KDV siz olarak kesece¤i gibi, bu hizmeti sat›n al›p baflkas›na satan firma da
KDV siz fatura keser. Çünkü her iki faturan›n içeri¤i de istisna kapsam›ndaki
ifllemdir (11 No.lu KDV Genel Tebli¤inin B Bölümü)
ÖRNEK :
Bir liman iflletmesi, limana gelmifl olana gemideki yükün boflalt›lmas› iflini
100.000 YTL bedel mukabilinde üstlenmifl ve bu ifli 80.000 YTL bedel ödeyerek bir tahmil-tahliye tafleronuna yapt›rm›flsa faturalar flöyle düzenlenmelidir :
Tafleronun Faturas›

Liman ‹flletmesinin Faturas›

80.000 YTL (KDV siz)

100.000 YTL (KDV siz)

Maliye ‹daresi, bu örnekteki tafleron faturas›n›n KDV li olmas›n› istemekte
olup bu tutum hatal›d›r. Örne¤imizdeki tafleron, Maliye ‹daresine ters düflmemek için KDV li fatura keserse, liman iflletmesi bu KDV yi indirebilir, indirimle gideremezse iade alabilir. (KDV Kanunu Md:32)
6. SONUÇ :
KDV Kanunu’nun 13/b maddesi hükmü deniz ve hava tafl›ma araçlar› için yap›lan hizmetleri kapsamaktad›r.
Bu istisnan›n deniz ve hava tafl›mac›l›¤› ile ilgili her türlü hizmeti kapsad›¤›n›n,
hizmeti yapan›n veya yapt›ran›n kim oldu¤unun önem tafl›mad›¤›n›n, deniz
ve hava tafl›tlar›na ait konteynerlere yönelik her türlü hizmetin de deniz veya
hava tafl›t›na yönelik oldu¤unun kabulü gerekir.
Maliye ‹daresi’nin kapsam konusunda öteden beri yasaya ayk›r› olarak yapt›¤› k›s›tlay›c› yorumlar›ndan vazgeçmesinin isabetli olaca¤› görüflündeyiz.
Özellikle 9 nolu KDV Sirkülerinin (b) bölümünün ve yukar›daki 4 no.lu bölümde belirtti¤imiz muktezan›n bu anlay›flla yeniden ele al›nmas›na ihtiyaç vard›r.
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KULLANILMIfi AT‹K’LERDE
AMORT‹SMAN
Nesimi YAfiAR*

1. G‹R‹fi
u Yaz›m›z›n konusu; kullan›lm›fl (eski, ikinci el) bir Amortismana Tabi ‹ktisadi K›ymet (AT‹K) iktisap edilmesi halinde söz konusu AT‹K’in yeni sahibi taraf›ndan Amortismana tabi tutulup tutulamayaca¤›, tutulacaksa
faydal› ömrü’nün ne olaca¤› bu Yaz›m›z›n konusunu oluflturmaktad›r.

B

2. MEVZUAT VE DE⁄ERLEND‹RME.
Amortismana iliflkin hükümler Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 313-330’ncu
maddelerinde düzenlenmifltir.
VUK’nun “Amortisman Mevzuu” bafll›kl› maddesi irdelendi¤inde bir iktisadi
varl›¤›n amortisman ayr›larak itfa edilebilmesi için afla¤›daki flartlar›n birlikte
aran›lmas› gerekli ve yeterlidir:
1- ‹ktisap edilen AT‹K ‹flletmede (1) y›ldan fazla bir süre kullan›labilecek nitelikte olmal›d›r.
2- Amortismana tabi tutulacak iktisadi k›ymet; y›pranma, afl›nma veya k›ymetten düflmeye tabi olmas› gerekir.
3- Amortismana tabi tutulacak iktisadi k›ymet fiirket envanterine (aktifine)
kaydedilmesi gerekir.
4- Amortismana tabi tutulacak iktisadi k›ymetin de¤erinin belli bir tutar›
(2007 y›l› için 560 YTL) aflmas› gerekir.
Yukar›da (4) madde halinde s›ralanan iktisadi bir varl›¤›n amortismana tabi
tutulabilme flartlar› dikkatli bir flekilde incelendi¤i takdirde söz konusu iktisadi varl›¤›n amortismana tabi tutulabilmesi için YEN‹ (daha önceden hiç kullan›lmam›fl) olmas› flart› bulunmamaktad›r.
Buna göre; AT‹K’lerin ilk sahipleri taraf›ndan belirli bir süre kullan›ld›ktan son* Yeminli Mali Müflavir
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ra (itfa süresi dolmadan) ya da tamamen itfa olduktan sonra, bir baflka
fiirkete sat›lmas› halinde, kullan›lm›fl
AT‹K’i sat›n alan fiirketin sat›n alma
bedeli üzerinden, Maliye Bakanl›¤›’n›n Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤leri ile belirledi¤i faydal› ömür süresine göre, söz konusu AT‹K için yeniden (bafltan) amortisman ay›rmas›
mümkün bulunmaktad›r.
Örne¤in, 100.000 YTL’ye sat›n al›nan
bir AT‹K’in faydal› ömrü (itfa süresi) 5
y›l olsun.
1’nci durum: AT‹K 3’ncü y›l bir baflka
fiirkete 60.000 YTL’ye sat›ls›n.
Kullan›lm›fl AT‹K’i sat›n alan yeni fiirket AT‹K’i sanki yeni sat›n alm›fl gibi
60.000 YTL matrah ve (5) y›l üzerinden (y›ll›k: 12.000 YTL amortisman)
ay›rmak suretiyle itfa edecektir.
2’nci durum: AT‹K’in sat›n al›nd›ktan
ve tamamen itfa edildikten sonra örne¤in 9 y›l sonra 10.000 YTL’ye sat›ld›¤›n› varsayarsak bu durumda kullan›lm›fl AT‹K’i sat›n alan yeni fiirket
AT‹K’i sanki yeni sat›n alm›fl gibi fakat bu sefer 10.000 YTL matrah üzerinden yine (5) y›lda amortisman ay›rmak (y›ll›k: 2.000 YTL amortisman)
suretiyle itfa edecektir.
VUK’nun 315’nci maddesi de (Mükellefler amortismana tâbi iktisadî
k›ymetlerini Maliye Bakanl›¤›n›n tespit ve ilân edece¤i oranlar üzerinden
itfa ederler. ‹lân edilecek oranlar›n
tespitinde iktisadî k›ymetlerin faydal›
Temmuz
Y › l :

-

2 0 0 7

A¤ustos
S a y › :

8 2

ömürleri dikkate al›n›r.), kullan›lm›fl
(eski, ikinci el) AT‹K’in el de¤ifltirmesi
halinde bu AT‹K’i sat›n alan yeni sahibi taraf›ndan da tekrar amortisman
ayr›labilece¤ine yönelik görüflümüzü
desteklemektedir. Kanun maddesine
göre; mükellefler AT‹K’lerini Maliye
Bakanl›¤›’n›n tespit edece¤i oranlar
üzerinden itfa ederler. Maliye Bakanl›¤› eski, kullan›lm›fl AT‹K’ler için farkl› (örne¤in daha düflük) bir amortisman oran› veya faydal› ömür süresi
(örne¤in daha k›sa) belirlememifltir.
Ayn› flekilde Maliye Bakanl›¤› eski,
kullan›lm›fl (ikinci el) AT‹K’ler için
amortisman ayr›lamayaca¤›na yönelik bir düzenleme de yapmam›flt›r.
AT‹K, taraflar (fiirketler) aras›nda
al›m sat›ma konu oluyorsa bu AT‹K’in
faydal› ömrü asl›nda (gerçekte) daha
dolmam›fl demektir.
‹kinci el (eski, kullan›lm›fl) AT‹K’ler
için Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yeni
bir Faydal› Ömür Listesi de tespit edilmedi¤ine göre, mevcut faydal› ömür
süreleri eski (kullan›lm›fl, ikinci el)
AT‹K’ler için tekrar kullan›lacakt›r.
Eski AT‹K’lerin el de¤ifltirmesi (sat›lmas›) daha ucuz bir fiyat üzerinden
olaca¤› için ayr›lacak amortisman tutar› da daha düflük olacak dolay›s› ile
bir anlamda AT‹K’in faydal› ömrü
uzam›fl gibi bir durum ortaya ç›kacakt›r. AT‹K’in itfa süresi dolmas›na ra¤men el de¤ifltirmek suretiyle halen
kullan›l›yor olmas› demek, AT‹K’in
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faydal› ömrünün Bakanl›¤›n belirledi¤inden daha uzun oldu¤u veya gerçekleflti¤i sonucu ç›kar.
Görüflümüzü destekleyen bir baflka
husus da; itfa süresi dolmufl eski, kullan›lm›fl AT‹K’lerin sat›lmas› halinde
bir kâr ç›kmas› halinde bu kâr›n vergiye tabi bir kâr olmas›d›r.
Aksi durumda Devlet (Kanun) bu flekilde oluflan kâr› vergiye tabi tutmamas› gerekirdi.
Daha aç›k bir deyiflle Devlet itfa süresi dolan bir AT‹K’in de¤erinin art›k
mutlaka (0) YTL olaca¤›n› (itfa süresi
dolmufl bir AT‹K’in art›k de¤ersiz bir
nesne oldu¤u tezini) dayatmamaktad›r.
Yani itfa süresi dolan bir AT‹K’in hala
bir “ekonomik de¤eri”nin bulunabilece¤ini, (bu ekonomik de¤er üzerinden sat›lmas› halinde oluflan kâr› vergilendirmek suretiyle) Kanunlar›m›z
z›mnen kabul etmektedir.
“Ekonomik de¤eri” bulunan bir AT‹K
de al›n›p sat›labilir. Al›n›p sat›labiliyorsa, yani birileri bu AT‹K için hala para
veriyorsa bundan bir ekonomik fayda
ve verim bekliyor demektir.
“Ekonomik fayda”s› bulunan ve bu
ekonomik faydas›n›n da bir ömrü
(faydal› ömür) bulunan bir AT‹K için
tekrar amortisman ayr›lmas› ve bunun için de mevcut faydal› ömür listesinin kullan›lmas›, mer’i mevzuat kapsam›nda en az elefltirel davran›fl olacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan eski –kullan›lm›fl- AT‹K’ler için farkl› bir faydal›
ömür listesinin bulunmamas› önceki
paragraf›m›z› desteklemektedir.
Ayn› flekilde itfa olan AT‹K’lerin “yeni
faydal› ömürlerinin” ne olaca¤› her
zaman subjektif bir kanaat tafl›yaca¤›ndan mevcut Faydal› Ömür Listesi’nin kullan›lmas›, vergi incelemeleri
yönünden, riski en düflük uygulama
olacakt›r.
Mevcut mevzuat ve düzenlemeler
karfl›s›nda; k›smen itfa olmufl
AT‹K’ler için kullan›lacak faydal› ömrün, AT‹K’in önceki sahibinin kulland›¤› itfa süresi düfltükten sonra geriye kalan bakiye süre oldu¤u yönündeki tez ve uygulaman›n vergi incelemelerinde elefltiriye tabi tutulabilece¤i unutulmamal›d›r.
Önceki sahibi taraf›ndan tamamen itfa olmufl, kullan›lm›fl (eski, ikinci el)
AT‹K için ödenen bedelin tamam› ayn› y›l gider yaz›lmas› gerekti¤i yönündeki düflünce ve uygulamanan yap›lacak vergi incelemelerinde elefltirilebilece¤i unutulmamal›d›r.
3. SONUÇ
Mevcut mevzuat ile ilgili izahat›m›z
yukar›daki paragraflardaki gibi olmakla birlikte; Yaz›m›z› iki öneri ile
tamamlayal›m.
Maliye Bakanl›¤› mükelleflere;
1) K›smen itfa olmufl AT‹K’lerin yeni
sahiplerinin AT‹K’in faydal› ömrü olaTemmuz
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rak bakiye (kalan) süreyi esas alabilecekleri konusunda seçimlik bir hak
getirebilir.
2) Tamamen itfa olmufl AT‹K’ler için
de AT‹K’in yeni sahibi taraf›ndan bir
defada gider yaz›labilece¤i ya da
en az›ndan mevcut Faydal› Ömür sürelerinin yar›s› kadar bir sürenin esas
al›nabilece¤ini bir Tebli¤ ile düzenleyebilir.
Maliye Bakanl›¤›’n›n böyle bir Tebli¤
düzenlemesi yapmas›na VUK aç›s›ndan bir engel olmad›¤›n› düflünüyoruz.
Her iki Öneri’nin özellikle tescile tabi
AT‹K’ler (Gemiler, gayrimenkuller, tafl›t araçlar›, uçaklar vs.) için uygulamas› son derece kolay olacakt›r. Tescile tabi AT‹K’lerin ne zaman tescil olduklar› belli oldu¤una göre; tescil tarihi ile devir tarihi aras›nda kalan
(amortisman hesaplanm›fl) dönemler
ile amortisman hesaplanabilecek bakiye dönemlerin tespiti son derece
kolay olacakt›r.
1’nci Önerimizin uygulamas›nda
vergisel anlamda da bir kayb›n olmayaca¤›n› düflünüyoruz.
Çünkü, söz konusu AT‹K eski sahibinde kalsayd› da yine ayn› sonuç do¤acakt›. 1’nci Önerimize göre AT‹K’in
sat›lmas› (el de¤ifltirmesi) gider yaz›labilecek tutarda bir de¤ifliklik yaratmamaktad›r. Sadece gideri yazacak
aktör (fiirket) de¤iflmektedir. Konu
ile ilgili benzer bir uygulama da asl›nTemmuz
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da mevcuttur. Maliye Bakanl›¤› verdi¤i bir Mukteza’s›nda iflletmelerin
devir ve birleflmeleri halinde, devral›nan iflletmeden intikal eden k›ymetlerle ilgili amortisman ay›rma, yeniden de¤erleme ve yat›r›m indirimine
yeni flirketçe devam edilebilece¤ini kabul etmektedir (M.B.n›n 08.04.1993
tarih ve 22658 say›l› Muktezas›).
2’nci Önerimizde zaten tamamen
itfa olmufl AT‹K’in eski sahibi AT‹K sat›fl bedelininin tamam›n› “gelir” kaydedece¤inden yeni sahibinin de “gider” kaydetmesinde vergisel anlamda bir sak›nca olmayacakt›r. Öte taraftan tamamen itfa olmufl AT‹K’in
ekonomiye kazand›r›lmas› da Milli
Gelir aç›s›ndan bir baflka kazanç olacakt›r.
Konu özellikle yüksek de¤erli
AT‹K’ler (örne¤in; gemi, uçak, gayrimenkul, kamyon, t›r, tafl›t araçlar›
vs.) yönünden önem arz etmektedir.
Maliye Bakanl›¤›; sonuçta bir vergi
kayb› yaratmayacak, tam tersine ekonomiye canl›l›k getirecek ve üstelik
kanuni bir düzenleme de gerektirmeyen Önerilerimizi bir Tebli¤ ile uygulamaya koyabilir.
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SSK’DA EMEKL‹L‹K TAR‹H‹ VE YAfiININ
HESAPLANMASINDA 18 YAfi SORUNU
YOKTUR
Ali TEZEL *

G‹R‹fi
osyal güvenlik kurumlar›n›n aç›klar› artt›kça, üzerinde ilk oynanmak istenen emeklilik ayl›¤›na hak kazanma zaman› olmufltur. 2008 y›l›nda de¤ifltirilmesi düflünülen, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve sonras›nda
emeklilik flartlar›nda da baz› de¤ifliklikler olabilecektir.

S

Çal›flanlar›n emekliliklerinin geciktirilmesi ifli son dönemde ilk kez, 1987 y›l›nda 3395 Say›l› Kanun ile Turgut ÖZAL Hükümetince emeklilikte belirli bir süre prim ödeme ve belirli bir süre sigortal› olma flart›n›n yan›nda belirli bir yafl› tamamlama flart› ile bafllat›lm›flt›.
1992 y›l›nda ise 3774 Say›l› Kanun ile Süleyman DEM‹REL Hükümetince
emeklilikte “YAfi” flart› tamamen kald›r›ld›.
08.09.1999 tarihinde Resmi Gazete’de yay›nlanan, DSP, MHP, ANAP Koalisyon Hükümetince TBMM’den geçirilen 4447 Say›l› Kanun ile emeklilikte
“YAfi” flart› yeniden getirildi ve eski çal›flanlar için “KADEME” getirildi.
4447 Say›l› Kanun’un eski çal›flanlar ile ilgili “KADEMELER” Anayasa Mahkemesince iptal edildi ve TBMM iptal edilen bu “KADEMELER” ile ilgili yeni bir
düzenleme yapt› ve 23.05.2002 tarihinden geçerli olan 4759 Say›l› Kanun
01.06.2002 günkü Resmi Gazete’de yay›nland› ve kimin hangi yaflta emekli
olaca¤› da ifle girifl tarihlerine göre geçici maddelerle belirlendi.
fiimdi ise SSK, Ba¤-Kur ve T.C. Emekli Sand›¤› 5502 say›l› Kanun ile SGK çat›s› alt›nda bir araya getirildi.
Önümüzdeki y›llarda da bu kurumlar›n uygulad›klar› kanunlar da birlik sa¤lanacakt›r.
* Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftifl Baflkanl›¤› ‹stanbul 1 Nolu Grup Baflkan›, Baflmüfettifl
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Emeklilik yafllar›n›n hesaplanmas›nda
ise 18 yafl›ndan önceki ifle girifllerde
sorun oldu¤u daha do¤rusu 18 yafl›ndan önceki ifle girifllerin geçerli olmad›¤› iddia edilmektedir.
SOSYAL GÜVENL‹KTE 18 YAfiIN
ÖNEM‹ NED‹R?
Medeni Kanunumuza göre kifliler 18
yafl› tamamlamakla kendi bafllar›na
velileri olmaks›z›n ifl yapabilme yetene¤ini kazan›rlar. Bu temel düzenlemeye uygun olarak Sosyal Güvenlik
Sisteminde de 18 yafl›n önemi vard›r.
5434 Say›l› T.C. Emekli Sand›¤› Kanunu’nun 12. maddesine sand›k ifltirakçisi olabilmek için 18 yafl›n tamamlanmas› gerekmektedir.
Ancak, Sand›k bu flarta bir istisna getirmifltir. Ek 21. Madde gere¤ince, bir
meslek veya sanat okulunu bitirenlerden kazai rüflt karar› almak flartiyle
ö¤renimleriyle ilgili görevlere atananlar hakk›nda 18 yafl kayd› aranmaz.
K›saca, 18 yafl›ndan küçük dahi olsalar bir meslek veya sanat okulunu bitirip ö¤renimleri ile ilgili bir göreve
memur olarak tayin edilenler, mahkemelerden rüflt karar› ald›rd›klar› takdirde 18 yafl›ndan önceki memuriyetleri de hizmetlerinden say›l›r.
Buna paralel bir düzenleme ile 1479
Say›l› Ba¤-Kur Kanunu’nun 24. maddesi gere¤ince serbest meslek sahipleri 18 yafl›ndan önce Ba¤-Kur’a prim
ödeyemeyeceklerdir.
Temmuz
Y › l :

-

2 0 0 7

A¤ustos
S a y › :

8 2

506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nda, 11.12.1981 tarih ve 2564
Say›l› Kanun’a kadar 18 yafl öncesi sigortal›l›¤› ile ilgili bir düzenleme olmad›¤› için iflçilerden 18 yafl›ndan önce ifle bafllam›fl olanlar›n bu süreleri
de hizmetlerinden say›l›yordu. Ne var
ki daha yeni do¤mufl bebeklerin bile
bir an önce emekli olsunlar diyerek
yak›nlar› taraf›ndan SSK’ya sigortal›
olarak bildirilmesinden sonra (bu bebeklerden baz›lar› 27 yafl›nda emekli
oldular) kanun koyucu taraf›ndan
01.04.1981 tarihinden geçerli olmak
üzere, 01.04.1981 tarihinden itibaren ifle 18 yafl›ndan önce bafllam›fl
olanlar›n sigortal›l›k süresinin bafllang›c› 18 yafl›nda bafllayacak ve 18 yafl›ndan önceki Kuruma bildirilmifl gün
say›lar› ise geçerli olacakt› ve 01.04.1981
gününden sonra 18 yafl›ndan önce ifle
girmifl kad›nlar 38 ve erkekler 43 yafl›ndan önce emekli olamayacaklard›.
EMEKL‹L‹KTE YAfiIN DEVREYE
G‹RMES‹ VE 18 YAfi
Fakat, 4447 ve 4759 Say›l› (YAfi Kanunu ve kademeli geçifl) Kanunlar
karfl›s›nda 18 yafl›ndan önce ifle bafllayanlar›n durumunda baz› etkilenmeler oldu.
Emeklilikte, sigortal›l›k süresi, prim
ödeme gün say›s›n›n yan›nda bir de
tamamlanmas› gereken YAfi flart›n›n
gelmesi ile 01.04.1981 den önce ifle
bafllayan erkekler için art›k 18 yafl›n
önemi kalmam›flt›r. Çünkü ister 18
Hakemsiz Yaz›lar
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yafl›nda öncesi olsun ister 18 yafl›n
sonras› olsun emekli olmak için kanunda belirtilen YAfi’› beklemeleri gerekmektedir.
Yani art›k bu Kanunlardan sonra kad›nlar 20 y›ll›k sigortal›l›k süresi ve
5000 günle, erkekler de 25 y›ll›k sigortal›l›k süresi ve 5000 günle emekli olamayacaklard›.
EMEKL‹ OLUNACAK YAfiIN KADEMEDE HESABI
Bahsi geçen 4447 ve 4759 say›l› Kanunlar gere¤ince kimin hangi yafllarda SSK’dan emekli olaca¤› sorusuna
Kanun ifle girifl tarihlerine göre kademe getirmifltir. Dikkat edin sigortal›l›k
süresinin bafllang›c›na göre de¤il ifle
girifl tarihine göre kademe getirilmifltir. Bu nedenle sigortal›l›k süresinin
bafllang›c›yla de¤il 18 yafl›ndan önce
de olsa ifle girifl tarihine göre yafllar
belirlenecektir.
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SONUÇ
KADINLARDA 18 YAfi B‹R MÜDDET
DEVAM EDECEK
4447 say›l› Kanuna göre 08.09.1981
gününden önce ifle bafllam›fl olanlar›n yafla tabi olmad›¤› ve eski kanuni
düzenlemeye göre emekliliklerinin
hesaplanaca¤› belirtilmifltir. Bu nedenle, 18 yafl konusunun gündeme
geldi¤i 01.04.1981 günü ile
08.09.1981 günleri aras›nda ifle girenler kad›nlar için 38 yafl bir kurald›r. Yani, kad›nlardan 01.04.1981 08.09.1981 aras›nda ifle bafllam›fl
olanlarda var olan durum hala devam etmektedir. Sonuç olarak erkekler için 18 yafl›n önemi yoktur ama
4447 say›l› Kanun gere¤inde
08.09.1981 gününden önce ifle bafllam›fl olan kad›nlar YAfi’a tabi de¤illerdir ama 18 yafl›ndan önce ifle bafllam›fllar ise 38 yafl›ndan önce emekli
olamayacaklard›r. Afla¤›daki tabloda
bu gerçe¤e göre haz›rlanm›flt›r.
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SSK’DAN EMEKL‹ OLACAK KADINLAR ‹Ç‹N EMEKL‹L‹K TABLOSU

‹fle Bafllama Tarihi

1. fiart
2. fiart
Tamamlamas›
Tamamlamas›
gereken
gereken yafl
sigortal›l›k
süresi

01.04.1981 öncesi
01.04.1981-08.09.1981
09.09.1981-23.05.1984 aras›nda
24.05.1984-23.05.1985 aras›nda
24.05.1985-23.05.1986 aras›nda
24.05.1986-23.05.1987 aras›nda
24.05.1987-23.05.1988 aras›nda
24.05.1988-23.05.1989 aras›nda
24.05.1989-23.05.1990 aras›nda
24.05.1990-23.05.1991 aras›nda
24.05.1991-23.05.1992 aras›nda
24.05.1992-23.05.1993 aras›nda
24.05.1993-23.05.1994 aras›nda
24.05.1994-23.05.1995 aras›nda
24.05.1995-23.05.1996 aras›nda
24.05.1996-23.05.1997 aras›nda
24.05.1997-23.05.1998 aras›nda
24.05.1998-23.05.1999 aras›nda
24.05.1999-08.09.1999 aras›nda
09.09.1999 dan sonra

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Yok

YOK
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58

3. fiart
Tamamlamas›
gereken prim
ödeme süresi
5000
5000
5000
5000
5075
5150
5225
5300
5375
5450
5525
5600
5675
5750
5825
5900
5975
5975
5975
7000

1. ‹fle bafllama tarihinden maksat, SSK, Ba¤-Kur, T.C. Emekli Sand›¤› veya
özel banka/borsa sand›klar›n›n ifltirakçisi olarak ilk kez sosyal güvenlik sistemine dahil olundu¤u tarihtir.
2. Yukar›daki üç flart›n tamam›n›n gerçekleflmesinden sonra talep ile emekli
olunabilir.
3. Hangi Kurumdan emekli olunaca¤›n›n tespiti; son yedi y›ll›k prim/kesenek
ödeme süresi (bofl geçen süreler say›lmaz) içinde en çok hangi Kuruma
prim/kesenek ödenmifl o Kurumdan ve o Kurum mevzuat›na göre belli edilir.
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SSK’YA EKS‹K GÜN B‹LD‹R‹M‹ VE
SONUÇLARI
Mustafa KURUCA *

1.Girifl
ilindi¤i gibi, iflverenler taraf›ndan çal›flt›r›lan sigortal›lar›n Sosyal Sigortalar Kurumuna, her ay için 30 gün üzerinden sigorta bildirimlerinin yap›lmas› gerekir. Sosyal Sigortalar Kanununa göre, her ay 30 gün ve y›l 360
gün olarak hesaplan›r. fiubat ay›n›n 28 (29) veya baz› aylar›n 31 gün olmas› bu uygulamay› de¤ifltirmemektedir.

B

Ancak, ay içinde giren ve ç›kan sigortal›lar›n Sosyal Sigortalar Kurumuna bildiriminde k›st gün uygulamas› yap›lmaktad›r. Örne¤in; 2 fiubat günü ifle bafllayan bir sigortal›n›n bildirimi (ay›n 28 gün oldu¤u zamanlarda) 27 gün üzerinden yap›lacakt›r. Benzer uygulama 31 gün olan aylar içinde geçerlidir. fiöyle ki; 25 Mart tarihinde ifle bafllayan bir sigortal›n›n gerçek çal›flmas› 7 gün
oldu¤u için Sosyal Sigortalar Kurumuna 7 gün olarak bildiriminin yap›lmas›
zorunludur.
Di¤er yandan 31 gün olan aylarda 1 gün eksik çal›flan iflçinin bildiriminin de
30 gün üzerinden yap›lmas› gerekir. Bu gibi durumlarda iflçinin gerçek çal›flmas› 30 gün olmaktad›r.
Sonuç itibar›yla ara dönemlerde giren ve ç›kan iflçilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna bildiriminde k›st gün uygulamas› yap›lmaktad›r. Kabul etmek gerekir ki, bir iflçinin sürekli olarak, her ay 30 gün çal›flmas› mümkün de¤ildir. Sigortal›n›n hastalanmas›, ücretsiz izin kullanmas›, devams›zl›k ve k›smi istihdam sözleflmesi gibi baz› hallerde iflyerinde ay içinde sürekli çal›flamad›¤› için
eksik gün bildirimi yap›l›r. As›l olan, Sosyal Sigortalar Kurumuna sigortal›n›n
bir ay içinde yapm›fl oldu¤u çal›flmay› do¤ru bir flekilde bildirmektir.

* SGK Baflmüfettifli, ‹stanbul Sigorta Müdürü
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2.Eksik Gün Bildirim Nedenleri
Sigortal›n›n ayda 30 gün sürekli olarak çal›flamayaca¤› kabul edilmekle
birlikte, eksik gün bildiriminin kötüye
kullan›lmamas› gerekir. Kanun koyucu, sigortal›lar›n hak kayb›na u¤ramalar›n›n önüne geçmek için eksik
gün bildirimi ile ilgili düzenlemeyi
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 79’uncu maddesinde yapm›flt›r. Buna göre;
“Ay içinde baz› iflgünlerinde çal›flt›r›lmad›¤› ve ücret ödenmedi¤i beyan
edilen sigortal›lar›n otuz günden az
çal›flt›klar›n› aç›klayan bilgi ve belgelerin iflverence prim bildirgelerine eklenmesi flartt›r.
Sigortal›lar›n otuz günden az çal›flt›¤›n› gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi
ve belgelerin Kurumca geçerli say›lmamas› halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primler Kurumca
re’sen tahakkuk ettirilerek 80 inci madde hükümlerine göre tahsil olunur.”
Sigortal›lar›n çal›flmad›klar› günlerin
SSK’ya bildirilmesi ile ilgili Kanunda
yap›lan bu düzenlemenin uygulamaya yönelik boyutunu aç›klayal›m.
Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen
“Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi”nde
kay›tl› sigortal›lardan ay içinde (30)
günden az çal›flan veya eksik ücret
ödenen varsa, ek (8) belgesi ile birlikte eksik gün veya ücret ödemesinin
nedenini gösterir belgenin de Kuruma verilmesi gerekir.
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Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i’nin ekinde ek (8) belge örne¤i bulunmaktad›r. Bilindi¤i üzere, daha
önce bu belge ek (10) olarak adland›r›lmaktayd›.
Ek (8) ve eki belgelerin en geç Ayl›k
Prim ve Hizmet Belgesini verme süresi içinde SSK’n›n ilgili müdürlü¤üne
verilir. Ayl›k prim ve hizmet belgeleri
takip eden ay sonuna kadar Kuruma
verilmektedir. Ek (8) ve eki belgelerinde bu süre içinde do¤rudan verilmesi veya iadeli taahhütlü posta yolu
ile kuruma gönderilmesi gerekir.
Örne¤in; Haziran 2007 ay›na ait ayl›k
prim ve hizmet belgesi veya sosyal
güvenlik destek bordrosunun en geç
31 Temmuz 2007 günü sonuna kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmesi gerekmektedir. E¤er, Kuruma
verilen prim belgesinde kay›tl› sigortal›lar içinde (30) günden az çal›flt›¤›
bildirilen sigortal› varsa, ayn› süre
içinde Ek-8 formu ile birlikte eksik
gün bildirim nedenini içeren belgenin
de Kuruma verilmesi zorunluluktur.
Sosyal Sigortalar Kurumunun hayata
geçirdi¤i “e-bildirge” projesi çerçevesinde iflverenler çal›flt›rd›klar› sigortal›lar›n çal›flma gün say›s› ve prime
esas kazançlar›n› gösterir ayl›k prim
ve hizmet belgesini internetten göndermektedirler. Ayl›k prim ve hizmet
belgesi internetten gönderilmifl olsa
dahi, eksik gün bildirimini içeren
Ek(8) ve eki belgeler yukar›da aç›kHakemsiz Yaz›lar
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land›¤› üzere elden veya posta yolu
ile Kuruma verilmelidir. Bu belgelerin
flimdilik internet ortam›ndan Kuruma
gönderilmesi mümkün de¤ildir.
3.Eksik Gün Bildiriminin Geçerli
Nedenleri
Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inde eksik gün bildirim nedeniyle ek
(8) ekinde kuruma verilecek belgeler
aç›klanm›flt›r. Buna göre;
-Sigortal›n›n istirahatli oldu¤unu gösteren resmi kurulufllara ait sa¤l›k tesisleri veya ifl yeri hekimlerince düzenlenmifl hekim raporu,
-Sigortal›n›n ücretsiz izinli oldu¤unu
kan›tlayan izin belgesi,
- Sigortal›n›n disiplin cezas› almas›,
göz alt›na al›nmas›, tutukluluk haline
iliflkin belgeler,
-K›smi süreli çal›flmalara ait yaz›l› ifl
sözleflmesi,
-En az iflverenin imzas›n› havi puantaj
kay›tlar›,
-Grev, lokavt, genel hayat› etkileyen
olaylar, do¤al afetler nedeniyle ifl yerinde faaliyetin durduruldu¤unu veya
ifle ara verildi¤ini gösteren ilgili resmi
makamlardan al›nan yaz› örne¤i,
olarak say›lm›flt›r.
Bu belgeler d›fl›nda gerçekten sigortal›n›n iflyerinde çal›flmad›¤›n› gösteren bir belge yasal süre içinde Kuruma verilirse flüphesiz kabul edilecektir. Ancak bu konuda Sosyal SigortaHakemsiz Yaz›lar
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lar Kurumu -yeni ad›yla art›k Sosyal
Güvenlik Kurumu- Yönetim Kurulu
yetkili k›l›nm›flt›r. Yani, yukar›da say›lan belgeler d›fl›ndaki (30) günden az
çal›flan sürelere ait geçerli belgeleri
belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu
Yönetim Kurulu yetkilidir.
4. Süresi D›fl›nda Verilen Belgelerin
Geçerlilik Durumu
Yukar›da say›lan hallere iliflkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman
düzenlenebilir nitelikte olanlar›, Ayl›k
Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesi
gereken aydan sonra verilmesi halinde iflleme konulmaz. Ancak, sonradan düzenleme imkan› olmayan veya
resmi nitelikteki belgeler sonradan
da verilirse kurum taraf›ndan de¤erlendirilir.
Örne¤in; ‹flyerinde 30 iflçi çal›flt›ran
bir iflverenin iflçilerinden üçü Haziran
2007 ay› içinde 20’fler gün rapor alm›fllard›r. ‹flveren Haziran/2007 ay›na ait “Ayl›k Prim ve Hizmet Bildirgesini” Temmuz ay› sonuna kadar Kuruma vermifl ve bu üç iflçinin ay içinde
10’ar gün çal›flt›klar›n› beyan etmifltir. ‹flverenin bu beyan› dorudur. Ancak, iflveren Temmuz ay› sonuna kadar eksik gün bildirimi nedeniyle Ek-8
ve ekinde sa¤l›k raporlar›n› Kuruma
vermemifltir. Sa¤l›k raporu resmi bir
belge oldu¤u için sonradan da Kuruma verilebilir. Bu nedenden dolay› sigortal›lar›n çal›flmas› 30 güne ibra
edilmez. Dolay›s›yla, iflverene Ek-8 ve
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ekinde sa¤l›k raporlar›n› süresi içinde
Kuruma vermedi¤i için idari para cezas› verilmez. ‹lgili sigorta müdürlü¤ü
eksik gün bildirimi nedeniyle gerekli
kontrolleri yapt›ktan sonra iflverenden (30) güne ç›kar›lmas› için ek ayl›k prim ve hizmet bildirgesi isteyecektir. ‹flveren, sonradan sa¤l›k kurulu raporlar› nedeniyle eksik gün bildiriminde bulundu¤unu ileri sürerek ek
bildirge vermekten ve para cezas› uygulamas›ndan kurtulacakt›r.
Örne¤imizdeki sigortal›lar ücretsiz
izinli olduklar› için çal›flamam›fl olsayd›lar, nas›l bir ifllem yap›lacakt›? E¤er
ücretsiz izin sözleflmesi, sözleflmenin
yap›ld›¤› ay içinde notere tasdik ettirilmiflse, söz konusu sözleflme, süresinde verilmemifl bile olsa sonradan
Kuruma verildi¤i zaman sa¤l›k raporlar› gibi kabul edilecektir. Hemen belirtelim ki, ücretsiz izin sözleflmelerini
notere onaylatma zorunlulu¤u yoktur. Noter onayl› olmas› halinde sonradan Kuruma ibraz edilen sözleflmeler geçerli say›l›r.
Noter tasdikli olmayan bu tür belgeler sonradan düzenlenebilece¤i için
süresi d›fl›nda Kuruma verildi¤inde
kabul edilmez. Ayl›k bildirimi (30)
günden eksik gösterilen sigortal›lar›n
günleri bu nedenle tam güne ç›kar›l›r. Ayr›ca, iflverenden eksik günlerin
tamamlanmas› için bir ayl›k süre içinde ek bildirge vermesi istenir. ‹flveren
bir ay içinde söz konusu bildirgeyi
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vermezse Kurum re’sen düzenler.
Her iki halde de yasal süre d›fl›nda verilen veya Kurumca düzenlenen ek
bildirge nedeniyle idari para cezas›
uygulan›r. Di¤er yandan, eksik günlerin primleri hesaplan›r ve gecikme
zamm› ile birlikte tahsil edilir.
Hemen belirtelim ki, toplu ifl sözleflmesi yap›lan ifl yerlerinde kamu ifl yerlerinde çal›flan sigortal›lara iliflkin eksik bildirimlerin nedenlerini iflverenler
taraf›ndan bir yaz› ile kuruma bildirilmesi halinde bu durumdaki sigortal›lar için belge aranmaz.
5. ‹dari Para Cezas›
Eksik gün bildirimi nedeniyle Kanunda öngörülen süre içinde verilmeyen
Ek-8 belgesi için idari para cezas› uygulanmas› söz konusu de¤ildir. ‹dari
para cezas› yasal süre içinde verilmeyen ayl›k prim belgesi için uygulan›r.
Ek-8 için ceza söz konusu de¤ildir.
Ancak, Ek-8 ve eki belgeleri yasal süresinde Kuruma vermeyen iflverenin
sonradan ibraz etti¤i belgeler geçerli
kabul edilmezse, iflverenden ek ayl›k
prim ve hizmet bildirgesi veya sosyal
güvenlik destek bordrosu istenir. ‹flte, süresi d›fl›nda verilen bu ek bildirgelerden dolay› idari para cezas› uygulan›r. Bilindi¤i üzere, yasal süre d›fl›nda verilen her bir ek ayl›k prim ve
hizmet bildirgesi veya ayl›k sosyal güvenlik destek bordrosu için asgari ücretin sekizde biri (1/8) oran›nda idari
para cezas› verilir.
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6. Sonuç
Buraya kadar yapt›¤›m›z aç›klamalardan anlafl›laca¤› üzere, ayl›k (30)
günden eksik bildirilen sigortal›lar›n
eksik gün bildirim nedenlerini gösterir belgeleri mutlaka Ek-8 belgesiyle
birlikte Kuruma vermek gerekir. Sonradan sunulan belgeler birkaç istisna
d›fl›na kabul edilmemektedir. Kabul
edilme k›stas› olarak, bu belgelerin
sonradan düzenlenebilecek nitelikte
olmamas› gerekiyor.

Hakemsiz Yaz›lar
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Eksik gün bildirimini içeren ve süresi
d›fl›nda verilen belgelerle ilgili olarak
Yarg›tay, geç ibraz edilen belgenin
sonradan düzenlenebilecek nitelikte
olup olmad›¤›na bakmaktad›r. Resmi
içerikli veya noter tasdikli olmayan
belgelerin geç ibraz edilmesi nedeniyle kabul görmemesi halinde yarg›
yoluna baflvurulurken bu hususlar›n
dikkate al›nmas› do¤ru olacakt›r.
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‹fi-KUR’A VER‹LMES‹ GEREKL‹
BELGELER VE UYGULANACAK
‹DAR‹ PARA CEZALARI
Resul KURT*

I- G‹R‹fi
904 say›l› Türkiye ‹fl Kurumu Kanunu (4904, 2003) ile istihdam›n korunmas›na, gelifltirilmesine, yayg›nlaflt›r›lmas›na ve iflsizli¤in önlenmesi faaliyetlerine yard›mc› olmak ve iflsizlik sigortas› hizmetlerini yürütmek üzere Türkiye ‹fl Kurumu (‹fl-Kur) kurulmufltur.

4

Ça¤dafl istihdam kurumlar›n›n dört temel fonksiyonlar› vard›r. Bunlardan birisi de iflgücü piyasas› enformasyon hizmetleri çerçevesinde, iflgücü piyasas›na iliflkin verilerin derlenmesi, de¤erlendirilmesi ve kullan›c›lara sunumudur.
(‹fl-kur) ‹fl-Kur’un faaliyetlerini sa¤l›kl› bir flekilde yürütebilmesi, iflverenlerin ilgili kay›t ve belgeleri istenen sürede düzenleyerek Kuruma vermelerine ba¤l›d›r.
Kabul etmek gerekir ki, özellikle son birkaç y›l içinde Türkiye ‹fl Kurumu’nun
yönetim ve yaklafl›m›ndaki köklü de¤ifliklikler ile personelin gerek meslek
mensuplar›na, gerek iflverenlere ve gerekse de iflçilere yaklafl›m›n›n olumlu etkileri bulunmaktad›r. Bununla birlikte, zaman zaman bilgi veya iletiflim eksikli¤inin önemli sorunlara yol açt›¤› da görülmektedir. Uygulamada ‹fl-Kur’a
hangi belgelerin verilmesi gerekti¤i ve bu belgelerin verilmemesi halinde idari para cezas› verilip verilmeyece¤i konusunda sorunlar yaflanmaktad›r.
Bu makalede ‹fl-Kur’a verilmesi gereken belgeler ile verilmesi süreleri aç›klanm›fl, devam›nda uygulanacak idari para cezalar›na yer verilmifltir.

* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettifli
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II- ‹fi-KUR’A VER‹LMES‹ GEREKEN
BELGELER VE ‹DAR‹ PARA CEZASI

B) Personel Durum Çizelgesi (Ayl›k
‹flgücü Çizelgesi)

A) ‹flyeri Bilgi Formu
‹flyeri Bilgi Formu, ‹fl-Kur’a verilmesi
gereken belgelerden olup, iflyerlerinin kimlik ve mesleki istihdam bilgilerini kapsamaktad›r.
4904 say›l› Kanunda iflyeri bilgi formu verilmesi gerekti¤ine iliflkin bir
hüküm bulunmamaktad›r. Ancak, ‹flKur’un faaliyetlerini yürütebilmesi
için iflyeri bilgi formu düzenlenmesi
gereklidir.
4904 say›l› Kanunun 21 inci maddesine göre ‹fl-Kur taraf›ndan kamu ve
özel kesim iflyerlerinden ifl ve iflgücü
konular›nda bilgi istenildi¤inde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. ‹flverenlerden toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden baflka
amaçla kullan›lamaz. ‹stenen her türlü bilgi ve belgeyi vermeyen iflverenler hakk›nda da ayn› Kanunun 20/d
maddesi gere¤ince gerçek ve tüzel
kifliler hakk›nda eylem baflka bir suçu
olufltursa dahi 2007 y›l›nda 1.689.YTL ‹dari Para Cezas› uygulanacakt›r.
Ancak bu hükme istinaden idari para
cezas› uygulanabilmesi için mutlaka
bilgi ve belgelerin ‹fl-Kur taraf›ndan
yaz›yla istenmesi, yaz›da belirtilen sürede iflverenler taraf›ndan verilmemesi gerekir. Yani, ‹fl-Kur taraf›ndan herhangi bir bilgi-belge istenilmeden,
do¤rudan idari para cezas› uygulanmas› mümkün de¤ildir.

Ayl›k ‹flgücü Çizelgesi, istihdam›n ve
iflgücü hareketleri ile iflyerlerinde çal›flan say›lar›n›n izlenmesinde kullan›lmaktad›r. ‹flgücü Çizelgesi formu ile
iflyerlerinden o ay içerisinde gerekli
bilgiler ayr›nt›l› olarak toplan›r. ‹flgücü çizelgesi ile o iflyerinde istihdam›
zorunlu olanlar›n takip edilmesi sa¤lan›r. ‹flyerlerinde ifle yeni al›nanlar ve
ay içinde iflten ayr›lanlar çizelgeye ifllenir. Çizelgede ifle al›nan ve ifl akdi
sona erenlerin T.C. Kimlik numaras›,
ismi, soyad›, sosyal durumu ve ifle
al›nma ve iflten ayr›lma nedeni yaz›l›r
ve Kuruma gönderilir.
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10 ve üzeri iflçi çal›flt›ranlardan ayl›k
iflgücü çizelgesi vermesi istenmektedir. Ancak, 4904 say›l› Kanunda Personel Durum Çizelgesi (‹flgücü Çizelgesi) verilmesi gerekti¤ine iliflkin bir
hüküm bulunmamaktad›r.
4904 say›l› Kanunun 21 inci maddesi
gere¤ince, ‹fl-Kur taraf›ndan kamu ve
özel kesim iflyerlerinden ifl ve iflgücü
konular›nda bilgi istenildi¤inde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. ‹stenen her türlü bilgi ve belgeyi vermeyen iflverenler hakk›nda
da ayn› Kanunun 20/d maddesi gere¤ince gerçek ve tüzel kifliler hakk›nda
eylem baflka bir suçu olufltursa dahi
2007 y›l›nda 1.689.-YTL ‹dari Para
Cezas› uygulanacakt›r.
Ancak bu hükme istinaden idari para
Hakemsiz Yaz›lar
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cezas› uygulanabilmesi için mutlaka
‹fl-Kur taraf›ndan yaz›yla istenmesi
gerekir. ‹fl-Kur taraf›ndan herhangi
bir bilgi-belge istenilmeden, do¤rudan idari para cezas› uygulanmas›
mümkün de¤ildir.
C) Toplu ‹flten Ç›kar›lanlar Formu
4857 say›l› Yeni ‹fl Yasas›nda, iflyerinde
çal›flan iflçi say›s›;
a) 20 ile 100 iflçi aras›nda ise, en az
10 iflçinin,
b) 101 ile 300 iflçi aras›nda ise, en az
yüzde on oran›nda iflçinin,
c) 301 ve daha fazla ise, en az 30
iflçinin,
‹fline 17 nci madde uyar›nca ve bir ayl›k süre içinde ayn› tarihte veya farkl›
tarihlerde son verilmesi toplu iflçi ç›karma say›lm›flt›r. 19 ve daha az iflçi
çal›flt›ran iflyerlerinde toplu iflçi ç›kar›m›na iliflkin hükümler uygulanmayacakt›r.
4857 say›l› ‹fl Kanununun 29. maddesi iflverenlerin ekonomik, teknolojik,
yap›sal ve benzeri iflletme, iflyeri veya
iflin gerekleri sonucu toplu iflçi ç›karmak istedi¤inde, bunu en az otuz
gün önceden bir yaz› ile, iflyeri sendika temsilcilerine, ilgili Bölge Müdürlü¤üne ve Türkiye ‹fl Kurumuna bildirmeleri gerekti¤ini hükme ba¤lam›flt›r.
Bu hükme ayk›r› hareket eden iflveren veya iflveren vekiline iflten ç›kar›lan her iflçi için 2007 y›l›nda 336.YTL’fler para cezas› verilecektir.
Hakemsiz Yaz›lar
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D) ‹flten Ayr›lma Bildirgesi
‹flverenler, ifl sözleflmesi sona eren sigortal› iflsiz hakk›nda ifl sözleflmesinin
sona erdi¤i tarihten itibaren 15 gün
içinde üç nüsha ‹flten Ayr›lma Bildirgesi (‹AB) düzenleyerek bu süre (15
gün) içerisinde, bir nüshas›n› iflyerinin
bulundu¤u yerdeki ‹fiKUR’a ulaflmas›n› sa¤lamak, bir nüshas›n› sigortal› iflsize vermek ve di¤er nüshas›n› da iflyerinde saklamak zorundad›r.
Burada, hangi iflçiler için iflten ayr›lma
bildirgesi düzenlenmesi gerekti¤i konusunda bir sorun bulunmaktad›r.
4447 Say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanununun Uygulanmas›na ‹liflkin Tebli¤de
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair 4 Nolu
Tebli¤de , iflverenlerin, hizmet akdi
4447 say›l› Kanunun 51. maddesinde
belirtilen haller d›fl›nda (örne¤in: istifa, emeklilik, evlilik, iflçinin hatas› ve
kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumlar›) sona eren sigortal› iflsizler için ‹AB düzenlemek zorunda olmad›klar› hükme ba¤lanm›flt›r. Yine, ayn› tebli¤e göre, hizmet
akdi feshedilmeksizin ve sigorta prim
ödeme sürelerinde kesinti olmaks›z›n, sigortal›n›n ayn› iflverenin baflka
bir iflyerine nakledilmesi durumlar›nda iflverenin ‹AB düzenleme zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Hizmet akdi
sona erdi¤inde sigortal›n›n ayn› iflverene ba¤l› olarak çal›flt›¤› sürelere iliflkin tüm bilgiler, düzenlenecek ‹AB'de
yer alacakt›r. ‹flverenin, yukar›da beTemmuz
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lirtilen ‹AB düzenleme zorunlulu¤unun bulunmad›¤› durumlarda iflverene idari para cezas› uygulanmayacakt›r.
30.01.2002 tarihinden sonra hizmet
akdi sona eren sigortal›lar için ‹flten
Ayr›lma Bildirgesi düzenlenmesi gerekmektedir. ‹flsizlik Sigortas› Kanununun 48. maddesinin 4. f›kras›nda
belirtilen, Kanunun 51. maddesinin
a,b,c,d,e,f,g bentlerindeki hallerden
birisine dayal› olarak hizmet akitleri
sona ermifl olan sigortal›lar hakk›ndaki ‹flten Ayr›lma Bildirgesi’ni 15 günlük süre içinde Türkiye ‹fl Kurumu’na
vermeyen iflverenlere her bir fiil için
ayr› ayr› 4857 say›l› ‹fl Kanununun
39. maddesine göre sanayi kesiminde çal›flan onalt› yafl›ndan büyük iflçiler için uygulanan ayl›k asgari ücretin
iki kat› tutar›nda, (01.07.200731.12.2007 dönemi için 2 x 585.-YTL=
1170.-YTL) idari para cezas› verilmektedir.
III. ‹fi-KUR ‹DAR‹ PARA CEZALARININ
TEBL‹⁄‹
‹dari para cezalar› fiilin ifllendi¤i tarihte geçerli olan miktar üzerinde verilir.
Fiilin ifllendi¤i tarihten sonra ‹dari Para Cezas› kesilmesi gereken durumlarda, fiilin ifllendi¤i tarihte yürürlükte
bulunan miktar, zamanafl›m› süreleri
de dikkate al›nmak suretiyle uygulanacakt›r. Ayr›ca, 4857 say›l› ‹fl Kanununun 30 uncu maddesine göre
özürlü ve eski hükümlü ile 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun ek 1
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inci maddesinin (B) f›kras› uyar›nca istihdam› zorunlu olan terör ma¤duru
iflçiyi istihdam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri üzerine uygulanan
‹dari Para Cezalar›, önceki dönemleri
de kapsayacak flekilde do¤rudan zamanafl›m› süreleri de dikkate al›narak
‹l Müdürleri taraf›ndan verilir.
‹dari Para Cezalar›, Kurumca tahsil
edilir. 4447, 4857 ve 4904 say›l› Kanunlar kapsam›nda uygulanan ‹dari
Para Cezalar› için Kanuni ödeme süresi, tebli¤ tarihinden itibaren yedi
gündür. (Örne¤in tebli¤i tarihi 2 May›s 2007 olan idari para cezas› için yedi günlük sürenin bafllang›c› 3 May›s
2007 tarihidir.) Peflin ödeme indirimi
(‹dari Para Cezas›ndan _ oran›nda indirim) itiraz edilip edilmedi¤ine bak›lmaks›z›n kanuni ödeme süresi içerisinde yap›lacak ödemelerde uygulan›r ve ‹dari Para Cezas›n›n _’ü tahsil
edilir. Kanuni ödeme süresi geçtikten
sonra yap›lacak ödemelerde indirim
uygulanmaz. ‹dari Para Cezas›n›n
tebli¤ edildi¤ine iliflkin posta al›nd›s›
henüz Kuruma iade edilmeden kanuni ödeme süresi içinde oldu¤u ileri
sürülerek peflin ödeme indiriminden
yararlanmak isteyen iflverenlerden taahhütname al›narak ‹dari Para Cezas›
miktar›n›n _’ü oran›nda tahsil ifllemi
yap›l›r. Ancak, posta al›nd›s› Kuruma
intikal ettikten sonra peflin ödeme indiriminin kanuni ödeme süresinde yap›l›p yap›lmad›¤› kontrol edilir. Söz
konusu süreyi geçirdi¤i anlafl›lanlarHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 149
‹SMMMO Yay›n Organ›

dan indirim yap›lan miktar›n 5 iflgünü
içinde ödenmesi talep edilir.
(http://www.iskur.gov.tr)
4904 say›l› Kanunun 21 inci maddesi
gere¤ince Kurumca istenen her türlü
bilgi ve belgeyi vermeyen iflverenler
hakk›nda da ayn› Kanunun 20/d
maddesi gere¤ince ‹dari Para Cezas›
uygulanacakt›r.
Kurum taraf›ndan kamu ve özel kesim iflyerlerinden ifl ve iflgücü konular›nda bilgi istenildi¤inde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.
‹flverenlerden toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden baflka amaçla
kullan›lamaz. Bu maddeye ayk›r› davrananlar hakk›nda 5237 say›l› Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulan›r.
Dayana¤› belirtilmeden iflverenler
hakk›nda ‹dari Para Cezas› ifllemi uygulanmaz. Bu nedenle; iflten ayr›lma
bildirgesi iflveren nüshas›n›n Kuruma
ulaflmas› halinde, Kuruma gönderildi¤i tarih ile fesih tarihi karfl›laflt›r›ld›¤›nda 15 günlük süreyi aflt›¤› anlafl›lan bildirgeler ile ‹AB iflveren nüshas›n›n Kurum kay›tlar›nda olmamas›na
ra¤men sigortal› iflsiz taraf›ndan ‹flsizlik Sigortas› Kanunu kapsam›nda iflten ç›kart›ld›¤›n› somut belgelerle Kuruma kan›tland›¤› durumlar için ‹dari
Para Cezas› karar› iflverene iadeli-taahhütlü posta yoluyla tebli¤ edilir.
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IV. SONUÇ
‹fl-Kur’a hangi belgelerin verilmesi gerekti¤i ve bu belgelerin verilmemesi
halinde idari para cezas› verilip verilmeyece¤inde sorunlar yafland›¤› görülmektedir.
‹fl-Kur’un faaliyetlerini sa¤l›kl› bir
flekilde yürütebilmesi, iflyeri bilgi
formu ve ayl›k iflgücü çizelgesinin
Kuruma verilmesi gerekmekle birlikte, bu belgeler verilmedi¤i takdirde herhangi bir idari para cezas› uygulanamayacakt›r. ANCAK, ‹fl-Kur taraf›ndan yaz›yla istenmesi durumunda iflyeri bilgi formu ve ayl›k iflgücü çizelgesinin mutlaka belirtilen sürede
‹fl-Kur’a verilmesi gereklidir. Aksi halde, ‹fl-Kur taraf›ndan kamu ve özel
kesim iflyerlerinden ifl ve iflgücü konular›nda bilgi istenildi¤inde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. ‹stenen her türlü bilgi ve belgeyi
vermeyen iflverenler hakk›nda da ayn› Kanunun 20/d maddesi gere¤ince
gerçek ve tüzel kifliler hakk›nda eylem baflka bir suçu olufltursa dahi
2007 y›l›nda 1.689.-YTL ‹dari Para
Cezas› uygulanacakt›r.
‹flverenlerin ekonomik, teknolojik, yap›sal ve benzeri iflletme, iflyeri veya
iflin gerekleri sonucu toplu iflçi ç›karmak istedi¤inde, bunu en az otuz
gün önceden bir yaz› ile, iflyeri sendika temsilcilerine, ilgili Bölge Müdürlü¤üne ve Türkiye ‹fl Kurumuna bildirmeleri gerekmekte olup, bu hükme
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ayk›r› hareket eden iflveren veya iflveren vekiline iflten ç›kar›lan her iflçi
için 2007 y›l›nda 336.-YTL’fler para
cezas› verilecektir.
‹flten Ayr›lma Bildirgesi’ni 15 günlük
süre içinde Türkiye ‹fl Kurumu’na vermeyen iflverenlere her bir fiil için ayr› ayr› 4857 say›l› ‹fl Kanununun 39.
maddesine göre sanayi kesiminde çal›flan onalt› yafl›ndan büyük iflçiler için
uygulanan ayl›k asgari ücretin iki
kat› tutar›nda idari para cezas› verilmektedir.
‹dari para cezalar› fiilin ifllendi¤i tarih-
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te geçerli olan miktar üzerinde verilir.
Fiilin ifllendi¤i tarihten sonra ‹dari Para Cezas› kesilmesi gereken durumlarda, fiilin ifllendi¤i tarihte yürürlükte
bulunan miktar, zamanafl›m› süreleri
de dikkate al›nmak suretiyle uygulanacakt›r.
KAYNAKÇA
“4904 say›l› Kanun” Resmi Gazete
05.07.2003 tarih ve 25159 say›.
‹fi-Kur ‹fllemler El Kitab›, www.iskur.gov.tr,
http://www.iskur.gov.tr/mydocu/iskurelkitabi/12/ipc.doc
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2822 SAYILI TOPLU ‹fi SÖZLEfiMES‹,
GREV VE LOKAVT KANUNU UYARINCA
TOPLU PAZARLIK SÜREC‹
Mehmet KOÇAK*

G‹R‹fi
ndüstri iliflkileri sisteminde bar›fl ve istikrar›n süreklili¤inin sa¤lanmas›nda,
bu sistemin aktörleri olan iflçi-iflveren temsilcileri aras›nda karfl›l›kl› diyalog ve iflbirli¤ine dayal› uyum büyük bir önem tafl›maktad›r. Küreselleflme sürecinin her alanda yaratt›¤› köklü de¤iflim ve yo¤un uluslararas› rekabet koflullar›nda bu durum giderek çok daha önemli hale gelmifltir. Ekonomik
ve siyasal sistemin bir alt sistemi olarak tan›mlanan endüstri iliflkileri sistemi
de bu de¤iflimden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu nedenle; tüm ülkelerin
endüstri iliflkileri sisteminde iflçi-iflveren temsilcileri aras›nda karfl›l›kl› diyalog,
iflbirli¤i ve uyuma her zamankinden daha fazla gereksinim duyulmaktad›r.

E

I- TOPLU PAZARLI⁄IN BAfiLANGICI
Sendikalar, iflçilerin veya iflverenlerin çal›flma iliflkilerinde, ortak ekonomik ve
sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve gelifltirmek için meydana getirdikleri tüzelkiflili¤e sahip kurulufllard›r. Toplu ifl sözleflmesi ise ifl sözleflmesinin yap›lmas›, içeri¤i ve sona ermesi ile ilgili hususlar› düzenlemek üzere iflçi sendikas› ile iflveren sendikas› veya sendika üyesi olmayan iflveren aras›nda yap›lan
sözleflmedir.
Ülkemizde iflkolu esas›na dayal› sendikalaflma ilkesi geçerlidir. Bir iflyerinde
yürütülen as›l ifle yard›mc› ifllerde as›l iflin dahil oldu¤u iflkolundan say›lmaktad›r. ‹flçi sendikas›, kurulu bulundu¤u iflkolunda çal›flan iflçilerin en az yüzde
onunun (tar›m ve ormanc›l›k, avc›l›k ve bal›kç›l›k iflkolu hariç) üyesi bulunmas› halinde, toplu ifl sözleflmesinin kapsam›na girecek iflyeri veya iflyerlerinin
her birinde çal›flan iflçilerin yar›dan fazlas›n›n kendi üyesi bulunmas› halinde
* E. ‹fl Müfettifli
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bu iflyeri veya iflyerleri için toplu ifl
sözleflmesi yapmaya yetkilidir. ‹flletme sözleflmeleri için iflyerleri bir bütün olarak dikkate al›narak yar›dan
fazla ço¤unluk buna göre tespit edilmektedir.

veya Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ilgili Bölge Müdürlü¤ü’ne itiraz dilekçesini kay›t ettirdikten sonra,
itiraz edebilirler. Aksi halde mahkemelerce usul yönünden reddi söz konusu olmaktad›r.

Yürürlükte olan bir toplu ifl sözleflmesinin varl›¤› halinde T‹S'nin bitiminden 120 gün içinde yetki ifllemine
bafllanabilir. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Çal›flma Genel Müdürlü¤ü bünyesindeki Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤› arac›l›¤›yla T‹S yapmak isteyen taraf›n baflvurusunu baflvuru tarihinden itibaren 6 iflgünü içinde baflvuru tarihindeki kay›tlara göre
neticelendirmektedir. Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›’n›n kay›tlar› yetki tespitine yeterli olmamas› halinde Bakanl›k
‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› bünyesinde bulunan ‹fl Müfettiflleri’nin ço¤unluk tespit incelemesi sonucu esas al›narak yetki tespiti yap›lmaktad›r.

‹flçi ve üye say›lar›n›n tespitinde maddi hata iddias›yla süreye iliflkin itirazlar› mahkeme 6 iflgünü içinde duruflma yapmaks›z›n kesin olarak karara
ba¤lar. Bunlar›n d›fl›ndaki itirazlar için
mahkeme duruflma yaparak karar verir. Duruflma sonunda verilecek karar
temyiz edildi¤i takdirde Yarg›tay'ca
15 gün içinde kesin karara ba¤lan›r.
Mahkemeye itiraz›n yap›lmas› halinde karar kesinleflinceye kadar yetki ifllemleri durmaktad›r.

Tespit yaz›s›n› alan iflçi sendikas› veya
iflveren sendikas› veya sendika üyesi
olmayan iflveren, tebli¤ tarihinden itibaren 6 iflgünü içinde Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤ü’nün bulundu¤u yerdeki ifl davalar›na bakmakla görevli (‹fl) mahkemeye, toplu ifl sözleflmesi birden fazla bölge müdürlü¤ünün yetki alan›na
giren iflyerlerini kapsad›¤› hallerde itiraz Ankara'daki ifl mahkemesine, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'na
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Yetki tespit yaz›s›na yasal süre içinde
itiraz edilmemiflse sürenin bitiflini takip eden 6 iflgünü içinde veya yap›lan
itiraz reddedilmiflse mahkeme karar›n›n tebli¤ edildi¤i tarihten itibaren 6
iflgünü içinde ilgili sendikaya, Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca yetki
belgesi verilir.
Yetki belgesi al›nmadan yap›lan bir
toplu ifl sözleflmesinde taraflardan birinin veya ikisinin yetkili olmad›¤› ve
bu sebeple sözleflmenin hükümsüzlü¤ü, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca durumun tespitinden itibaren 45 gün içinde ilgililerce veya Bakanl›kça dava yolu ile ileri sürülebilmektedir.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 153
‹SMMMO Yay›n Organ›

II- TOPLU GÖRÜfiMEYE ÇA⁄RI
Tespit yaz›s›n› alan iflveren sendikas›
veya sendika üyesi olmayan iflveren
veya yetki belgesini alan iflçi sendikas›, tespit yaz›s›n› veya yetki belgesini
ald›¤› tarihten itibaren 15 gün içinde
karfl› taraf› toplu görüflmeye ça¤›rmal›d›r. Ayr›ca ça¤r› tarihi derhal görevli
makama bildirilmelidir. Belirtilen süre
içinde ça¤r› yap›lmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz.
Ça¤r›n›n karfl› tarafa tebli¤i tarihinden itibaren 6 iflgünü içinde taraflar
toplu görüflmenin yer, gün ve saatini
aralar›nda anlaflarak tespit ederek
bunu görevli makama yaz› ile bildirmeleri gerekir. Toplant› yer, gün ve
saati bak›m›ndan taraflar aras›nda bir
anlaflmaya var›lamazsa taraflardan
birinin 3 iflgünü içinde baflvurmas›
üzerine görevli makamca toplant› yeri, günü ve saati baflvurma tarihinden
bafllayarak 6 iflgünü içinde tespit edilerek taraflara bildirilmektedir.
Ça¤r› tarihinden itibaren 30 gün içinde toplu görüflmeye ça¤r›y› yapan taraf gelmez ve toplu görüflmeye bafllanmazsa ça¤r›y› yapan taraf›n yetkisi düflmektedir.
III- TOPLU GÖRÜfiMEN‹N BAfiLAMASI
T‹S ‹MZALANMASI VEYA
UYUfiMAZLI⁄IN TESP‹T‹
Taraflar aras›nda yap›lan toplu pazarl›k-görüflme sonucunda anlaflmaya
var›l›rsa, 5 nüsha olarak düzenleneHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

cek olan toplu ifl sözleflmesi taraf
temsilcilerince imzalan›p birer nüshas›n›n taraflarda 3 nüshas›n›n da toplu
görüflme için ça¤r›y› yapm›fl olan tarafça görevli makama imza gününden bafllayarak 6 iflgünü içinde tevdi
edilmesi gerekmektedir. Toplu ifl sözleflmesi yaz›l› olarak yap›lmad›kça,
geçerli de¤ildir.
Toplu görüflme için tespit edilen yer,
gün ve saatte taraflardan biri toplant›ya gelmezse veya toplant›ya geldi¤i
halde görüflmeye bafllamazsa ya da
toplu görüflmeye baflland›ktan sonra
taraflardan biri toplant›ya devam etmezse, toplant›ya gelen taraf, durumu görevli makama alt› ifl günü içerisinde yaz› ile bildirmesi gerekir
Toplu görüflmenin bafllamas›ndan itibaren altm›fl gün içinde taraflar anlaflamad›klar›n› bir tutanak ile tespit
ederlerse veya taraflar toplu görüflmenin bafllamas›ndan itibaren 60’›nc› günün sonunda anlaflmaya varamam›fllarsa, taraflardan biri durumu
görevli makama yaz› ile bildirmesi gerekmektedir.
IV- ARABULUCULUK SÜREC‹
Toplu görüflmenin bafllad›¤› tarihten
itibaren 30 gün geçmesine ra¤men
anlaflma sa¤lanamam›flsa, taraflardan her biri görüflmelere resmi listeden bir arabulucunun kat›lmas›n› görevli makamdan isteyebilir. Baflvuruyu alan görevli makam ise arabulucu
tayini için taraflar› 6 ifl günü içinde
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toplant›ya ça¤›r›r. Taraflardan biri bu
toplant›ya kat›lmazsa veya toplant›da
arabulucu tayini hususunda aralar›nda anlaflma sa¤lanamazsa, görevli
makam, resmi listeden bir arabulucuyu taraflardan en az birinin huzurunda ad çekmek suretiyle tespit etmektedir.
Arabulucu tayini yoluna gidilmifl ve
anlaflma sa¤lanamam›flsa, uyuflmazl›¤›n tespiti bak›m›ndan 60 günlük sürenin geçmesi beklenilmez ve ayr›ca
resmi arabulucu tayin edilmez. Bu
takdirde arabulucunun düzenleyip
görevli makama tevdi edece¤i tutanak, resmi arabulucu tutana¤› mahiyetindedir.
Taraflardan birinin toplant›ya gelmemesi, geldi¤i halde görüflmeye bafllamamas› veya toplant›ya devam etmemesine iliflkin, düzenlenen yaz›y›
alan makam, yaz›y› düzenleyen taraf›n talebini göz önüne alarak 30 veya
60 günün geçmesini beklemeksizin
arabuluculuk ifllemlerini bafllatmas›
gerekir.
Özel arabulucu tayini yoluna gidilmemifl ve toplu görüflmenin bafllad›¤› tarihten itibaren 60 gün geçmesine
ra¤men anlaflma sa¤lanamam›flsa,
görevli makam baflvuru üzerine veya
re'sen 6 iflgünü içinde iflyerinin ba¤l›
oldu¤u bölge müdürlü¤ünün bulundu¤u yerdeki ifl davalar›na bakmakla
görevli mahkemeye toplu ifl sözleflmesi birden fazla bölge müdürlü¤üTemmuz
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nün yetki alan›na giren iflyerlerini
kapsad›¤› hallerde itiraz Ankara'daki
ifl mahkemesine baflvurmak suretiyle
resmi listeden bir arabulucunun tayinini talep eder.
Resmi arabulucunun görevi mahkemece kendisine yap›lacak duyurudan
itibaren bafllamakta olup arabuluculuk görevi 15 gün sürer. Bu süre taraflar›n anlaflmas› ile en çok 6 iflgünü
uzat›labilir ve görevli makama bildirilmesi gerekmektedir. Arabulucu taraflar›n anlaflmas›n› sa¤larsa, T‹S imzalan›r.
Arabuluculuk süresinin sonunda anlaflma olmam›flsa, arabulucu, 3 iflgünü içinde uyuflmazl›¤› belirleyen bir
tutanak düzenleyerek bu tutana¤a
uyuflmazl›¤›n sona erdirilmesi için gerekli gördü¤ü tavsiyeleri de ekleyerek
görevli makama tevdi etmekte görevli makam da bu tutana¤› en geç 6
iflgünü içinde taraflara tebli¤ etmektedir.
V- GREV VE LOKAVT KARARININ
TEBL‹⁄‹
Görevli makam›n taraflara gönderdi¤i arabulucu tutana¤›n›n tebli¤inden
itibaren 6 iflgünü geçmesinden sonra
kanuni grev karar› 6 iflgünü içinde
uyuflmazl›¤›n taraf› iflçi sendikas›nca
al›nabilir. ‹flveren sendikas› veya sendika üyesi olmayan iflveren, iflçi sendikas›n›n alm›fl oldu¤u grev karar›n›n
kendisine tebli¤inden itibaren 6 iflgüHakemsiz Yaz›lar
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nü içinde lokavt karar› alabilir. Grev
karar› al›nmas› için konulmufl 6 iflgünlük süre içinde grev karar› al›nmazsa
veya grev yasaklar›nda Yüksek Hakem Kurulu’na baflvurulmazsa yetki
belgesinin hükmü kalmaz. Grev lokavt yasaklar›nda uyuflmazl›k Yüksek
Hakem Kurulunca çözümlenir.
Al›nan grev ve lokavt kararlar›, karar
tarihinden itibaren 6 ifl günü içinde
karfl› tarafa tebli¤ edilmek üzere notere ve karar›n birer örne¤i görevli
makama tevdi edilerek karar› alan tarafça iflyerinde veya iflyerlerinde derhal ilan edilmesi gerekir.
Karar verilmifl veya bafllanm›fl olan
kanuni bir grev veya lokavt genel
sa¤l›¤› veya milli güvenli¤i bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuflmazl›kta grev ve lokavt› bir kararname ile 60 gün süre ile erteleyebilir.
Erteleme süresi, kararnamenin yay›m› tarihinde ifllemeye bafllar.
Erteleme kararnamesinin yürürlü¤e
girmesi üzerine, Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakan› bizzat ve resmi arabulucu listesinden seçece¤i bir arabulucu yard›m› ile uyuflmazl›¤›n çözümü
için erteleme süresince her türlü gayreti gösterir. Erteleme süresi içinde
taraflar aralar›nda anlaflarak uyuflmazl›¤› özel hakeme de intikal ettirebilirler. Erteleme süresinin sona erdi¤i tarihte taraflar anlaflamam›fl veya
uyuflmazl›¤› özel hakeme de intikal
ettirmemifllerse, Çal›flma ve Sosyal
Hakemsiz Yaz›lar
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Güvenlik Bakan› uyuflmazl›¤›n çözümü için Yüksek Hakem Kuruluna baflvurur.
VI- GREV OYLAMASI VE GREV VE
LOKAVTIN UYGULAMAYA
KONULMASI
Kanuni bir grevin bir iflyerinde uygulanabilmesi için oylama yap›lmas›n›,
grev karar›n›n ilân edildi¤i tarihte o
iflyerinde çal›flan iflçilerin en az 1/4
‘ü, grev karar›n›n iflyerinde ilân edilmesinden bafllayarak 6 iflgünü içinde
yaz›l› olarak isterse, o iflyerinde grev
oylamas› yap›l›r. Grev oylamas› bu konudaki talebin yap›lmas›ndan bafllayarak 6 iflgünü içinde ve iflyerinde, ifl
saatleri d›fl›nda en büyük mülki amirin tespit edece¤i gün ve zamanda ve
onun veya Bakanl›k ‹fl Müfettifli gözetimi alt›nda, gizli oy aç›k tasnif esas›na göre yap›lmaktad›r.
Grev oylamas›nda, grev ilân›n›n yap›ld›¤› tarihte iflyerinde çal›flan iflçilerin
salt ço¤unlu¤u grevin uygulanmamas›na karar verirse o iflyerinde grev uygulanamaz.
Grev oylamas›na itirazlar oylama gününden bafllayarak 3 iflgünü içinde ifl
davalar›na bakmakla görevli mahalli
mahkemeye yap›l›r. ‹tiraz mahkemece 3 iflgünü içinde kesin olarak karara ba¤lan›r.
Grev oylamas› sonucunda iflçiler grevin uygulanmamas›na karar verirlerse
ve uyuflmazl›kta taraf olan iflçi sendiTemmuz
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kas›, oylama sonucunun kesinleflmesinden itibaren 15 gün içinde karfl›
tarafla anlaflmaya varamazsa veya
Yüksek Hakem Kuruluna baflvurmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz.
Grev ve lokavt karar›, karfl› tarafa
tebli¤inden itibaren 60 gün içinde ve
karfl› tarafa noter arac›l›¤› ile 6 iflgünü önce bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir. Karfl› tarafa tebli¤
edilmek üzere süresi içinde notere ve
görevli makama tevdi edilmeyen
grev ve lokavt kararlar› uygulanamaz. Bildirilen günde bafllamayan
grev hakk› veya lokavt düfler.
Süresi içinde grev karar› uygulamaya
konulmam›flsa ve al›nm›fl bir lokavt
karar› da yoksa veya lokavt da süresi
içinde uygulanmaya konulmam›flsa
yetki belgesinin hükmü kalmaz. Grev
oylamas› yap›lan hallerde 60 günlük
süre oylaman›n sonucunun kesinleflmesinden itibaren ifllemeye bafllar.
VII- GREV VE LOKAVTIN SONA
ERMES‹ VE T‹S ‹MZALANMASI
Kanuni bir grev veya lokavt› sona erdirmek için grev ve lokavta karar vermifl olanlar taraf›ndan al›nan kararlar
en geç ertesi iflgünü sonuna kadar
yaz› ile karfl› tarafa ve Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bölge müdürlü¤üne bildirilir ve mahallinde ç›kan
en az bir gazetede, gazete yoksa mutad vas›talarla ilân edilir. Kanuni grev
ve lokavt, ilân›n yap›lmas› ila sona
erer.
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Grevin uygulanmas›na son verilmesi
lokavt›n, lokavt›n uygulanmas›na son
verilmesi grevin kald›r›lmas›n› gerektirmez. Grevi uygulayan iflçi sendikas›n›n herhangi bir sebeple kapat›lmas›, feshedilmesi veya infisah etmesi
veya faaliyetinin durdurulmas› hallerinde grev veya lokavt kendili¤inden
ortadan kalkar. Lokavt› uygulayan iflveren sendikas›n›n herhangi bir sebeple kapat›lmas›, feshedilmesi veya
infisah etmesi veya faaliyetinin durdurulmas› hallerinde lokavt kendili¤inden ortadan kalkar.
Grevin veya lokavt›n sona erdi¤i görevli makam taraf›ndan ilân edilir.
Grevi uygulayan sendikan›n, bu grevin uyguland›¤› iflyerindeki üyesi iflçilerin 3/4 ‘ünün sendika üyeli¤inden
ayr›ld›klar›n›n tespiti halinde, ilgililerden biri grevin sona erdirilmesi için
Bölge Müdürlü¤ü’nün bulundu¤u
yerdeki ifl davalar›na bakmakla görevli (‹fl) mahkemeye, toplu ifl sözleflmesi birden fazla bölge müdürlü¤ünün yetki alan›na giren iflyerlerini
kapsad›¤› hallerde itiraz Ankara'daki
ifl mahkemesine baflvurabilir. Mahkemece belirlenecek tarihte grevin sona erece¤i görevli makam taraf›ndan
ilân edilir.
Taraflar aras›nda yap›lan toplu görüflme sonucunda anlaflmaya var›l›rsa, 5
nüsha olarak düzenlenecek olan toplu ifl sözleflmesi taraf temsilcilerince
imzalan›p birer nüshas›n›n taraflarda
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3 nüshas›n›n da toplu görüflme için
ça¤r›y› yapm›fl olan tarafça görevli
makama imza gününden bafllayarak
6 iflgünü içinde tevdi edilmesi gerekmektedir.
Bir toplu ifl sözleflmesi veya toplu ifl
sözleflmesi hükmündeki özel hakem
veya Yüksek Hakem Kurulu karar› ile
veya toplu hak uyuflmazl›klar›nda verilmifl mahkeme veya özel hakem kararlar›yla ba¤l› olan iflveren bunlar›n
asl›n› veya veren makamca onaylanm›fl veya noterlikçe onanm›fl birer örne¤ini, iflyerinin iflçiler taraf›ndan görülebilecek uygun yerlerine asmaya
mecburdur.
VIII- SONUÇ
Globalleflen dünyada dünden daha
fazla yaflanan uluslararas› rekabette
iflletmelerin ayakta kalabilmeleri, sosyal taraflar›n ortak ç›karlar›n› koruyabilmeleri amac›yla karfl›l›kl› hoflgörü
ve empati ile sosyal diyalogun gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Aksi
halde iflverenler iflletmelerinden çal›flanlar ise ifllerinden olarak birlikte
mutsuz olacaklard›r. Bu nedenle sosyal taraflar birlikte mutlu olabilmenin
flartlar›n› beraberce oluflturabilmelidirler.
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‹Ç KONTROL S‹STEM‹

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Dr. Kadir DABBA⁄O⁄LU*

Öz
zellikle iflletmelerin stratejik planlamalar›nda ve hissedarlar›n yat›r›m
kararlar›nda yönlendirici olan mali tablolar›n üretildi¤i sürece temel
teflkil eden iç kontrol sistemi, yönetim deste¤i ve görevlerin ilkesi gibi
iki ana esasa dayan›r. Etkin bir iç kontrol sistemi için gerek ve yeter flartlar
olarak nitelendirebilece¤imiz bu iki hususun uygulamaya al›namamas›, iflletmelerde iç kontrol sisteminin unsurlar› olan organizasyonel yap›, iç denetim
ve muhasebe sisteminin de ihmal edilmesi sonucunu do¤urur. Muhasebe
mesle¤ini de olumsuz etkileyen bu durumun ortadan kald›r›lmas› için sermayedarlar›n, kesinlikle “müteflebbis yönetici” kimliklerinden ar›nmalar› gerekmektedir. Ancak bu flekilde görevlerin ayr›l›¤› ilkesine paralel olarak yöneticiler yönetim sürecine dâhil edilebilir, icran›n d›fl›nda bir iç denetim fonksiyonu
tesis edilebilir, muhasebe sistemi içinde meslek mensuplar› etkin rol üstlenerek, günümüzün gereklerine cevap verebilecek yaz›l›mlar kullanabilir. Devlete ise ba¤›ms›z denetimi tüm iflletmeler için zorunlu k›lacak düzenlemeler getirmelidir. Zira ba¤›ms›z denetimin yayg›n olarak zorunlu olmad›¤› ülkelerde,
iflletmelerde iç kontrol sistemine gereken önem verilmemektedir.

Ö

Anahtar sözcükler
‹ç Kontrol - Muhasebe - Denetim
Abstract
The article aims evaluation structure of the internal control system (the
System). Thus, first of all, significance of the System is underlined. Our age
is an intensive competition age. The price is not subject to intervention of
* ‹stanbul Ayd›n Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Muhasebe Program› Baflkan›
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the producers. It is formed in the global market. Therefore, the enterprises should engage in modernization
of production technology, development of new products and designation of new sale policies. This also, requires minimization of production
cost and disposal of period expenses, maximization of productivity. As
from this point, the level of knowledge managements have got, affects
their adaptation process. The main
source of the knowledge required
for taking well-directed, well timed
and strong decision is the System in
enterprises. After underlining significance of the System, the components of the System are explained
and its definition is made. The
system consists of organizational
structure, internal audit and accounting system. The management support is absolutely, required to establish an effective System and the main principle of the System is the segregation of duties. In the conclusion
and recommendation chapter, under
light of points mentioned above segregation of duties for organizational
structure, qualified accountants for
accounting system, qualified internal
auditors for internal audit, only entrepreneur shareholder for establishing the system and accounting
standards instead of fiscal legislation
for reporting are strictly, recommended.
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1. ‹Ç KONTROL S‹STEM‹N‹N TANIMI
‹ç kontrol, Amerika Ruhsatl› Muhasebeciler Enstitüsü Denetim Yönergeleri Komitesi (AICPA - Committe on Auditing Prosedure) taraf›ndan iflletmenin aktiflerini korumak, finansal bilgilerin do¤rulu¤unu ve güvenirlili¤ini
sa¤lamak, faaliyetlerin verimlili¤ini
art›rmak, belirlenmifl yönetim politikalar›na ba¤l›l›¤› özendirmek amac›yla kabul edilen ve uygulamaya konan
tüm tedbir ve yöntemler olarak tan›mlanm›flt›r. Genel olarak bir iflletmenin amaçlar›na sa¤l›kl› bir biçimde
ulaflmas›n› sa¤layacak politika ve yönetmelikler bütününe kontrol ad› verilmektedir (Ataman, Hac›rüstemo¤lu
ve Bozkurt, 2001, 60). Tan›mda da
vurgulanan kontrol, bir eylemi de¤il,
muhtelif kontrol noktalar› içeren ve
prosedürlerce tan›mlanan bir süreci
ifade etmektedir. ‹ç kontrol yönetim
fonksiyonunun icra edilmesine arac›l›k eder, onun ifllemesini sa¤lar. Yönetim taraf›ndan kullan›lan bir araçt›r. Yönetimi ikame eden bir unsur
de¤ildir.
2. ‹Ç KONTROL S‹STEM‹N‹N ÖNEM‹
‹ç kontrol sisteminin önemi, amac›ndan kaynaklanmaktad›r. Bir iflletmede iç kontrol sistemi öncelikle mali
tablolar›n güvenirlili¤ini ve anlafl›labilirli¤ini sa¤lamay› hedefler. ‹flletme
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varl›klar›n›n korunmas›n›, ilgili mevzuata uygunlu¤u ve verimlili¤in art›r›lmas›na destek olur. Bununla birlikte, iç kontrol ne kadar iyi tasarlan›p
uygulan›rsa uygulans›n, iflletmenin
hedeflerine ulaflma konusunda yönetime ve yönetim kuruluna sadece belirli bir güvenceyle yönetimsel ve muhasebesel kontrol sa¤lar (Kepekçi,
1994, 23). Yönetimsel iç kontrol; faaliyet raporlar›, istatistikler, e¤itim
programlar›, analizler, kalite kontrolleri ve aksiyon planlar›ndan oluflur.
Muhasebede kontroller ise, belirlenen yetkiler dâhilinde yap›lan ifllemlerin genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine göre kaydedilmesine yöneliktir.
3. ‹Ç KONTROL S‹STEM‹N‹
OLUfiTURAN FAKTÖRLER
‹ç kontrol sisteminin faktörleri biraraya getirilemez ve iflletilemezse etkin
bir kontrol ortam› sa¤lanamaz (Aksoy, 2002,271). Bu faktörler iflletmenin organizasyon yap›s›, yönetim
yaklafl›m›, iç denetim ve muhasebe
sistemidir (Güredin, 2000, 174).
Etkin bir iç kontrol sistemi için gerekli olan organizasyon yap›s›nda en
önemli husus hiç bir bölüm veya personelin karfl›l›kl› çapraz kontrol olmaks›z›n bir ifl sürecini tek bafl›na üstlenmemesi (görevlerin ayr›l›¤› ilkesi)
gere¤idir.
Yerine getirdikleri fonksiyon ve yapt›klar› iflin mahiyeti itibariyle farkl›l›k
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gösteren birimler birbirlerinden ba¤›ms›z olarak çal›flmal› ve yetki ve sorumluluklar› net olarak tan›mlanmal›d›r (Koçel, 1982, 237). ‹ç kontrol sisteminin tasar›m›, kurulmas›, iflletilmesi ve gözetimi ile ilgili sorumluluk tamamen iflletme yönetimine aittir. Dolay›s›yla yönetimin deste¤i olmadan
bir iç kontrol sistemi tesis edilemez
veya iyilefltirilemez (Yönetim deste¤i
flart›). ‹ç kontrol sisteminin faktörlerinden iç denetim sistemi genel itibariyle iç kontrol sisteminin bir bütün
olarak gözetimini üstlenmifltir. ‹ç denetimin etkinli¤ini belirleyen unsurlar
organizasyon içindeki yeri, çal›flma
alan› ve yetkileri ile iç denetçilerin nitelikleridir. Muhasebe sisteminin tesisi için gerekli unsurlar insan kayna¤›n›n temini, yaz›l›m-donan›m yap›land›rmas›, belge ve kay›t düzeninin kurulmas›, hesap plan›n›n haz›rlanmas›
ve raporlama sistemati¤inin oluflturulmas›d›r (fiakrak, 1997, 33). Etkin
bir iç kontrol sistemi bir iflletme fonksiyonu olarak muhasebenin alt fonksiyonlar›n› afla¤›daki gibi tan›mlar:
Kontrol fonksiyonu, ifllemlerin kayda al›nmadan önce ilgili yasa ve iflletme içi prosedürlere uygunlu¤unun
belge baz›nda kontrolünü, kay›t
fonksiyonu, muhasebenin genel kabul görmüfl ilkeleri çerçevesinde ifllemleri yevmiye kay›tlar› arac›l›¤› ile
hesaplarda tasnif etmeyi, raporlama
fonksiyonu, Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar› çerçevesinde
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dönemsonu ifllemlerini yapmak ve
mali tablolar› haz›rlamay›, analiz ve
yorum fonksiyonu ise mali durum
ve faaliyet sonuçlar›n›n, bütçelenmifl
rakamlarla birlikte analizini ve yorumunu ifade etmektedir.
4. ‹Ç KONTROL S‹STEMLER‹NE
FARKLI YAKLAfiIMLAR
COSO (Committee of Sponsoring
Organizations) Modeli
Internal Control- Integrated Framework
Amerika Ruhsatl› Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA), Amerika Muhasebeciler Birli¤i (AAA), Uluslararas› Finans
Yöneticileri (FEI), ‹ç Denetçiler Enstitüsü (IIA), Yönetim Muhasebecileri
Enstitüsü (IMA) taraf›ndan kurulan
komiteye göre iç kontrol sisteminin;
tesis sorumlulu¤u Yönetim Kurulu ve
Yöneticilere, etkin çal›flt›rma sorumlulu¤u ise sadece yöneticilere aittir.
Sistemin kapsama alan› tüm iflletmedir ve sistem güvenilir finansal raporlamay›, faaliyet etkinli¤ini, mevzuata
uygunlu¤u sa¤lamay› amaçlar.
CobiT (Control Objectives for
Information Technology) Modeli
1996 y›l›ndan beri kullan›lmaktad›r.
‹flletmelerin kulland›¤› yaz›l›mlardan
kaynaklanan riskleri kontrol etme hedefiyle gelifltirilmifltir. Sistemin tesis
ve etkin çal›flt›rma sorumlulu¤u Yöneticilere, aittir. Ba¤›ms›z ve iç denetçiler de iflletmeden sorumludur.
Sistemin kapsama alan› iflletmenin
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bilgi ifllem teknolojisi ile birlikte tüm
iflletmedir ve sistem güvenilir finansal
raporlamay›, faaliyet etkinli¤ini, mevzuata uygunlu¤u, bilgilerin gizlili¤ini
sa¤lamay› amaçlar.
eSAC (Electronic System Assurance
and Control) Modeli
E-ticaret ile ilgili risklere karfl›l›k gelifltirilmifltir. Sistemin tesis sorumlulu¤u
yöneticilere, etkin çal›flt›rma sorumlulu¤u ise iç denetçilere aittir. Sistemin
kapsama alan› iflletmenin bilgi ifllem
teknolojisidir ve sistem güvenilir finansal raporlamay›, faaliyet etkinli¤ini, mevzuata uygunlu¤u sa¤lamay›
amaçlar.
SysTrust (System Trust) Modeli
Dijital ortamlarda üretilen bilgilerin
güvenirli¤ini sa¤lamay› hedefler. Sistemin tesis sorumlulu¤u yöneticilere,
etkin çal›flt›rma sorumlulu¤u ise d›fl
denetçilere aittir. Sistemin kapsama
alan› iflletmenin bilgi sistemleridir ve
sistem güvenilir finansal raporlamay›,
yönetimin hedeflere ulaflmas›n› sa¤lamay› amaçlar (Cangemi ve Singleton, 2003, 72).
5. ETK‹N B‹R ‹Ç KONTROL
S‹STEM‹N‹N TES‹S‹
5.1. ÖN KOfiULLAR
Etkin bir iç kontrol sisteminin tesisi
için gerek ve yeter flart, yönetim deste¤inin sa¤lanmas› ve uygulamada
görevlerin ayr›l›¤› ilkesine sad›k kal›nmas›d›r. Etkin bir iç kontrol sistemi bu
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iki temel tafl›n üzerine oturtulacakt›r.
Etkin bir iç kontrol sisteminin tesisi
için gerek flart olarak ön gördü¤ümüz bu deste¤in sermayedar ve/veya yönetim kurulu taraf›ndan, iflletmelerin profesyonel kadrolar›na verilmesinde baz› engeller mevcuttur.
Sermayedar iç kontrol sisteminin tesisi ve iflletilmesi için katlanaca¤› maliyet ile sa¤layaca¤› fayday› somut olarak ölçümleyememektedir. Maliyet
analizinin k›sa vadede yap›labilmesine karfl›l›k, fayda analizi daha uzun
bir vade gerektirmekte ve dolay›s›yla,
fayda maliyet iliflkisini de¤erleme sermayedar›n yarg›s›na, tahminine ba¤l›
kalmaktad›r (Kepekçi, 2000,269. Dolay›s›yla, iflletmeler aile, hatta flah›s
flirketi olma özelli¤inden s›yr›lamamaktad›r.
Hukuken bir sermaye flirketi olarak
tüzel kiflilik kazanmak da aile ve/veya
flah›s iflletmesi özelli¤inden kurtulmak için yeterli de¤ildir. Sermayedar›n fiilen ve yo¤un bir flekilde icran›n
içinde olmas›, “müteflebbis yönetici”
kavram›n› ortaya ç›karmakta, bu durum da desteklenme ihtiyac› içinde
olan bir profesyonel kadro oluflumunu engellemektedir. Bu destek sa¤lanmadan etkin bir iç kontrol sisteminin tesisi mümkün de¤ildir. Bu nedenledir ki hareket için bafllang›ç
noktas› yönetim deste¤inin sa¤lanmas›d›r. Bunun için ise müteflebbisin
iç kontrol sistemine inanmas› veya bu
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konuda ikna edilmesi flartt›r. Görevlerin ayr›l›¤› ilkesi ise bilgi ve belge ak›fl›n› düzenleyen iflletme içi prosedürlerin öngördü¤ü ifl ve görevlerin, ifli
yapan, ifli kay›tlara alan ve ç›kt›y› muhafaza eden personel baz›nda ayr›
tutulmas› ilkesidir (Touche Ross,
1978, 151). Sonuç olarak ifllemi gerçeklefltiren personeli, bu ifllemi muhasebede kayda alacak personel ve
ifllemin ç›kt›s›n› depolayan personel
ile departman baz›nda ayr› tutmak
fonksiyonel organizasyon flemas›nda
ayn› ilkenin uygulanmas› anlam›na
gelecektir.
5.2. ORGAN‹ZASYON YAPISI
Görevlerin ayr›l›¤› ilkesi gere¤i iflletme fonksiyonlar› da birbirinden kesin
çizgilerle ayr›lmal›d›r. ‹flletmeler ana
faaliyet konular›n›n gerektirdi¤i tüm
fonksiyonlar›, hiyerarflik organizasyon flemas›ndan önce, tan›mlamal›
ve fonksiyonel organizasyon flemalar›n› oluflturmal›d›rlar. ‹ç denetim, ana
iflletme fonksiyonu olan yönetim
fonksiyonunun alt fonksiyonudur ve
fonksiyonel organizasyon flemas›nda
bir iflletme fonksiyonu olarak tan›mlanmamal›d›r. ‹ç denetim birimleri hiç
bir etki alt›nda kalmadan çal›flabilmeleri için yönetim fonksiyonuna ba¤l›
olmal› ve yürütme fonksiyonlar› ile organik bir ba¤lant› içinde olmamal›d›r
(Aksoy, 2002, 277). ‹flletmeler belirledikleri fonksiyonel organizasyon yap›lar›n›n, hiyerarflik yap›land›rmalar›n›
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planlayabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus her fonksiyon
için ayr› bir hiyerarflik yap›lanma de¤il
standart bir hiyerarflik yap›lanman›n
göz önünde bulundurulmas›d›r. ‹ç
kontrol sisteminin önem arz etti¤i bir
baflka alan ba¤›ms›z denetimdir. ‹ç
kontrol sisteminin de¤erlendirilmesine iliflkin sonuçlar ba¤›ms›z denetçi
için, “denetim riskinin belirlenmesi”
ve “zaman planlamas›” aflamalar›nda
büyük önem arz eder (Yavaflo¤lu,
2001, 342). Ba¤›ms›z denetimin ülkemizde sadece Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemelerinde öngörüldü¤ü
düflünülürse, yeterince yayg›n olmad›¤› sonucuna var›labilir. Bu da tabiat›yla, iflletmelerimizde iç kontrol sisteminin geliflmesine olumsuz etki yapan bir baflka faktördür.
5.3. ‹Ç DENET‹M
‹ç denetim, iflletme içerisinde kötü niyetli olsun veya olmas›n hata ve hile
gibi iflletmeye zarar verebilecek nitelikteki fiillerin önlenmesi hususunda
iflletme bünyesinde yönetime ba¤l›
olarak yürütülen denetimdir (Özer,
1997, 79). Etkin bir iç kontrol sistemi
için gerekli olan etkin bir iç denetim
sisteminin, etkinlik düzeyini belirleyen faktörlere göre iç denetim fonksiyonu icran›n d›fl›nda, tarafs›z, yönetim kuruluna ba¤l›, süreci gözlemleyen, sonucu denetleyen ve nitelikli insan gücü ile donat›lm›fl bir yap›da olmal›d›r. ‹ç denetim kesinlikle yönetim
kuruluna rapor vermelidir. Yürütme
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fonksiyonlar›nda görev almamal› ve
iflletmenin ana faaliyet konusunun
gerektirdi¤i ifllemlerin icras›nda direkt olarak görev almamal› ve efl zamanl› denetim faaliyetinde bulunmamal›d›r. ‹flleri gerçeklefltirme sürecinde, kontrol noktas› oluflturmak amac›yla iç denetçinin sürece dâhil edilmesi, bir kontrol özelli¤i tafl›makla
birlikte, iç denetim faaliyeti niteli¤inde olmamaktad›r. ‹ç denetim süreci
gözlemleyip, aksayan yönleri iyilefltirmekle yükümlü olmakla birlikte denetim faaliyetini sonuca yönelik olarak
icra etmelidir. Dolay›s›yla, iç denetçinin ölçüt olarak alaca¤› prosedürlere
göre, ifllerin yap›l›p yap›lmad›¤›n› denetlemesi ancak söz konusu ifller gerçeklefltikten sonra yapabilece¤i bir
denetlemedir. ‹ç denetim tüm iflletme fonksiyonlar›n› kapsamal›d›r. Sadece muhasebe denetimi ile s›n›rl› bir
iç denetimden söz edilemez. ‹ç denetçi tarafs›z olmal›d›r. ‹ç denetçi gerekli bilgi ve deneyime sahip olmal›d›r. Buna göre iç denetçilerin sahip olmas› istenen yetenekleri afla¤›daki gibi s›ralanabilir (Albrecht, Stice, Stock, 1993, 59).
Genel Bilgi Yetenekleri
Sonuç ç›karma ve problemi çözme
yetene¤i, sözlü ve yaz›l› iletiflim yetenekleri
Genel ‹flletme Bilgisi Yetenekleri
Çal›flanlar› yönetme ve de¤erlendirme yetene¤i, bilgi ifllem sürecini etkin
kullanma ve uygulama yetene¤i
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Denetim Yetenekleri
Denetim faaliyetlerini planlama ve
yürütme yetene¤i
Denetim faaliyetlerini gerekli mesleki faaliyetler ›fl›¤›nda idare etme yetene¤i
Verileri toplama ve de¤erleme yetene¤i
Hileleri tespit etme ve önleme yetene¤i
‹ç Denetim’in kendisinden olan beklentilere cevap verebilmesi, iç denetim fonksiyonunun bir yöntem dâhilinde çal›flmas›n› gerektirmektedir.
a. Faaliyet alan›n›n ve denetçinin sorumluluklar›n›n tespiti
b. Denetim çerçevesinin ve risk modelinin belirlenmesi
c. Denetim çerçevesine ve riske dayal› bir plan gelifltirilmesi
d. Detayl› denetim test programlar›n›n gelifltirilmesi
e. ‹ç denetim sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi ve raporlanmas›
f. Sonuçlar›n da¤›t›lmas› ve izlenmesi
5.4. MUHASEBE S‹STEM‹
Muhasebe sistemi, muhasebenin
kontrol, kayda alma, raporlama ile
analiz ve yorumlama fonksiyonlar›n›
kapsayan ve personel, yaz›l›m-donan›m, belge-kay›t düzeni, hesap plan›
ve raporlama unsurlar›ndan oluflan
bir bütündür. Bu itibarla, muhasebe
sisteminin ilk ifllevi iflletmede gerçekleflen say›s›z mali olay aras›nda ilgilenece¤i ifllemleri seçip derlemek ve sistematik olarak kayd›n› parasal terimHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

ler ile yapmakt›r (Ataman, 1997,
372). Alt fonksiyon olarak kontrol,
muhasebenin kendi d›fl›ndaki departmanlar taraf›ndan yap›lan ifllemleri
kayda almadan önce kayda konu
olan ve kendisine, yine organizasyonel yap› içindeki prosedürlerce tan›mland›¤› flekliyle gelen bilgi ve belgelerin ilgili prosedürlere ve yasalara fleklen ve öz itibariyle uygunlu¤unu kontrol etmesini ifade eder. Görevlerin
ayr›l›¤› ilkesi gere¤i olarak, daha önce de belirtti¤imiz gibi, etkin bir iç
kontrol sistemi için organizasyonel
yap›n›n, muhasebenin kayda alma
fonksiyonunun sadece baflka bir departman taraf›ndan yap›lan bir ifllemi, ilgili departmandan sa¤lanan bilgi ve belge ak›fl›na dayanarak kayda
almadan ibaret kalmas›n› sa¤layacak
flekilde oluflturulmas› gerekmektedir.
Mümkün oldu¤unca yap›lan ifllem ile
ifllemin kayda al›nmas› fonksiyon baz›nda birbirinden ayr›lmal›, muhasebe departman› içinde ise kesinlikle
personel baz›nda ayr› tutulmal›d›r.
Raporlama fonksiyonu esas itibariyle mali durum, faaliyet sonuçlar›, mali durum ve öz sermaye de¤iflimlerine
yöneliktir. Muhasebe sistemi bunlar›,
yönetimin ve yasalar›n ön gördü¤ü
periyotta s›ras›yla bilânço, gelir tablosu, nakit ve fon ak›m tablosu ve öz
sermaye de¤iflim tablosu isimli finansal tablolarla, analiz ve yorumuyla
birlikte yönetime raporlar ve böylece
analiz-yorum fonksiyonunu da yeriTemmuz
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ne getirmifl olur. Bilindi¤i gibi, iflletmenin faaliyet sonuçlar›ndan elde etti¤i kâr devlet, iflletmenin kendisi ve
sermayedar üçgeninde paylafl›l›r.
Devlet pay›n› vergi, kurum pay›n› yedek akçe, sermayedar da pay›n› temettü olarak al›r. Paylafl›m esaslar›
ise s›ras›yla, vergi mevzuat›, Türk Ticaret Kanunu ve iflletmenin ana sözleflmesi ile belirlenir.
Ülkemizde iflletme kültürünün geliflmemesinin bir uzant›s› olarak, halka
aç›lma oran›n düflük, müteflebbis yönetici oran›n yüksekli¤i, iflletmelerimizin belirli büyüklü¤ü aflamamas›, muhasebe standartlar›n›n henüz tam
olarak oluflturulmamas› ve dolay›s›yla
de¤erleme esaslar›n›n Vergi Usul Kanunu’nda tan›mlanmas› gibi faktörler, muhasebenin kayda alma fonksiyonunun vergisel düzenlemelerin etkisi alt›nda kalmas›na neden olmufltur. ‹flletmelerimiz sadece devletin
kârdan alaca¤› pay› do¤ru hesaplamak için muhasebe fonksiyonunu
kullan›r hale gelmifllerdir. Bu da belgelerin ifllenmesi, yasal defterlerin
bas›lmas› ve beyannamelerin verilmesi gibi s›¤ bir ortamla s›n›rl› kalm›flt›r.
Tüm bunlar muhasebe fonksiyonu
içinde yap›lmas› gereken ifllemler olmakla birlikte, sadece bunlar›n ön
plana ç›kmas› sistemin geliflmesini,
meslek mensuplar›n›n mesleki geliflmeleri ile birlikte yavafllatm›flt›r. Müteflebbis yönetici niteli¤indeki sermayedar için de sorun teflkil etmeyen bu
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durum, y›llar geçtikçe iyice kan›ksanm›fl ve muhasebe fonksiyonuna idari
ifller ile birlikte bir tak›m mal ve/veya
hizmet sat›nalma gibi ifllemleri de bir
alt fonksiyon olarak yüklenmifl ve görevlerin ayr›l›¤› ilkesinden iyice uzaklafl›lm›flt›r. Oysa iflletmenin devletle
vergiden kaynaklanan iliflkisi, d›fl çevreyle olan iliflkilerinden sadece biridir
ve bu iliflkide devlet asl›nda iflletmenin kâr›ndan ziyade vergi matrah› ile
ilgilenmektedir. Dolay›s›yla, muhasebe ve/veya raporlama standartlar›n›n
ön gördü¤ü de¤erleme esaslar› ile
mali mevzuat›n ön gördü¤ü esaslar›n
çeliflti¤i durumlarda, muhasebe sisteminin ç›kt›s› olan finansal tablolar›
mali mevzuata uygun hale getirme
yerine beyannamede vergiye esas
teflkil edecek matrah› mali mevzuata
uygun bir flekilde beyan etmek daha
do¤rudur. Zira finansal tablolar öncelikle kredi verenler, yönetim d›fl›ndaki hissedarlar ve özellikle yönetimin kendisi için gereklidir. Bu üç kesim de finansal tablolar› genellikle ileriye dönük projeksiyonlar› için kullan›rken, sadece devlet önceden kurallar›n› belirledi¤i bir yöntemle cari dönem için cari döneme iliflkin finansal
tablolardan yararlanma flans›na sahiptir. Dolay›s›yla, finansal tablolar›n
öncelikle yönetim, yönetim d›fl›ndaki
hissedarlar ve kreditörler için muhasebe ve/veya raporlama standartlar›
esas al›narak haz›rlanmas›, öze uygunlu¤u ve analitik olmas› nedeniyle
Hakemsiz Yaz›lar
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daha gerçekçi bir yaklafl›md›r. Baflta
da belirtti¤imiz gibi yönetimin sa¤l›kl› ve zaman›nda karar alma becerisi
için sa¤l›kl› ve zaman›nda veri sunabilecek bir iç kontrol sistemine ihtiyaç
vard›r. Muhasebe sistemi yukar›da
aç›kland›¤› gibi kayda alma fonksiyonu yan›nda raporlama fonksiyonuyla
da bu verilerin a¤›rl›kl› k›sm›n›, finansal tablolar arac›l›¤› ile sa¤lamaktad›r. Ancak, müflteri risk analizleri, alacak ve borçlar›n vade ve kur analizleri, nakit yönetimi performans analizi,
sat›fl analizi gibi analizlere yönelik veriler, alt detaylar gerektirdi¤i için direkt olarak finansal tablolardan üretilemeyebilir. Bu tür veriler, gerekli alt
yap› oluflturulup muhasebe sistemi
içinde üretilebilece¤i gibi, organizasyonel yap› içinde iflletmenin ana faaliyet konusunun gerektirdi¤i di¤er
fonksiyonlar› üstlenen departmanlar
taraf›ndan da üretilebilir. Tabiat›yla,
bu seçenekte raporlama fonksiyonunun sadece muhasebe sisteminin alt
bir fonksiyonu olarak kalmamas›
amaçlanmaktad›r.
Ülkemizde müteflebbis yönetici say›s›n›n yüksek oluflu ve buna ba¤l› olarak
organizasyonel yap›n›n, iflletmenin
ana faaliyet konusunun gerektirdi¤i
tüm fonksiyonlar dikkate al›narak
oluflturulmamas› gibi nedenlerle bu
seçene¤in kullan›lma oran› bir hayli
düflük kalmaktad›r. Örne¤in müflteri
– sat›c›, al›nan – verilen teminatlar ve
Hakemsiz Yaz›lar
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mevduatlara yönelik tüm gerekli detaylar›n muhasebe sistemi içinde
oluflturulmas› tercih edilmekte, bu da
beraberinde, iflletmelerimizde detayl›
hesap planlar›n›n kullan›lmas› sonucunu ortaya ç›karmaktad›r. Söz konusu ikinci seçene¤in tercih edilip, etkin
bir flekilde uygulanmas› için gerekli
unsur, tam modüler entegre bir yaz›l›m›n varl›¤›d›r. Tam modüler olma
özelli¤i, yaz›l›m›n, iflletmenin ana faaliyet konusunun gerektirdi¤i tüm
fonksiyonlar için ayr› bir modül ihtiva
etmesi gereklili¤ini ifade eder. Entegre olma özelli¤i ise modüllerin, muhasebe baflta olmak üzere, di¤er modüllerle efl zamanl› çal›flmas›d›r. Görevlerin ayr›l›¤› ilkesi dahilinde birbirinden ayr› örgütlenen iflletme fonksiyonlar›n›n, birbirlerinden ba¤›ms›z
kullanabilece¤i modüllerden oluflan
entegre yaz›l›mlar muhasebe sisteminin ve dolay›s›yla iç kontrol sisteminin
etkinli¤ini art›racakt›r. 1990 y›l›ndan
itibaren biliflim sistemlerindeki geliflme sadece üretim sektörünü de¤il
tüm sektörleri ve tüm birimleri kapsar hale gelmifl ve “Madde Gereksinim Planlamas› – MRP: Material Requirements Planning” daha da gelifltirilerek “Kurumsal Kaynak Planlamas›: ERP: Enterprise Resource Planning” kavram›na ulafl›lm›flt›r. ERP iflletmenin ana faaliyet konusunun gerektirdi¤i tüm fonksiyonlarda, iç kontrol sisteminin tüm gereksinimlerini
ele alan entegre, özellefltirilebilir, yaTemmuz
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z›l›m esasl› bir sitem olarak tan›mlanmaktad›r (Hac›rüstemo¤lu, 2006,
153). Muhasebe sisteminin bir unsuru olan yaz›l›m, bu tan›mla, salt bir
muhasebe yaz›l›m› kapsam›ndan ç›kmakta ve bir iflletme yaz›l›m› niteli¤i
kazanmaktad›r. Yaz›l›m›n çal›flt›r›l›p
kullan›ma sunulaca¤› donan›m›n da
teknolojik olarak yetersiz olmamas›
sistemin etkinli¤i için gereklidir.
6. SONUÇ
Etkin bir iç kontrol sistemi için gerek
ve yeter flart olarak ileri sürdü¤ümüz,
yönetim deste¤i ve görevlerin ayr›l›¤›
ilkesine tam anlam›yla ifllerlik kazand›racak, müteflebbis yönetici niteli¤indeki, sermayedar›n düflünce yap›s›ndaki bu de¤ifliklikleri müteakip, iç
kontrol sistemi Organizasyonel Yap›,
‹ç Denetim ve Muhasebe Sistemi fleklinde üç temel unsur üzerine infla
edilmelidir. Fonksiyonel organizasyon
yap›lanmas›nda iflletme fonksiyonlar›
baz›nda görevlerin ayr›l›¤› ilkesi
mümkün oldu¤unca uygulanmal› ve
ERP uygulamalar›n›n etkinli¤inden
dolay› bilgi ifllemin art›k bir iflletme
fonksiyonu haline geldi¤i gözard›
edilmemelidir. ‹ç denetim organizasyonunda, iç denetim fonksiyonunun
icran›n d›fl›nda tutulmas› ve iç denetim standartlar›n›n dikkate al›nmas›
gereklidir.
Muhasebe sisteminde ise, muhasebeye özgü yaz›l›mlardan ziyade ERP
uygulamalar› tercih edilmeli böylece
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iflletmenin bütününü kapsayan modüler ve entegre bir bilgi ifllem a¤›n›n, iç kontrol sistemine sa¤layaca¤›
etkinlikten yararlan›lmal›d›r. Muhasebe sistemi içinde istihdam edilecek
personel temininde meslek mensuplar›n›n, özellikle sevk ve idare boyutunda, tercih edilmesi son derece
önemlidir. Yasalaflmas› beklenen Türk
Ticaret Kanunu tadil tasar›s›nda tüm
iflletmelerimize denetim flart› öngörülmekte ve böylece ba¤›ms›z denetimin ülkemizde yayg›nlaflmas›n›n sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r. Ba¤›ms›z
denetim ile iflletmelerin iç kontrol sistemi aras›ndaki organik ba¤dan dolay› iç kontrol sisteminin etkinli¤i ve güvenirlili¤i ba¤›ms›z denetçi için önem
arz etmektedir. Ba¤›ms›z denetçiler
iç kontrol sisteminin etkinli¤i ve güvenirlili¤ini, denetim programlar›n› etkili ve verimli bir flekilde oluflturabilmek
için iç kontrol sistemini de¤erlendirirken yukar›daki hususlara özellikle dikkat etmelidir.
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E⁄‹T‹M TES‹SLER‹ VE REHAB‹L‹TASYON
MERKEZLER‹NE ‹L‹fiK‹N KURUMLAR
VERG‹S‹ ‹ST‹SNASI
Fatih GÜNDÜZ*

I-G‹R‹fi
on y›llarda özel e¤itim kurumlar›na sa¤lanan vergisel teflviklerin artmas›yla birlikte sektörede hareketlilik gelmifltir. Vergisel teflviklerin etkisiyle
sektöre yap›lan yat›r›mlar da art›fl olmufltur.Bu derece büyük bir sektör
içerisinde vergisel ödevlerin do¤ru bir flekilde yerine getirilmesi önem kazanmaktad›r.
Söz konusu vergisel teflviklerden bir tanesi de 5520 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanununun 5. maddesininn birinci f›kras›n›n (›) bendi; e¤itim ve ö¤retim iflletmelerine ve Bakanlar Kurulunca Vergi muafiyeti sa¤lanan vak›flara veya
kamu yarar›na çal›flan derneklere ait olan rehabilitasyon merkezlerinin iflletilmesinden alde edilan kazançlara iliflkin istisnay› düzenlemktedir.Söz konusu
istisna hükümünün uygulanmas›na iliflkin olarak 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde konuya iliflkn olarak gerekli aç›klamalar yap›lm›flt›r.
Bu yaz›m›zda e¤itim-ö¤retim iflletmelerinde ve dernek ve vak›flarca iflletilen
rehabilitasyon merkezlerinin iflletilmesine iliflkin olarak Kurumlar Vergisi kazanç istisnas› konulu çal›flmam›za yer verilmifltir.

S

II- Ö⁄RET‹M ‹fiLETMELER‹NDE VE REHAB‹L‹TASYON MERKEZLER‹NDE
KAZANÇ ‹ST‹SNASI
A-5520 Say›l› Kanun ‹le Getirilen Düzenleme
5520 say›l› Kurumlar Vergisi kanununun 5. maddesinin birinci f›kras›n›n (›)
bendinde “›) Okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, özel e¤itim ve orta ö¤retim özel
okullar› ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara veya kamu
yarar›na çal›flan derneklere ba¤l› rehabilitasyon merkezlerinin iflletilmesinden,
* Vergi denetmeni. Samsun Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
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ilgili Bakanl›¤›n görüflü al›nmak suretiyle Maliye Bakanl›¤›n›n belirleyece¤i
usûller çerçevesinde befl hesap dönemi itibar›yla elde edilen kazançlar (‹stisna, belirtilen okullar›n ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçti¤i
hesap döneminden itibaren bafllar.).”
fleklinde düzenleme yap›lm›flt›r.Söz
konusu düzenleme ilk olarak 5228
say›l› kanunla 5422 say›l› Kurumlar
Vergisi kanununa eklenerek 01.01.2004
tarihinden itibaren uygulanmaya bafllanm›flt›r. Söz konusu düzenleme
5520 say›l› Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda da yer alm›flt›r. Söz konusu
istisnan›n uygulanmas›na iliflkin olarak 1 Nolu Kurumlar Vergisi Genel
Tebli¤inde gerekli aç›klamlar yap›lm›flt›r. Söz konusu istisnana›n esaslar›n› afla¤›da aç›klamaya çal›flaca¤›z.

ra¤men ilgili tebli¤de kald›r›lan kanuna at›f yap›lmas› anlafl›lamam›flt›r.Afla¤›da istisna kapsam›na giren
kurumlar› aç›klamaya çal›flaca¤›z.
Okul Öncesi E¤itim Okulu, 1739
say›l› Milli E¤itim Temel Kanununun
19, 20 ve 21 inci maddelerine göre
kurulan ve mecburi ilkö¤retim ça¤›na
gelmemifl çocuklar›n e¤itimini sa¤layan okullar›,
‹lkö¤retim Okulu, 1739 say›l› Kanunun 22-25 inci maddelerinde belirtilen ve 6-14 yafllar›ndaki çocuklar›n
e¤itim ve ö¤retimini sa¤layan okullar›,
Orta Ö¤retim Okullar›, 1739 say›l›
Kanunun 26-30 uncu maddelerinde
belirtilen ve ilkö¤retime dayal›, en az
üç y›ll›k ö¤renim veren genel, mesleki ve teknik ö¤retim okullar›n›,

B-‹stisnadan Yaralanacak Kurumlar
Vergisi Mükellefleri

Özel E¤itim Okullar›, engelliler için
aç›lan okul öncesi, ilkö¤retim ve ortaö¤retim okullar›n›,

1 Nolu Ku›rumlar Vergisi genel
tebli¤inde konuyu aç›klarken 625
say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu kapsam›nda yer alan okul öncesi
e¤itim, ilkö¤retim, özel e¤itim ve orta ö¤retim özel okullar›n›n istsinadan
yararlanacaklar› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Ancak söz konusu tebli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihte Özel Ö¤retim
Kurumlar› Kanun yürürlükten kald›r›lm›fl yerine 5580 say›l› Özel Ö¤retim
Kurumlar› Kanunu (Resmi. 2007) yürülü¤e girmifltir.‹lgili kanun fiubat
/2007 tarihinde yürürlü¤e girmesine

Rehabilitasyon Merkezleri, 2828 say›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuat
çerçevesinde kurularak faaliyet gösteren ve bedensel, zihinsel ve ruhsal
özürleri nedeniyle normal yaflam›n
gereklerine uyamama durumunda
olan kiflilerin, fonksiyon kay›plar›n› gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmas›n› sa¤layan beceriler kazand›rmak veya bu becerileri kazanamayanlara devaml› bakmak
üzere kurulan sosyal hizmet kurulufllar›n›,
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B-‹stisna Kapsam›na Giren Kurum
Kazanc›
5580 say›l› say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu kapsam›nda yer alan okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, özel e¤itim ve
orta ö¤retim özel okullar›n›n ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan
vak›flara veya kamu yarar›na çal›flan
derneklere ba¤l› rehabilitasyon merkezlerinin iflletilmesinden elde edilen kazançlara uygulanacakt›r.
‹stisna, okullar›n e¤itim-ö¤retim,
merkezlerin ise rehabilitasyon faaliyetlerinden elde edilen kazançlar›na
uygulanacakt›r. Dolay›s›yla, e¤itim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya,
kitap sat›fl yeri gibi tesislerin gerek
bizzat iflletilmesinden gerekse kiraya
verilmesinden elde edilen kazançlara
istisna uygulanmas› söz konusu de¤ildir. Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildi¤i ve bu
hizmetlere iliflkin bedelin okul ücretine dahil oldu¤u durumlarda, elde
edilen kazanç herhangi bir ayr›ma tabi tutulmaks›z›n istisna uygulamas›na
konu olacak olup yemek hizmetinin
d›flar›dan sat›n al›nmas› istisna uygulanmas›na engel teflkil etmeyecektir.
C- ‹stisna Kapsam›na Girmeyen
Kurumlar
Yukar›da belirtilenlerin d›fl›nda kalan,
ö¤rencileri istedikleri derslerde yetifltirmek, bilgi düzeylerini yükseltmek
amac›yla faaliyet gösteren dershaneHakemsiz Yaz›lar
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ler ile kiflilerin sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, yetenek
ve deneyimlerini gelifltirmek veya serbest zamanlar›n› de¤erlendirmek
üzere faaliyet gösteren özel ö¤retim
kurumlar› (üniversiteye veya liselere
haz›rl›k, bilgisayar, sürücü, dans, bale, mankenlik ve spor kurslar› gibi) ile
ö¤renci etüt e¤itim merkezlerinin iflletilmesinden elde edilen kazançlar
hakk›nda istisna uygulanmayacakt›r.
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tan›nan vak›flara veya kamu yarar›na
çal›flan derneklere ba¤l› rehabilitasyon merkezi d›fl›ndaki sa¤l›k tesislerinin iflletilmesinden elde edilen kazançlara an›lan istisnan›n uygulanmas› söz konusu de¤ildir.
D- ‹stisnadan Yararlanma Koflullar›
Özel e¤itim ve ö¤retim kurumlar›n›n
söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için bu kurumlar›n 1/1/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmifl olmalar› gerekmektedir. 1/1/2004 31/12/2005 tarihleri aras›nda faaliyete geçen özel okullarla ilgili olarak,
mülga 5422 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunu hükümlerinin uygulanacakt›r.
‹stisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin faaliyete geçmelerini müteakiben Maliye Bakanl›¤›na yaz›l›
olarak baflvuracakt›r. Maliye Bakanl›¤›nca, ‹stisna uygulamas› ile ilgili olarak Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n görüflü
al›nmak suretiyle mükelleflere sonuçtan bilgi verilecektir.
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Rehabilitasyon merkezlerinin istisnadan yararlanabilmesi için bu merkezlerin 1/1/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmifl olmalar› gerekmektedir. 1/1/2004 - 31/12/2005 tarihleri
aras›nda faaliyete geçen rehabilitasyon merkezleri ile ilgili olarak, mülga
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu
hükümleri uygulanacakt›r.
Rehabilitasyon merkezlerinin kazançlar›na istisna uygulanabilmesi için bu
merkezlerin Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar ile kamu
yarar›na çal›flan derneklere ba¤l› olmas› gerekmektedir.
Ayr›ca, söz konusu vak›f ve derneklerin senedinde veya tüzü¤ünde, vak›f
veya derne¤in amaçlar› aras›nda genel insan sa¤l›¤›na iliflkin kurumlar
kurulmas› ve iflletilmesiyle ilgili hükümlerin bulunmas› gerekmektedir.
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tan›nan vak›flar ile kamu yarar›na çal›flan derneklerden rehabilitasyon
merkezi iflletmeye bafllayacak olanlar, istisnadan yararlanmak için Maliye Bakanl›¤›na baflvuracaklard›r.Maliye bakanl›¤›nca ilgili Bakanl›¤›n görüflü al›narak dernek veya vakfa sonuçtan bilgi verilecektir.
E- ‹stisnan›n Süresi
Kurumlar Vergisi Kanununda yap›lan
an›lan düzenleme 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e
girmifl oldu¤undan, 1/1/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçen okul
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ve rehabilitasyon merkezlerinin kazançlar›, faaliyete geçilen dönemden
itibaren befl hesap dönemi kurumlar
vergisinden istisna olacakt›r.
Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi tafl›mas›, istisna uygulamas›n›n süresini de¤ifltirmez. Örne¤in, kurum açma izin belgesini 2006
y›l›nda alan bir iflletmenin Eylül 2007
tarihinde faaliyete geçmesi halinde,
bu okulun iflletilmesinden elde edilen
kazançlara 2007 - 2011 vergilendirme
dönemlerinde istisna uygulanacakt›r.
F- Konuya ‹liflkin Özellikli Durumlar
1- ‹stisna Süresi ‹çinde Yeni Okul
veya Merkez Yap›lmas›
E¤itim ö¤retim iflletmeleri ile rehabilitasyon merkezleri kazanç istisnas›ndan yararlanan mükelleflerin, iflletilen okul ve merkezlere ilave olarak
yeni okul veya merkez açmalar› durumunda, yeni aç›lan okul veya merkezden elde edilen kazanç, istisna uygulamas› aç›s›ndan ayr› bir birim olarak de¤erlendirilecektir. Di¤er bir ifadeyle, istisna uygulamas› okul veya
merkez baz›nda yap›lacakt›r.
Örne¤in; Ankara’da 2006 y›l›nda bir
ilkö¤retim okulunu iflletmeye bafllayan Kurum (A)’n›n, 2007 y›l›nda ‹stanbul’da da bir ilkö¤retim okulu açmas› halinde, bu iki okuldan elde edilen kazançlara iliflkin istisna ayr› ayr›
uygulanacakt›r. Dolay›s›yla, Ankara’daki okuldan elde etti¤i kazanç,
2006 - 2010 y›llar›nda, ‹stanbul’da faHakemsiz Yaz›lar
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aliyete geçen okuldan elde edilen kazanç ise 2007 - 2011 y›llar›nda istisnadan yararlanacakt›r.
‹stisna uygulamas› aç›s›ndan, mükelleflerin kay›tlar›n› farkl› y›llarda faaliyete geçen iflletmelerinden elde edilen kazançlar› ayr› ayr› tespit etmeye
imkan verecek flekilde tutmalar› gerekmektedir.
Di¤er taraftan, 625 say›l› Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yeni bir
okul aç›l›fl› olarak tan›mlanmayan,
mevcut okul kapasitesinin geniflletilmesi veya baflka bir binaya tafl›n›lmas› hallerinde istisna uygulamas› söz
konusu olmayacakt›r.
2- ‹stisnadan Yararlanan ‹flletmenin
Sat›lmas› veya Devredilmesi
E¤itim ve ö¤retim istisnas›ndan yararlanan mükelleflerin bu iflletmeleri
baflka bir kuruma devretmeleri halinde, devralan kurum istisnadan befl
hesap dönemi de¤il, faydalan›lmayan
dönem kadar yararlanacakt›r. Örne¤in; (A) Anonim fiirketi 2006 y›l› içinde faaliyete geçen bir özel okulu,
2008 y›l›nda (B) Limited fiirketine
devretmifltir. Bu durumda, (B) Limited fiirketince istisnaya iliflkin flartlar›n yerine getirilmesi halinde, bu özel
okul iflletmesinden 2008, 2009 ve
2010 y›llar›nda elde etti¤i kazançlar
kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Devreden kurum ise söz konusu
okuldan, devir tarihine kadar elde etHakemsiz Yaz›lar
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ti¤i kazançlar için istisnadan yararlanabilecektir.
III- Konuya ‹liflkn Mukteza Örnekleri
III- SONUÇ
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununda yap›lan düzenleme 01.01.2006
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifl oldu¤undan, 01.01.2006
tarihinden itibaren faaliyete geçen
okul ve rehabilitasyon merkezlerinin
kazançlar›, faaliyete geçilen dönemden itibaren 5 vergilendirme döneminde kurumlar vergisinden istisna
olacakt›r. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi tafl›mas›, istisna uygulamas›n›n süresini de¤ifltirmez.Önemli olan mükellef kurumun
faaliyete geçti¤i dönem istisna uygulanmaya bafllayacakt›r.
E¤itim ve ö¤retim istisnas›ndan yararlanan kurumlar›n bu iflletmeleri baflka bir kifli/kuruma devretmeleri halinde, devralan kifli veya kurumun ise,
istisnadan 5 vergilendirme dönemi
de¤il, faydalan›lmayan dönem kadar
yararlanmas› gerekmektedir.
E¤itim istinas›ndan yine 5580 say›l›
Kanun kapsam›nda faaliyet gösteren
özel dershaneler, sürücü kurslar› ve
ö¤renci etüt e¤itim merkezi gibi özel
ö¤retim kurumlar›n›n yararlanmas›
mümkün bulunmamaktad›r.
KAYNAKÇA
Resmi Gazete 14.02.2007 tarih ve 26434 say›.
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VERG‹ KANUNU UYGULAMALARI
AÇISINDAN S‹GORTA fi‹RKETLER‹:
Memifl KÜRK *

I-G‹R‹fi:
ünyan›n geliflmifl ekonomilerinde oldu¤u gibi ülkemizde de sigortac›l›k
sektörü son y›llarda h›zl› bir geliflme göstermifltir. Bu h›zl› geliflmeyle
Türk finans sektörünün bankac›l›ktan sonra ikinci büyük sektörü sigortac›l›k sektörü olmufltur.

D

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›¤›n esas fonksiyonu ileride do¤abilecek risklerin giderilmesi olsa da,
fon yaratmak ve yarat›lan fonlar› çeflitli yat›r›m araçlar› vas›tas› ile ekonomiye
kazand›rmak di¤er önemli bir fonksiyonudur. Sigorta sektörünün yönetti¤i
fonlar, sigortal›n›n gönüllü tasarruflar›yla yarat›lmakta, toplanan primler mali kesime aktar›larak rasyonel alanlarda yat›r›mlara yönlendirilmektedir. Geliflmifl ülkelerin en büyük kurumsal yat›r›mc›lar› aras›nda yer alan sigorta flirketlerinin fonlar›, teminat hesaplar›nda ve hayat fonlar›nda birikmektedir. Bu flekilde sigortac›l›k faaliyetleri sayesinde biriken büyük fonlar, günümüzün geliflmifl ülkelerinin kalk›nmalar›nda dinamik bir rol oynamaktad›r.
Sigortac›l›k sektöründeki h›zl› geliflmeye paralel olarak özellikle son zamanlarda sigorta sektörü ile ilgili yeni kanun ve yönetmelikler ihdas edilmifltir. Bu flekilde sektördeki h›zl› geliflmelere ayak uydurulmaya çal›fl›lm›flt›r.

* Vergi Denetmeni
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Sigorta sözleflmeleri esas itibariyle sigorta flirketleri taraf›ndan yap›lmaktad›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 fi‹RKETLER‹N‹N TAB‹
OLDU⁄U VERG‹LER AÇISINDAN
‹NCELENMES‹:
A-Kurumlar Vergisi Kanununda
Sigorta fiirketleri:
21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren
5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesine göre sermaye flirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu
kurulufllar›, dernek veya vak›flara ait
iktisadi iflletmeler ve ifl ortakl›klar› Kurumlar Vergisi mükellefidir. Bu durumda sigorta flirketleri, ister Anonim
fiirket statüsünde ister kooperatif
statüsünde kurulsun Kurumlar Vergisi mükellefi olup bir hesap dönemi
içinde elde ettikleri kazançlar Kurumlar Vergisine tabidir. Hukuki statüleri
gere¤i Kurumlar Vergisine tabi olan
sigorta flirketleri, bu özellikleri itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uymak
zorundad›rlar
Sigorta flirketlerinin kurumlar vergisi
ile alakal› olarak, di¤er flirketlerden
en önemli fark›, faaliyetleri sonucu
kar ya da zarar›n tespitine yönelik inTemmuz
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dirilebilecek giderlerinden (teknik
karfl›l›klar) kaynaklanmaktad›r. 5520
say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu ile eski 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun konuya iliflkin hükümleri aras›nda önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r. Yap›lan bu düzenlemeler ile sigorta flirketlerinin sigorta mevzuat›na göre ay›rd›klar› teknik karfl›l›klar›n
vergi mevzuat›nca da gider olarak
kabul edilen k›sm› geniflletilmifltir.
Sigorta flirketlerinin ay›racaklar› teknik karfl›l›klarla ilgili son olarak Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karfl›l›klar›na ve Bu
Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin Yönetmelik 7 A¤ustos 2007 Tarihli ve 26606 Say›l› Resmi Gazetede
yay›mlanm›flt›r. Bu Yönetmeli¤in
amac› sigorta ve reasürans flirketlerinin mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini karfl›layacak miktarda teknik
karfl›l›k ay›rmalar›n› sa¤lamak ve bu
karfl›l›klar›n yat›r›laca¤› varl›klara iliflkin usul ve esaslar› düzenlemektir.
Yönetmelik 01.01.2008 tarihinde yürürlü¤e girecektir. Yönetmeli¤e göre,
flirketler matematik karfl›l›k olarak ayr›lan sigorta sözleflmeleri hariç di¤er
sözleflmeler için kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› ay›rmak zorundad›r. Y›ll›k
yenilenen sigorta teminat› içeren bir
y›ldan uzun süreli sigorta sözleflmelerinin, y›ll›k sigorta teminat›na karfl›l›k
gelen primleri için de kazan›lmam›fl
primler karfl›l›¤› ay›racaklard›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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5520 say›l› Kurumlar Vergisi kanununun 8. maddesi e bendinde Sigorta
ve reasürans flirketlerinin bilânço gününde, hükmü devam eden sigorta
sözleflmelerine ait olup, afla¤›da belirtilen teknik karfl›l›klar› ticari kazanc›n
tespitinde indirim konusu yapabilece¤i aç›klanm›flt›r.
1) Muallak hasar ve tazminat karfl›l›klar›; tahakkuk etmifl ve hesaben tespit edilmifl hasar ve tazminat bedelleri veya bu hesap yap›lmam›flsa hasar
ve tazminat›n ve bunlarla ilgili tüm
masraflar›n tahmini de¤erleri ile gerçekleflmifl, ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri ve bunlara
iliflkin masraflardan, reasürör pay›
düflüldükten sonra kalan tutar ile
saklama pay›na isabet eden muallak
hasar karfl›l›¤› yeterlilik farklar›ndan
oluflur.
26.12.1994 tarih ve 22153 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan “ Sigorta ve
Reasürans fiirketlerinin kurulufl ve Çal›flma Esaslar› Yönetmeli¤i”nin 25 inci
maddesine göre; Sigorta ve reasürans flirketleri, tahakkuk etmifl ve hesaben tespit edilmifl ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari
hesap döneminde fiilen ödenmemifl
hasar ve tazminat bedelleri veya bu
bedel hesaplanamam›fl ise tahmini
bedelleri ile gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri için muallak hasar ve tazminat
karfl›l›¤› ay›rmak zorundad›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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2004 y›l›ndan itibaren Hazine Müsteflarl›¤›'n›n 10.12.2005 tarih, 75762
say›l› genelgesi ile muallâk hasar karfl›l›¤› tutar›na Rapor Edilmemifl Hasarlar Karfl›l›¤› ad› alt›nda bir karfl›l›¤›n
daha ilave edilmesi gerekti¤i belirtilmifltir. Rapor Edilmemifl Hasarlar Karfl›l›¤›, önceki y›lda hasar ya da vefat
gerçekleflmifl olmas›na ra¤men, çeflitli nedenlerle bildiriminin ertesi y›llara
sarkmas› nedeniyle dosyas› takip
eden y›lda aç›lm›fl olan hasarlar›n,
prim üretimine oranlar›n›n geçmifl y›llara göre a¤›rl›kl› ortalamas› ile hesaplanan karfl›l›k gideridir.
Ancak bu karfl›l›k 5422 say›l› KVK’nun
14/4 maddesinde yap›lan tan›mlamaya dahil olmad›¤›ndan sigorta flirketlerince yap›lan kurumlar vergisi
hesaplamalar›nda bu karfl›l›klar vergi
matrah›n›n tespitinde ilave kalem olarak dikkate al›nm›flt›r. Bununla birlikte Maliye Bakanl›¤›’n›n Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli¤i’ne hitaben
yazm›fl oldu¤u 15.02.2005 tarih ve
7250 say›l› özelgede, vuku bulmufl
fakat ihbar› yap›lmam›fl hasarlar
(IBNR) için ayr›lan karfl›l›klar›n, dönemsellik ilkesi gere¤i vergilendirme
dönemine iliflkin kazanc›n beyan edilece¤i tarihe kadar flirkete bildirilen
hasarlar için ayr›lan k›sm›n›n gider
kaydedilmesine imkan verilmifltir.
Buna göre sigorta flirketleri de söz
konusu karfl›l›klar›n kurumlar vergisi
beyannamesi verilen tarihe kadar
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gerçekleflen k›sm›n› kurumlar vergisi
hesab›ndan indirim konusu yapm›fllard›r.

hesaplara aktar›lmak suretiyle kurumlar vergisi matrah›ndan gider olarak indirilmesine olanak sa¤lanm›flt›r.

5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “‹ndirilecek Giderler” bafll›kl›
8. maddesinde yap›lan düzenleme ile
Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan belirlenen istatistiki yöntemler esas al›narak hesaplanan rapor edilmemifl hasar karfl›l›klar›n›n herhangi bir ihbar
süresi s›n›rlamas› söz konusu olmaks›z›n gider yaz›lmas› ilkesi kabul edilmifltir.

3) Hayat sigortalar›nda matematik
karfl›l›klar, her sözleflme üzerinden
ayr› ayr› hesaplan›r. Karfl›l›klar›n, gelirleri vergiden istisna edilmifl olan
menkul k›ymetlere yat›r›lan k›sm›na
ait faiz ve kâr paylar›, giderler aras›nda gösterilemez.

2) Kazan›lmam›fl prim karfl›l›klar›; yürürlükte bulunan sigorta sözleflmeleri
için tahakkuk etmifl primlerden, komisyonlar düflüldükten sonra kalan
tutar›n gün esas›na göre bilânço gününden sonraya sarkan k›sm›ndan,
ayn› esasa göre hesaplanan reasürör
pay›n›n düflülmesinden sonra kalan
tutard›r. Ancak bu tutar, nakliyat emtia sigortalar›nda, y›ll›k primin komisyon düflüldükten sonraki tutar›ndan
flirketlerin kendi saklama paylar›nda
kalan›n›n % 25'ini geçemez. Kazan›lmam›fl prim karfl›l›¤›n›n gün esas›na
göre hesaplanmas› mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon ifllemlerinde 1/8 yöntemi uygulanabilir.
‹lgili madde ile gelecek y›llar›da kapsayacak flekilde düzenlenmifl sigorta
poliçelerine ait primlerin sadece içinde bulunulan y›la iliflkin bulunmamas› sebebiyle izleyen y›la iliflkin prim tutarlar›n›n karfl›l›k ayr›larak geçici pasif
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Matematik Karfl›l›klar, hayat sigortalar›nda tahsil edilen primlerden ayr›lan karfl›l›klar ile bu karfl›l›klara yürütülen faizlerden oluflmaktad›r. Her
sözleflme üzerinden ayr› ayr› hesaplan›r. Madde hükmüne göre, prim art›
faizden oluflan matematik karfl›l›klar›n gider yaz›lmas› öngörülmüfl iken
bu tutarlar›n, vergiden istisna edilmifl
menkul k›ymetlere yönlendirilmeleri
durumunda, bunlara iliflkin olarak tahakkuk ettirilen faizlerin matrahtan
düflülmesine müsaade edilmemifltir.
4) Deprem hasar karfl›l›klar›; yang›n
ve mühendislik sigorta branfllar›nda
verilen deprem teminat› karfl›l›¤›nda
al›nan ve flirketlerin kendi saklama
paylar›nda kalan primlerin 21/12/1959
tarihli ve 7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanununun 25 inci maddesi uyar›nca hesaplanan k›sm› ile önceki hesap dönemlerinde ayr›lan karfl›l›klar›n
yat›r›ld›¤› fonlar›n gelirleri toplam›ndan oluflur. Deprem hasar karfl›l›¤›
hesab›na intikal ettirilen primler, bu
Kanunun uygulamas›nda kazan›lmaHakemsiz Yaz›lar
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m›fl prim karfl›l›¤› hesaplamas›na konu edilmez.

gorta teknik karfl›l›klar›, ertesi bilânço
döneminde aynen kâra eklenir

7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanunu’nun 25. maddesine göre ayr›lan
Deprem Hasar Karfl›l›klar›; Sigorta ve
reasürans flirketlerinin yang›n ve mühendislik sigorta branfllar›nda verilen
deprem teminat› karfl›l›¤›nda ald›klar›
ve kendi saklama paylar›nda kalan
primlerle bu primlerin net gelirleri
üzerinden hesaplad›klar› ve on befl y›l
süre ile ay›rmak zorunda olduklar›
karfl›l›klard›r.

B-Gelir Vergisi Kanununda Sigorta
fiirketleri:

Sigorta Murakabe Kanununda deprem hasar karfl›l›¤›n›n öngörülmesindeki amaç, büyük hasarlara yol açan
depremlere karfl›, sigorta ve reasürans flirketlerinin haz›rl›kl› ve ihtiyatl›
olmalar› için flirket içinde kullan›lmaya haz›r bir fon tutulmas›n› temin etmektir.
Deprem hasar karfl›l›klar› eski 5422
say›l› KVK’nun 14. maddesinde s›ralanan sigorta teknik karfl›l›klar› içerisinde yer almad›¤› halde yeni 5520 say›l› KVK’nun 8. maddesinde deprem
hasar karfl›l›klar› da indirilecek giderler aras›nda say›lm›flt›r.
Deprem hasar karfl›l›klar›n›n gider
kayd›na iliflkin bu düzenleme ile birlikte sigorta mevzuat›na paralel olarak deprem primleri üzerinden kazan›lmam›fl prim karfl›l›¤› hesaplamas›na izin verilmemifltir.
5) Bir bilânço döneminde ayr›lan siHakemsiz Yaz›lar
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Yukar›da aç›kland›¤› üzere sigorta flirketleri Kurumlar vergisine tabidirler.
Ancak sigorta sözleflmeleri esas olarak sigorta flirketleri taraf›ndan yerine getirilmekle birlikte bu sözleflmelerin büyük bir bölümü sigorta flirketlerine ba¤›ml› olarak çal›flan sigorta
acenteleri taraf›ndan yap›lmaktad›r.
2 tip sigorta Acentesi bulunmaktad›r.
Bunlar Asli (A tipi) Sigorta Acentesi
ve Tali (B tipi) sigorta Acentesidir.
7397 say›l› Sigorta Murakebe Kanununun 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.” Tali acentelik tesisi için sigorta
flirketinin yaz›l› izni gerekmektedir
Sigorta flirketlerine ba¤›ml› olarak çal›flan sigorta acentelerinin(Asli ve Tali
sigorta acenteleri) flirket olmamalar›
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flart›yla vergilendirilmeleri Gelir Vergisi kanununa göredir.
Gelir Vergisi Kanununda sigorta flirketleri ile ilgili uygulama alan› özellikle vergi tevkifat› bafll›kl› 94. maddesinde hüküm bulmaktad›r. Sigorta
flirketleri, Kanunun 94. maddesine
göre, afla¤›da belirtilen ifllemlerinden
gelir vergisi tevkifat› yapmak zorundad›rlar:
-Hizmet erbab›na ödenen ücretler ile
ayn› kanunun 61' inci maddede yaz›l›
olup ücret say›lan ödemelerden
-Yapt›klar› serbest meslek iflleri dolay›s›yla bu iflleri icra edenlere yap›lan
ödemelerden
-Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde yaz›l› mal ve haklar›n kiralanmas› karfl›l›¤› yap›lan ödemelerden
-GVK’nun 94/6.maddesine göre da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n maddede
belirtilen kar paylar›ndan
- Sigorta eksperlerine ödenen ücretlerden
Yine 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin 15. bendine göre emeklilik ve sigorta flirketleri taraf›ndan yap›lan afla¤›daki ödemelerin
menkul sermaye ›rad› olarak kabul
edilece¤i belirtilmifltir.
a) On y›l süreyle prim, aidat veya katk› pay› ödemeden ayr›lanlara yap›lan
ödemeler,
b) On y›l süreyle katk› pay› ödemifl olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteTemmuz
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minden emeklilik hakk› kazanmadan
ayr›lanlar ile di¤er sand›k ve sigortalardan on y›l süreyle prim veya aidat
ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya
tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr›lanlara yap›lan ödemeler,
c) Bireysel emeklilik sisteminden
emeklilik hakk› kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye
gibi zorunlu nedenlerle ayr›lanlara
yap›lan ödemeler.
C-Sigorta fiirketlerinin Katma De¤er
Vergisi Karfl›s›ndaki Durumu
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 17/4-e maddesine göre
banka ve sigorta muameleleri Vergisi
kapsam›na giren ifllemler ile sigorta
acente ve prödüktörlerinin sigorta
muamelelerine iliflkin ifllemleri, Katma De¤er Vergisinden istisna tutulmufltur.
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.
6802 say›l› Gider Vergisi Kanunu gere¤ince sigorta flirketlerinin yapt›klar›
muameleler dolay›s›yla kendi lehlerine kalan paralar Banka ve Sigorta
Hakemsiz Yaz›lar
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muameleleri vergisine tabidir. 3065
say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 17/4-e maddesine göre banka ve sigorta muameleleri Vergisi
kapsam›na giren ifllemler KDV’den istisnad›r. Buna göre sigorta flirketlerinin Katma De¤er Vergisi mükellefiyeti bulunmamaktad›r.
Yine 3065 say›l› KDV Kanununun
17/4-e maddesinde sigorta flirketlerine ba¤›ml› olarak çal›flan sigorta
acentelerinin sigorta muamelelerine
iliflkin ifllemlerinin KDV’den istisna oldu¤u belirtilmifltir. Asli sigorta acenteleri sadece sigorta arac›l›k ifllemi yapabilece¤inden( 7397 say›l› Sigorta
Murakebe Kanunu 9. maddesi ile asli acentelerin baflka ticari faaliyette
bulunmalar› yasaklanm›flt›r.) KDV’den
istisna k›l›nm›fllard›r. Tali sigorta
acenteleri ise asli sigorta acentelerinden farkl› olarak baflka ticari faaliyette bulunabilirler. Tali sigorta acentelerinin sigorta muamelerine iliflkin ifllemleri KDV’den muaf, baflka ticari
faaliyetleri ise konusuna girdi¤i takdirde KDV’ye tabidir.
Di¤er taraftan, reasürans ifllemleri
nedeniyle reasürans flirketlerine aktar›lan primler, sigorta flirketince sigortal›dan al›nd›¤› s›rada vergilendirilmifl
bulundu¤undan, prim aktarma ifllemleri ayr›ca katma de¤er vergisine tabi
de¤ildir

Hakemsiz Yaz›lar
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D-Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi (BSMV) Aç›s›ndan Sigorta
fiirketleri:
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.
‹lgili kanun maddesi gere¤ince sigorta flirketleri BSMV mükellefidirler. Asli sigorta acentelerin sözleflme yapma ve prim tahsil etme yetkileri olmas› nedeniyle bu ifllemlerden dolay›
kendi lehlerine kalan paralar Banka
ve Sigorta Muameleleri vergisine tabidir. Ancak tali acenteler sözleflme
yapma ve prim tahsil etme yetkilerinin olmamas› sadece arac›l›k ifllemi
yapmalar› nedeniyle Banka ve sigorta
muameleleri vergisine tabi de¤ildirler. Sigorta acentesinin yapm›fl oldu¤u sigorta karfl›l›¤›nda müflteriden ald›¤› primler BSMV’ye tabi oldu¤undan bu flekilde BSMV’ye tabi tutulan
primlerin arac›l›k komisyonu olarak
tali acentelere aktar›lan k›s›mlar› tekrar BSMV’ye tabi tutulmamaktad›r.
Kanunun 47. maddesine göre, sigorta flirketlerinin bir ay içerisindeki vergiye tabi ifllemlerini, 46. maddede
belirtilen bilgilerin yer ald›¤› beyannaTemmuz
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me ile izleyen ay›n 15. günü akflam›na kadar ifllemlerin yap›ld›¤› yer vergi
dairesine beyan etmeleri gerekmektedir. fiirketler, çeflitli vergi dairelerinin bulundu¤u yerlerdeki ifllemleri
için ayr› ayr› vergi beyannameleri vermelidir. Herhangi bir vergi döneminde vergilendirilecek ifllem yapmam›fl
olan yükümlüler de beyanname vermek zorundad›r.
BSMV’nin nispeti Kanunda % 15 olarak belirtilmifl olup, Bakanlar Kurulu
bu oran›n› % 1’e kadar indirmeye ve
% 15 oran›n› aflmamak üzere yeniden tespite yetkilidir. Bakanlar Kurulu kendisine tan›nan bu yetkiyi en
son 16.8.1991 tarih ve 20962 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan 12.8.1991
tarih ve 91/2072 say›l› karar›yla kullanm›fl ve BSMV genel oran›n› % 5
olarak belirlemifltir.
28.03.2007 tarihli ve 5615 say›l› Gelir Vergisi Kanunu ve Baz› Kanunlarda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanunun
17 nci maddesi ile 13/7/1956 tarihli
ve 6802 say›l› Gider Vergileri Kanununun 31 inci maddesinde yap›lan
düzenleme ile, iptal edilen sigorta
muamelelerine iliflkin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulamas›nda de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
De¤ifliklik yap›lmadan önceki uygulamada; iptal edilen sigorta muamelelerine ait mebla¤lar›n vergi matrah›ndan indirilebilmesi için sigorta poliçelerinin düzenlenme ve iptal tarihlerinin ayn› vergilendirme dönemi içerisinde olmas› gerekmekteydi. Dolay›Temmuz
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s›yla, sigorta muamelelerinin yap›ld›¤› dönemden sonra gerçekleflen poliçe iptalleri nedeniyle iptal edilen muamelelere iliflkin BSMV'nin, mahsuben iadesi mümkün de¤ildi.
Yap›lan de¤ifliklik flu flekildedir: "Sigorta flirketleri, iptal ettikleri sigorta
muamelelerine iliflkin vergileri (yaln›zca iptal tarihinden sonraki döneme
ait olan k›sm›), iptalin gerçekleflti¤i
dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu dönemde indirilemeyen
vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu yap›labilir."
Bu maddeye göre, sektörde uzun süredir tart›flma konusu olan bir konu
daha net hale getirilmifltir. Sigorta
flirketleri iptal ettikleri poliçelere iliflkin BSMV’nin iptal tarihinden sonraki
döneme ait olan k›sm›n›, iptalin gerçekleflti¤i dönem için hesaplanan
BSMV’den indirebilecekler ve söz konusu dönemde indirilemeyen vergilerin bulunmas› durumunda, ilgili tutarlar› izleyen dönem beyannamelerinde indirim konusu yapabileceklerdir.
E- Yang›n Sigorta Vergisi (YSV)
Sigorta flirketleri yapt›klar› yang›n sigortalar› nedeniyle yang›n sigorta
vergisine tabi olup ilgili verginin yat›r›laca¤› yer ba¤l› olduklar› belediyelerdir.
2464 Say›l› Belediye Gelirleri Kanunu’nun 5. Bölümü 40. maddesi ve takip eden maddelerinde yang›n sigorta vergisi ile ilgili hükümler düzenlenHakemsiz Yaz›lar
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mifltir. Kanunun ilgili madde hükümleri flu flekildedir; Belediye s›n›rlar› ve
mücavir alanlar içindeki menkul ve
gayrimenkul mallar için yap›lan yang›n sigortalar› dolay›s›yla al›nan primler; Yang›n Sigortas› Vergisine tabidir. Yang›n Sigortas› Vergisini, sigorta flirketleri ödemekle mükelleftir.
Yang›n Sigortas› Vergisinin matrah›,
yap›lan yang›n sigorta muameleleri
dolay›s›yla al›nan primlerin tutar›d›r.
Yang›n Sigortas› Vergisinin nispeti
yüzde 10'dur.
F- Trafik Hizmetleri Gelifltirme Fonu
Trafik Hizmetleri Gelifltirme Fonu,
19.07.1998 tarih ve 23407 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan Trafik Hizmetleri Gelifltirme Fonu Yönetmeli¤i
ile oluflturulmufltur. 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununun de¤iflik
91inci maddesine göre motorlu araç
iflletenlerin, bu kanunun 85 inci maddesinin birinci f›kras›na göre olan sorumluluklar›n›n karfl›lanmas›n› sa¤lamak üzere mali sorumluluk sigortas›
yapt›rmalar› zorunludur. Sigorta yapt›ranlar›n, sigorta flirketlerine ödeyecekleri sigorta priminin tutar› üzerinden % 5'i oran›ndaki miktar bu fona
aktar›l›r.
G- Sigorta ve Reasürans ile emeklilik
flirketlerine, 'teminat tesis etme'
zorunlulu¤u
07 A¤ustos 2007 tarihli Resmi Gazete yay›mlanan 26606 say›l› Hazine
Müsteflarl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirHakemsiz Yaz›lar
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ketlerinin Mali Bünyelerine ‹liflkin Yönetmelik ile Sigorta flirketleri ile hayat
ve ferdi kaza branfl›nda faaliyet gösteren emeklilik flirketlerine, Türkiye'de akdetmifl olduklar› sigorta sözleflmelerinden do¤an taahhütleriyle
orant›l› olarak teminat tesis etme zorunlulu¤u getirilmifltir.
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Mali Bünyelerine ‹liflkin Yönetmelik ile sigorta ve reasürans ile
emeklilik flirketlerinin mali bünyelerini
ilgilendiren hususlar ile sigortal›lar›n
hak ve menfaatlerinin korunmas›n›
teminen al›nacak tedbirlere ve mali
bünye zafiyeti bulunan flirketler için
yap›lacak ifllemlere iliflkin usul ve
esaslar düzenlenmifltir.
Yönetmelikle, sigorta flirketleri ile hayat ve ferdi kaza branfl›nda faaliyet
gösteren emeklilik flirketlerine, Türkiye'de akdetmifl olduklar› sigorta sözleflmelerinden do¤an taahhütleriyle
orant›l› olarak teminat tesis etme zorunlulu¤u getirildi.
Buna göre, hayat d›fl› sigorta branfllar› için minimum garanti fonu, sermaye yeterlili¤i hesaplama döneminde
teminat olarak tesis edilecek. Ancak,
minimum garanti fonu, asgari kurulufl sermaye miktarlar› toplam›n›n üçte birinden az olamayacakt›r.
Yeni kurulan sigorta flirketleri, ilk sermaye yeterlili¤i hesaplama dönemine
kadar ödenmifl sermayelerinin yüzde
33'ü tutar›nda teminat tesis edecekler. Hazine Müsteflarl›¤›, ilgili kanuna
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göre ifllem yap›lan flirketler ile tasfiye
halinde olan veya yeni sözleflme yapma yetkisi kald›r›lan bir sigorta veya
emeklilik flirketinin belirli bir tarih itibar›yla teminat miktar›n› yeniden belirleyebilecek. Bu durumda teminat
aç›¤› olmas› halinde ilave teminat bir
ay içinde tesis edilecek.
Teminat olarak gösterilen YTL ve dövizlerle finansal varl›klar, Türkiye'de
faaliyet gösteren bankalar›n Türkiye'de bulunan flubelerine veya ‹MKB
Takas ve Saklama Bankas› A.fi. nezdinde Hazine Müsteflarl›¤› ad›na bloke edilecek. Hayat d›fl› ve hayat branfl› için tesis edilen teminatlar ayr› ayr›
izlenecek. Hayat branfl›ndaki tahsilat›
aflacak flekilde bu branfla ait teminat
olarak gösterilen ve bloke edilen varl›klar›ndan, afl›lan miktar dahilinde
Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan uygun
görülecek k›s›m serbest b›rak›lacak.
Teminatlar, Hazine Müsteflarl›¤›n›n
izni olmaks›z›n hiçbir suretle iade olunamayacak, ancak bloke k›ymetlerin
efl de¤er bir k›ymetle de¤ifltirilmesinde Müsteflarl›k izni aranmayacak.
H- Türkiye Sigorta ve Reasürans
fiirketleri Birli¤i Bünyesinde
Oluflturulan Güvence hesab›:
26 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 26594 say›l› yönetmelik ile Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli¤i bünyesinde Güvence Hesab› oluflturulmufltur. Sigorta flirketlerinin ödedi¤i kat›l›m paylar›ndan oluflacak hesaba, kazalarda
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bedensel ve maddi zarar görenler
baflvurabilecektir.
‹lgili yönetmelikte belirtilen görevleri
yerine getirmek üzere, Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli¤i bünyesinde, tüzel kiflili¤e haiz Güvence
Hesab› kurulacakt›r.
Hesaba gelir sa¤lamak amac›yla, sigorta flirketleri her y›l, zorunlu sigortalar için tahsil ettikleri toplam safi
primlerin yüzde 1'i oran›nda, motorlu
araçlar›n zorunlu mali sorumluluk sigortas›na dair Avrupa Sözleflmesi
uyar›nca düzenlenen Yeflil Kart Sigortas› için tahsil ettikleri toplam safi
primlerin binde 5'i oran›nda kat›lma
pay› ödeyecektir. Zorunlu sigorta
yapt›ranlar, safi primlerinin yüzde 2'si
oran›nda, Yeflil Kart Sigortas› yapt›ranlar safi primlerinin binde 5'i oran›nda Güvence Hesab› için ayr›ca sigorta flirketine kat›lma paylar› ödeyeceklerdir.
III-SONUÇ:
Sigortac›l›k sektörü son y›llarda h›zl›
bir geliflme göstermifltir. Sigortac›l›k
ifllemlerini gerçeklefltiren sigorta flirketlerinin (ve bunlara ba¤l› olarak çal›flan sigorta acentelerinin) vergi kanunlar› karfl›s›ndaki durumu di¤er
sektörlere göre biraz daha farkl›d›r.
Bu konuda yaz›m›z›n ikinci k›sm›nda
gerekli aç›klamalar yap›lm›flt›r.
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TEC‹L VE TAKS‹TLEND‹RME
UYGULAMASI
Cengiz SAZAK*

I-G‹R‹fi
mme idarelerinin alacaklar›n›n kanunlarda yer verilen sürelerde ödenmesi (tahsili) esast›r. Ancak ödeme zorlu¤una düflen mükellefleri bulunduklar› zor durum hali de dikkate al›narak ve mevcut durumlar›n› daha
da zorlaflt›rmamak amac›yla 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanunun 48. maddesi ile mükelleflere ödeme kolayl›¤› sa¤layan
“Tecil” müessesi düzenlenmifltir.

A

6183 say›l› kanunun 48.maddesi “(3209 say›l› Kanunun 1'inci maddesiyle de¤iflen f›kra) Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmufl mallar›n paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok
zor duruma düflürecekse, borçlu taraf›ndan yaz› ile istenmifl ve teminat gösterilmifl olmak flart›yla alacakl› amme idaresince veya yetkili k›laca¤› makamlarca; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masraf›,
vergi cezas›, para cezas› ve gecikme zamm› alacaklar› iki y›l›, bu alacaklar d›fl›nda kalan amme alacaklar› ise befl y›l› geçmemek üzere ve faiz al›narak tecil olunabilir.
(2975 say›l› Kanunun 6'›nc› maddesiyle eklenen f›kra) Borcunun tecilini
talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu borçlar›n› reddin tebli¤i tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alaca¤› ödendi¤i tarihe kadar faiz al›nmak suretiyle tecil olunur.
Tecil selahiyetini kullanacak ve bu selahiyeti devredecek olanlar Devlete ait
amme alacaklar›nda ilgili vekiller, vilayet hususi idarelerine ait amme alacaklar›nda valiler, belediyelere ait amme alacaklar›nda belediye reisleridir.
Teminat, asli ve fer'i amme alacaklar›n› karfl›layacak miktarda olur. Haciz ya* Maliye Bakanl›¤› Kayseri Vergi Dairesi Bflk. Vergi Denetmeni
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p›lm›flsa mahcuz mal de¤eri tutar›nca teminat yerine geçer.
Tecilde taksit zamanlar› ve di¤er
flartlar tecile selahiyetli makamlarca
tespit olunur.
Tecil flartlar›na riayet edilmemesi, de¤erini kaybeden teminat›n veya
mahcuz mallar›n tamamlanmamas›
veya yerlerine baflkalar›n›n gösterilmemesi hallerinde amme alaca¤›
muaccel olur.
(4108 say›l› kanunun 13'üncü
maddesiyle eklenen hüküm) Tecil
edilen amme alaca¤›n›n gecikme
zamm› tatbik edilmeyen alacaklardan olmas› halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.”
hükmünü içermektedir.
Yasa metninden anlafl›laca¤› üzere
kamu alaca¤›n›n taksitlendirilerek tecil edilmesi uygulamas› bir dizi bürokratik ifllem sonucunda gerçekleflmektedir. Tecil ve taksitlendirme iflleminin uygulanmas›na ise Genel Tebli¤
ve ‹ç Genelgeler yön vermektedir. Bu
çal›flmam›zda 30.06.2007 tarih ve
26568 say›l› Resmi Gazetede Seri: A
No:1 say› numaral› Tahsilat Genel
Tebli¤i ve Tahsilat ‹ç Genelgelerindeki düzenlemeler göz önünde bulundurarak Tecil ve Taksitlendirme uygulamas›n›n ele alaca¤›z.
II-TEC‹L UYGULAMASI
1.Tecil Kapsam›na Giren Alacaklar
6183 say›l› yasan›n 48.maddesi …….
” vergi, resim, harç, ceza tahkik ve
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takiplerine ait muhakeme masraf›,
vergi cezas›, para cezas› ve gecikme
zamm› alacaklar› iki y›l›, bu alacaklar
d›fl›nda kalan amme alacaklar› ise
befl y›l› geçmemek üzere ve faiz al›narak tecil olunabilir.” hükmü ile tecil
olunabilecek kamu alacaklar belirlenmifltir.
Hangi tür kamu alacaklar›n›n tecil
edilemeyece¤i 11.05.2007 tarih ve
2007/3 Seri nolu Tahsilat ‹ç Genelgesi ile belirlenmifltir. Buna göre;
• Katma De¤er Vergisi
• Geçici Vergi
• Özel Tüketim Vergisi
• Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
• Özel ‹letiflim Vergisi
• Motorlu Tafl›tlar Vergisi ve Motorlu
Tafl›tlar Vergisine ait gecikme zamm›
• Harçlar (‹kmalen tarhiyata dayanan
tapu harçlar› hariç) Fonlar
• Ecrimisil
• Trafik Para Cezas›
• E¤itime Katk› Pay› ve E¤itime Katk›
Pay›na ait gecikme zamm›
• Ekonomik kay›plar› gidermek ve istikrar› sa¤lamak amac›yla muhtelif
Kanunlarla ihdas edilen ek vergilerden olan alacaklar tecil edilmeyecektir.
2.Tecile Yetkili Makam ve Süre
11.05.2007 tarih ve 2007/3 Seri nolu Tahsilat ‹ç Genelgesi ile 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanunun 48 inci maddesiHakemsiz Yaz›lar
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ne istinaden ekonomik ve mali zorluklar içinde bulunduklar›n› belirterek tecil
talebinde bulunan mükelleflerin bu taleplerinin biran önce incelenerek karara ba¤lanmas› ve kamu alacaklar›n›n daha etkin bir biçimde tahsil edilmesi
amac› ile Vergi Dairesi Baflkanl›klar›, Defterdarl›klar ve Vergi Dairelerine tan›nan tecil ve taksitlendirme yetkisi;
a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl›¤› için,
b) Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir Vergi Dairesi Baflkanl›klar› için,
c) Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Baflkanl›klar› için,
d) Di¤er Vergi Dairesi Baflkanl›klar› için,
e) Defterdarl›klar için,
f) Ba¤›ms›z Vergi Daireleri için,
g) Ba¤l› Vergi Daireleri için,

2.000.000,00 YTL
1.500.000,00 YTL
1.000.000,00 YTL
750.000,00 YTL
400.000,00 YTL
60.000,00 YTL
30.000,00 YTL

olarak yeniden belirlenmifltir.
Ba¤›ms›z vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutar›; (b) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Baflkanl›klar›na ba¤l› vergi daireleri için iki kat (180.000,00
YTL), (c) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Baflkanl›klar›na ba¤l› vergi daireleri
için bir kat (120.000,00 YTL) artt›r›larak uygulan›r.
Vergi Dairesi Baflkanl›klar› ve Defterdarl›klar, yap›lacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil müracaat tarihinden itibaren azami 18 ayl›k süre afl›lmayacak flekilde tecile, ba¤›ms›z vergi daireleri ve ba¤l› vergi dairelerinin yapacaklar› tecillerde 18 ay› aflmamak kofluluyla verebilecekleri azami süreyi belirlemeye
yetkili k›l›nm›flt›r.
Tutar itibar›yla Vergi Dairesi Baflkanl›klar›na ve Defterdarl›klara tan›nan tecil
ve taksitlendirme yetkisini aflan talepler; mükellefin eksiksiz olarak doldurmas› gereken "Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve De¤erlendirme Formu" ile
birlikte tecili talep edilen borcun ayr› ayr› nev'i, vadeleri, tutar› ve gerekli görülen di¤er bilgilere de yer verilmek suretiyle en geç 5 gün içinde Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na gönderilir ve tecil ve taksitlendirmede yetki Gelir ‹daresi Baflkal›¤›na aittir.
3.Tecilin fiartlar›:
3.1. Yaz›l› Talep
6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesine göre tecil yap›labilmesi için borçlunun
yaz›l› müracaat› flartt›r. Borçlu bu müracaat› bizzat yapabilece¤i gibi kanuni
temsilcileri veya bu konuda özel olarak vekalet verilen kifliler marifetiyle de
yapabilir.
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Tecile yetkili olan makamlar, tecil yetkilerini kullan›rken; Borçlunun talep
dilekçesinde belirtti¤i taksit süresinden daha uzun taksit süresi vermemektedir. Tecil talebinde bulunan
borçlular›n bu durumu göz önünde
alarak taksitlendirme talebinde bulunmal›d›rlar.
3.2.Teminat Gösterilmesi
Tecilin yap›lmas› s›ras›nda amme alaca¤›n›n tecil dolay›s›yla tehlikeye girmemesi amac›yla borçludan teminat
al›nmas› kanunda say›lan tecil flartlar›
aras›ndad›r. Teminat›n al›nmas›nda
öncelikle 6183 say›l› Kanunun 10 uncu maddesindeki maddi teminat›n
aranmakta, borçlu maddi teminat
gösteremedi¤i takdirde 11 inci maddeye göre flahsi kefalet, tahsil dairesince uygun görülmesi flart›yla, teminat olarak kabul edilmektedir.
Teminat olarak gösterilen mallar›n,
tecil süresi içinde de¤erini tamamen
veya k›smen kaybetmesi halinde, yerine baflka bir de¤erin teminat olarak
gösterilmesi veya mevcut teminat›n
tamamlanmas› gerekir. Aksi durumda
tecil flartlar› ihlal edildi kabul edilir ve kamu alaca¤› yeniden muaccel hale gelir.
3.3.Mükellefin ‹yi Niyetli Olmas›
ve Zor Durum Hali
Amme idarelerinin alacaklar›n›n kanunlarda yer verilen sürelerde ödenmesi (tahsili) esast›r. Ancak, alacakl›
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ma ya da icray› devam ettirme hallerinin varl›¤›nda borçlunun “çok zor”
durumda kalaca¤›n› öngörür ve takdir ederlerse 6183 say›l› kanunun
48.maddesindeki flartlarla amme alaca¤›n› tecil edebilirler. Tecil, talep
edilmesi halinde alacakl› amme idareleri veya tahsil daireleri taraf›ndan zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken bir ifllem de¤ildir.
Tecilin yap›lmas› s›ras›nda amme alaca¤›n›n tecil dolay›s›yla tehlikeye girmemesi, teminat alt›na al›nmas› flartlar› göz önünde bulundurulaca¤› gibi, “çok zor” durumun takdirinde de
icra takibine bafllan›lmas› ya da takibin devam› halinde borçlunun gelir
kaynaklar›n›n ortadan kalkmas›na ya
da faaliyetlerinin devam›n›n engellenmesine sebebiyet verilip verilmedi¤inin de bir ölçü olarak göz önünde
bulundurularak tecile yetkili makamlarca borçlunun “zor durumda” olup
olmad›¤›na karar verilmektedir.
Kanunun tecil için öngördü¤ü flartlardan borç ödemede iyi niyet sahibi olma flart› da tecil taleplerinin de¤erlendirilmesi s›ras›nda tecile yetkili makamlarca göz önünde bulundurulmakta ve öteden beri borç ödeme
al›flkanl›¤› bulunmayan borçlular›n
önerdikleri ödeme planlar›n›n gerçekçi olmad›¤› kanaatine ulafl›lan hallerde tecil talepleri, çok zor durumda olmalar› halinde dahi, kabul edilmemektedir. Kamu borçlular›nda aranan iyi niyet sahibi olma flart› ile köHakemsiz Yaz›lar
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tü niyetli borçlulular›n tecil müessesinden yararlanarak kamu alaca¤›n›n tahsilini tehlikeye sokmalar› engellenmek istenmifltir.
3.4.Tecil Faizi
Tecil edilen amme alacaklar› üzerinden tecil faizi hesaplan›r ve tecil edilen
amme alaca¤› ile birlikte ödenir. Tecil edilecek kamu alacaklar› gecikme zamm› uygulanan alacaklardan olmas› halinde tecil için müracaat tarihine kadar
gecikme zamm› uygulanmas›na devam edilir. Ancak tecil baflvurusu kabul
edilirse kamu alaca¤› için müracaat tarihinden itibaren tecil faizi uygulan›r ve
gecikme zamm› uygulamas›na bu tarih itibariyle son verilir.
6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanl›¤›na verilen yetkiye istinaden belirlenen ve 28.04.2006 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) uygulanmakta olan y›ll›k tecil faizi oran› %24’dür.
Tecil faizi oran› y›ll›k olarak belirlenmektedir. Tecil faizi; basit faiz usulü uygulanarak ve müracaat tarihinden ödeme tarihine (bu tarihler dahil) kadar geçen günler için, ödenecek taksit tutarlar› üzerinden hesaplanmaktad›r. Amme borçlusunun, vade tarihinden önce ya da vade tarihinde yapt›¤› müracaatlar üzerine tecil edilen amme alacaklar›na uygulanacak tecil faizinin hesaplanmas›nda ise, vade gününü takip eden tarih esas al›n›r.
Seri:A No:1 say› numaral› Tahsilat Genel Tebli¤inde tecil faizinin hesaplanmas›nda kullan›lacak basit faiz usulü formülü afla¤›daki gibi olaca¤› aç›klamas›
yap›lm›flt›r.
Taksit Tutar› X Y›ll›k Tecil Faizi Oran› X Gün Say›s›
Tecil Faizi =
36.000
Tecil faizi her taksit için ayr› ayr› hesaplanacak ve taksitin ödeme gününde kamu alaca¤›n›n asl› ile birlikte ödenecektir. Tecil faizi borcun tamam› üzerinden de¤il, her taksit için öngörülen tutar üzerinden ve her taksit için müracaat tarihi esas al›narak ve ödeme günü dahil geçen gün say›s› belirlenerek
hesaplan›r.
3.5.Yetkili Makamca Tecil Talebinin Uygun Bulunmas›
Tecili ve taksitlendirmeyi yapacak makamlar, tecil flartlar›na göre tayin ettikleri taksitlendirme flartlar›n› belirleyeceklerdir. Tayin edilecek flartlar›n borçlu
taraf›ndan kabul edilmesi esast›r. Kabul ifllemi yaz›l› olarak yap›labilece¤i gibi, haz›rlanan ödeme planlar›n›n idarede kalan nüshalar›na imza at›lmak suretiyle de yap›labilecektir. Borçlu taraf›ndan kendisine bildirilen tecil ve taksitHakemsiz Yaz›lar
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lendirme flartlar› kabul edilmedi¤i
takdirde tecil veya taksitlendirme yap›lmayacakt›r.
Kendilerine tecil ve taksitlendirme
yetkisi verilmifl olanlar, yapt›klar› tecil
ve taksitlendirme ifllemlerinde Seri: A
No:1 Say› Numaral› Tahsilat Genel
Tebli¤i ekinde ( ek-6) örne¤i yer alan
talimat yaz›s›n› kullanarak tecil talebini sonuçland›rmakta ve bu talimatta
yer alan hususlar› borçluya tebli¤ etmektedirler. Kendisine tebli¤ edilen
“talimat yaz›s›” ile borçlu tecil flartlar›
kabul etmifl olmaktad›r.
Borçlular›n tecil için yapt›klar› müracaat tarihinden, taleplerinin sonuçland›r›lmas›na kadar belli bir süre geçebilmektedir. Bu süre içerisinde
borçlular›n taleplerinde önerdikleri
taksit tutarlar›n› düzenli olarak ödemeleri gerekmekte olup, tecil taleplerinin kabul edilmesi halinde önerilen
taksit tutarlar›ndan süresi geçen ve
ödenmemifl k›sm›n derhal ödenmesi
istenir.
4.Tecil fiartlar›n›n ‹hlali
Tecil uygulamas› alacakl› kamu idaresine karfl› borçluyu belirli taahhütleri
yerine getirme görevini yüklemektedir. Borçlu tecil ifllemi ile kabul etti¤i
ödeme plan›na riayet etmekle mükelleftir, di¤er bir deyiflle borçlu ödeme
plan›nda gösterilen ödeme takvimine
göre as›l borcu ve tecil faizini içeren
taksitlerini zaman›nda ödemek zorundad›r. Taksit tutarlar› ile hesaplaTemmuz
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nan tecil faizlerinin tam olarak ödenmemesi, tecilin ihlal nedenidir.
Tecil yetkisini kullanan taraf›ndan uygun görülen ödeme plan›nda taksitlerin ödeme süresi sadece ay olarak
belirtilmifl olmas› durumunda, taksitlerin ay›n ilk ifl gününden son ifl gününe kadar ödenmesi mümkün bulunmaktad›r. Ancak, ay›n son ifl günü
taksitlerin ödenmemesi halinde tecilin ihlal edilmifl kabul edilir.
Tecil uygulamas› devam etmekte
iken tecil baflvurusunun kabul edilmesi aflamas›nda gösterilen teminat›n veya teminat olarak kabul edilen
hacizli mallar›n de¤erini kaybetmesi
durumunda bunlarda meydana gelen eksilmelerin tamamlanmas› gerekir. Böyle bir durumun varl›¤› halinde
6183 say›l› yasan›n 48.maddesindeki
…….” teminat›n veya mahcuz mallar›n tamamlanmamas› veya yerlerine
baflkalar›n›n gösterilmemesi hallerinde amme alaca¤› muaccel olur.”
hükmü uyar›nca tecilin ihlal edilmifl
oldu¤u kabul edilir.
Yukar›da belirtti¤imiz iki sebepten
her hangi biri nedeniyle tecil flartlar›na uyulmamas› durumunda tecil ihlal edilmifl kabul edilir. Bu durumda
kamu alaca¤› muaccel hale gelir ve
tecil uygulamas› ortadan kalkar ve tecil edilen borçlara normal vade tarihinden ödeme tarihine kadar gecikme zamm› hesaplan›r.
6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesiHakemsiz Yaz›lar
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nin son f›kras›nda yer alan “Tecil edilen amme alaca¤›n›n gecikme zamm›
tatbik edilmeyen alacaklardan olmas› halinde, ödenen tecil faizleri iade veya
mahsup edilmez.” fleklindeki hüküm uyar›nca, tecil edilen ancak tecil flartlar›na uygun ödenmeyen amme alaca¤›n›n gecikme zamm› uygulanmayan alacaklardan oluflmas› halinde bu alacaklar için tecilin bir bedeli olarak ödenmifl
bulunan tecil faizi borçlulara red ve iade edilemeyece¤i gibi borçlar›na da
mahsup edilmez.
Ancak, tecil edilen amme alaca¤›n›n bir k›sm›n›n gecikme zamm› uygulanabilecek, bir k›sm›n›n da gecikme zamm› uygulanamayacak alacaklardan oluflmas› ve bu tür tecillerin ihlal edilmifl olmas› halinde, ödenen tecil faizlerinden,
gecikme zamm› uygulanabilecek alaca¤a isabet eden k›sm› ödenmesi gereken gecikme zamm›ndan mahsup edilir.
Örnek; Gelir (Stopaj) Vergisinden 4.000,00 lira, Kurumlar Vergisinden
10.000,00 lira ve Gecikme Zamm›ndan 6.000,00 lira olmak üzere toplam
20.000,00 lira borç tecil edilmifl, ancak belli bir süre geçtikten sonra tecil ihlal edilmifltir. Bu borçlara karfl›l›k tecil süresince 4.000,00 lira tecil faizi tahsil
edilmifltir.
Bu durumda, mahsup edilecek tecil faizi tutar› afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r.
Vergi Asl›na
‹sabet Eden =
Tecil Faizi
Vergi Asl›na
‹sabet Eden =
Tecil Faizi
Vergi Asl›na
‹sabet Eden =
Tecil Faizi

Vergi Asl› (Gelir (Stopaj)Vergisi + Kurumlar Vergisi) x Tah Ed Tecil Faizi
Tecil Edilen Toplam Borç
(4.000,00 + 10.000,00) x 4.000,00 =
20.000,00
2.800,00 lira Vergi Asl›na ‹sabet Eden Tecil Faizi

Buna göre, 2.800,00 lira tutar›ndaki tecil faizi, vergi as›llar› için hesaplanacak
gecikme zamm›ndan mahsup edilecektir.
Di¤er taraftan, 4.000,00 – 2.800,00=1.200,00 lira tecil faizi ise gecikme
zamm› uygulanmayan amme alaca¤›na iliflkin oldu¤undan bu tutar, borçluya
red ve iade edilmeyece¤i gibi borçlar›na da mahsup edilmeyerek gelir yaz›lacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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III.SONUÇ
Tecil uygulamas› ödeme güçlü¤ü içinde ve zor durumda bulunan iyi niyetli kamu borçlular› için bir ödeme kolayl›¤› sa¤lanmas›d›r. Tecil uygulamas› ile borçlular için sa¤lanan ödeme
kolayl›klar›n›; vadesinde ödenmeyen
kamu alaca¤› için cebri tahsil yöntemleri uygulanmayarak borçluya iki
y›l› ila befl y›l aras›nda bir ödeme süresi tan›narak takside ba¤lamas› ve
Vadesinde ödenmeyen kamu alaca¤›
için gecikme zamm› yerine daha düflük faiz oran›n› içeren tecil faizi uygulanmas›, olarak sayabiliriz.
Tecil uygulamas› ile borçlu lehine oluflan kolayl›klar›n tam olarak elde edilebilmesi için borçlu taraf›ndan tecil
flartlar›n›n tam olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Tecil flartlar›n›n
ihlal edilmesi durumunda tecil uygulamas› ortadan kalkmakta ve tecil
edilen kamu alacaklar› için normal vade tarihinden itibaren gecikme zamm› uygulanmaktad›r. Bu arada tecil
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edilen ancak tecil flartlar›na uygun
ödenmeyen amme alaca¤›n›n gecikme zamm› uygulanmayan alacaklardan oluflmas› halinde bu alacaklar
için tecilin bir bedeli olarak ödenmifl
bulunan tecil faizi borçlulara red ve
iade edilemedi¤i gibi borçlar›na da
mahsup edilmeyerek hazineye gelir
kaydedilmektedir. Bu nedenle tecil
uygulamas›ndan yararlanan borçlular›n tecil flartlar›na azami dikkat göstermelidirler.
Tecil uygulamas›nda yararlananlar›n
göz önünde bulundurulmas› gereken
bir di¤er husus ise ödenen tecil faizinin gelir ve kurumlar vergisi matrah›ndan ve dönem ticari has›lat›ndan
indirilemeyece¤i hususudur.
KAYNAKÇA
“6183 Say›l› AATUHK” Resmi Gazete
28.07.1953 tarih ve 8469 Say›
“Tahsilat Genel Tebli¤i” Resmi Gazete
30.06.2007 tarih ve 26568 Say
11.05.2007 tarih ve 2007/3 Seri Nolu
Tahsilat ‹ç Genelgesi Seri No : 2007/3
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BANKA VE S‹GORTA MUAMELELER‹
VERG‹S‹ VE TÜRK VERG‹ S‹STEM‹NDE
YER‹
Ömer KÖSE *

anka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), bankalar›n yapt›klar› teslim ve hizmetlerden al›nmamakta olan KDV yerine ihdas edilmifl bir dolayl› vergidir. Mal teslimi ve hizmet ifas› kapsam›na girmeyen para teslimi ve para ile ilgili hizmetlerin ifas› karfl›l›¤› yap›lan ifllemlerden Banka Ve Sigorta Vergisi al›nmaktad›r.

B

Katma De¤er Vergisi Kanunu’ nun 17/4-e maddesinde “banka ve sigorta
muameleleri vergisi kapsam›na giren ifllemler’’ KDV’den istisna tutulmufl oldu¤undan, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsam›na giren ifllemler
(teslimler), KDV Kanunu kapsam›na girmezler.
BSMV KDV’den önce de uygulanmakta olan ifllem vergisidir.
BSMV, 13.7.1956 tarih ve 6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu’nda düzenlenmifltir. Bu Kanun’un ilk 27 maddesi Katma De¤er Vergisi Kanunu 1.1.1985
tarihinden itibaren yürürlü¤e girdikten sonra uygulamadan kald›r›lm›flt›r.
I-VERG‹N‹N KONUSU
6802 say›l› Gider Vergileri Kanununun “Mevzu, Vergiyi Do¤uran Olay” bafll›kl› 28 inci maddesine göre; “Banka ve sigorta flirketlerinin 10.6.1985 tarihli
ve 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanununa göre yapt›klar› ifllemler hariç olmak üzere, her ne flekilde olursa olsun yapm›fl olduklar› bütün muameleler
dolay›s›yla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben
ald›klar› paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.” denilmektedir.
Banka ve sigorta muameleleri vergisinde vergiyi do¤uran olay›n meydana
gelmesi için banka ve sigorta flirketlerince yap›lan ifllem sonucu sonucunda
* Maliye Bakanl›¤› Muhasebat Kontrolörü
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banka ve finansal kurumlar lehine
nakden veya hesaben para al›nmas›
gerekmektedir.
Vergiyi do¤uran olay›n meydana gelmesi için gelirin tahsili flart de¤ildir.
Mükellefler taraf›ndan faiz, komisyon ve benzeri adlar alt›nda lehe al›nan paralar›n tahakkukunun yap›larak gelir hesaplar›na al›nmas› yeterlidir. Buna karfl›l›k kambiyo muamelelerinde belirtilen flartlar aranmamakta verginin do¤mas› için sadece kambiyo sat›fl›n›n yap›lmas› yeterli bulunmaktad›r.
-Bankerlerin yapm›fl olduklar› banka
muamele ve hizmetleri dolay›s›yla
kendi lehlerine her ne nam ile olursa
olsun nakden veya hesaben ald›klar›
paralar,
-Kendileri veya baflkalar› hesab›na
menkul k›ymet al›p satmay›, al›m - sat›ma tavassut etmeyi veya al›p satt›klar› menkul k›ymet karfl›l›¤› borçlar›
ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolay›s›yla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sa¤lamak
üzere devaml› olarak para toplama ifliyle u¤raflanlar›n toplad›klar›
paralara sa¤lad›klar› gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karfl›l›¤› gibi adlarla ald›klar› paralar dahil banka muameleleri vergisine tabidir.
2279 say›l› Kanuna göre ikraz iflleTemmuz
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riyle u¤raflanlarla 28’ inci maddenin ikinci f›kras›nda belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini
devaml› olarak yapanlar bu Kanununun uygulanmas›nda banker say›l›rlar.
Bir banka muamelesi olan ikraz muamelesinin bankerler taraf›ndan yap›lmas› halinde, bu ifllem dolay›s›yla
kendi lehlerine her ne ad ile olursa olsun nakden veya hesaben ald›klar›
paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi bulunmaktad›r.
Bir flahs›n münhas›ran alt›n al›m ve
sat›m› ile u¤raflmas› banker say›lmas›n› gerektirmez.
II-‹ST‹SNALAR
6802 say›l› Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesi kapsam›nda
önemli istisnalar afla¤›da belirtilmifltir.
a) Merkezleri Türkiye'de bulunan
bankalar›n kendi flube ve ajanslar› ile
veya bu flube ve ajanslar›n birbirleriyle yapt›klar› muameleler dolay›s›yla
tahakkuk eden paralar,
b)Merkezleri Türkiye d›fl›nda bulunan
bankalar›n Türkiye'de mevcut flube
ve ajanslar›n›n birbirleriyle yapt›klar›
muameleler dolay›s›yla tahakkuk
eden paralar,
c)Hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmifl olan esham ve
tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri,
Hakemsiz Yaz›lar
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d)Bankalar›n müflterileri nam ve hesab›na baflka flah›s ve müesseselere
yapt›rd›klar› hizmetler mukabili olarak ald›klar› ve aynen mezkur flah›s
veya müesseselere ödedikleri paralar,
e) Bankalar›n, bankerlerin ve sigorta
flirketlerinin sermayelerinin tamam›
kendilerine ait veya ifltirakleri bulunan s›naî iflletmelerden sa¤lad›klar›
kârlar,
f) Bankalar›n, bankerlerin ve sigorta
flirketlerinin sermayelerine ifltirak ettikleri banka, banker ve sigorta flirketlerinin bu kanuna göre banka ve
sigorta muameleleri vergisine tabi
muamelelerden mütevellit karlar›,
g) Emeklilik sözleflmeleri, hayat sigortalar› (hayat sigortalar›nda ferdi kaza, hastal›k sonucu maluliyet ve tehlikeli hastal›klar teminatlar›n›n da ek
teminat olarak verildi¤i sözleflmeler
dahil) ve sa¤l›k sigortalar› ile ihracata
ait nakliyat sigortalar›nda sözleflme
ve poliçe üzerinden al›nan paralar,

çekli sanayi iflletmelerine verdi¤i krediler ya da bu iflletmelerin d›fl ticaret
ifllemlerine yapt›¤› arac›l›k hizmetleri
dolay›s›yla ald›¤› paralar ile Esnaf ve
Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin
kefaleti alt›nda esnaf ve sanatkarlara
verdi¤i krediler dolay›s›yla al›nan paralar ve bu kooperatiflerin ortaklar›ndan masraf karfl›l›¤› ad›yla ald›¤› paralar,
k) Mevduat toplamayan bankalar›n
açm›fl olduklar› yat›r›m kredileri dolay›s›yla kendi lehlerine ald›klar› paralar,
l) Bankalar›n, yetkili müesseselerin,
özel finans kurulufllar›n›n ve PTT'nin
Türk Paras› K›ymetini Koruma Hakk›ndaki Kararlar ve bu kararlara dayan›larak ç›kar›lan tebli¤lere göre Merkez Bankas›na yapacaklar› zorunlu,
döviz ve efektif devirleri,
m) Arbitraj muameleleri ve bu muameleler sonucu lehe al›nan paralar,

h) Mükerrer sigorta muameleleri ile
retrosesyon muameleleri dolay›s›yla
al›nan prim, komisyon vesair paralar,

n) Kooperatifler arac›l›¤› ile Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daresi ve bankalar taraf›ndan aç›lan konut kredileri
dolay›s›yla lehe al›nan paralar.

›) Biçilmemifl veya toplanmam›fl her
türlü tar›m mahsulleriyle tar›m hayvanlar›
için
addolunan
zirai sigortalar dolay›s›yla al›nan paralar,

o) Kurumlar Vergisi Kanununa göre
yap›lan birleflme, devir, bölünme ve
hisse de¤iflimi ifllemlerinden do¤an
kazançlar.

i) Nükleer rizikolara karfl› yap›lan sigortalar dolay›s›yla al›nan paralar,

ö) Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n, sermaye piyasalar›nda yapt›klar› ifllemler
nedeniyle elde ettikleri paralar,

j) Türkiye Halk Bankas›n›n, ihtisas kredileri kapsam›nda küçük ve orta ölHakemsiz Yaz›lar
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emeklilik flirketlerinin kurulufllar›nda
veya sermayelerini art›rd›klar› s›rada
ç›kard›klar› hisse senetlerinin itibari
de¤erlerinin üzerinde elden ç›kar›lmas› sonucu kendi lehlerine kalan paralar.
r) 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (12) numaral› bendi kapsam›ndaki ifllemler dolay›s›yla lehe al›nan
paralar.
Ayr›ca, özel kanunlarla banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmifl ifllemler ve muafiyet verilen kurum ve kurulufllar bulunmaktad›r.
III-MÜKELLEF
6802 say›l› Gider Vergileri Kanununun “Mükellef” bafll›kl› 30 uncu maddesinde; “Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta flirketleri öder.”hükmü yer almaktad›r.
Banka olarak vergilendirilenler kapsam›na, merkezi Türkiye’de bulunan
bankalar ile yurt d›fl›nda kurulu bankalar›n Türkiye’deki flubeleri girmektedir.
Banka ve sigorta flirketlerinin mükellefiyetleri mutlak olup katma de¤er
vergisi mükellefiyetleri yoktur. Banka
ve sigorta flirketlerinin yapt›klar› bütün ifllemler banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsam›na girmektedir.
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Sigorta flirketleri kapsam›nda mükellef olanlar;
a)7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanunu uyar›nca kurulmufl olan sigorta ve reasürans flirketleri,
b)4632 say›l› Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yat›r›m Sistemi Kanunu uyar›nca münhas›ran emeklilik sigortas›
faaliyeti için kurulan, ancak hayat ve
ferdi kaza sigortalar› dallar›nda da ifllem yapabilen bireysel emeklilik flirketleri,
c)587 say›l› Zorunlu Deprem Sigortas›na Dair Kanun Hükmünde Kararname uyar›nca kurulan Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu ile
2-7397 say›l› Kanunun 9 uncu maddesine göre sigorta flirketlerinden
sözleflme yapma ve prim tahsil etme
yetkisi alan sigorta acenteleri ve bireysel emeklilik arac›lar›d›r.
6802 say›l› Gider Vergileri Kanununun uygulamas›nda banker; 2279 say›l› Kanuna göre ikraz iflleriyle u¤raflanlarla banka muamele ve hizmetlerinden, kendileri ad›na veya
baflkalar› hesab›na menkul k›ymet
al›p satmay›, al›m-sat›ma tavassut etmeyi veya al›p satt›klar› menkul k›ymet karfl›l›¤› borçlar› ödemeyi taahhüt etme faaliyetlerinden, mevduat
faizi vermek veya sair adlarla faiz ve
benzeri menfaatler sa¤lamak üzere
devaml› olarak para toplama iflinden
herhangi birini devaml› olarak yapanlard›r.
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Bankerlik ve ödünç para verme iflleriyle ifltigal etmeyi belli eden ölçü, y›l
içinde birden fazla kiflilere ödünç para vermek, bir kifliye sürekli olarak bir
çok y›llar veya y›l içinde yap›lan ayr›
ayr› ifllemler sonucunda borç vermek
veya verilen borcun vadesini müteakip y›lda bir y›l› aflacak flekilde uzatmak, özetle borç verme ifllemlerinde
tekerrür fleklinde tan›mlanabilir.
Banker kapsam›nda vergilendirilenler; Sermaye Piyasas› Kanununa göre
kurulan arac› kurumlar, menkul k›ymetler yat›r›m fonlar› - ortakl›klar›,
varl›k yönetim flirketleri, tüketici finansman flirketleri, faktoring flirketleri, ikrazatç›lar, tefecilerdir.
Bankerler banka ve sigorta flirketlerinden farkl› olarak, yapm›fl olduklar›
bütün ifllemler banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi de¤ildir.
Bankerlerin yapt›¤›;
- Banka muamele ve hizmetleri, ikrazat ifllemleri
- Kendileri ad›na veya baflkalar› hesab›na menkul k›ymet al›p satmay›,
al›m-sat›ma tavassut etmeyi veya al›p
satt›klar› menkul k›ymet karfl›l›¤›
borçlar› ödemeyi taahhüt etmeyi
meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri, dolay›s›yla kendi lehlerine her ne
nam ile olursa olsun nakden veya hesaben ald›klar› paralar ile
- Mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sa¤lamak üzere devaml› olarak para toplaHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

ma ifliyle u¤raflanlar›n toplad›klar› paralara sa¤lad›klar› gelir ve menfaatler
üzerinden komisyon, ücret, hizmet
karfl›l›¤› gibi adlarla ald›klar› paralar
banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulmufltur.
BSMV mükellefleri her ne kadar bankalar, sigorta ve emeklilik flirketleri,
banker ve ikraz ifliyle u¤raflanlar olsa
da, banka ve sigorta muameleleri
vergisi vas›tal› bir vergi oldu¤undan
genellikle mükelleflerce müflterilere
yans›t›labilmektedirler.
Bu kapsamda günlük yaflamda yap›lan ve istisna hükümleri kapsam›nda
olan çeflitli parasal ifllemlerin BSMV
mükellefleri taraf›ndan (bankalar, sigorta flirketleri) hatal› olarak müflterilere yans›t›lmak suretiyle BSMV tahsil
edildi¤i görülmektedir.
IV- MATRAH
6802 say›l› Gider Vergileri Kanununun “Matrah” bafll›kl› 31 inci maddesinde; “Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrah›, 28 inci maddede yaz›l› paralar›n tutar›d›r.” hükmü
yer almaktad›r.
Banka ve sigorta flirketlerinin her ne
flekilde olursa olsun yapm›fl olduklar›
bütün muameleler dolay›s›yla kendi
lehlerine her ne nam ile olursa olsun
nakden veya hesaben ald›klar› paralard›r. (10/6/1985 tarihli ve 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanununa
göre yapt›klar› ifllemler hariç)
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Öte yandan döviz al›m sat›m muameleleri yapanlar›n kambiyo al›m ve sat›m muamelelerinde kambiyo sat›fllar›n›n tutar› vergiye matrah olur.

Buna karfl›l›k döviz al›fl kuru ve sat›fl
kuru aras›ndaki müspet fark üzerinden % 5 banka ve sigorta muameleleri vergisi ödenmesi gerekmemektedir (83 Nolu Gider Vergileri Genel Tebli¤i).
Ayr›ca banka ve sigorta muameleleri
vergisi mükelleflerinin hesab›na herhangi bir muamele olmaks›z›n muhasebe tekni¤i gere¤i kaydedilmesi gereken de¤er art›fllar› olarak tan›mlanan evalüasyon karlar› banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusunu oluflturmaz.
Örne¤in alt›n stokunun ay sonunda
ulaflt›¤› de¤erin al›m de¤erinden fazla olmas› durumunda ortaya ç›kan
karl›l›k hali.
Vergi matrah›ndan gider ve vergi ad›
alt›nda indirim yap›lamaz. Bu kanunla al›nan banka ve sigorta muameleleri vergisi matraha dahil edilmez.
Ayr›ca sigorta flirketleri vergi dönemi
içinde iptal ettikleri sigorta muamelelerine ait mebla¤lar› o dönemin vergi
matrah›ndan indirebilirler. (indirimin
ayn› vergi döneminde yap›lmas› ve
poliçe ile ilgili primin ödenmemifl olmas› flart›yla indirim mümkündür)

Buna göre döviz al›m ve sat›m muameleleri nedeniyle döviz sat›fl tutarlar› üzerinden % 0,1 oran›nda vergi
ödenmesi, döviz sat›fl›ndan ayr›ca bir
komisyon al›n›yor ise bunun üzerinden % 5 oran›nda banka ve sigorta
muameleleri vergisi hesaplanarak
ödenmesi gerekmektedir.

V-N‹SPET
6802 say›l› Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci f›kras›n›n Bakanlar Kuruluna verdi¤i yetkiye istinaden ç›kar›lan
Bakanlar Kurulu Kararlar› ile banka
ve sigorta muameleleri vergisine tabi
olan ifllemlerde uygulanacak vergi
oranlar› afla¤›da belirtilmifltir.

-Banker
-Kendileri veya baflkalar› hesab›na
menkul k›ymet al›p satmay›, al›m-sat›ma tavassut etmeyi veya al›p satt›klar› menkul k›ymet karfl›l›¤› borçlar›
ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin kapsam›nda vergilendirilen gerçek ve tüzel kifliler,
-Mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sa¤lamak üzere devaml› olarak para toplama ifliyle u¤raflanlar›n;
-Yapm›fl olduklar› banka muamele ve
hizmetleri dolay›s›yla kendi lehlerine
her ne nam ile olursa olsun nakden
veya hesaben ald›klar› paralar,
- Bu faaliyetleri dolay›s›yla lehlerine
kalan paralar
-Toplad›klar› paralara sa¤lad›klar› gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karfl›l›¤› gibi adlarla ald›klar› paralar verginin matrah›n›
oluflturur.
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a) Bankalararas› mevduat muameleleri sonucu lehe al›nan paralar üzerinden %1,
b)Bankalar ile 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanununa göre kurulan arac›
kurumlar aras›ndaki borsa para piyasas› muameleleri sonucu lehe al›nan
paralar üzerinden %1,
c) Devlet tahvili ve Hazine bonolar› ile
Toplu Konut ‹daresi, Kamu Ortakl›¤›
‹daresi ve Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerin geri al›m
ve sat›m taahhüdü ile iktisap veya elden ç›kar›lmas› karfl›l›¤›nda lehe al›nan paralar üzerinden %1,
d) Devlet tahvili ve Hazine bonolar›
ile Toplu Konut ‹daresi, Kamu Ortakl›¤› ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresince
ç›kar›lan menkul k›ymetlerin vadesi
beklenilmeksizin sat›fl› nedeniyle lehe
al›nan paralar üzerinden %1,
e) -Kambiyo muamelelerinde sat›fl tutar› üzerinden binde 1,
- Bankalararas› kambiyo sat›fl muamelelerinde sat›fl tutar› üzerinden s›f›r,
f) Di¤er banka ve sigorta muamelelerinde lehe al›nan paralar üzerinden
% 5 tir.
x) 22.03.2004 tarihli ve 2004/7131
say›l› Karar kapsam›nda, KOSGEB ile
banka aras›nda yap›lacak protokoller
çerçevesinde kulland›r›lacak kredilerde (Türkiye Halk Bankas› A.fi. taraf›ndan kulland›r›lacak krediler hariç)
banka ve sigorta muameleleri vergisi
% 1 oran›nda uygulan›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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xx) 2005/8871 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile bankalar ve özel finans kurumlar›n›n, TMO taraf›ndan 2699 say›l› Umumi Ma¤azalar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen makbuz
senetlerini teminat olarak gösteren
gerçek veya tüzel kiflilere kulland›raca¤› kredilerde banka ve özel finans
kurumlar›n›n söz konusu krediler nedeniyle lehe ald›klar› paralar % oran›nda banka ve sigorta muameleleri
vergisine tabidir.
VI-TARH, BEYAN VE ÖDEME
6802 say›l› Gider Vergileri Kanununun 44’üncü maddesine göre, banka
ve sigorta muameleleri vergisi, vergiye tabi olaylar›n vuku buldu¤u yer
vergi dairesince tarh olunur.
6802 say›l› Kanunun 47 nci maddenin (a) bendine göre, mükellefler, bir
ay içindeki vergiye tabi muamelelerini, bir beyanname ile ertesi ay›n 15
inci günü akflam›na kadar muamelelerin yap›ld›¤› yer vergi dairesine beyan etmek, 48 inci madde uyar›nca
da ayn› süre içinde tarh ve tahakkuk
ettirilen vergileri ödemek mecburiyetindedirler.
Ayr›ca, ayn› Kanunun 47 inci maddenin (e) bendinde ise; “Herhangi bir
vergi döneminde, vergiye tabi muameleleri bulunmayan mükellefler de
keyfiyeti ayn› müddetler içinde vergi
beyannamesi ile bildirmeye mecburdurlar.” hükmü yer almaktad›r.
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VII-DE⁄ERLEND‹RME
a)Toplam BSMV tahsilat›:
2000000

1.76 1.821

1800000
1.511.207

1600000
1400000

1.4 23.245
1.159.763

1200000
1000000

858.154

9 84 .568

1 .017.81 5

8 00 00 0
6 00 00 0
4 00 00 0

S eri 1

466.0 63
315.098

S eri 2

2 00 00 0 56 .998114.76 1
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2 00 2 2003 2004 2005 2006
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 1 0 11

Tabloda 1996 y›l›ndan 2006 y›l›na kadar (2006 May›s ay› dahil kümülatif toplam) yap›lan BSMV toplam› görülmektedir. 2006 y›l› hedefi 1.806.000.000.-YTL dir.
Özellikle 2001 y›l›ndaki 1.511.207.000.-YTL lik tahsilât dikkat çekicidir. Bunun d›fl›nda, BSMV tahsilât›nda normal say›labilecek bir art›fl görülmektedir.
Fakat son üç y›lda tahsilâtta daha yüksek oranda art›fl gerçekleflmifltir.Bu art›fl› faiz oranlar›nda yaflan›lan düflüfl ve artan kredi kullan›m›na ba¤layabiliriz.
BSMV’ nin 2006 y›l› hedefleri itibariyle toplam bütçe gelirleri içindeki pay›
%1,1 dir. (2006 y›l› toplam bütçe geliri tahmini 156.213.516.000.-YTL)
Toplam vergi gelirleri içindeki pay› ise % 1,4’ dür.(2006 vergi gelirleri hedefi
132.199.000.000.-YTL)
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b)Dolayl› Vergi Gelirlerindeki Pay›:

1.806.000;
3%
Dolaylı
V
BSM
V
59.407.000;
97%

BSMV’ nin dolayl› vergiler (hedef) içindeki pay› 2006 y›l›nda %3 gibi düflük
bir rakamd›r.
c)Karfl›laflt›rmalar:
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0
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2005 y›l› gerçekleflmelerinde; BSMV ile KDV aras›nda (beyan edilip tahsil edilen KDV) aras›nda 6 katl›k bir fark olufltu¤u gözlemlenmektedir.
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Beyana dayanan Gelir Vergisi tahsilât› ile yap›lan karfl›laflt›rmada ise (2005 y›l› toplam gelir vergisi tahsilat› 20.457.140.000.-YTL’ dir.) beyana dayanan
Gelir Vergisi ile BSMV aras›nda 622.443.000.-YTL tutar›nda fark olufltu¤u
görülmektedir. Bu grafikte de beyana dayal› olarak tahsil edilen Gelir Vergisinin BSMV’ den bile geri kald›¤› görülmektedir.
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(2006 y›l› hedefleri
BSMV’ nin di¤er küçük hacimli kamu gelirleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda (2005 y›l›
gerçekleflmeleri) Damga Vergisinden sonra en az gelir getiren gelir türü oldu¤u görülmektedir.
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d) Kay›p ve Kaçaklar:
Maliye Bakanl›¤› denetim elemanlar›nca yap›lan denetimlerler sonucu
net bir rakam olmamakla beraber
BSMV kaçak oran› %169 olarak ifade
edilmektedir.
VIII-SONUÇ
Katma De¤er Vergisinin bankac›l›k,
bankerlik sigortac›l›k alan›ndaki karfl›l›¤› olan BSMV ile 2005 y›l›nda
1.761.821.000.-YTL vergi geliri elde
edilmifl olup 2006 y›l›ndaki hedef;
1.806.000.000.-YTL dir.
Türk bankac›l›k sisteminin toplam aktifleri 2006 y›l› tahmini 370 milyar
YTL (245 milyar dolar) civar›ndad›r.
Toplam aktiflerin gayri safi milli has›laya oran›n›n ise yüzde 80 düzeyinde
olaca¤› tahmin edilmektedir.
BSMV’ nin KDV ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
çok düflük bir miktarda kald›¤› görülmekte olup, di¤er vergi gelirleriyle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda da BSMV’ nin,
bankac›l›k sektörünün GSMH dan ald›¤› payla orant›s› olamayan bir büyüklükte oldu¤u düflünülmektedir.
Nitekim Maliye Bakanl›¤› denetim
elemanlar›nca yap›lan incelemelerde
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BSMV’ nde yüksek oranda kay›p ve
kaçak oldu¤u ifade edilmektedir.
Bu çerçevede BSMV, vergi gelirleri
içerisinde olmas› gereken yerde de¤ildir.
BSMV’ den çeflitli nedenlerle çok say›da ifllemin istisna kapsam›nda tutulmas› da bu vergiden elde edilebilecek geliri azaltmaktad›r.
Geliflmekte olan mali sistemimizde
BSMV’ den beklenen gelirin elde edilebilmesi için gerekli tedbirler al›nmal›d›r. Al›nacak bu tedbirlerle ayn› zamanda mali sistemiz ve kay›t d›fl› ekonomi kontrol alt›na al›nabilmesinde
önemli rolü olacakt›r.
Bunlara ilave olarak grafiklerden görülen ilginç baflka bir sonuç da; tahsil
edilen beyana dayanan Gelir Vergisinin BSMV’nden de daha düflük bir
tutarda tahsil edildi¤idir.
Yararlan›lan Kaynaklar:
www.maliye.gov.tr
Kamu Hesaplar› Bülteni
Türkiye Bankalar Birli¤i ‹statistikleri
Hesap Uzmanlar› Kurulu Web Sayfas›
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu ‹statistikleri
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SERBEST MESLEK ERBABI NEZD‹NDE
YAPILAN YOKLAMALARDA CEZA‹
MÜEYY‹DEY‹ GEREKT‹REN DURUMLAR
VE SERBEST MESLEK ERBABININ
D‹KKAT ETMES‹ GEREKEN HUSUSLAR
Ramazan IRMAK*

I- G‹R‹fi
ilindi¤i üzere 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.

B

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.
Serbest meslek erbaplar›ndan doktor, avukat, muhasebeci,mimar vs. en s›k
karfl›lafl›lan gruplard›r.
Yaz›m›zda serbest meslek erbab› nezdinde yap›lan yoklamalarda mükelleflerin cezai müeyyideye muhatap olmamalar› için dikkat etmeleri gereken hususlar ve tereddüde yol açan baz› durumlar aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r. Ancak
konuya geçmeden önce yoklama müessesesi hakk›nda k›saca bilgi vermeyi
uygun buluyoruz.
II- YOKLAMA MÜESSESES‹
Vergi Usul Kanunu’nda “Yoklama Müessesesine” iliflkin yasal düzenlemeler
127-133 ncü maddeler aras›nda yap›lm›flt›r.Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olaylar›, kay›tlar› ve mevzular› araflt›rmak ve
* Vergi Denetmeni
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tespit etmektir.Yoklamaya yetkili memurlar, ayr›ca vergi kanunlar›n›n uygulanmas› ile ilgili olarak:

tevas› ile tafl›nan yolcu ve mallar›n
miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit etmek,

a. Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›nca
belirlenmifl usuller dahilinde özel yetki verilmifl olmak kayd›yla günlük hâs›lat› tespit etmek,

e. Tafl›ma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve
faturan›n tafl›tta bulunmamas› halinde bu belgelerin ibraz›na kadar nakil
vas›talar›n› trafikten al›koymak, tafl›nan mal›n sahibi belli de¤ilse tespitine kadar mal› bekletmek ve muhafaza alt›na almak, (Beklemeye ve muhafazaya al›nan mallar›n bozulmaya
ve çürümeye maruz mallar olmas› halinde derhal, di¤er mallar ise üç ay
sonra Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›n›n
belli edece¤i esaslar dahilinde tasfiye
olunur.) yetkisine haizdirler.(VUK 127)

b. 3100 Say›l› Kanunun kapsam›na
girip ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olanlar›n bu
mecburiyete uyup uymad›klar›n›, bu
cihazlar› belli edilmifl esaslara göre
kullan›p kullanmad›klar›n› ve günlük
hâs›lat› tespit etmek,
c. Günü gününe kay›t yap›lmas› zorunlu defterlerin ifl yerlerinde bulundurulup bulundurulmad›¤›n›, tasdikli
olup olmad›¤›n› usulüne göre kay›t
yap›l›p yap›lmad›¤›n›, vergi kanunlar›
uyar›nca düzenlenmesi icap eden belgelerin usulüne göre düzenlenip düzenlenmedi¤i ile kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›, faturas›z mal bulunup bulunmad›¤›n›, levha asma veya kullanma
mecburiyetine uyulup uyulmad›¤›n›
tespit etmek, kanunî defter ve belgeler d›fl›nda kalan ve vergi kayb›n›n bulundu¤una emare teflkil eden defter,
belge ve delillerin tespit edilmesi halinde bunlar› almak,
d. Nakil vas›talar›n›, Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›n›n belirleyece¤i özel
iflaretle durdurmak ve tafl›tta bulundurulmas› icapeden tafl›t pulu, yolcu
listesi, fatura veya sevk irsaliyesi, yolcu bileti ile tafl›ma irsaliyelerinin muhTemmuz
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Vergi idaresinde çal›flan her memura
yoklama yapma yetkisi verilmemifltir.
Kanun koyucu yoklama yapmaya yetkili olanlar› VUK’un 128 nci maddesinde afla¤›daki flekilde belirlemifltir.
1. Vergi dairesi müdürleri;
2. Yoklama memurlar›;
3. Yetkili makamlar taraf›ndan yoklama ifli ile görevlendirilenler;
4. Vergi incelemesine yetkili olanlar;
5. Gelir Uzmanlar›
Yoklamaya yetkili olanlar görevlerini
ifa ederken kimliklerini göstermek
zorundad›rlar. Yoklama her zaman
yap›labilir. Yoklaman›n ne zaman yap›laca¤› önceden ilgiliye haber verilmez.
Yoklama neticeleri tutanak mahiyetinde olan "yoklama fifline" geçiriHakemsiz Yaz›lar
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lir.Bu fifller yoklama yerinde iki nüsha
tanzim olunarak tarihlenir, bulunursa
nezdinde yoklama yap›lana veya yetkili adam›na imza ettirilir; bunlar bulunmaz veya imzadan çekinirlerse
keyfiyet fifle yaz›l›r ve yoklama fifli polis, jandarma, muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalat›l›r.Yoklama ile tespit edilen husus mükellefle ihtilafa konu olacak bir durum içeriyorsa veya ceza kesilmesini gerektirir bir durum var ise bu durumda yap›lan tespitler ayr› bir tutanakla kay›t
alt›na al›n›r.
III- SERBEST MESLEK ERBABI
NEZD‹NDE YAPILAN YOKLAMALARDA
CEZA KES‹LMES‹N‹ GEREKT‹REN
HUSUSLAR
Serbest meslek erbab› nezdinde yap›lan yoklamalarda mükellefler ad›na
ceza kesilmesini gerektiren hususlar
afla¤›daki flekilde belirtilebilir.
1- Serbest meslek makbuzu
verilmemifltir
Serbest meslek erbab› nezdinde yap›lan yoklamalarda genellikle müflteri
fleklinde gidilmekte ve orada bulunulan ortamda yap›lan hizmet karfl›l›¤›nda ücret tahsil edilmesine karfl›n serbest meslek makbuzu düzenlenmedi¤inin tespit edilmesi durumunda tutanak tutularak, ceza kesilmesini gerektirir ifllem kay›t alt›na al›nmaktad›r. Ayr›ca kredi kart› kullan›m›n›n
artm›fl olmas› dolay›s› ile serbest mesHakemsiz Yaz›lar
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lek erbab›n›n ifl yerinde bulunan POS
cihaz› slipleri ile düzenlenen serbest
meslek makbuzlar› karfl›laflt›r›lmak
sureti ile de yap›lan hizmet karfl›l›¤›nda serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenmedi¤i kontrol edilerek,
ceza kesilmesini gerektirir bir husus
saptan›rsa tutana¤a geçirilerek kay›t
alt›na al›nmaktad›r. Serbest meslek
makbuzu verilmemesinin cezai müeyyidesi VUK’un 353/1 nci maddesinde
düzenlenmifltir. Bu madde hükmüne
göre;
“Verilmesi ve al›nmas› icabeden fatura, gider pusulas›, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlar›n›n
verilmemesi, al›nmamas› veya düzenlenen bu belgelerde gerçek mebla¤dan farkl› mebla¤lara yer verilmesi
halinde; bu belgeleri düzenlemek ve
almak zorunda olanlar›n herbirine,
her bir belge için (1.1.2007’den itibaren) 139-YTL’den afla¤› olmamak
üzere bu belgelere yaz›lmas› gereken
mebla¤›n veya mebla¤ fark›n›n % 10'u
nispetinde özel usulsüzlük cezas› kesilir.
Bir takvim y›l› içinde her bir belge nevine iliflkin olarak tespit olunan yukar›da yaz›l› özel usulsüzlükler için kesilecek cezan›n toplam› (1.1.2007’den
itibaren) 64.000-YTL’yi geçemez.”
Madde metninde cezan›n hem belge
düzenlemeyen için hem de belge almayan için uygulanaca¤› belirtilmektedir. Burada belirtmek istedi¤imiz
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önemli bir husus hizmetten yararlanana bu madde uyar›nca ceza uygulanabilmesi için hizmetten yararlanan›n VUK’un 232 nci maddesinin birinci f›kras›nda say›lanlardan (Birinci ve
ikinci s›n›f tüccarlar, serbest meslek
erbab›, kazançlar› basit usulde tespit
olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, vergiden
muaf esnaf )olmas› gerekti¤idir. Nihai tüketicilere belge almamalar› dolay›s› ile ceza kesilebilmesine iliflkin
düzenleme VUK’un 353/3 ncü maddesinde yap›lm›flt›r. Bu madde hükmüne göre; “(4108 say›l› Kanunun 8
inci maddesiyle de¤iflen bent) 232
nci maddenin birinci f›kras›n›n 1 ila 5
numaral› bentlerinde say›lanlar d›fl›nda kalan kiflilerin fatura, gider pusulas›, müstahsil makbuzu, serbest
meslek makbuzu, perakende sat›fl fifli, ödeme kaydedici cihaz fifli ve girifl
ve yolcu tafl›ma biletlerini almad›klar›n›n tespit edilmesi halinde, bunlara
bu maddenin 2 numaral› bendinde
belirtilen cezan›n beflte biri kadar
özel usulsüzlük cezas› kesilir. fiu kadar ki, bu cezan›n kesilebilmesi için,
belge al›nmad›¤›na iliflkin tespitin vergi incelenmesine yetkili olanlar taraf›ndan yap›lmas› flartt›r. (5615 say›l›
Kanunun 20 inci maddesiyle eklenen
cümle Yürürlük; 04.04.2007) Maliye
Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›, söz
konusu tespiti vergi incelemesine yetkili olmayanlara da yapt›rmaya yetkilidir. Bu hükmün uygulanmas›nda
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belge al›nmad›¤›na iliflkin tespit tutana¤›n›n belge almayana verilen örne¤i, ceza ihbarnamesi yerine geçer.”
Önceki madde metninde nihai tüketicilere belge almamalar› dolay›s› ile ceza kesilebilmesi için belge al›nmad›¤›na iliflkin tespitin vergi incelemesine
yetkili olanlar taraf›ndan yap›lmas›
zorunlu k›l›nm›flken yeni düzenlemede Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na söz konusu tespiti vergi incelemesine yetkili olanlar d›fl›ndakilere de yapt›rabilme yetkisi verilmifltir. Gelir ‹daresi
Baflkanl›¤› söz konusu yetkiye istinaden 371 nolu VUK Genel Tebli¤inde
konu ile ilgili düzenleme yapm›flt›r.
(Resmi, 2007, 26496) Tebli¤de yap›lan düzenlemeye göre,
“..Tebli¤in yay›m› tarihinden itibaren
yoklama yapmaya yetkili memurlar›n
tamam›, mükellef olmayanlar›n sat›n
ald›klar› mallar ya da hizmetler için
belge al›nmad›¤›na iliflkin tespitleri
yapma hususunda yetkili k›l›nm›fl
olup, yoklama yapmaya yetkililer taraf›ndan yap›lan denetimler sonucu
belge al›nmad›¤›na iliflkin olarak nihai tüketiciler nezdinde düzenlenen
tutanaklara dayan›larak özel usulsüzlük cezas› kesilebilecektir.”
Sonuç olarak yap›lan serbest meslek
faaliyeti sonucunda tahsilat yap›lmas›na karfl›n serbest meslek makbuzunun verilmemesi, al›nmamas› veya
düzenlenen bu belgelerde gerçek
mebla¤dan farkl› mebla¤lara yer verilmesi halinde düzenlenmesi gereHakemsiz Yaz›lar
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ken her bir belge için 139-YTL’den
afla¤› olmamak üzere bu belgelere
yaz›lmas› gereken mebla¤›n veya
mebla¤ fark›n›n %10'u nispetinde
özel usulsüzlük cezas› kesilecektir.
2- Serbest Meslek Makbuzunun
‹flyerinde Bulundurulmamas›
Yap›lan yoklamalarda iflyerinde serbest meslek makbuzunun bulundurulmad›¤› durumlarda ceza uygulan›p uygulanmayaca¤› belirsizlik tafl›maktad›r.VUK’un 353/1’nci maddesinde “bulundurmama” ibaresinin
geçmiyor olmas› ve 353/2 nci maddede ise 353/1 nci maddede zikredilen belgelerin ismen geçmiyor olmas›
konuyu tart›flmal› k›lmaktad›r. VUK’un
353/2 nci maddesinde yap›lan düzenleme afla¤›daki gibidir.
“(4108 say›l› Kanunun 8 inci maddesiyle de¤iflen bent) Perakende sat›fl fifli, ödeme kaydedici cihazla verilen
fifl, girifl ve yolcu tafl›ma bileti, sevk irsaliyesi, tafl›ma irsaliyesi, yolcu listesi,
günlük müflteri listesi ile Maliye Bakanl›¤›nca düzenlenme zorunlulu¤u
getirilen belgelerin; düzenlenmedi¤inin, kullan›lmad›¤›n›n, bulundurulmad›¤›n›n, düzenlenen belgelerin
asl› ile örne¤inde farkl› mebla¤lara
yer verildi¤inin veya gerçe¤e ayk›r›
olarak düzenlendi¤inin tespiti halinde, her bir belge için (1.1.2007’den itibaren) 139-YTL özel usulsüzlük cezas› kesilir.
Ancak, her bir belge nevine iliflkin
olarak kesilecek özel usulsüzlük cezaHakemsiz Yaz›lar
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s›n›n toplam› her bir tespit için
(1.1.2007’den itibaren) 6.400-YTL bir
takvim y›l› içinde ise (1.1.2007’den itibaren) 64.000-YTL’yi aflamaz.”
Maddenin lafz›na bak›ld›¤› zaman
serbest meslek makbuzunun da içinde bulundu¤u 353/1 nci maddede
zikredilen belgelerin iflyerinde bulundurulmamas› durumunda ceza kesilemeyece¤i sonucu ç›kmaktad›r.
Mali idare de konuya bu flekilde yaklaflmaktad›r. Nitekim faturan›n iflyerinde bulundurulmamas› durumunda
özel usulsüzlük cezas› kesilip kesilemeyece¤ine iliflkin olarak afla¤›daki
flekilde görüfl belirtilmifltir. (Gelirler
Genel, 2005)
“…….Vergi Dairesi Müdürlü¤üne yaz›lan 03.02.2005 gün ve 1031 say›l›
özelge incelenmifl ve afla¤›daki aç›klamalar›n yap›lmas› uygun görülmüfltür.
Vergi Usul Kanunu’nun 229 ve müteakip maddelerinde fatura nizam›
ve düzenlenmesine iliflkin hükümler
bulunmaktad›r.Faturan›n iflyerinde
bulundurulmas› yönünde bir hüküm
bu hükümler aras›nda yer almamakta, faturan›n al›nmas› ve verilmesi
do¤rultusunda düzenlemelere yer verilmektedir. Düzenlenmesi gereken
faturan›n, al›nmad›¤›n›n veya verilmedi¤inin tespiti halinde, bu tespit
üzerine mükellef ad›na özel usulsüzlük cezas› kesilmesi gerekti¤i ayn› kanunun 353/1 inci maddesinde yer almaktad›r.
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Bu hükümlerden görülece¤i üzere,
faturan›n al›nmad›¤›n›n veya verilmedi¤inin tespiti halinde cezai müeyyidesi Vergi Usul Kanununda yer almakta, faturan›n iflyerinde bulundurulmad›¤› yönünde yap›lacak bir tespitin ise cezai müeyyidesi bulunmamaktad›r.
Buna göre, Defterdarl›n›zca yürütülmekte olan yayg›n ve yo¤un vergi denetimlerinde düzenlenecek tutanaklarda, faturan›n al›nmad›¤› veya verilmedi¤i yönünde tespitlerin yer almas› uygun olacakt›r…”
Serbest meslek makbuzunun iflyerinde bulundurulmas› gerekti¤i yönünde de VUK’ta herhangi bir hüküm
yoktur. Dolay›s› ile mali idarenin faturan›n iflyerinde bulundurulmamas›
durumunda özel usulsüzlük cezas›
kesilemeyece¤i yönündeki görüflü
serbest meslek makbuzu için de geçerlidir.
3- Serbest Meslek Kazanç Defterinin
Tasdiksiz Olmas›, ‹flyerinde
Bulundurulmamas›, Kay›tlar›n
Günü Gününe Yap›lmamas› ve
Yoklamaya Yetkili Olanlara ‹braz
Edilmemesi
Serbest meslek erbab›, kazançlar›n›
tespit etmek üzere VUK’ta belirtilen
esaslara göre serbest meslek kazanç
defteri tutmak zorundad›r.(VUK md.
172/5) Serbest meslek kazanç defterinin bir taraf›na giderler, di¤er taraf›na da has›lat kaydolunur.Defterin
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gider taraf›na, yap›lan giderlerin nev'i
ile yap›ld›¤› tarih ve has›lat taraf›na
ise ücretin al›nd›¤› tarih ve miktar› ile
kimden al›nd›¤› yaz›l›r. Hekimler diledikleri takdirde, yukar›da yaz›l› malumat› protokol defterinde göstermek
flart›yla ayr› kazanç defteri tutmayabilirler.(VUK md.210) Serbest meslek
kazanç defteri tasdiki zorunlu olan
bir defterdir.(VUK md.220) Serbest
meslek kazanç defterine muameleler
günü gününe kaydedilmelidir.(VUK
md. 219/c) Serbest meslek kazanç
defterlerinin VUK’un 221 ve 222 nci
maddelerinde belirtilen sürelerde tasdik ettirilmesi flartt›r.
Yukar›da k›saca serbest meslek kazanç defterine iliflkin yasal düzenlemelere yer verdik. Serbest meslek erbab›n›n kanun ile getirilen bu zorunluluklara uygun davran›p davranmad›klar› yap›lan yoklamalarla denetlenmektedir. Bas›n yay›n organlar›na da
yans›d›¤› üzere serbest meslek erbab›
olarak faaliyet gösteren birçok mükellef çok düflük matrah beyan›nda
bulunmaktad›r. Bu durum toplumda
rahats›zl›k do¤urmaktad›r. Vergi idaresi bu durumlar› da göz önüne alarak serbest meslek erbaplar› nezdinde yap›lan yoklama ve vergi incelemelerine a¤›rl›k vermifltir. Yap›lan
yoklamalarda birçok mükellefin serbest meslek kazanç defteri tutulmas›na iliflkin olarak getirilen yasal düzenlemelere uygun davranmad›klar› tespit edilmifltir. Cezai ifllem yap›lmas›n›
Hakemsiz Yaz›lar
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gerektiren ifllemler ve cezalar›n› afla¤›daki gibi belirtebiliriz.
a. Serbest Meslek Kazanç Defteri
Tutulmam›fl, Tasdik Ettirilmemifl
veya Geç Tasdik Ettirilmifltir
Serbest meslek kazanç defterleri tutulmas› zorunlu olan bir defterdir.
(VUK md. 172/5) Bu defterin tutulmamas› VUK’un 353/I-2 maddesi
uyar›nca birinci derece usulsüzlük cezas› kesilmesini gerektirmektedir. Bu
fiil ayn› zamanda VUK’un 30/3 maddesi uyar›nca serbest meslek kazanc›n›n re’sen takdirini de gerektirdi¤i
için usulsüzlük cezas› iki kat olarak
uygulan›r. Bu fiilin 2007 y›l›nda tespiti durumunda uygulanacak ceza miktar› 98-YTL(49-YTL x 2) olacakt›r.
Serbest meslek kazanç defterlerinin
tasdik muamelesinin yapt›r›lmam›fl
olmas› (Kanuni sürenin sonundan
bafllayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler tasdik ettirilmemifl say›l›r.), VUK’un 352/I-8 maddesi uyar›nca birinci derece usulsüzlük olarak
belirtilmifltir. Bu fiil ayn› zamanda
VUK’un 30/3 maddesi uyar›nca serbest meslek kazanc›n›n re’sen takdirini de gerektirdi¤i için usulsüzlük cezas› iki kat olarak uygulan›r. Bu fiilin
2007 y›l›nda tespiti durumunda uygulanacak ceza miktar› 98-YTL(49YTL x 2) olacakt›r.
Mükellef serbest meslek kazanç defterlerini VUK’un 221 ve 222 nci maddelerinde belirtilen sürelerde tasdik
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ettirmemekle birlikte kanunda belirtilen sürelerin sonundan bafllayarak bir
ay içinde tasdik ettirmifl ise bu durumda ceza hiç tasdik ettirmemeye
göre daha hafif olmakta ve 352/II-6
maddesi uyar›nca ikinci derece usulsüzlük cezas› kesilmesini gerektirmektedir. 2007 y›l› için bu ceza ise
24-YTL olarak belirlenmifltir.
b. Serbest Meslek Kazanç Defterinin
‹flyerinde Bulundurulmamas›,
Kay›tlar›n Günü Gününe Yap›lmamas›
ve Yoklamaya Yetkili Olanlara
‹braz Edilmemesi
Kanun koyucu serbest meslek kazanç
defterlerine muamelelerin günü gününe kaydedilmesi gerekti¤ini belirtmifltir.(VUK md. 219/c) VUK’un
353/4 ncü maddesinde ise günü gününe kay›t edilme mecburiyeti getirilen defterlere iliflkin özel bir düzenlemeye yer vermifltir.Söz konusu madde afla¤›daki hükmü içermektedir.
“(4108 say›l› Kanunun 8 inci maddesiyle de¤iflen bent) Günlük kasa defteri, günlük perakende sat›fl ve hâs›lat defteri ile Maliye Bakanl›¤›nca tutulma ve günü gününe kay›t edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin; iflyerinde bulundurulmamas›, bu defterlere yaz›lmas› gereken ifllemlerin
günü gününe deftere kay›t edilmemesi veya yoklama ve incelemeye
yetkili olanlara istendi¤inde ibraz
edilmemesi halleri ile vergi kanunlar›n›n uygulanmas› bak›m›ndan levha
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bulundurma veya asma zorunlulu¤u
bulunan mükelleflerin bu zorunlulu¤a uymamalar› halinde her tespit için
(1.1.2007’dan itibaren) 139-YTL özel
usulsüzlük cezas› kesilir.”
Serbest meslek kazanç defterlerine
VUK’un 219/c maddesine göre her
ne kadar muameleler günü gününe
kaydedilmek zorunda olsa da
VUK’un 353/4 ncü maddesinde serbest meslek kazanç defteri ibaresi
geçmedi¤i için serbest meslek kazanç defterinin iflyerinde bulundurulmamas› durumunda özel usulsüzlük
cezas› kesilemez.
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’da konuya bu flekilde yaklaflmaktad›r. Samsun Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’na hitaben vermifl oldu¤u görüfl yaz›s›nda; (Gelir ‹daresi, 2006)
“Bilindi¤i üzere, 213 Say›l› Vergi Usul
Kanununun 4108 say›l› Kanunun 8
nci maddesiyle 02.06.1995 tarihinden geçerli olmak üzere de¤iflen 353
ncü maddesinin 4 numaral› bendinde; Günlük kasa defteri, günlük perakende sat›fl ve hâs›lat defteri ile Maliye Bakanl›¤›nca tutulma ve günü gününe kay›t edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; iflyerinde bulundurulmamas›, bu defterlere yaz›lmas› gereken ifllemlerin günü gününe deftere kay›t edilmemesi veya yoklama ve
incelemeye yetkili olanlara istendi¤inde ibraz edilmemesi hallerinde her
tespit için özel usulsüzlük cezas› kesilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
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Bu bent hükmünden de anlafl›laca¤›
üzere, iflyerinde bulundurulmamas›
ve günü gününe kay›t edilmemesi
halinde özel usulsüzlük cezas› kesilecek defterler, Maliye Bakanl›¤›nca
kendisine verilen yetkiye dayan›larak
ihdas edilip tutulma ve günü gününe kay›t edilme zorunlulu¤u getirilenlerdir. Ancak serbest meslek kazanç
defteri Vergi Usul Kanununun 210
uncu maddesi uyar›nca tutulan ve ayn› kanunun 219 ncu maddesinin c
f›kras›na göre de kay›tlar›n günü gününe yap›lmas› zorunlu olan bir defter olmakla birlikte Maliye Bakanl›¤›’n›n yetkisine dayan›larak ihdas
edilmifl bir defter de¤ildir.
Bu itibarla, serbest meslek kazanç
defterini iflyerinde bulundurma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Ancak,
mükelleflere serbest meslek kazanç
defterinin ibraz› için münasip bir
mühlet verilecek ve bu süre içerisinde
ibraz görevini yerine getirmeyen mükellefler ad›na mükerrer 355 nci
madde uyar›nca özel usulsüzlük cezas› kesilecektir. Ayr›ca serbest meslek kazanç defterinin günü gününe
tutulmad›¤›n›n, kay›t nizam›na uyulmad›¤›n›n tespiti halinde ayn› kanunun 352 nci maddesinin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili 6 numaral›
bendi uyar›nca birinci derece usulsüzlük cezas› kesilmesi gerekmektedir.”
fieklinde görüfl belirtmifltir.
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n söz konuHakemsiz Yaz›lar
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su yaz›s›ndan afla¤›daki sonuçlar ç›kmaktad›r.
ß Serbest meslek kazanç defterini iflyerinde bulundurma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Dolay›s› ile bulundurmama nedeni ile özel usulsüzlük cezas› kesilemez.
ß Mükelleflere serbest meslek kazanç defterinin ibraz› için yaz›l› olarak
münasip bir mühlet verilmesi durumunda defterlerin ibraz› zorunludur.
Defterlerini belirtilen sürede ibraz etmeyenlere VUK’un mükerrer 355/1
nci maddesi uyar›nca 1.390-YTL özel
usulsüzlük cezas› kesilir.
ß Serbest meslek kazanç defterinin
günü gününe tutulmad›¤›n›n, kay›t
nizam›na uyulmad›¤›n›n tespiti halinde VUK’un 352/I-6 nc› maddesi uyar›nca 49-YTL usulsüzlük cezas› kesilecektir.
4- Vergi Levhas›na ‹liflkin
Düzenlemelere Uyulmamas›
Vergi Usul Kanunu’nun 5 nci maddesi vergi mahremiyetine iliflkin düzenlemelere yer verirken, ayn› maddede
mahremiyete ayk›r› olmayan durumlar› da belirterek gereksiz tart›flmalar›n önüne geçilmifltir. GVK’n›n 5 nci
maddesinin üçüncü f›kras› ile yap›lan
düzenleme ile mükelleflere vergi levhas› asma mecburiyeti getirilmifltir.
Madde ile yap›lan düzenleme afla¤›daki flekildedir.
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“………Gelir Vergisi mükellefleri
(4369 say›l› Kanunun 81/A-1 nci
maddesiyle de¤ifltirilen ibare) (Kazanc› basit usulde tespit edilenler dahil)
ile sermaye flirketleri her y›l May›s ay›n›n son gününe kadar vergi tarh›na
esas olan kazanç tutarlar› ile bunlara
isabet eden vergi miktarlar›n› gösteren levhay› merkezlerine, flubelerine,
sat›fl ma¤azalar›na ifl sahipleri ile mükellefler taraf›ndan kolayca okunup
görünecek flekilde asmak zorundad›rlar. ‹lan ve levhalara iliflkin di¤er hususlar Maliye Bakanl›¤›nca belli edilir.
………”
Esas›nda Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesinin 5 nci bendinde Maliye Bakanl›¤›na “Vergi kanunlar›n›n uygulanmas›yla ilgili olarak levha kulland›rma ve asma zorunlulu¤u getirmeye ve kald›rmaya,” yetki verilmifltir. Buna karfl›n vergi levhas› asma mecburiyetine VUK’un 5 nci
maddesinde yer verilmesi vergi mahremiyetinin öneminden kaynaklanmaktad›r.Vergi levhas› asma zorunlulu¤u getirilme nedeni madde gerekçesinde “Yurttafllar aras›nda ortak bir
vergi ödeme fluurunun yarat›lmas› ve
vergi al›nmas›nda kamuoyu bask› ve
deste¤inden yararlan›lmas›” olarak
aç›klanm›flt›r. Ancak bu amac› pek
sa¤lamad›¤›n› söylemek san›r›z yanl›fl
olmayacakt›r.
Vergi levhas› as›lmas›na iliflkin en
kapsaml› aç›klama 142 s›ra nolu VUK
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Genel Tebli¤inde yap›lm›flt›r. Daha
sonra 143, 146, 177, 272, GVK 224
nolu tebli¤ler ile bu konuda aç›klamalar yap›lm›flt›r.Söz konusu tebli¤lerde yap›lan aç›klamalar çok kapsaml› oldu¤u için biz yaz›m›zda serbest meslek erbab›n›n dikkat etmeleri gereken hususlar› özet olarak belirtece¤iz.
ß ‹fle yeni bafllansa dahi vergi levhas›
as›lmas› zorunludur. ‹fle yeni bafllayanlar mükellefiyet tesis edildi¤i tarihi takip eden bir ay içinde vergi levhas›n› asmak zorundad›rlar.
ß Öteden beri mükellef olanlar, her
y›l May›s ay›n›n son gününe kadar
vergi tarh›na esas olan kazanç tutarlar› ile bunlara isabet eden vergi miktarlar›n› gösteren vergi levhas›n› merkezlerine ve varsa flubelerine asmak
zorundad›rlar.
ß ‹flyerleri birkaç kattan olufluyorsa,
her kata vergi levhas› as›lmak zorundad›r. ‹flyerinde bir as›l olmak kayd›
ile di¤er katlara ve flubelere fotokopi
yolu ile ço¤alt›lan suretleri de as›labilir.
ß Vergi levhalar›n›n ifl sahipleri ve
mükelleflerce kolayca okunup görünecek flekilde as›lmas› zorunludur.Örne¤in bir doktorun vergi levhas›n›
hastalar›n› muayene etti¤i yere de¤il,
hasta kabul ve bekleme salonunun
bulundu¤u yere herkesçe rahatl›kla
görülüp okunacak flekilde asmas› gerekir. Vergi levhas›n›n iflyerinde buTemmuz
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lundurulmas›na karfl›n as›l› olmamas›
da ceza kesilmesine engel de¤ildir.
ß Vergi levhalar›n›n tebli¤lerde belirtilen ebat ve bilgileri tafl›r bir vaziyette
ba¤l› olunan vergi dairesine veya serbest muhasebeci,serbest muhasebeci mali müflavir ve yeminli mali müflavirlere tasdik ettirilmesi mümkündür.
ß Özel hesap dönemine sahip mükellefler vergi levhalar›n› beyanname
verme sürelerini izleyen bir ay içinde
asmak zorundad›rlar.
ß Adi ortakl›k, kollektif ve adi komandit flirket fleklindeki iflletmelerde her
ortak için ayr› ayr› vergi levhas› as›lmas› zorunludur.
ß Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müflavir ve yeminli mali
müflavirler ifle yeni bafllayan mükelleflerin vergi levhalar›n› tasdik edebilecekleri gibi kendi vergi levhalar›n›
kendileri de tasdik edebilirler.
Sonuç olarak iflyerlerinde vergi levhas› bulundurmayan veya herkesçe rahatl›kla görülüp okunacak bir yere bu
levhalar› asmayanlara VUK’un 353/4
ncü maddesinin “…vergi kanunlar›n›n uygulanmas› bak›m›ndan levha
bulundurma veya asma zorunlulu¤u
bulunan mükelleflerin bu zorunlulu¤a uymamalar› halinde her tespit için
(1.1.2007'dan itibaren) 139 - YTL
özel usulsüzlük cezas› kesilir.” hükmü
gere¤i 2007 y›l› için 139-YTL özel
usulsüzlük cezas› kesilecektir.
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5- Fiyatlar›m›za Katma De¤er
Vergisi Dahildir Levhas›n›n As›l›
Olmamas›
Yukar›da da belirtti¤imiz üzere Vergi
Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci
maddesinin 5 nci bendinde Maliye
Bakanl›¤›na “Vergi kanunlar›n›n uygulanmas›yla ilgili olarak levha kulland›rma ve asma zorunlulu¤u getirmeye ve kald›rmaya,” yetki verilmifltir.
Bakanl›k bu yetkisine istinaden 22
nolu katma de¤er vergisi kanunu genel tebli¤inde hizmet ifa edenlerin
hizmetlere ait listelerdeki fiyatlar›
KDV dahil olarak belirleyecekleri ve fiyatlar›n hemen alt›na gelecek flekilde
“fiyatlar›m›za KDV dahildir” ibaresi
yazacaklar› fleklinde düzenleme yapm›flt›r. Mükellefler ayr›ca "Fiyatlar›m›za Katma De¤er Vergisi Dahildir" ibaresini tafl›yan en az (20 cm x 30 cm)
ebad›nda bir levhay› iflyerlerinde müflterilerin görebilece¤i bir yere asmak
zorundad›rlar.
Yap›lan yoklamalarda bu hususta da
mükelleflerin çok dikkatli davranmad›klar› tespit edilmekte ve tutanak tutulmaktad›r. Mükelleflerin baz›s›nda
böyle bir levha yokken, kimisinde ise
levha olmas›na karfl›n ya as›l› olmad›¤› yada müflterilerin rahatl›kla görüp
okuyabilecekleri alanlara as›lmad›¤›
tespit edilmektedir.
Sonuç olarak iflyerlerinde "Fiyatlar›m›za Katma De¤er Vergisi Dahildir" levhas› bulundurmayan ve herkesçe raHakemsiz Yaz›lar
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hatl›kla görülüp okunacak bir yere bu
levhalar› asmayanlara VUK’un 353/4
ncü maddesinin “…vergi kanunlar›n›n uygulanmas› bak›m›ndan levha
bulundurma veya asma zorunlulu¤u
bulunan mükelleflerin bu zorunlulu¤a uymamalar› halinde her tespit için
(1.1.2007'den itibaren) 139 - YTL
özel usulsüzlük cezas› kesilir.” hükmü gere¤i 2007 y›l› için 139-YTL özel
usulsüzlük cezas› kesilecektir.
IV- MÜKELLEFLER‹N ADLARINA
CEZA KES‹LMES‹ DURUMUNDA
YASAL HAKLARI
Yap›lan yoklamalarda mükellefler
ad›na usulsüzlük veya özel usulsüzlük
cezas› kesilmesini gerektirir bir husus
tespit edildi¤inde her fleyden önce
yoklama memuru ceza kesilmesini
gerektirir fiili düzenleyece¤i tutana¤a
aç›kça yazarak mükellefle birlikte imza alt›na al›r ve tutana¤›n bir örne¤ini mükellefe verir. Tutanak tutulmas›
ceza kesildi¤i anlam›na gelmez. Yoklama memuru taraf›ndan düzenlenen tutanaklar, mükelleflerin ba¤l›
oldu¤u vergi dairelerine gönderilir.
Vergi cezalar› olaylar›n ilgili bulundu¤u vergi bak›m›ndan mükellefin ba¤l› oldu¤u vergi dairesi taraf›ndan kesilir.(VUK md. 365) Kesilen vergi cezalar› ilgililere (Ceza ihbarnamesi) ile
tebli¤ olunur. Cezay› gerektiren olay›n tespitine dair tutanak suretinin
bir örne¤i ihbarnameye ba¤lan›r.
(VUK md. 366) Mükellefler kendileriTemmuz
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ne ceza ihbarnamesi tebli¤ edildikten
sonra, kesilen cezaya karfl› birtak›m
yasal haklara sahiptirler.Bu haklar› k›saca afla¤›daki flekilde belirtebiliriz;
1. Düzeltme talebinde bulunma,
2. Dava açma,
3. Cezada indirim talebinde bulunma,
1. Düzeltme talebinde bulunma:
Vergi cezalar›nda yap›lan hatalar, bu
kanunda vergi hatalar› için belli edilen usul ve flartlara göre düzeltilir.(VUK md. 375) Mükellefler, vergi
muamelelerindeki hatalar›n düzeltilmesini vergi dairesinden yaz› ile isteyebilirler. Bunlar›n posta ile taahhütlü
olarak gönderilmesi caizdir.(VUK
md.122) Vergi hatalar›n›n düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar
verir.(VUK md.120) Ad›na ceza kesilen mükellef, ceza tutana¤›nda tespit
edilen olay›n, ceza kesilmesini gerektirmedi¤ini düflünüyor ise durumu bir
yaz› ile vergi dairesine bildirerek düzeltme talep edebilir. Düzeltme mercii talebi yerinde gördü¤ü takdirde,
düzeltmenin yap›lmas›n› emreder; yerinde görmedi¤i takdirde, keyfiyet
düzeltmeyi isteyene yaz› ile tebli¤
olunur.(VUK md.23)
2. Dava açma: Kendisine vergi ceza
ihbarnamesi tebli¤ edilen mükellef,
haks›z yere ceza kesildi¤ini düflünüyorsa yarg› yoluna da baflvurabilir.‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu’nun
7’nci maddesi uyar›nca vergi mahke-
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melerinde dava açma süresi tebli¤in
yap›ld›¤› tarihi izleyen günden bafllamak üzere 30 gündür.
3. Cezada indirim talebinde bulunma: VUK’un 376’nc› maddesine
göre mükellef, ceza ihbarnamesinin
tebli¤ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine baflvurarak cezay› vadesinde veya 6183 say›l› Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren
üç ay içinde ödeyece¤ini bildirirse,
ad›na kesilen usulsüzlük veya özel
usulsüzlük cezas›n›n üçte biri indirilir.
Mükellef, ödeyece¤ini bildirdi¤i cezay› yukar›daki yaz›l› süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu
madde hükmünden faydaland›r›lmaz.
Vergi cezalar›nda ödeme süresi, mükellefe yap›lan tebli¤ tarihinden sonra, kanuni haklar›n› kullanmas› için
öngörülen 30 günlük sürenin bitim
tarihinden bafllayarak bir ayd›r. Cezaya karfl› dava aç›lm›fl ve kaybedilmiflse, vergi mahkemesi karar› üzerine
vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebli¤ tarihinden bafllayarak bir ayd›r. (VUK md. 368)
V- SONUÇ
Yaz›m›zda serbest meslek erbab›
nezdinde yap›lan yoklamalarda mükelleflerin cezai müeyyideye muhatap olmamalar› için dikkat etmeleri
gereken hususlar ve tereddüde yol
açan baz› durumlar aç›klanmaya çal›-
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fl›lm›flt›r. Mükellefler söz konusu hususlara dikkat etmeleri durumunda
herhangi bir cezai müeyyide ile karfl›laflmayacaklard›r.

¤›’na göndermifl oldu¤u 17.03.2006 ta-
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Valili¤ine (Defterdarl›k Gelir Müdürlü¤ü)

Resmi Gazete 17.04.2007 tarih ve 26496 say›.

hitaben gönderdi¤i 18.04.2005 tarih ve

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n konu ile ilgili
olarak Samsun Vergi Dairesi Baflkanl›-

B.07.0.GEL.0.29/2921-229-550/017106
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rih ve B.07.1.G‹B.0.30/3025-353-746/018894
say›l› yaz›
Gelirler Genel Müdürlü¤ü’nün Samsun

say›l› yaz›s›.
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