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‹SMMMO ÜÇÜNCÜ AVRUPA
KOBMF/KOB‹ KONGRES‹NDE
Yahya ARIKAN*

Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (“FEE-The European Federation of Accountants”) taraf›ndan, bu y›l 06-07 Eylül 2007 tarihleri aras›nda, Üçüncü Avrupa Küçük ve Orta Büyüklükteki Muhasebe Firmalar› (“KOBMF”) ile Küçük
ve Orta Büyüklükteki ‹ﬂletmeler (“KOB‹”) Kongresi, Hollanda’da, yap›lm›ﬂt›r.
Bu y›lki kongrenin ana temas›: Küçük ve Orta Büyüklükteki Muhasebe Firmalar› ile Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹ﬂletmeler için Yeni F›rsatlar: ﬁeffafl›k,
Finans ve Sadeleﬂtirme” olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Kongre, Avrupa Muhasebeciler Federasyonu ile Hollanda’n›n muhasebe ve
denetim ile ilgili iki ayr› meslek örgütü olan “Koninklijk Nederlands Instituut
van Registeraccountants-(NIVRA)” ve “Nederlandse Orde van AccountantsAdministratieconsulenten-(NOvAA)” iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Kongreye, 30 ülkeden 300’den fazla delege kat›lm›ﬂt›r. Kongrede, Avrupa’da
faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli iﬂletmelerin muhasebe ve denetim mesle¤i ile ilgili konular› geniﬂ bir biçimde ele al›nm›ﬂt›r. Konunun bizleri de yak›ndan ilgilendirmesi ve güncelli¤i nedeniyle, ‹SMMMO olarak bu uluslar aras› kongreye kat›lm›ﬂ ve temsil edilmiﬂ bulunmaktay›z.
Kongrenin ilk günü, FEE Baﬂkan› Say›n Jacques Potdevin ile FEE Baﬂkan
Yard›mc›s› ve Kongre Baﬂkan› Say›n Hans van Damme taraf›ndan yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmalar› ile baﬂlam›ﬂt›r. Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n› takiben, “Basitleﬂtirme ve
Finansa Eriﬂim Dahil Olmak Üzere Hollanda’daki Geliﬂmeler” ile “Basitleﬂtirme, Kanuni Denetim Direktifinin Küçük Uygulay›c›lar Üzerindeki Etkisi ve
Denetçilerin Sorumlulu¤u Dahil Olmak Üzere ‹lgili AB Geliﬂmeleri” konular›nda tema konuﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Aç›l›ﬂ ve tema konuﬂmalar›n›n ard›ndan
paralel oturumlara geçilmiﬂ ve paralel oturumlarda ﬂu konulara yer verilmiﬂtir:
“Finansa Eriﬂim ve Yeni Piyasalar”, “Networkler ve Network Oluﬂturma”,
“‹dari Yüklerin Azalt›lmas›-Aﬂ›r› Bürokrasinin Azalt›lmas›-“, “KOB‹’ler ‹çin
Güvence Hizmetleri”.
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Kongrede ikinci gün, NOvAA Baﬂkan› Say›n Dirk ter Harmsel’in aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlam›ﬂt›r. Kongrenin
ikinci gününde, “KOB‹’ler için Finansal Raporlama: KOB‹’ler UFRS’ye
Avrupa Sahnesine Nas›l Uyum Sa¤lanacak?” ile “Muhasebeciler için Yeni
Geliﬂmeler: IT, XBRL, Kurumsal
Sosyal Sorumlulu¤un Etkisi Dahil Olmak Üzere Ofisin Gelece¤i” konulu
iki genel oturum ve “Bir Denetim Firmas›nda Çal›ﬂmak!”, “Vergi Raporlamas› ve KOB‹” konular›nda iki paralel oturum gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Böylece, Üçüncü Avrupa Küçük ve
Orta Büyüklükteki Muhasebe Firmalar› ile Küçük ve Orta Büyüklükteki
‹ﬂletmeler Kongresi’nde iki tema konuﬂmas›, iki genel oturum ve alt› paralel oturum yap›lm›ﬂt›r.
‹ki gün süren kongre çal›ﬂmalar› sonucunda, küçük ve orta büyüklükteki
iﬂletmelerin, Avrupa ekonomisinin
bel kemi¤ini oluﬂturdu¤u ve ekonomik büyüme ile istihdam yaratmada
vazgeçilmez olduklar› vurgulanm›ﬂt›r.
Çok say›da de¤erli konuﬂmac›, küçük
ve orta büyüklükteki iﬂletmelerin geliﬂmelerini devam ettirebilmeleri için
muhasebe ve denetim meslek mensuplar›n›n gerekli çabay› göstermelerinin önemli oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.
Ayr›ca, muhasebe ve denetim meslek
mensuplar›n›n küçük ve orta büyüklükteki iﬂletmelerin etkin ve etkili çaEylül
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l›ﬂmalar›n› sa¤lanabilmesi için gerekli deste¤in verilmesinin de önemli oldu¤unun alt› çizilmiﬂtir. Bu kongrede
ortaya ç›kan sonuçlar›, ülkemiz ve
mesle¤imiz için de söylemek mümkündür.
Di¤er taraftan, ülkemizin ekonomik
kalk›nmas›nda ve kamu ç›kar›n›n korunmas›nda önemli bir rolü olan mesle¤imizin ve meslek mensubumuzun
geliﬂmesi ve sadece ülkemizde de¤il
uluslararas›nda da sayg›nl›k kazanabilmesi için TÜRMOB ve ‹SMMMO
olarak gündemimizde, öncelikli olarak yer alan aﬂa¤›daki projeleri gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂmaktay›z;
Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› (TFRS) E¤itim Projesi,
Bilgi Teknolojileri E¤itim Projesi,
Yabanc› Dil E¤itim Projesi,
Kiﬂisel Geliﬂim Projesi,
Kurumsallaﬂma E¤itim Projesi.
Son olarak, 18.10.2007 tarih ve 26674
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan,
VUK Genel Tebli¤ 376 ile yap›lan
düzenlemeye de¤inmek isteriz. Söz
konusu Tebli¤ ile Elektronik beyanname uygulamas›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› amac›yla
Elektronik beyanname uygulamas›n›n
yayg›nlaﬂt›r›lmas› amac›yla 376 Seri
Numaral› Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i Yay›mlanm›ﬂt›r.
18 Ekim 2007 tarih ve 26674 say›l›
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Resmi Gazete’de yay›mlanan 376 seri
numaral› Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i uyar›nca ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle s›n›rl› olmaks›z›n Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi ile Geçici Vergi Beyannamelerini
ve ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile
Kurumlar Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle s›n›rl› olmaks›z›n Muhtasar
ve Katma De¤er Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme
zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Buna göre ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek usulde
vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri 2007 y›l›na iliﬂkin olup, 25
Mart 2008 tarihine kadar verilecek
olan Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi ile 2008 y›l›n›n birinci geçici vergi
dönemine iliﬂkin olup, 14 May›s 2008
tarihine kadar verilecek olan Geçici
Vergi Beyannamesini elektronik ortamda göndereceklerdir.
Ayr›ca, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri
ile Kurumlar Vergisi mükellefleri de
Ekim-Kas›m-Aral›k 2007 Dönemine
iliﬂkin olup, 23 Ocak 2008 tarihine
kadar verilecek Muhtasar Bayanname
ile Ekim 2007 Dönemine iliﬂkin olup,
23 Kas›m 2007 tarihine kadar verile-

cek olan Muhtasar Beyannamelerini,
Ekim 2007 Dönemine iliﬂkin olup, 24
Kas›m 2007 tarihine kadar verilecek
olan Katma De¤er Vergisi Beyannamesini ve Katma De¤er Vergisi Kanunu Genel Tebli¤lerine göre üçer ayl›k dönemler halinde beyanname vermelerine izin verilenler için Ekim-Kas›m-Aral›k 2007 Dönemine iliﬂkin
olup, 24 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Katma De¤er Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda göndereceklerdir.
Maliye Bakanl›¤›, 213 say›l› Vergi
Usul Kanunu’nun mükerrer 257.
maddesinin birinci f›kras›n›n (4) numaral› bendi hükmüne göre; vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve di¤er elektronik bilgi iletiﬂim
araç ve ortam›nda do¤rudan mükellefler taraf›ndan veya bunlar›n yetki verilmiﬂ gerçek veya tüzel kiﬂiler arac›l›¤›yla gönderilmesine izin vermeye
veya zorunluluk getirmeye yetkili k›l›nm›ﬂt›r. E-beyanname uygulamas›na
01 Ekim 2004 tarihinden itibaren tam
otomasyona geçmiﬂ vergi dairelerine
verilen beyannamelerle baﬂlanm›ﬂt›r.
Daha sonra beyannamelerini elektronik ortamda gönderme mecburiyeti
getirilen mükelleflerce ister kanuni
süresi içerisinde isterse kanuni süresi
geçtikten sonra kendili¤inden veya
piﬂmanl›kla verilen beyannameler de
uygulama kapsam›na al›nm›ﬂt›r.
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Elektronik ortamdan beyanname gönderilmesi ilk aﬂamada ihtiyari olarak
baﬂlat›lm›ﬂt›r. Maliye Bakanl›¤›, yay›mlad›¤› 346 S›ra Numaral› V.U.K.
Genel Tebli¤i ile Tebli¤de belirtilen
beyannamelerin vergi dairelerine
elektronik ortamdan gönderilmesini
zorunlu hale getirmiﬂtir. Ayr›ca Maliye Bakanl›¤› 367 S›ra Numaral›
V.U.K. Genel Tebli¤i ile 06.02.2007
tarihinden itibaren Büyük Mükellefler
Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›na verilmesi
gereken ve elektronik ortamda verilebilen tüm vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme mecburiyeti
getirmiﬂtir. Yukar›da bahsi geçen tebli¤ ile art›k kapsam d›ﬂ›ndaki mükelleflerin verecekleri tüm gelir, kurumlar, kdv ve muhtasar beyannameler
elektronik ortamda verilecektir.
Bu önemli görevi, kay›t d›ﬂ›l›¤›n ve
kaçak muhasebe yapanlar›n önlenme-
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si aç›s›ndan muhasebe meslek mensuplar› üstlenecektir. Bu nedenle
19/10/2007 tarihinde 26675 say›l›
Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren Serbest Muhasebeciler,
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler
Ve Yeminli Mali Müﬂavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacaklar› Etik ‹lkeler Hakk›nda Yönetmelik önem kazanmaktad›r.
Bu Yönetmeli¤in amac›; tüm üyeleri
en üst derecede meslekî bilgiye sahip,
sosyal sorumluluk bilinci olan, etik
de¤erlere ba¤l›, rekabet anlay›ﬂ› daha
kaliteli hizmet sunumu biçiminde
oluﬂmuﬂ, güvenilir ve sayg›n bir meslek mensuplar› kitlesi oluﬂturmak hedefine ulaﬂmak için muhasebe meslek
mensuplar›n›n meslekî iliﬂkilerinde
uymalar› gereken asgari etik ilkeleri
belirlemektir.
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MUHASEBEC‹LER‹N BELLE⁄‹:
‹SMMMO B‹LG‹YE ER‹ﬁ‹M MERKEZ‹
MEMORY OF ACCOUNTANTS: CHAMBER OF
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL
INFORMATION RETRIAVALCENTER
Yahya ARIKAN*

ÖZ
oplumlar bugünü de¤erlendirmek, gelecek üstüne öngörülerde bulunabilmek için geçmiﬂ ve bugün bilgisini bilmek durumundad›r. Bu yaz›, bilim
tarihinde bilginin iﬂlevi ve önemini öne ç›karan kütüphanelere k›saca de¤inip, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Bilgiye Eriﬂim
Merkezi’nin özelliklerini ele almay› amaçlamaktad›r. Bilgiye Eriﬂim Merkezi’nin amac› yaln›z muhasebeciler için aran›lan bilgiye ulaﬂma olanak ve ortam›n› sunmak de¤il, Türkiye’deki bütün meslek ve akademik disiplinlere örnek
olacak Tez Eﬂgüdüm Merkezi’ni de tan›tmaktad›r. Her disiplin “bilgi” üstüne
kurulur. Yaz›n›n varsay›m› ise, herhangi bir disiplin alan›nda üretilen bilgi düzenli biçimde izlenip, düzenlenip, arand›¤›nda eriﬂilebilir k›l›nm›yorsa, o disiplin alan›nda geliﬂme de üretim de s›n›rl› ve eksikli olacakt›r. Bu s›n›rl›l›¤› tan›mak istemeyen, eksikli bilgi üretimine dur demek isteyen ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Yönetim kurulu, ayr›ca, Tez Eﬂgüdüm Merkezi ile de Türkiye’de çok olumlu bir ilki baﬂlatm›ﬂt›r.

T

Anahtar Sözcükler: ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Bilgiye Eriﬂim Merkezi, Bilgi Yönetimi, Bilgiye Eriﬂim, Tezler Veri Taban›, Tez
Eﬂgüdüm Merkezi.
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ABSTRACT
Communities have to know both formerly and current information to evaluate today and to prophesy related
future. This article aims to touch upon
libraries which highlight function and
importance of information in science
history to handle ‘Chamber Of Certified Public Accountants Of Istanbul,
Information Retriaval Center’s characteristics. ‘Chamber Of Certified
Public Accountants Of Istanbul Information Retriaval Center’s aim is not
only to perform access to information
possibilities and atmosphere for accountants but also to introduce a sample
model for other professions and academic disciplines in Turkey with
‘Thesis Coordination Center’. Hypothesis is “Development and productivity in any discipline become limited
and inadequate if these disciplines
don’t watch, manage the information
about their area of specialization and
make it accessible”. Chamber Of Certified Public Accountants Of Istanbul
Administrative Board doesn’t approve this limited horizon and wants to
say stop to this inadequacy in information production, also initiates a
very constructive preliminary with
‘Thesis Coordination Center’ in Turkey.
Keywords: Information Retriaval Center of Chamber of Certified Public Accountants of ‹stanbul, Knowledge Management, Information Retriaval, Thesis
Data Base, Thesis Coordination. Center
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Giriﬂ
Sosyal bilimler, fen bilimleri ya da
sa¤l›k bilimleri araﬂt›rma alanlar›nda
de¤iﬂmeyen ortak nokta: Araﬂt›rma
yap›lan alanla ilgili daha önce üretilmiﬂ bilgiyi belirlemek, elde etmek,
okumakt›r. Hangi bilim alan› olursa
olsun; o alana iliﬂkin daha önce üretilmiﬂ bilgiyi (kitap, makale, tez vb.) o
alan›n bibliyografyas›, dizini, veri taban› gibi temel dan›ﬂma yan›nda kütüphane .kataloglar›nda eriﬂimi olanakl›d›r.
Bilim tarihi belirli bir sistem, yöntem
ve teknikle düzenlenmiﬂ bilimsel bilginin tarihinden oluﬂur. Pekçok bilim
tarihi kitab› (Y›ld›r›m, 1992; ﬁafak,
2000; Ronan,2003) dört temel anabaﬂl›k alt›nda toplan›r:
• M›s›r ve Mezopotamya Dönemi,
• ‹yon ve Eski Yunan Dönemi,
• ‹slamiyet Dönemi,
• Rönesans, reform, ayd›nlama ile Bat› dönemi.
Bu dönemlerde üretilen bilginin toplan›p, düzenlenip, yararlanmaya aç›ld›¤› bir ya da birkaç kütüphane mutlaka olmuﬂtur. Örne¤in, Mezopotamya’da Asurbanipal taraf›ndan, saray›n›n ortas›na yapt›r›lan ve 26.000/30.000
tablet içeren saray kütüphanesi (Kesero¤lu,2004, 32). Hellenistik dönemde
500–900.000 aras›nda yay›n oldu¤u
belirtilen ‹skenderiye Kütüphanesi,
(Y›ld›z,2003, 64) 130-200.000 aras›nHakemli Yaz›lar
Refereed Papers
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da yay›n oldu¤u belirtilen ‹yonyadaki
Bergama Kütüphanesi (Y›ld›z, 2003,
138). ‹slamiyet döneminde ayn› zamanda bir medrese yan›nda kurulan
Ba¤dat, Niﬂapur, Harran, Mevr, Horosan gibi merkezlerdeki kütüphaneler.
Sonra Bat›’da Endülüsteki Sevilla;
Avrupa’da Paris, Berlin, Viyana,
Londra gibi merkezlerdeki üniversite
ve saray kütüphaneleri ve bugünün
ABD kütüphaneleri.
Yukar›da s›ralanan dört dönemden
herhangi birisinden kütüphaneleri çekip ç›kar›rsak, bir sonraki dönemin iﬂi
gerçekten zorlaﬂ›r. Çünkü günümüzde
oldu¤u gibi Eskiça¤da da bilgi, daha
önce üretilmiﬂ bilgiye dayal› olarak
yeni bilginin üretimine olanak sa¤lam›ﬂ, bilgi ortam›n› da kütüphaneler
oluﬂturmuﬂtur. Asurbanipal ve Mezopotamya Kütüphaneleri olmadan ‹skenderiye’deki dermenin böylesine
görkemli say›lara ulaﬂmas›n› beklemek olanakl› de¤ildir. ‹skenderiye olmadan ‹slamiyetin yay›ld›¤› dönemdeki “islam uygarl›¤›”n›n görkemini
öne ç›karamay›z. ‹slamiyetin Arapçaya kazand›rd›¤› Bat› klasiklerini yeniden Bat› dillerine kazand›r›lmam›ﬂ olsa, Bat› bugünkü düzeye çok ama çok
daha geç eriﬂebilecektir. De¤iﬂik bir
söyleyiﬂle, “yaz› ve kütüphane olmadan uygarl›k tasarlanamaz.” (The mainstream, 1989, 9) noktas›na gelinmektedir.
O halde, bilimsel bilginin (çok de¤iﬂik
bilgi türleri bulunmaktad›r: Alg›sal
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bilgi, toplumsal bilgi, bilimsel bilgi,
felsefi bilgi, gündelik bilgi, (Burke,
2002, 12)… gibi) üretimi, kaç›n›lmaz
olarak, araﬂt›rma yap›lan alanda daha
önce üretilen bilgiyi gerekli k›lmaktad›r, diyebiliriz. Daha önce de belirtildi¤i gibi, bilimsel araﬂt›rma yöntem
ve tekniklerinin ortak özelli¤i: araﬂt›rma konusunun belirlenmesi, s›n›rlar›n›n çizilmesi, o konuda daha önce yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar›n / bilginin saptanmas› biçimindedir.
Kütüphaneler kurum / kuruluﬂ ya da
toplum ad›na bilgiyi toplayan, depolayan, düzenleyen bellek iﬂlevi gören
bir kurumdur. Kütüphaneler amaçlar›
do¤rultusunda belirli disiplin(ler)de
üretilen her tür ve görüﬂten bilgiyi
içermesiyle sa¤l›kl› yol al›p geliﬂebilir.. Kütüphaneler ilk örneklerinden
baﬂlayarak; karﬂ›t görüﬂleri içine alan
dermesiyle, hem demokratik yap›n›n
ilk örneklerinden birisi (Baysal, 1987, 4)
olmuﬂ hem de üretilen bilginin çok
yönlü düﬂünülmesine katk›da bulunmuﬂtur.
Kütüphaneler beﬂ ana türe ayr›l›r. K›saca amaçlar›yla ﬂu biçimde s›ralayabiliriz:
1. Halk ve çocuk kütüphanesi. Kiﬂiler aras›nda yaﬂ, soy, ulus, renk, cinsiyet, sosyal konum, e¤itim ay›r›m› gözetmeden kap›lar›n› karﬂ›l›ks›z olarak
herkese açan; bulundu¤u çevrenin
sosyo ekonomik, kültürel, e¤itsel, tarihsel geliﬂmesine katk›da bulunan;
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kiﬂilerin bilgiye dayal›, e¤itsel, kültürel gereksinimlerini karﬂ›layan ve boﬂ
zamanlar›n› olumlu yönde geçirmelerinde olanak sa¤layan kurumlard›r.
Türkiye’de devlet yan›nda yerel yönetimler, gerçek ve tüzel kiﬂiler taraf›ndan da halk ve çocuk kütüphaneleri
kurulabilir.
2. Ulusal Kütüphane. Ulusal bellek
de denir. Bir ülke s›n›rlar› içinde yay›mlanan her türden bilgi kayna¤›ndan bir örne¤i toplayan, düzenleyen
ve bibliyografik kaynaklarla duyuran
kurumlard›r. Temel iﬂlevlerinden birisi de bulundu¤u ülkeye iliﬂkin yurtd›ﬂ›nda yay›mlanan yay›nlar› izleyerek
elde etmektir. Her ülkede bir ulusal
kütüphane bulunur ancak bu say› kimi
ülkelerde üçe de ç›kabilmektedir.
3. Üniversite Kütüphanesi. Kütüphane üniversitenin kalbi olarak adland›r›l›r. Temel iﬂlevi ö¤retim ve araﬂt›rma olan üniversitelerin bilgi gereksinimlerini çok dilde ve derinlemesine
karﬂ›lamak amac›yla kurulurlar. Kullan›c›lar› ö¤retim elemanlar›, ö¤renciler ve araﬂt›rmac›lard›r.
4. Özel Araﬂt›rma Kütüphaneleri.
19’uncu yüzy›lda ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bulundu¤u kurum/kuruluﬂun amaçlar›
do¤rultusunda dar konularda, derinlemesine belge sa¤layan ve bulundu¤u
kurum/kuruluﬂun düﬂünce, bilgi üretimine ve karl›l›¤›na katk› sa¤lamay›
amaçlayan kurumlard›r.
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5. Okul kütüphanesi. E¤itim-ö¤retimi desteklemek amac›yla ders programlar›na uygun dermenin oluﬂturuldu¤u, ö¤retmen ve ö¤rencilere hizmet
vermek amac›yla kurulmuﬂ kütüphanelerdir. (Kesero¤lu, 2004,12-16)
Yukar›da k›saca yap›lan kütüphane
türlerine iliﬂkin aç›klamalarda “ulusal
kütüphane”ler d›ﬂ›nda, hiçbir kütüphane, gerçek ya da tüzel kiﬂi belirli bir
alanda dünyada ç›kan bütün yay›nlar›
toplayamaz. Bu ne parasal ne de iﬂlem
olarak olanakl› de¤ildir. Bütün kitap
ve süreli yay›nlar› toplama; günümüz
bilgi teknolojileri göz önüne al›nd›¤›nda da, çok anlaml› de¤ildir.
Muhasebecili¤in disiplinleraras› bir
bilim dal› olmas›, öncelikle, bu konuda yap›lan araﬂt›rmalar›n nicelik olarak çoklu¤unu karﬂ›m›za ç›karmaktad›r. “Bilgi, karar verme ve eyleme
geçmek için temel ilke hizmetini yerine getirir” (Wilkinson,1989,3) Muhasebecilik belle¤ini oluﬂturmaya kalk›ﬂmak da kaç›n›lmaz olarak konunun
s›n›rlar›n›n iyi çizilmesi ve belirlenmesi yan›nda, konuya iliﬂkin daha önce yap›lm›ﬂ araﬂt›rma ve kaynaklar›n
elden geldi¤ince eksiksiz belirlenmesini gerektirir. Hemen her alanda oldu¤u gibi, muhasebecilik alan›nda da
daha önce üretilmiﬂ kaynaklar› bilmeden, araﬂt›rmadan katk› sa¤layan yaz›lar üretmek olanakl› de¤ildir. Böylesi bir yaz›, olsa olsa bir deneme olabilir.
Hakemli Yaz›lar
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Geliﬂmiﬂ toplum olma özelliklerinden
birisi de ülke içinde dönen ulusal gelir
oran› de¤il, üretilen bilimsel bilgi say›s›d›r. Bu say›; o ülkenin ekonomik
güç olarak kiﬂi baﬂ›na düﬂen ulusal
geliriyle de dengelidir. Örne¤in G8
dedi¤imiz ülkeler ayn› zamanda ençok bilimsel yay›n üreten, bilgi üreten
ülkelerdir de. “Örne¤in uluslararas›
yay›n s›ralamas›nda ilk sekiz ülke: 1.
ABD, 2. ‹ngiltere, 3. Japonya, 4. Almanya, 5. Fransa, 6. Kanada, 7. ‹talya,
8. Rusya” iken…Uluslararas› fiyatlardaki farkl›l›klar dikkate al›narak yurtiçi sat›nalma gücüne göre, yap›lan bir
hesaba göre en ileri ekonomiler: 1.
ABD, 2. Çin, 3. Japonya, 4. Almanya,
5. Fransa, 6. ‹talya, 7. Hindistan, 8.
‹ngiltere, 9. Brezilya, 10. Rusya” (Kesero¤lu, 2004, 45-46) biçiminde s›ralanmaktad›r. Geliﬂmekte olan ülkelerde ise, geliﬂmiﬂ ülkelerin tersine; kendi ülkesinde konusuyla ilgili üretilenlerin bütününe eriﬂemezken, göremezken, geliﬂmiﬂ ülkelerin paral› veri
tabanlar› kanal›yla, o ülkelerde üretilenleri izleme olana¤› elde eder. Bu
durum da konuyla ilgili yerli yay›nlara ulaﬂamama nedeniyle yabanc› yay›nlara yönelmesine neden olur. Oysa
bir araﬂt›rman›n özgünlü¤ü, öncelikle
yazar›n kendi koﬂullar›n› de¤erlendirmesiyle olanakl›d›r.

“bilgi toplumu”, “bilgi ça¤›” kavram›n› kullan›yorsan›z, o kavram›n içini
do¤ru olarak dolduram›yorsan›z; aç›k
ve eksiklerin tüketilip, kapat›lmas›
çok kolay de¤ildir.

Baﬂka bir söyleyiﬂle, e¤er, bilginin
önemini, gereklili¤ini yeterince anlayamam›ﬂ, yaln›z siyasal gösteriﬂ için

Çok amaçl› kurumlar›n en eski ve tipik örneklerinden biri say›lan kütüphanelerin (Kesero¤lu, 1989, 11) çok
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‹SMMMO Bilgiye Eriﬂim Merkezi
Bilgiye Eriﬂim Merkezi, bir özel araﬂt›rma kütüphanesi ya da bir bilgi merkezi olarak de¤erlendirilebilir. Özel
araﬂt›rma kütüphanesi Bat›da sanayileﬂmeyle birlikte ortaya ç›km›ﬂ, kuruldu¤u kurum/kuruluﬂun üretimi ve karl›l›¤›na katk›da bulunmay› amaçlar.
En tipik özelli¤i ise kuruldu¤u kurum/kuruluﬂun amaçlar›na uygun derme oluﬂturmas›d›r. Do¤al olarak konu
alan› s›n›rlar›, hangi konudaki yay›nlar› içerece¤i önceden belirlenmiﬂtir.
Kuruldu¤u konu alan›yla ilgili her türden düﬂünce ve bilgi üretmeye katk›
sa¤layan; varsa Ar-Ge çal›ﬂmalar›yla
iﬂbirli¤i içinde yeni ürün ve hizmet
üretimini destekleyen temel birimlerden biridir.
‹SMMMO Bilgiye Eriﬂim Merkezi,
Nisan 2006 kuruluﬂ çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r. Kuruluﬂ amac›, muhasebecilik alan›nda üye ve stajyerlerinin, muhasebecilikle ilgili araﬂt›rma yapan
ö¤retim elemanlar›, ö¤renciler ve
araﬂt›rmac›lar›n bilgi gereksinimini
karﬂ›lamakt›r.
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amaçl›l›¤›, bugünkü ‹SMMMO Bilgiye Eriﬂim Merkezi’nde de geçerlidir.
‹SMMMO Bilgiye Eriﬂim Merkezi’nin amac› Türkiye’de muhasebecilik ve muhasebecilikle ilgili disiplinlerde yerli ve yabanc› ülkelerde yay›mlanm›ﬂ bellibaﬂl› yaz›l›, bas›l›,
görsel, iﬂitsel, elektronik belgelerden
birer örnek toplamak, düzenlemek,
yararland›rmaya haz›r duruma getirmektir. Telif sorunu olmayan yay›nlar› elektronik ortamda eriﬂilebilir k›lmakt›r. Yay›nlar› s›ralayacak olursak
kitap, dergi, tez, kitapç›k(broﬂür), ses
kay›tlar›, görüntü kay›tlar›, afiﬂ, poster, foto¤raf, slayt, saydam, harita,
elektronik yay›n vb. bilgi taﬂ›yan her
tür belgeyi içine almaktad›r. Bilgiye
Eriﬂim Merkezi’nde, telif sorunu
olanlar› bibliyografik tan›m olarak
elektronik ortamda hizmete açmak;
her yap›ta konu baﬂl›klar›, yazar ad›,
yap›t ad›na ba¤l› olarak elektronik ortamda eriﬂimi olanakl› k›lmakt›r.
‹SMMMO Bilgiye Eriﬂim Merkezi,
uzun erimli olarak, muhasebecilik
alan›nda Türkiye’de yay›mlanm›ﬂ bütün yap›tlardan (kitap, makele, tez
vb.) birer örnek toplamay› amaçlamaktad›r. Bu yönde de piyasada bulunan yay›nlar› almaya baﬂlam›ﬂ, elektronik ortamdaki yay›nlar› ve üniversitelerde yap›lm›ﬂ tezleri toplamaya,
en az›ndan bir örne¤ini edinme yoluna girmiﬂ bulunmaktad›r. Amac›m›z
bas›l› ve elektronik ortamdaki yaklaEylül
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ﬂ›k yüzbin kayna¤› orta erimli bir sürede ‹SMMMO Bilgiye Eriﬂim Merkezi’nde hizmete haz›r duruma getirmektir. Yönetimin Bilgiye Eriﬂim
Merkezine verdi¤i destek, Muhasebecilik alan›na toplumsal ayr›cal›k kazand›racak niteliktedir. En önemlisi
de Bilgiye Eriﬂim Merkezi ile bu konuda çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar›n, bu konuda e¤itim yapt›ran ve e¤itim görenlerin elde edecekleri yararlard›r. Bunu
iki ana baﬂl›k alt›nda toplayabiliriz:
• Birincisi, ayn› konuda araﬂt›rma
yapman›n toplumlara ne kadar pahal›ya mal oldu¤udur. Bu pahal›l›k para,
zaman ve emek olarak ç›kar karﬂ›m›za. Nitekim ayn› konuda, ayn› ülkede,
ayn› zamanda yap›lan araﬂt›rmalara
yönelik araﬂt›rmalar 1960’larda “dokümantasyon” hizmeti ile ortadan kald›r›l›r. Örne¤in ABD’de 1959 y›l›nda
çift araﬂt›rmalara harcanan para 1.2
milyar dolar iken, ‹ngiltere’de
1962’de çift araﬂt›rmalara harcanan
para 12 milyon sterlindir. (Baysal,
1987, 40) Bizim gibi geliﬂmemiﬂ ülkelerde durum biraz bulan›kt›r. ‹ﬂin
garibi sonuçtan pekçok o konu uzman› da haberdar olamamaktad›r.
• ‹kincisi, elektronik ortamda oluﬂturulacak Tez Eﬂgüdüm Merkezi ile
muhasebecilik alan›nda yap›lmas›na
karar verilen yüksek lisans ve doktora
tezleri bütün araﬂt›rmac›lar taraf›ndan
izlenebilece¤i için tezi belirleyen ö¤retim üyesi ve tezi yapacak aday›n
Hakemli Yaz›lar
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do¤ru karar almas›n› kolaylaﬂt›racak,
ayn› baﬂl›kta bir ikinci çal›ﬂman›n yap›lmas›n›, dahas›, kopya yapma giriﬂimini engelleyecektir. Hiçbir alanda
iﬂletilmeyen bu önemli iﬂlem, yaln›z
muhasebecilik alan› de¤il, di¤er akademik disiplinlere de örneklik yapacak bir giriﬂim ortaya ç›karmaktad›r.
Tez Eﬂgüdüm Merkezi
‹SMMMO Türkiye’de ilk kez bu sorunu tezler alan›nda “Tez Eﬂgüdüm
Merkezi” ile kald›rma giriﬂiminde bulunmaktad›r. Tezler, disiplinlere iliﬂkin son geliﬂmeleri akademik düzeyde
irdeleyen yay›nlar olmak aç›s›ndan
bilgi aç›s›ndan ayr›cal›kl› bir yer tutar.
Türkiye’nin pekçok üniversitesinde
muhasebecilik alan›nda yüksek lisans
ve doktora tezleri yap›lmaktad›r. Genellikle de tez belirlemesi aﬂamas›nda
üniversiteler aras›nda bir eﬂgüdümden
sözetmek ne yaz›k ki olanakl› de¤ildir. Böyle bir eﬂgüdüm ya da iﬂbirli¤inin olmamas› nedeniyle de ayn› konuda pekçok kez ikinci, dahas› üçüncü
kez tez konular› belirlenip ayn› konularda, ayr› üniversitelerde, ayn› zamanda çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunun yaln›z
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muhasebecilik de¤il, bütün akademik
alanlarda bir düzene kavuﬂturulmas›
temel sorumluluk alanlar›m›zdan birini oluﬂturmal›d›r.
‹SMMMO Tez Eﬂgüdüm Merkezi,
Türkiye’de muhasebecilik ve muhasebecilikle ilgili disiplinlerde yüksek lisans ya da doktora tez konusu belirlemiﬂ kiﬂilerin verecekleri bilgileri (bilgi adresi: www.istanbulsmmmo.org.tr
/bem.asp) içerecektir..Bu bilgiler yaln›z muhasebecilik alan›nda hangi konularda akademik çal›ﬂmalar yap›ld›¤›n› göstermekle kalmayacak, ayn›
zamanda tez konusunda seçilenden
kaç›nmay›, tez dan›ﬂmanlar›n›n hangi
konularda nerelerde ne tür çal›ﬂmalar
yap›ld›¤›n› görmeleri aç›s›ndan da büyük önem taﬂ›yacakt›r.Bu önem ve giriﬂimin olumlu yönde geliﬂmesi ve
amaçlar›m›za ulaﬂmam›z, ö¤retim
elemanlar› taraf›ndan desteklenmesi
ile olanakl› k›l›nacakt›r.
‹SMMMO Bilgiye Eriﬂim Merkezi’nde elektronik ortamda aç›lan Tez
Eﬂgüdüm Merkezi formu aﬂa¤›daki
formun doldurulmas›yla hizmetini
üretmektedir.
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‹SMMMO
TEZ EﬁGÜDÜM MERKEZ‹
YAPILMAKTA OLAN TEZLER VER‹TABANI
Bil gi Giriﬂ Formu
Tez Veri Giriﬂ Formu
Tezin Tür ü

*

Tezin Konusu
Tezin Yap›ld›¤›
· Üniversite

*

· Fa külte

*

· Enstitü

*

· Bölüm / Ana Bilim Dal›

*

Tezi Yapan
· Ad›

*

· Soyad›

*

· Adresi
· E-Posta Adresi

*

· Telefon

*

· Ce p Te lefonu

*

· Te zi Yöneten (Dan›ﬂman)
· Ünva n›

*

· Ad› Soyad›

*
Tez Doktor a tez i ise Dan›ﬂman› d›ﬂ›ndaki Komisyon üyeleri
· Ünva n
· Ad Soya d
· Ünva n
· Ad Soya d
Tezin
Ad›

*

Baﬂlang›ç Tarihi

*

Amac ›

*

Hipotezi

*

‹çerik / Özet (Enç ok 500 karakter olmal›)*

Gönder

Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

Formu Temizle
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‹SMMMO Bilgiye Eriﬂim Merkezi’nde
derme (koleksiyon):
Bugün ‹SMMMO Bilgiye Eriﬂim
Merkezi, iki y›l›n› doldurmadan
2900 kitap,
düzenli olarak izlenen 18 süreli yay›n,
53 yükseklisans ve doktora tezi,
6800 makale,
300CD,
250 video kaset,
50 DV, i
1700 arﬂiv belgesi
2800 gazete kesi¤ini veri taban›na iﬂlemiﬂ bulunmaktad›r. Bu yay›nlar› yazar ad›, yap›t ad› ve konu baﬂl›klar›yla
elektronik ortamda taramak olanakl›d›r.
Bilgiye Eriﬂim Merkezi’nin ne denli
h›zl› büyüdü¤ünü anlamak için çevremizdeki kütüphane ve bilgi merkezlerine gözatmam›z yeterlidir.
Bir muhasebecilik belle¤i oluﬂturmak
için, öncelikle o alanda bugüne kadar
nelerin, kimler taraf›ndan haz›rlan›p,
nerelerde yay›mland›¤›n› belirlemek
gerekir. Nitekim bu konuda May›s
2008’de yay›mlanacak bir “Muhasebecilik Bibliyografyas›” haz›rlanmaktad›r. Bibliyografya, Osmanl› Türklerinin ilk yay›n› yapt›klar› 1729 y›l›ndan 2007 y›l›na kadar muhasebecilik
alan›nda bütün kitap, makale, süreli
yay›n ve tezleri içerecektir.
Odam›z Bilgiye Eriﬂim Merkezi’nin
önemli u¤raﬂlar›ndan birisi de elektronik ortamda haz›rlay›p herkese aç›k
olarak sundu¤u “Günlük Duyuru Bülteni” oluﬂturmaktad›r. 12 ﬁubat 2007
tarihinde yay›ma baﬂlayan Günlük DuHakemli Yaz›lar
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yuru Bülteni’nde BEM’e gelen kitap,
tez, Türkçe süreli yay›n, CD/DVD tan›t›lmakta, muhasebecilik alan›nda yay›mlanan yabanc› süreli yay›nlardaki
makalelerin özleri (abstract) Türkçeye
çevrilerek duyurulmaktad›r.
Bugüne kadar (18 Eylül 2007)
406 yerli ve yabanc› kitap
55 yerli ve yabanc› süreli yay›n
633 Makale baﬂl›¤›,
914 yabanc› makale özü
45 yüksek lisans ve doktora tezi
21 DVD
tan›t›m› yap›lm›ﬂ ve Günlük Duyuru
Bülteni’nde yer alm›ﬂt›r.
Henüz kuruluﬂ aﬂamas›nda diyebilece¤imiz Bilgiye Eriﬂim Merkezi’ne
‹stanbul d›ﬂ›ndan, ‹zmit, Giresun,
Trabzon, Mersin gibi Türkiye’nin de¤iﬂik kentlerinden gelip yararlanan
araﬂt›rmac›lar yan›nda, yurtd›ﬂ›nda
yükseklisans ve doktora yapan kiﬂilerin de araﬂt›rmalar›yla ilgili bilgi istemeleri; Bilgiye Eriﬂim Merkezi’nin ne
denli gerekli ve ne denli büyük bir boﬂlu¤u dolduraca¤›n› göstermektedir.
Üniversitelerde muhasebecilik alan›nda yap›lm›ﬂ doktora ve yükseklisans
tezlerini toplama, düzenleme, konusunda çal›ﬂmalar 2008 y›l›nda h›zlanacakt›r. BEM’de bugünki tezler,
1. Kimi üyelerimizin gönüllü olarak
birer örne¤ini yollad›¤› yüksek lisans
ve doktora çal›ﬂmalar›
2. Üyelerimizin Tesmer’e vermekle
yükümlü olduklar› tez örneklerinden
yaln›z BEM’de yararland›r›lmak üzere kopyalanmas› ile birikmektedir.
Tezlerin elden geldi¤ince eksiksiz bir
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derme olup, kullan›c›ya aç›labilmesi
için Ankara TESMER ile iﬂbirli¤inin
yap›lmas› gerekmektedir.
‹nternet üzerinde bulunan ve ‹SMMMO amaçlar›yla örtüﬂen ve muhasebecilik aç›s›ndan anlam taﬂ›yan
elektronik kaynaklar› toplamak, düzenlemek ve arayan›n elektronik ortamda eriﬂebilece¤i bir duruma getirmek de Bilgiye Eriﬂim Merkezi’nin
amaçlar› aras›nda yer almaktad›r
SONUÇ
Bilgi, iﬂlenerek, de¤iﬂik bak›ﬂ aç›lar›ndan irdelenerek daha yararl› ve anlaml› durumu getirilir. Bu süreç en
iyisi ve son noktas› düﬂüncesini tan›maz. Bilgi üretiminde sa¤l›kl› sonuçlara ulaﬂabilmek için çal›ﬂalan alana
iliﬂikin daha önce üretilmiﬂ olanlar›
bilmek ve anlamak gereklidir. Bu iﬂlemin gerçekleﬂmesi kaç›n›lmaz olarak
kütüphaneleri gerekli k›lar. Nitekim
bilim tarihi, uygarl›k tarihi, düﬂünce
tarihini yazman›n temel koﬂullar›ndan
birisi de kütüphanelerle birlikte sözkonusu olabilir.
‹SMMMO içinde kurulan Bilgiye Eriﬂim Merkezi, Türk muhasebecilik alan›nda dün üretilmiﬂ, bugün üretilmekte olan› izleyip, toplay›p, düzenleyip,
hizmete sunmay› amaçlamaktad›r.
Bunun için ça¤daﬂ bilgi ve belge yönetimi bilgisi ›ﬂ›¤›nda çal›ﬂmalar›n›
sürdürmektedir.
Bilgiye Eriﬂim Merkezi’nin Tez Eﬂgüdüm Merkezi ile muhasebecilik
alan›na sa¤layaca¤› katk› ve kalitenin
di¤er disiplinlere de yans›tmas›, ülke
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kalk›nmas›na emek, para ve zaman
yönünden ciddi kazançlar sa¤layacakt›r. Kuﬂkusuz böyle bir çal›ﬂma, Türkiye’de yap›lan tezlerin duyuruldu¤u
ULAKB‹M Tez Merkezi denetiminde, bütün alanlar› içerecek biçimde tasarlan›p, yürütülmelidir.
KAYNAKÇA
Baysal, Jale (1987) Kütüphanecilik alan›nda yeni araçlar, yöntemler, kavramlar. 2.bs. ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi.
Burke, Peter (2002) Bilginin toplumsal tarihi
/ çev. Mete Tunçay. – ‹stanbul: Tarih Vakf›.
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‹ﬁLETMELERDE PERSONEL ÖZLÜK
DOSYASININ OLUﬁTURULMASI
Mustafa KURUCA*

I. Giriﬂ
ﬂletme organizasyonu içinde ‹nsan Kaynaklar› Departman›na verilen görevlerin baﬂ›nda, personelin seçilmesi, iﬂe al›nmas›, iﬂe al›nan personelin iﬂletmeye uyumunun sa¤lanmas›, iﬂ ve sosyal güvenlik mevzuat›n›n düzenledi¤i hükümler do¤rultusunda bildirimlerin yap›lmas›, iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i
hükümlerine göre gerekli e¤itim çal›ﬂmalar›n›n yürütülmesi gelmektedir.
‹ﬂe al›nmas›na karar verilen bir personel için, iﬂ baﬂ› yapmadan önce baﬂlayan
ve iﬂe baﬂlad›ktan sonra devam eden, iﬂ ve sosyal güvenlik mevzuat›n›n öngördü¤ü bir tak›m bürokratik iﬂlemlerin yap›lmas› gerekmektedir. Bu iﬂlemlerin baﬂ›nda ise “personel özlük dosyas›”n›n oluﬂturulmas› gelmektedir.

‹

II.Personel Özlük Dosyas›
Özlük iﬂleri, personelin iﬂe giriﬂ ve ç›k›ﬂ iﬂlemlerinin belgelendirilmesi, sicil
tutma, çal›ﬂma düzeninin sa¤lanmas›na yönelik iﬂlemlerin ve bürokratik iﬂlemlerin yap›lmas›n› ifade eder.
‹ﬂ Kanuna göre, iﬂveren çal›ﬂt›rd›¤› her iﬂçi için bir özlük dosyas› düzenlemek
zorundad›r. ‹ﬂveren, personel için düzenlenen özlük dosyas›nda, personelin (iﬂçinin) kimlik bilgilerinin yan›nda, ‹ﬂ Kanunu ve di¤er kanunlar uyar›nca düzenlemek zorunda oldu¤u her türlü belge ve kay›tlar› saklamak ve bunlar› istendi¤i zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundad›r (‹.K m.75).
Görüldü¤ü üzere, ‹ﬂ Kanunu personel özlük dosyas› düzenlenmesini ve personel ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin bu dosyada saklanmas›n› zorunlu k›lm›ﬂt›r. ‹ﬂletmede çal›ﬂan personel ile ilgili düzenli bir özlük dosyas›n›n bulunmas›, insan kaynaklar› yönetiminin yapaca¤› iﬂlemleri kolaylaﬂt›raca¤› gibi,
kamu ad›na inceleme ve soruﬂturma ile görevli memurlar›n denetim faaliyetlerine de kolayl›k sa¤layacakt›r.
* SGK Baﬂmüfettiﬂi ‹stanbul Sigorta Müdürü
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Özlük dosyas›n›n düzenlememesi halinde ‹ﬂ Kanunun 104’üncü maddesine göre iﬂveren 2007 y›l›nda 844.YTL idari para cezas› ödemek zorundad›r. Kanunda öngörülen bu ceza tutar› her y›l yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmaktad›r.
III. Özlük Dosyas›n›n Gizli
Tutulmas›
‹ﬂ Kanunun öngördü¤ü düzenlemeye
göre iﬂveren, personel (iﬂçi) hakk›nda
edindi¤i bilgileri dürüstlük kurallar›
ve hukuka uygun olarak kullanmak ve
gizli kalmas›nda iﬂçinin hakl› ç›kar›
bulunan bilgileri aç›klamamakla yükümlüdür (m75/2).
Kanunun bu hükmü ile çal›ﬂan personelin bireysel hak ve özgürlüklerini
koruma alt›na al›nm›ﬂt›r. Gerçekten,
özlük doysas›nda bulunan bilgiler çal›ﬂan kiﬂiye has bir tak›m özellikler
arz edebilir. Bu bilgilerin hukuk d›ﬂ›
kullan›lmas›ndan dolay› maddi ve
manevi zararlar›n ortaya ç›kmas› sözkonusu olabilir.
Bu noktada, insan kaynaklar› yönetiminde çal›ﬂan personele önemli bir
görev ve sorumluluk düﬂmektedir. ‹ﬂletmelerde, personel özlük dosyas›n›n
oluﬂturulmas› ve takibi insan kaynaklar› yönetimi taraf›ndan yürütülmektedir. ‹nsan kaynaklar› yönetimi personel özlük dosyas›ndaki bilgileri gizlilik içinde titizlikle muhafaza etmelidir. ‹ﬂletme içine veya iﬂletme d›ﬂ›na
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bu bilgilerin s›zmas›n› önleyecek mekanizmalar geliﬂtirilmiﬂ olmal›d›r.
‹nsan kaynaklar› bölümünde çal›ﬂan
personelin di¤er çal›ﬂanlara ait bilgilere sahip olacaklar› için, öncelikle bu
bölümde çal›ﬂacak olan personelin
güvenilir, dürüst ve disiplinli olmas›
sa¤lanmal›d›r. ‹nsan kaynaklar› yöneticisi ile bu bölümde çal›ﬂanlar, kurum
ve kuruluﬂlar›n üst yöneticileri ile
önemli konular› -ki bazen gizlilik içeren bilgileri- paylaﬂmak durumundad›rlar. Dolay›s›yla, iﬂletme için önemli say›lacak baz› bilgiler ile çal›ﬂan
personel ait bilgileri izleyen insan
kaynaklar› yönetiminin tesisi çok
önem arz etmektedir.
IV.Özlük Dosyas›nda Bulunacak
Belgeler
Personelin özlük dosyas› haz›rlan›rken iﬂe al›nmas›ndan itibaren yasalar
gere¤i düzenlenmek zorunda olduklar› belgeler toparlanacakt›r. Bunlar;
- ‹ﬂe giriﬂ bildirgesi,
- Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na gönderilen iﬂçi giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›n› gösteren (Ek-1 ve Ek-2) belgeleri,
‹AB’ler,
- ‹ﬂe giriﬂ sa¤l›k raporu,
- A¤›r ve tehlikeli iﬂte çal›ﬂabilir raporu,
- ‹ﬂten ayr›lma bildirgesi,
- Sakatl›k vergi indirim belgesi ve sakatl›k durumunu gösterir rapordur.
Bu belgelerin mutlaka personel özlük
Hakemsiz Yaz›lar
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dosyalar›nda muhafaza edilmesi gerekir.
Kanuni bir zorunluluk olmamakla birlikte aﬂag›daki belgelerinde bulunmas› iﬂveren, sigortal› ve denetim yapan
birimler aç›s›ndan önem arzetmektedir. Bu belgeler ise;
-‹kametgah belgesi,
-Savc›l›ktan adli sicil kayd›,
-Foto¤raf,
-Nüfus cüzdan› sureti,
-Vergi sicil numaras›,
-Sosyal sigorta sicil numaras›,
-E¤itim durumunu gösterir belge,
-Gerekiyorsa uzmanl›k belgesi veya
sertifika,
-Kurs bitirme belgesi,
- ‹ﬂten ayr›lan personel için çal›ﬂma
belgesi,
- Ve di¤er belgeler olarak say›labilir.
ﬁüphesiz bu belgelerinde di¤erleri gibi topland›¤› yer “personel özlük dosyas›” d›r.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Yukar›da say›lan belgelerin yan›nda
personel özlük dosyas›nda -var ise- iﬂ
sözleﬂmesinin veya çal›ﬂma koﬂullar›n› gösteren bir belgenin bulunmas›
gerekir. ‹ﬂ sözleﬂmesi haricinde personelin iﬂe al›nma sürecinde haz›rlanan iﬂ baﬂvurma formu, mülakat de¤erlendirme formu, iﬂçi tan›t›m kart›,
genel özel indirimden yararlanma dilekçesi, iﬂçi zimmet ve teslim al›nd›
belgesi, kan gurubu belgesi, çal›ﬂma
belgesi örne¤i, sürücü belgesi örne¤i,
iﬂe davet yaz›s›, disiplin yaz›ﬂmalar›,
iﬂten ayr›lan personel için ibraname
veya istifa dilekçesi gibi belgelerinde
bulunmas› gerekir.
V. Sonuç
Kanunen toplanmas› zorunlu olmayan
bilgi ve belgeler iﬂletmelerin kendi
politikalar›na göre belirlenmektedir.
Birçok iﬂletme kendi üretim ve ticari
iliﬂkileri ile iﬂletme politikalar›na göre bir personel yönetmeli¤i düzenleyip uygulamaya geçirmektedir. Bu
yönetmelik o iﬂletme içinde çal›ﬂan
herkes için ba¤lay›c› olmaktad›r.
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‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹N‹ FESHEDEN ‹ﬁÇ‹YE
KIDEM TAZM‹NATI ÖDEN‹R M‹?
Resul KURT*

I. G‹R‹ﬁ
ali Çözüm Dergisinin 80 inci say›s›nda “‹ﬂ Sözleﬂmesinin ‹ﬂveren Taraf›ndan Hakl› Nedenle Derhal Feshi” baﬂl›kl› makalem yay›nlanm›ﬂ olup, bu say›da da “‹ﬂ Sözleﬂmesinin ‹ﬂçi Taraf›ndan Hakl› Nedenle Derhal Feshi” ele al›nm›ﬂt›r.

M

Esasen bir iﬂçi, iﬂ sözleﬂmesini istifa ederek sona erdirmesi halinde, hizmet süresi kaç y›l olursa olsun k›dem veya ihbar tazminat›na hak kazanamaz. ‹ﬂ sözleﬂmesi veya toplu iﬂ sözleﬂmesinde istifa edene de k›dem tazminat› ödenece¤i yönünde bir hüküm olmas› geçersiz olup bu durumda da tazminat ödenemez. ‹ﬂten ayr›lan iﬂçiler iﬂ sözleﬂmelerini feshetmeleri halinde baz› durumlarda k›dem tazminat› almaya hak kazan›rlar.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 24. maddesinde iﬂçinin bildirimsiz feshi düzenlenmiﬂtir. Bilindi¤i üzere, bir iﬂ sözleﬂmesinin sona ermesinde esas olan, belirli
süreli akitler için sürenin bitmesi, belirsiz süreli akitler için ise, sözleﬂmenin
bildirimli fesih yoluyla sona erdirilebilmesidir. Ancak, yasada say›lan koﬂullar›n bulunmas› durumunda iﬂ sözleﬂmesinin herhangi bir ihbar (bildirim) süresi
verilmesine gerek kalmadan derhal sona erdirilmesi mümkündür. Bu makalede, iﬂ sözleﬂmesinin iﬂçi taraf›ndan bildirimsiz feshi aç›klanm›ﬂt›r.
II. ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹N‹N ‹ﬁÇ‹ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE
DERHAL FESH‹
‹ﬂçinin hakl› nedenle derhal fesih hakk› 4857 say›l› Kanunun 24. maddesinde
düzenlenmiﬂtir. ‹ster belirli süreli, isterse belirsiz süreli bir iﬂ sözleﬂmesi olsun,
iﬂçi maddede belirtilen nedenlerin varl›¤›nda sözleﬂmeyi derhal fesih yoluyla
sona erdirebilir.
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiﬂi
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4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 24. maddesinde; iﬂ sözleﬂmesinin iﬂçi taraf›ndan
her hangi bir fesih bildirimi süresi
beklenmeksizin derhal feshedilebilmesine iliﬂkin hükümler bulunmaktad›r. Ancak, bu durumda iﬂçiye k›dem
tazminat› ödenmesi gerekmekle birlikte, ayr›ca ihbar tazminat›na hak kazan›lamayacakt›r.(Kurt, s.636)
‹ﬂçinin iﬂ sözleﬂmesini 4857 say›l›
Kanunun 24. maddesi uyar›nca hakl›
olarak derhal feshedebilece¤i durumlar› sa¤l›k sebepleri, ahlak ve iyi niyet
kurallar›na uymayan haller ve benzerleri ile zorlay›c› nedenler olmak üzere
üç ana baﬂl›kta aç›klayabiliriz.
A) ‹ﬂçinin Sa¤l›k Nedenlerinden
Dolay› ‹ﬂ Sözleﬂmesini Hakl›
Nedenle Derhal Feshi
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun “iﬂçinin
hakl› nedenle derhal fesih hakk›”n›
düzenleyen 24. maddesinin I. F›kras›nda, (a) ve (b) bentlerinde;
• ‹ﬂ sözleﬂmesinin konusu olan iﬂin
yap›lmas› iﬂin niteli¤inden do¤an bir
sebeple iﬂçinin sa¤l›¤› veya yaﬂay›ﬂ›
için tehlikeli olursa (4857/24-I-a) ya da,
• ‹ﬂçinin sürekli olarak yak›ndan ve
do¤rudan buluﬂup görüﬂtü¤ü iﬂveren
yahut baﬂka bir iﬂçi bulaﬂ›c› veya iﬂçinin iﬂi ile ba¤daﬂmayan bir hastal›¤a
tutulursa (4857/24-I-b),
iﬂçi iﬂ sözleﬂmesini derhal feshedebilecektir.
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Sa¤l›k sebepleri ile yap›lacak fesihlerde (4857/24-I-a), iﬂin yap›lmas›n›n
iﬂin niteli¤inden do¤an bir sebeple iﬂçinin sa¤l›¤› veya yaﬂay›ﬂ› için tehlikeli olmas› yeterli görülmüﬂtür. ‹ﬂ
sözleﬂmesi yap›l›rken bilinsin ya da
bilinmesin, iﬂçinin yapt›¤› iﬂ, iﬂin niteli¤inden kaynaklanan bir nedenle, iﬂçinin sa¤l›¤› veya yaﬂay›ﬂ› için tehlikeli olursa, iﬂçi bildirim sürelerini
beklemeksizin veya belirli süreli sözleﬂmelerde, süre dolmadan önce sözleﬂmeyi hakl› nedenle feshedebilecektir.
Yarg›tay’›n bir karar›na göre, iﬂçinin
iﬂi ile ba¤daﬂmayan bir hastal›¤a tutulmas› iﬂçi yönünden bildirimsiz fesih nedeni olarak kabul edilmiﬂtir. Yine bir kararda (Yarg›tay 9. HD. E.
1987/2832, K. 1987/3146, T.24.03.1987)
ak›l hastal›¤›na tutulup iﬂinden ayr›lan
iﬂçi, iﬂi ile ba¤daﬂmayan hastal›k nedeniyle iﬂinden ayr›lm›ﬂ oldu¤u kabul
edilerek k›dem tazminat› ödenmesine
karar vermek gerekti¤i belirtilmiﬂtir
(Yarg›tay 9. HD. E. 1988/5122, K.
1988/5373, T.05.05.1988).
‹ﬂ sözleﬂmesinin iﬂveren taraf›ndan iﬂçinin izinsiz veya hakl› neden olmaks›z›n iﬂe gelmedi¤i gerekçesiyle feshedilmesi halinde iﬂçi, devams›zl›¤›n
sa¤l›k engeline dayand›¤›n› ispatlayabilir (http://www.tekstilisveren.org.tr
/dergi/2002/ekim/34.html, Eriﬂim: 26.03.2003.)
Yarg›tay’›n iﬂçinin sa¤l›k nedenlerini
ispatlamas› aç›s›ndan, doktor raporuHakemsiz Yaz›lar
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nun gerekli olup olmad›¤› konusunda
de¤iﬂik kararlar› bulunmaktad›r. ‹ﬂçinin iﬂe gelememesine bir hastal›k veya sakatl›k engel oluyor ise, bu hastal›k ve sakatl›¤›n iﬂçinin kast›ndan,
derli toplu olmayan yaﬂant›s›ndan veya alkole düﬂkünlü¤ünden kaynakland›¤›n› iﬂverenin ispatlamas› gerekmektedir. (Sümer, s.221.)
B) ‹ﬂçinin Ahlak Ve ‹yi Niyet
Kurallar›na Uymayan Haller Ve
Benzeri Nedenlerden Dolay› ‹ﬂ
Sözleﬂmesini Hakl› Nedenle
Derhal Feshi
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun “iﬂçinin
hakl› olarak derhal fesih hakk›”n›
düzenleyen 24. maddesinin II. F›kras›nda, (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde;
• ‹ﬂveren iﬂ sözleﬂmesi yap›ld›¤› s›rada bu sözleﬂmenin esasl› noktalar›ndan biri hakk›nda yanl›ﬂ vas›flar veya
ﬂartlar göstermek yahut gerçe¤e uygun olmayan bilgiler vermek veya
sözler söylemek suretiyle iﬂçiyi yan›lt›rsa,
• ‹ﬂveren iﬂçinin veya ailesi üyelerinden birinin ﬂeref ve namusuna dokunacak ﬂekilde sözler söyler, davran›ﬂlarda bulunursa veya iﬂçiye cinsel tacizde bulunursa,
• ‹ﬂveren iﬂçiye veya ailesi üyelerinden birine karﬂ› sataﬂmada bulunur
veya gözda¤› verirse, yahut iﬂçiyi veHakemsiz Yaz›lar
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ya ailesi üyelerinden birini kanuna
karﬂ› davran›ﬂa özendirir, k›ﬂk›rt›r, sürükler, yahut iﬂçiye ve ailesi üyelerinden birine karﬂ› hapsi gerektiren bir
suç iﬂlerse yahut iﬂçi hakk›nda ﬂeref
ve haysiyet k›r›c› as›ls›z a¤›r isnad veya ithamlarda bulunursa,
• ‹ﬂçinin di¤er bir iﬂçi veya üçüncü kiﬂiler taraf›ndan iﬂyerinde cinsel tacize
u¤ramas› ve bu durumu iﬂverene bildirmesine ra¤men gerekli önlemler
al›nmazsa,
• ‹ﬂveren taraf›ndan iﬂçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleﬂme ﬂartlar›na uygun olarak hesap edilmez veya
ödenmezse,
• Ücretin parça baﬂ›na veya iﬂ tutar›
üzerinden ödenmesi kararlaﬂt›r›l›p da
iﬂveren taraf›ndan iﬂçiye yapabilece¤i
say› ve tutardan az iﬂ verildi¤i hallerde, aradaki ücret fark› zaman esas›na
göre ödenerek iﬂçinin eksik ald›¤› ücret karﬂ›lanmazsa, yahut çal›ﬂma ﬂartlar› uygulanmazsa,
‹ﬂçi iﬂ sözleﬂmesini herhangi bir fesih
bildirimi süresi beklemeksizin derhal
feshedebilecektir. Bu durumda iﬂçi k›dem tazminat› isteyebilecektir.
24. maddeye "cinsel taciz"e iliﬂkin
olarak, 1475 say›l› Kanunda yer almayan yeni bir f›kra eklenmiﬂtir. Buna
göre, iﬂçinin iﬂyerinde baﬂka bir iﬂçi
veya üçüncü kiﬂiler taraf›ndan cinsel
tacize u¤ramas› ve bu durumu iﬂverene bildirmesine ra¤men onun gerekli
önlemleri almamas› durumunda, iﬂçi
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sözleﬂmeyi hakl› nedenle feshedebilecektir. Buradaki "gerekli önlemler"
sözü ile anlat›lmak istenen, iﬂverenin,
olay›n tekrar etmemesi için çaba göstermesi, sözgelimi tacizci iﬂçinin çal›ﬂt›¤› yeri de¤iﬂtirmesi ya da tacizin
a¤›rl›¤› karﬂ›s›nda 4857/25-II-c bendi
uyar›nca tacizci iﬂçinin iﬂine son vermesidir.
‹ﬂverenin, iﬂyerinde iﬂçinin çal›ﬂmas›n› SSK’na bildirmemesi ahlak ve iyi
niyet kurallar› ile ba¤daﬂmad›¤›ndan
iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesini derhal feshetmesi hakl› sebebe dayanmaktad›r.
Yarg›tay bir karar›nda iﬂ akdinin ve
çal›ﬂmalar›n›n Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmemesi nedeniyle iﬂ
sözleﬂmesini fesheden iﬂçinin k›dem
tazminat›na hak kazanaca¤›n› ancak,
ihbar tazminat› alamayaca¤›n› belirtmiﬂtir (Yarg›tay 9. HD. E. 1987/7090,
K. 1987/7845, T.15.09.1987).
Zaman zaman iﬂverenlerin ekonomik
sorunlar yaﬂamas›ndan dolay› iﬂçi ücretlerini süresinde ödemedikleri görülmektedir. ‹ﬂçi, tek geçim kayna¤›
olan ücretinin ödenmemesi durumunda hakl› olarak büyük s›k›nt›lar yaﬂamaktad›r. 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu'nun
ücretin gününde ödenmemesine iliﬂkin 34. maddesinde;“Ücreti ödeme
gününden itibaren yirmi gün içinde
mücbir bir neden d›ﬂ›nda ödenmeyen
iﬂçi, iﬂ görme borcunu yerine getirmekten kaç›nabilir. Bu nedenle kiﬂisel
kararlar›na dayanarak iﬂ görme borcuEylül
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nu yerine getirmemeleri say›sal olarak
toplu bir nitelik kazansa dahi grev
olarak nitelendirilemez. Gününde
ödenmeyen ücretler için mevduata
uygulanan en yüksek faiz oran› uygulan›r.
Bu iﬂçilerin bu nedenle iﬂ akitleri çal›ﬂmad›klar› için feshedilemez ve yerine yeni iﬂçi al›namaz, bu iﬂler baﬂkalar›na yapt›r›lamaz.” hükmü getirilmiﬂtir. 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu'nun 34.
maddesinde, iﬂçi ücretlerinin en geç
20 gün içinde ödenmesi gerekti¤i belirtilmiﬂtir. 4857 say›l› ‹ﬂ kanunu’nun
34. maddesine göre; ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde
mücbir bir neden d›ﬂ›nda ödenmeyen
iﬂçi, iﬂ görme borcunu yerine getirmekten kaç›nabilir. Bu nedenle kiﬂisel
kararlar›na dayanarak iﬂ görme borcunu yerine getirmemeleri say›sal olarak
toplu bir nitelik kazansa dahi grev
olarak nitelendirilemez. Gününde
ödenmeyen ücretler için mevduata
uygulanan en yüksek faiz oran› uygulan›r. Bu iﬂçilerin bu nedenle iﬂ akitleri çal›ﬂmad›klar› için feshedilemez ve
yerine yeni iﬂçi al›namaz, bu iﬂler baﬂkalar›na yapt›r›lamaz. ‹ﬂçinin ferdi iﬂ
sözleﬂmesinde iﬂlemiﬂ ücretlerin müteakip ay›n ilk haftas›nda ödenece¤i
kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olmas›na ra¤men bu
süreden sonra ödenmesi iﬂçiye bildirimsiz fesih hakk› verir (Yarg›tay 9.
HD. E. 1988/539, K. 1988/6142,
T.31.05.1988).
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Ücret ödemelerini iﬂverenin keyfi olarak geciktirmesi veya sürekli uygun
olmayan günlere rastlatmas› gibi dürüstlük kural›na uymayan durumlar da
iﬂçinin hakl› nedenle iﬂ sözleﬂmesini
feshetme nedenidir. Fakat, mali güçlük içinde bulunan iﬂverenin iﬂçinin
ücretini birkaç gün geciktirmesi iﬂçiye
iﬂ sözleﬂmesini hakl› nedenle feshetme hakk›n› vermemektedir.
4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›’n›n 24/II-e f›kras›na göre; iﬂverenin ücreti eksik ve
geç ödemesi iﬂçi için bildirimsiz fesih
nedenidir. Burada iﬂverenin kast› ve
baﬂka kusur derecesi aranmamaktad›r.
Bu nedenle iﬂveren hangi gerekçe ile
bu yükümlülü¤ü yerine getirmemiﬂ
olursa olsun, iﬂçi iﬂ sözleﬂmesini feshedebilecektir. ‹ﬂverenin kas›t ve ihmalinin yan› s›ra; tamamen kusursuz
oldu¤u durumlarda dahi iﬂçi sözleﬂmeyi feshe yetkilidir. Örne¤in ekonomik kriz nedeniyle iﬂçi ücretini ödeyemeyen ya da vadesi gelmiﬂ alaca¤›n› tamamen tahsil edemedi¤i için iﬂçi
ücretinin ancak bir miktar›n› ödeyebilen iﬂverenin kast›ndan söz etmek olanakl› olmamas›na karﬂ›n, iﬂçinin bu
durumlarda bile sözleﬂmeyi bozma
yetkisi vard›r. Ücretin eksik ödenmesi
bazen ücrette yap›lm›ﬂ indirim ve ücret rejimindeki de¤iﬂiklikten ileri gelmektedir. Bu genelde, iﬂçinin kadrosunun de¤iﬂtirilmesi ile birlikte ücretinin de eksilmesi ﬂeklinde söz konusu
olmaktad›r. Bu gibi durumlarda iﬂçiHakemsiz Yaz›lar
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nin ‹ﬂ Yasas›’n›n 24/II-e bendine dayanarak bildirimsiz fesih hakk›n› kullanabilmesi olanakl›d›r. Ancak bu
yolla bir yetkinin do¤umu için, iﬂçinin
iﬂveren taraf›ndan yap›lan böyle tek
yanl› iﬂleme raz› bulunmam›ﬂ olmas›
ve de¤iﬂikli¤in iﬂçinin top yekün ç›karlar› aç›s›ndan aleyhinde say›labilmesi gereklidir (Güner).
Yine, Yarg›tay’›n bir karar›nda (Yarg›tay 9. HD. E. 2004/28224, K.
2005/19343, T. 26.5.2005) fazla çal›ﬂma alacaklar›n›n zaman›nda iﬂçiye
ödenmemesinin iﬂçiye iﬂ aktini hakl›
nedenle derhal fesih hakk› verece¤i ve
k›dem tazminat›na hak kazanaca¤›na
hükmetmiﬂtir.
‹ﬂverenin takdir hakk›na dayanarak
düﬂük oranda zam yapm›ﬂ olmas› iﬂçiye bildirimsiz fesih hakk› vermemektedir. Yarg›tay’›n bir karar›nda; “Daval› iﬂverenin iﬂyerinde davac› d›ﬂ›ndaki tüm iﬂçilere ücret zamm› yapt›¤›
halde davac›n›n ücretine zam yapmad›¤›, bu hususu daval› ile davac›n›n
görüﬂtü¤ü buna ra¤men daval› iﬂverenin davac› ücretine zam yap›lmayaca¤›n› aç›klamas› üzerine mesai bitiminde davac›n›n iﬂyerinden ayr›ld›¤›,
anahtar› iﬂyerine b›rakt›¤›, bir daha iﬂyerine gelmemek suretiyle iﬂ aktinin
davac› taraf›ndan sona erdirildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. ‹ﬂveren di¤er iﬂçilerin
ücretlerine zam yapt›¤› halde davac›
ücretlerine zam yapmamak suretiyle
eﬂit iﬂlem yapma borcuna ayk›r› dav-
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rand›¤› davac›n›n ›srar›na ra¤men bu
eylemini sürdürdü¤ü bu nedenle hizmet aktini davac›n›n feshetmekte hakl› oldu¤u sonucuna var›ld›¤›ndan ihbar tazminat›n›n reddedilmesi do¤ru
ise de k›dem tazminat› talebinin kabulü gerekir.” (T.C. Yarg›tay 9. Hukuk
Dairesi, 2004/8671, 2004/24558,T:
01.11.2004) denilmek suretiyle iﬂverenin di¤er iﬂçilerin ücretlerine zam
yapt›¤› halde baz› iﬂçilerin ücretlerine
zam yapmamak suretiyle eﬂit iﬂlem
yapma borcuna ayk›r› davrand›¤› ve
hizmet aktinin bu nedenle feshi halinde k›dem tazminat› ödenmesi gerekti¤ine hükmetmiﬂtir.
4857 say›l› Kanunda yap›lan yeni bir
düzenleme ile iﬂverenin belirli koﬂullarla çal›ﬂma ﬂartlar›nda de¤iﬂiklik yapabilece¤i (m.22) kabul edilmiﬂ bulunmaktad›r. ‹ﬂveren, iﬂ sözleﬂmesiyle
veya iﬂ sözleﬂmesinin eki niteli¤indeki personel yönetmeli¤i ve benzeri
kaynaklar ya da iﬂyeri uygulamas›yla
oluﬂan çal›ﬂma koﬂullar›nda esasl› bir
de¤iﬂikli¤i ancak durumu iﬂçiye yaz›l› olarak bildirmek suretiyle yapabilir.
Bu ﬂekle uygun olarak yap›lmayan ve
iﬂçi taraf›ndan alt› iﬂgünü içinde yaz›l› olarak kabul edilmeyen de¤iﬂiklikler iﬂçiyi ba¤lamaz. ‹ﬂçi de¤iﬂiklik
önerisini bu süre içinde kabul etmezse, iﬂveren de¤iﬂikli¤in geçerli bir nedene dayand›¤›n› veya fesih için baﬂka bir geçerli nedenin bulundu¤unu
yaz›l› olarak aç›klamak ve bildirim
süresine uymak suretiyle iﬂ sözleﬂmeEylül
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sini feshedebilir. ‹ﬂçi bu durumda 17
ila 21 inci madde hükümlerine göre
dava açabilir. Taraflar aralar›nda anlaﬂarak çal›ﬂma koﬂullar›n› her zaman
de¤iﬂtirebilir. Çal›ﬂma koﬂullar›nda
de¤iﬂiklik geçmiﬂe etkili olarak yürürlü¤e konulamaz.
Yarg›tay’›n bir karar›nda T.C. Yarg›tay 9. HD,E: 2005/26748, 2005/39367,
13.12.2005; “Davac›n›n muhasebe
eleman› olarak çal›ﬂ›rken genel müdür
sekreteri olarak görevlendirildi¤i ve
bu de¤iﬂikli¤i kabul etmeyen davac›
iﬂçinin iﬂyerini terk etti¤i dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaﬂ›lmaktad›r. ‹ﬂ koﬂullar›nda de¤iﬂikli¤i kabul
etmeyen davac›n›n iﬂyerinden ayr›lmas›, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 24/2 f
maddesi uyar›nca sözleﬂmesinin hakl›
olarak feshi niteli¤indedir. Davac› iﬂçi hakl› olarak iﬂ sözleﬂmesini feshetti¤inden k›dem tazminat› iste¤inin kabulü yerinde ise de, ihbar tazminat›na
hak kazan›lmas›na olanak bulunmamaktad›r. Mahkemece ihbar tazminat›
iste¤inin reddine karar verilmelidir.”
denilmek suretiyle ‹ﬂ koﬂullar›nda de¤iﬂikli¤i kabul etmeyen iﬂçinin hakl›
olarak iﬂ sözleﬂmesini feshetti¤inden
k›dem tazminat› alabilece¤ine hükmetmiﬂtir.
Ayn› belediye s›n›rlar› içerisindeki bir
yere iﬂyerinin nakledilmesi, iﬂçiye iﬂ
sözleﬂmesinin hakl› bir nedenle feshedebilme hakk› vermemektedir. ‹ﬂçinin, iﬂyerinin bulundu¤u yerden baﬂka
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bir yere taﬂ›nmas› halinde iﬂ sözleﬂmesinin hakl› bir nedenle feshedebilmesi için, iﬂyerinin bulundu¤u yerden
baﬂka bir ile veya ayn› ildeki mücavir
alan d›ﬂ›na taﬂ›nmas› gereklidir. Yarg›tay’›n bir karar›nda (Yarg›tay 9.
HD. E. 1988/8034, K. 1988/10836,
T.15.11.1988), Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesinde ﬂehirleraras› nakle r›za göstermeyen iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesinin iﬂverence
ihbar ve k›dem tazminat› ödenmek suretiyle feshedilebilece¤i hükmü yer
almaktad›r. Buna göre, nakle r›za göstermeyen iﬂçiye ihbar ve k›dem tazminat› ödenmesi gerekir. Yine bir kararda (Yarg›tay 9. HD. E. 1987/3075, K.
1987/3270, T.30.03.1987) ise Büyükﬂehir Belediye s›n›rlar› içindeki iﬂyeri
nakli, iﬂ ﬂartlar›nda esasl› de¤iﬂiklik
say›lmamakta ve bu nedenle iﬂ akdini
fesheden iﬂçiye k›dem tazminat›
ödenmesi gerekmedi¤i belirtilmektedir. Ancak, böyle olmakla birlikte her
somut olaya göre iﬂçinin çal›ﬂma koﬂullar›n›n a¤›rlaﬂ›p a¤›rlaﬂmad›¤›na
bakmak gerekir. Bu yönde de Yarg›tay kararlar› bulunmaktad›r.
Yarg›tay’a göre (Yarg›tay 9. HD. E.
1987/6812, K. 1987/7383, T.08.09.1987),
ödenen gerçek fiili ücretin bordroya
yans›t›lmamas›, fazla mesai paras›n›n
ödenmemesi ve iﬂ ﬂartlar›n›n de¤iﬂtirilmesi nedeniyle iﬂ sözleﬂmesinin
feshi hakl› sebep teﬂkil eder, iﬂçiye k›dem tazminat› ödenmesi gerekir.
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C) ‹ﬂçinin Zorlay›c› (Mücbir)
Sebeplerden Dolay› ‹ﬂ Sözleﬂmesini
Hakl› Nedenle Derhal Feshi
4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 24./III maddesine göre, “iﬂçinin çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde bir haftadan fazla süre ile iﬂin durmas›n› gerektirecek zorlay›c› sebepler
ortaya ç›karsa” iﬂçi iﬂ sözleﬂmesini
feshedebilecektir.
‹ﬂçi, çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde bir haftadan
fazla süre ile iﬂin durmas›n› gerektirecek zorlay›c› sebepler ortaya ç›kmas›
halinde iﬂ sözleﬂmesini yine her hangi bir fesih bildirimi süresi beklemeksizin derhal feshedebilecektir (4857/24III). Yarg›tay bir karar›nda (T.C.Yarg›tay 9. HD. E. 1988/13604, K.
1989/2687, T.22.03.1989), zorunlu
bir nedenle k›rk gün süreyle kapal›
kalan bir iﬂyerinin iﬂçisinin iﬂ akdini
fesih hakk›n› tüm yasal sonuçlar›yla
kazanaca¤›n› belirtmiﬂtir.
Yarg›tay bir karar›nda (T.C. Yarg›tay
9. HD,E: 2005/17563, K: 2006/404,T:
18.01.2006); “Mahkemece aktin iﬂveren taraf›ndan hakl› neden olmadan
ücretsiz izne ç›kart›lmak suretiyle feshedildi¤i kabul edilerek davac›n›n ihbar tazminat› iste¤i de hüküm alt›na
al›nm›ﬂ ise de iﬂverence Yönetim Kurulu karar› ile davac›n›n sadece alacaklar›n tahsilini takip için görevlendirilmesi ve di¤er iﬂlerin yerine getirilmesi için pazarlama sorumlusunun
ﬂirket müdürlü¤üne vekalet etmesi belirtilmiﬂtir. ‹ﬂverenin ücretsiz izne ç›Eylül
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karma iste¤ine davac› karﬂ› ç›km›ﬂ
bunun üzerine iﬂveren davac›n›n iﬂe
devam etmesini istemiﬂ ancak ücretsiz
izin teklifinden önceki teklif etti¤i görevde çal›ﬂmas›n› talep etmiﬂtir. Davac› iﬂ ﬂartlar›nda ki bu a¤›rlaﬂmay›
kabul etmedi¤ini bildirerek, iﬂe gelmemiﬂtir. Davac›n›n bu fiili eyleminin 4857 say›l› Yasa´n›n 24/II maddesi gere¤i iﬂçinin hakl› feshi olarak kabulü gerekir. Böyle olunca k›dem tazminat› iste¤inin hüküm alt›na al›nmas› iste¤i yerinde ise de ihbar tazminat›
iste¤inin kabulü hatal›d›r.” karar›na
hükmetmiﬂtir. ‹ﬂyerinde ortaya ç›kan
zorlay›c› sebep, iﬂin durmas›n› gerektirmemiﬂse veya iﬂyerinde bir hafta
veya daha az bir süre iﬂin durmas›na
neden olmuﬂsa iﬂçi bu maddeye istinaden iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz olarak derhal feshedemez.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 40. maddesinde; 24 ve 25 inci maddelerin (III)
numaral› bentlerinde gösterilen zorlay›c› sebepler dolay›s›yla çal›ﬂamayan
veya çal›ﬂt›r›lmayan iﬂçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her
gün için yar›m ücret ödenece¤i hükme
ba¤lanm›ﬂt›r.
Öte yandan, iﬂçinin Kanunun zorlay›c› sebeplere iliﬂkin f›kras›na dayanarak iﬂ sözleﬂmesini feshedebilmesi
için, zorlay›c› sebebin kendi çal›ﬂt›¤›
iﬂ yerinde ortaya ç›kmas› gerekmektedir. Zorlay›c› nedenin iﬂverene ait bir
baﬂka iﬂ yerinde ortaya ç›kmas›, bildiEylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

rimsiz fesih hakk›n› vermez. Ayr›ca,
el koyma veya iﬂ mükellefiyeti gibi
zorlay›c› bir sebeple iﬂ süresiz olarak
durmuﬂsa, sürekli olanaks›zl›k yüzünden iﬂ sözleﬂmesi kendili¤inden sona
erer. Bu takdirde iﬂ sözleﬂmesi sona
eren iﬂçilere k›dem tazminat› ödenmez. (Usta, s.109-110.) Ancak, iﬂveren basiretli bir iﬂ adam› gibi davran›p
iﬂ verme borcuna sad›k kalarak iﬂ vermesi gerekir. ‹ﬂyerinde bir haftadan
fazla iﬂin durmas› halinde iﬂçiye bildirimsiz fesih hakk› tan›nm›ﬂken böyle
bir durumda tan›nmamas› hakkaniyete uygun de¤ildir. Bu nedenle iﬂverenin, iﬂçinin durumunun uygun olmas›
halinde tazminat›n›n ödenmesi gerekir.
Bu sebebe dayanarak iﬂ sözleﬂmesini
sona erdirmek isteyen iﬂçinin, zorlay›c› sebeplerin devam› esnas›nda bu
hakk›n› kullanmas› gerekmektedir.
Zorlay›c› sebep ortadan kalkt›ktan
sonra iﬂçinin bu hakk›n› kullanmas›
söz konusu de¤ildir. ‹ﬂçinin kendisine
tan›nan bu hakk›n› kullanmamas› durumunda iﬂ sözleﬂmesi ask›da kalacakt›r.
Belirli süreli iﬂ akdiyle çal›ﬂmakta
iken hammadde temin edemedi¤i için
iﬂi durduran iﬂveren taraf›ndan zorunlu olarak ücretsiz izne ç›kart›lan iﬂçi,
iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz olarak derhal feshederek k›dem tazminat›na hak
kazan›r. (Yarg›tay 9. HD. E. 1992/11203,
K. 1992/13640, T.15.12.1992)
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III. ‹ﬁÇ‹ B‹LD‹R‹MS‹Z FES‹H
HAKKINI HANG‹ SÜREDE
KULLANAB‹L‹R?
‹ﬂçi ve iﬂverenin 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 24. ve 25. maddelerinde düzenlenen hakl› nedenle derhal fesih
hakk› ile iﬂ sözleﬂmesinin sona erdirilmesinde hakl› bir nedenin varl›¤›
aranmaktad›r.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 24. maddesinde gösterilen Ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan hallere dayanarak
iﬂçinin sözleﬂmeyi fesih yetkisi için
iki hak düﬂürücü süre söz konusudur;
Ö¤renme gününden baﬂlayarak alt›
iﬂgünü ve olaydan itibaren bir y›l.

maddesinin birinci f›kras›n›n (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaﬂlar d›ﬂ›nda kalan di¤er ﬂartlar› veya ayn› kanunun geçici 81. maddesine göre yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›
için öngörülen sigortal›l›k süresini ve
prim ödeme gün say›s›n› tamamlayarak kendi istekleri ile iﬂten ayr›lmalar› nedeniyle,

IV. ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹N‹N
B‹LD‹R‹MS‹Z FESH‹NDE ‹HBAR
TAZM‹NATI ‹STENEB‹L‹R M‹?
‹hbar tazminat› ödenmeyecek durumlar
- ‹ﬂçi veya iﬂverenin iﬂ sözleﬂmesini
4857/24-25. maddeleri uyar›nca bildirimsiz feshi,
- ‹ﬂçinin ölümü sebebiyle iﬂ sözleﬂmesinin son bulmas› halinde,
- ‹ﬂçinin ba¤l› bulundu¤u kanunla kurulu kurum veya sand›klardan yaﬂl›l›k, emeklilik, veya malullük ayl›¤›
yahut toptan ödeme almas› amac›yla
iﬂ sözleﬂmesinin feshedilmesi durumunda,
- Sosyal sigorta yasalar›nda de¤iﬂiklik
yapan 4447 say›l› yasa ile getirilen bir
hükümle, 506 say›l› kanunun 60.

V. SONUÇ
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iﬂçiye ihbar tazminat› ödenmesine gerek bulunmamaktad›r.
‹ﬂ Sözleﬂmesinin iﬂçi taraf›ndan hakl›
nedenle feshi halinde ihbar tazminat›na hak kazan›lmas› olana¤› bulunmamaktad›r. (T.C. Yarg›tay 9. HD,E:
2003/23772, K:2004/3084, T:24.02.2004)

4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nda, iﬂçinin
hakl› nedenle derhal fesih hakk› 24.
maddede düzenlenmiﬂtir. Buna göre,
iﬂçilerin, iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz
feshedebilece¤i durumlar› “sa¤l›k sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallar›na
uymayan haller ve benzerleri, zorlay›c› nedenler” olmak üzere üç baﬂl›kta
düzenlenmiﬂtir.
‹ﬂ sözleﬂmesi iﬂçi taraf›ndan sa¤l›k
sebepleri, iﬂverenin ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan haller ve
benzerleri ile zorlay›c› nedenlerle iﬂ
sözleﬂmesini bildirimsiz fesheden iﬂçilere ihbar tazminat› ödenmesine
gerek olmay›p, sadece bir y›ldan fazla çal›ﬂmas› olan iﬂçilere k›dem tazminat› ödenmesi gerekmektedir.
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‹ﬂ Sözleﬂmesinin iﬂçi taraf›ndan hakl›
nedenle derhal feshi halinde ihbar tazminat›na hak kazan›lmas› olana¤› bulunmamaktad›r.
Ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan hallere dayanarak iﬂ sözleﬂmesini
fesih yetkisi için “Ö¤renme gününden baﬂlayarak alt› iﬂgünü ve olaydan itibaren bir y›l” olmak üzere
hak düﬂürücü süre söz konusudur.
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‹ﬁVEREN‹N ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹N‹
HAKLI NEDENLE DERHAL FES‹H
HAKKI
Mehmet KOÇAK*

I-G‹R‹ﬁ
ﬂ sözleﬂmesi, iﬂçi ve iﬂveren taraf›n›n birbirine uygun karﬂ›l›kl› irade beyanlar› ile kurulabilmesine karﬂ›n sözleﬂmenin sona erdirilmesi bir taraf›n sona
erdirme beyan›n›n karﬂ› tarafa ulaﬂmas› ile gerçekleﬂebilmektedir. Sözleﬂmenin feshi muhatab›n kabulüne tabii olmay›p karﬂ› tarafa ulaﬂt›¤› anda sonucunu do¤urmaktad›r. Taraflardan biri dilerse sözleﬂmenin feshinden sonra feshin yerinde olup olmad›¤›n›n tespiti için idare ve/veya yarg› yoluna baﬂvurabilecek ve karﬂ› taraftan tazminat ve di¤er haklar›n› talep edebilecektir.

‹

‹ﬂ Hukukumuzda 158 say›l› ‹LO sözleﬂmesine uygun olarak 1475 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 13. Maddesini de¤iﬂtiren 4773 say›l› kanun ile belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmelerinin iﬂveren taraf›ndan sona erdirilebilmesi için geçerli bir neden gösterme zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. Bu husus 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununda da hüküm
alt›na al›narak yeni kanunun en önemli özelliklerinden biri olmuﬂtur.
1475 say›l› ‹ﬂ Kanunu döneminde de 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu döneminde iﬂveren
iﬂ sözleﬂmesini hakl› nedenle sona erdirdi¤inde konu idare ve/veya yarg›ya intikal etti¤inde yap›lan hukuki iﬂlemin yerindeli¤ini ispatla mükelleftir.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanununda sözleﬂmenin devam›n›n iki taraf içinde beklenemeyece¤i durumlar için hakl› nedenle fesih yetkisi, 24. Maddesi ile iﬂçi taraf›na
25. Maddesi ile de iﬂveren taraf›na tan›nm›ﬂt›r. Bu yaz›n›nda konusu olan süresi belirli olsun veya olmas›n iﬂveren taraf›ndan hakl› nedenler 4857 say›l› ‹ﬂ
Kanunu’nun 25. Maddesinde aç›klanm›ﬂ olup dört ana baﬂl›k alt›nda toplanm›ﬂt›r.

* E.‹ﬂ Müfettiﬂi
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II- ‹ﬁVEREN‹N HAKLI NEDENLE
DERHAL FES‹H HAKKI
Mülga 1475 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 17.
Maddesinde düzenlenen “‹ﬂverenin
bildirimsiz fesih hakk›” 4857 say›l›
‹ﬂ Kanununda “‹ﬂverenin hakl› nedenle derhal fesih hakk›” madde
baﬂl›¤› alt›nda; sa¤l›k sebepleri, ahlak
ve iyi niyet kurallar›na uymayan haller ve benzerleri, zorlay›c› sebepler ve
iﬂçinin gözalt›na al›nmas› veya tutuklanmas› olarak dört f›kra olarak düzenlenmiﬂtir. Ayr›ca 2822 say›l› Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 45. Maddesinde kanun d›ﬂ›
greve kat›lan, kat›lmaya teﬂvik eden,
devam›n› teﬂvik eden iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesini iﬂveren hakl› nedenle sona erdirebilece¤i belirtilmiﬂtir. ‹ﬂveren aﬂa¤›da belirtilen hallerde iﬂçiyle aralar›nda olan iﬂ sözleﬂmesi süresi belirli
olsun veya olmas›n sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin sona erdirebilir. Yani herhangi bir önel veya süre verilmeksizin
sözleﬂme derhal sona erdirilmektedir.
‹hbar öneli verilmesine gerek olmad›¤› için ihbar tazminat› ödeme yükümlülü¤ü de bulunmamaktad›r. Burada
dikkat edilmesi gereken husus
25.maddenin II f›kras› d›ﬂ›ndaki hallerde iﬂçinin çal›ﬂma süresi bir tam y›l› doldurmas› halinde k›dem tazminat› ödeme yükümlülü¤ü bulunmas›d›r.
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I- Sa¤l›k sebepleri:
a)‹ﬂçinin kendi kast›ndan veya derli
toplu olmayan yaﬂay›ﬂ›ndan yahut içkiye düﬂkünlü¤ünden do¤acak bir
hastal›¤a veya sakatl›¤a u¤ramas› halinde, bu sebeple do¤acak devams›zl›¤›n ard› ard›na üç iﬂ günü veya bir ayda beﬂ iﬂ gününden fazla sürmesi.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 25/I-a f›kras›nda iﬂçinin kast›ndan dolay› hastal›k veya sakatl›¤a u¤ramas› halinde
ard› ard›na üç iﬂgünü veya bir ayda
beﬂ gününden fazla sürmesi halinde
iﬂverene derhal fesih hakk› tan›nm›ﬂt›r. Buradaki iﬂçinin kast› sonucu bilerek ve isteyerek yapmas›, derli toplu
olmayan yaﬂay›ﬂ›, iﬂçinin derbeder bir
hayat sürmesi, sefaya, e¤lenceye fazla
düﬂkün olmas›n› ve içkiye düﬂkünlü¤ü ise iﬂçinin alkolik olacak ﬂekilde
içki kullanmas›d›r. Bir aydan anlaﬂ›lmas› gereken süre iﬂçinin belirtilen
nedenlerle iﬂine gelemedi¤i ilk günden itibaren ayn› güne rastlayan bir ay
sonraki gün aras›ndaki süredir.
b) ‹ﬂçinin tutuldu¤u hastal›¤›n tedavi
edilemeyecek nitelikte oldu¤u ve iﬂyerinde çal›ﬂmas›nda sak›nca bulundu¤unun Sa¤l›k Kurulunca saptanmas› durumunda.
‹ﬂçinin tedavi edilemeyecek hastal›¤a
yakalanmas›nda kusurunun olup olmad›¤› önemli olmay›p bu hastal›¤›
nedeniyle iﬂyerinde çal›ﬂmas›n›n sak›ncal› oldu¤unun Sa¤l›k Kurulunca
saptanmas› gerekmektedir.
Hakemsiz Yaz›lar
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(a) alt bendinde say›lan sebepler d›ﬂ›nda iﬂçinin hastal›k, kaza, do¤um ve
gebelik gibi hallerde iﬂveren için iﬂ
sözleﬂmesini bildirimsiz fesih hakk›;
belirtilen hallerin iﬂçinin iﬂyerindeki
çal›ﬂma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini alt› hafta aﬂmas›ndan sonra do¤ar. Do¤um ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde baﬂlar. Ancak iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesinin ask›da
kalmas› nedeniyle iﬂine gidemedi¤i
süreler için ücret iﬂlemez.
Yarg›tay kararlar› gere¤ince, iﬂverenin bildirimsiz fesih hakk› do¤abilmesi için 25/I-b(a) bendinde belirtilen
süre içinde kesintisiz olmas› gerekir.
‹ﬂyerinde üç y›ldan fazla k›demi olan
iﬂçinin ihbar öneli 8 hafta olup bunun
6 hafta aﬂ›lma süresi (8+6= 14, 14 * 7
= 98 gün)ise 99 gün sonra olmaktad›r.
‹hbar önelleri iﬂ sözleﬂmesi veya toplu iﬂ sözleﬂmesi ile art›r›lm›ﬂ olsa bile
17.maddedeki sürelerin esas al›nmas›
gerekir. Sürenin kesintili olmas› halinde iﬂçinin s›k s›k rahats›zlanmas›
ve bu sebeple iﬂ iliﬂkisinin olumsuz
etkilenmesi nedeniyle iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesi geçerli nedenle yani ihbar, k›dem tazminat› ödenerek sona erdirilebilir. Bu süre içinde aksine bir sözleﬂme yoksa ücret iﬂlemez. Ancak Yarg›tay 9.Hukuk Dairesinin birçok karar›nda kabul etti¤i 3 ayl›k makul sürenin k›deme dahil edilmesi gerekmektedir.
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Opinion Papers

II- Ahlak ve iyi niyet kurallar›na
uymayan haller ve benzerleri:
a) ‹ﬂ sözleﬂmesi yap›ld›¤› s›rada bu
sözleﬂmenin esasl› noktalar›ndan biri
için gerekli vas›flar veya ﬂartlar kendisinde bulunmad›¤› halde bunlar›n
kendisinde bulundu¤unu ileri sürerek
yahut gerçe¤e uygun olmayan bilgiler
veya sözler söyleyerek iﬂçinin iﬂvereni yan›ltmas›.
‹ﬂçi, iﬂ sözleﬂmesi kurulurken sözleﬂme için esasl› noktalardan biri için iﬂvereni yan›lt›rsa iﬂverenin fesih hakk›
do¤ar. Örne¤in güvenlik görevlisinin
sab›kas› olmad›¤›n› ileri sürmesi ve
sonradan bunun ortaya ç›kmas› gibi.
Sözleﬂmenin kurulmas› için esasl›
nokta olmayan hususlarda do¤ru bilgi
verilmemesi bu madde kapsam›na girmemektedir. Örne¤in iﬂçinin sendikaya üye oldu¤u halde yanl›ﬂ beyan vermesi gibi. Ayr›ca yan›ltman›n iﬂçi taraf›ndan yap›lm›ﬂ olmas› gerekmektedir.
b) ‹ﬂçinin, iﬂveren yahut bunlar›n aile
üyelerinden birinin ﬂeref ve namusuna
dokunacak sözler sarfetmesi veya
davran›ﬂlarda bulunmas› yahut iﬂveren hakk›nda ﬂeref ve haysiyet k›r›c›
as›ls›z ihbar ve isnatlarda bulunmas›.
‹ﬂçi, iﬂveren veya aile üyeleri ile iﬂveren vekilinin ﬂeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davran›ﬂlarda bulunmas› her olay için ayr› ayr› de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Ayr›ca as›ls›z ihbar ve isnatlar›n ispatlanmas› gerekmektedir.
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c) ‹ﬂçinin iﬂverenin baﬂka bir iﬂçisine
cinsel tacizde bulunmas›.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu ile eklenmiﬂ
olup iﬂçinin iﬂverenin bir baﬂka iﬂçisine cinsel aç›dan ayr›mc›l›¤a tabi tutmas›, ona s›k›nt›, tedirginlik vermesi
ve acz içerisinde b›rakmas› bu madde
kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.
d) ‹ﬂçinin iﬂverene yahut onun ailesi
üyelerinden birine yahut iﬂverenin
baﬂka iﬂçisine sataﬂmas› veya 84 üncü
maddeye ayk›r› hareket etmesi.
Burada sataﬂma sözle olabilece¤i gibi
eylemle de gerçekleﬂtirilebilmektedir.
Sataﬂma iﬂyeri içinde olabilece¤i gibi
d›ﬂ›nda da olabilir. Ayr›ca 84.maddeye ayk›r›l›k ise iﬂçinin iﬂyerinde alkollü içki kullanmas› veya iﬂyerine sarhoﬂ olarak gelmesi halinde (ald›¤› içki
miktar› iﬂçinin irade ve davran›ﬂlar›n›
iﬂini normal bir biçimde yürütme yetene¤ini etkiliyorsa) iﬂverenin bildirimsiz fesih hakk› do¤maktad›r.
e) ‹ﬂçinin, iﬂverenin güvenini kötüye
kullanmak, h›rs›zl›k yapmak, iﬂverenin meslek s›rlar›n› ortaya atmak gibi
do¤ruluk ve ba¤l›l›¤a uymayan davran›ﬂlarda bulunmas›.
Bu madde ile iﬂçinin sadakat borcuna
ayk›r› davranmas› halleri düzenlenmiﬂtir. Hangi hallerin sadakat borcuna
ayk›r›l›k oluﬂturdu¤unu her olay için
ayr› ayr› de¤erlendirmek gerekmektedir. Yarg›tay iﬂyerinde müﬂterilerle
kavga etmek, iﬂçinin gerçek olmayan
bir özür uydurarak maça gitmesi, gece
Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

bekçisinin di¤er gece bekçileriyle iﬂyerinde içkili alem yapmas›, iﬂveren
ait arac› ve makineleri yalan beyanla
alarak kullanmas›, iﬂçinin gece iﬂyerine hayat kad›n› getirmesi, h›rs›zl›k
yapmas›, zimmetine para geçirmesi,
raporlu ve ya izinli oldu¤u günlerde
rakip firmalarda çal›ﬂmas›, iﬂyerinde
ç›karken denetimde iﬂyerine ait malzemelerle yakalanmas›, imza taklidi
ile vizite ka¤›d› düzenlemesi gibi davalarda iﬂçinin sadakat borcuna ayk›r›
davrand›¤›na karar vermiﬂtir.
f) ‹ﬂçinin, iﬂyerinde, yedi günden fazla hapisle cezaland›r›lan ve cezas› ertelenmeyen bir suç iﬂlemesi.
‹ﬂçinin, iﬂyerinde yedi günden fazla
hapisle cezaland›r›lan ve cezas› ertelenmeyen bir suç iﬂlemesi halinde iﬂverene bildirimsiz fesih hakk› do¤maktad›r. Burada önemli olan suçun
iﬂyerinde iﬂlenmesi ve hükmün kesinleﬂmesi ve cezas›n›n ertelenmemesi
gerekir. Para cezas› bu hükmün d›ﬂ›ndad›r.
g) ‹ﬂçinin iﬂverenden izin almaks›z›n
veya hakl› bir sebebe dayanmaks›z›n
ard› ard›na iki iﬂgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden
sonraki iﬂ günü, yahut bir ayda üç iﬂgünü iﬂine devam etmemesi.
Bu madde kapsam›nda fesih hakk›n›n
kullan›labilmesi için iﬂçinin devams›zl›¤› iﬂverenden izin almaks›z›n ve
hakl› bir sebebe dayanmaks›z›n gerçekleﬂmiﬂ olmas› gerekmektedir.
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Hangi hallerin iﬂe gelmemeyi hakl›
k›ld›¤› hususu ise Yarg›tay kararlar›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Örne¤in ailevi
yükümlülükler (aile ve yak›n akrabalar›n hastalanmas›, ölümü v.b.) ve
sa¤l›k sorunlar›, kiﬂiye ba¤l› haklar
v.b. hakl› neden olarak görülmektedir.
h) ‹ﬂçinin yapmakla ödevli bulundu¤u
görevleri kendisine hat›rlat›ld›¤› halde
yapmamakta ›srar etmesi.
Madde içeri¤inden de anlaﬂ›laca¤› gibi, iﬂçinin yapmakla ödevli oldu¤u iﬂ
görev tan›m›nda aç›k olarak tan›mlanmal› ve daha önce yaz›l› olarak hat›rlatma oldu¤u halde iﬂçinin görevini
yapmamakta ›srar etmesi durumunda
iﬂverene bildirimsiz fesih hakk› do¤maktad›r.
›) ‹ﬂçinin kendi iste¤i veya savsamas›
yüzünden iﬂin güvenli¤ini tehlikeye
düﬂürmesi, iﬂyerinin mal› olan veya
mal› olmay›p da eli alt›nda bulunan
makineleri, tesisat› veya baﬂka eﬂya
ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutar›yla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba u¤ratmas›.
‹ﬂçinin yapm›ﬂ oldu¤u eylem ile iﬂ güvenli¤i aç›s›ndan zarar›n ortaya ç›kmas› gerekmemekte olup sadece tehlikeye girmiﬂ olmas› yeterlidir. Bununla ilgili Yarg›tay, iﬂçinin sigara içme
yasa¤› oldu¤u halde yang›n ç›kabilecek mahalde sigara içmesini bu madde kapsam›nda de¤erlendirmiﬂtir. Ayr›ca iﬂçi iﬂyerinin mal› olsun veya olmas›n makineleri, tesisat› veya baﬂka
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eﬂya ve maddeleri otuz günlük ücreti
tutar›nda (otuz günlük brüt ücret) ödemeyecek derecede hasara ve kayba
u¤ratmas› halinde iﬂverene hakl› nedenle fesih hakk› vermektedir.
III- Zorlay›c› sebepler:
‹ﬂçiyi iﬂyerinde bir haftadan fazla süre
ile çal›ﬂmaktan al›koyan zorlay›c› bir
sebebin ortaya ç›kmas›.
‹ﬂçi, iﬂyerinde kusuru olmaks›z›n iﬂ
görme borcunu yerine getirmemekte
ve iﬂ sözleﬂmesi ask›ya al›nmaktad›r.
‹ﬂverenin fesih hakk›n› kullanabilmesi için bir haftadan fazla sürenin dolmas› gerekmektedir. Örne¤in iﬂçinin
y›ll›k izin dönüﬂünde aﬂ›r› kar ya¤mas›, ikamet yerinin karantinaya al›nmas› sonucunda bir haftadan fazla iﬂine
dönememesi halinde iﬂveren dilerse
fesih hakk›n› kullanabilecektir.
IV- ‹ﬂçinin gözalt›na al›nmas›
veya tutuklanmas› halinde
devams›zl›¤›n 17 nci maddedeki
bildirim süresini aﬂmas›
‹ﬂçinin iﬂyeri d›ﬂ›nda iﬂlemiﬂ oldu¤u
bir suçtan dolay› gözalt›na al›nmas›
veya tutuklanmas› halinde devams›zl›¤› iﬂyerindeki çal›ﬂma süresine göre
2,4,6 veya 8 haftal›k süreyi aﬂmas› halinde iﬂveren fesih hakk›n› kullanabilecektir.
III- ‹SPAT YÜKÜ
‹ﬂ sözleﬂmesini hakl› nedenle bozdu¤unu iddia eden iﬂverenin genel hüEylül
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kümler çerçevesinde ispat yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Bu nedenle herhangi bir hukuki iﬂlem tesis etmeden
önce onunla ilgili tüm delillerin, savunmalar›n, tan›k ifadelerinin al›nmas› iﬂveren aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r. ‹ﬂçinin savunma vermemesi
veya fesih bildirimini tebellü¤ etmemesi halinde tan›klar huzurunda tebli¤ yap›ld›¤›na dair tutanak tanzim
edilerek ikamet adresine noter marifetiyle tebli¤ edilmesi yerinde olacakt›r.
‹ﬂverenlerin 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 25.maddesi gere¤ince yapt›¤›
fesihlerde iﬂ güvencesi aç›s›ndan savunma alma zorunlulu¤u bulunmamas›na karﬂ›n olayla ilgili s›cak geliﬂmelerin ve savunmalar›n olas› yarg› sürecinde büyük yarar sa¤layaca¤› kuﬂkusuzdur.
IV- DERHAL FES‹H HAKKINI
KULLANMA SÜRES‹
‹ﬂ Kanunu’nun 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan hallere dayanarak
iﬂçi veya iﬂveren için tan›nm›ﬂ olan
sözleﬂmeyi fesih yetkisi, iki taraftan
birinin bu çeﬂit davran›ﬂlarda bulundu¤unu di¤er taraf›n ö¤rendi¤i günden baﬂlayarak alt› iﬂ günü geçtikten
ve her halde fiilin gerçekleﬂmesinden
itibaren bir y›l sonra kullan›lamaz.
Ancak iﬂçinin olayda maddi ç›kar sa¤lamas› halinde bir y›ll›k süre uygulanmaz.
Bu haller sebebiyle iﬂçi yahut iﬂverenEylül
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den iﬂ sözleﬂmesini yukar›daki f›krada
öngörülen süre içinde feshedenlerin
di¤er taraftan tazminat haklar› sakl›d›r.
‹ﬂ Kanununun 26.maddesinde 24/II ve
25/II uyar›nca yap›labilecek fesihlerde olay›n ö¤renildi¤i tarihi izleyen
günden baﬂlamak üzere alt› iﬂ günü
içerisinde maddi ç›kar sa¤lanmas› durumu hariç olmak üzere kullan›lmas›
gerekti¤i aksi halde bu hakk›n kullan›lamayaca¤› yani sürenin hak düﬂürücü oldu¤u belirtilmiﬂtir. Bu nedenle
hakim resen bu süreyi göz önünde tutacakt›r.24/I-III ve 25/I-III-IV maddeleri için hak düﬂürücü süre öngörülmemiﬂ olup bu hakk›n makul süre içerisinde kullan›lmas› gerekmektedir.
Alt› iﬂgünlük süre feshe yetkili makam taraf›ndan ö¤renildi¤i tarihten
itibaren baﬂlamaktad›r. E¤er bir disiplin soruﬂturmas› gerekiyorsa soruﬂturman›n bitti¤i tarih alt› günlük sürenin
baﬂlang›c›n› oluﬂturacakt›r. Ayr›ca
bildirimsiz fesih hakk›n› do¤uran olay
devam etti¤i sürece (örne¤in devams›zl›k devam etti¤i sürece) alt› iﬂ günlük süre iﬂlemez. Alt› iﬂgünlük sürenin hesab›nda iﬂ günleri dikkate al›nacakt›r.
‹ﬂveren taraf›ndan iﬂ sözleﬂmesi 25/II
uyar›nca alt› iﬂ günlük süre d›ﬂ›nda
sona erdirilmesi durumunda, iﬂverenin yapt›¤› fesih kanun maddesine uygun olarak yap›lsa da hak düﬂürücü
süre geçirildi¤inden iﬂçiye ihbar, k›Hakemsiz Yaz›lar
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dem tazminat› ödenmesi gerekmektedir. Bununla ilgili iﬂ iade davas› aç›lmas› durumunda her ne kadar süre geçirildikten sonra yap›lsa da iﬂ iliﬂkisinin devam› mümkün olmamas› ve
madde uygun olmas› halinde sadece
ihbar, k›dem tazminat›na hükmedilecek olup iﬂe iade verilmeyecektir.
V-SONUÇ
‹ﬂ Kanunun 25.maddesinde ve 2822
say›l› Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi, Grev ve
Lokavt Kanunu’nun 45. maddesinde
iﬂverenin bildirimsiz fesih hakk› düzenlenmiﬂtir. ‹ﬂ Kanununun 25/II ve
2822/45. maddesine uygun olarak yap›lan fesihlerde herhangi bir tazminat
ödemesi
sözkonusu
olmay›p
25/I.maddesinde düzenlenen sa¤l›k
sebepleri, 25/III. maddesinde düzenlenen zorlay›c› nedenler ile 25/IV.
Maddesinde düzenlenen iﬂçinin gözalt›na al›nmas› veya tutuklanmas›
hallerinde iﬂçinin çal›ﬂma süresi bir
tam y›l ve üzeri olmas› halinde yürürlükte bulunan 1475 say›l› ‹ﬂ Kanunun
14.maddesi uyar›nca k›dem tazminat›
ödenmesi gerekmektedir.
‹ﬂverenin 25/II. maddesinde belirtilen
Ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan haller ve benzerleri nedeniy-
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le yapaca¤› fesihlerde tazminat ödeme
yükümlülü¤ü bulunmamas›na karﬂ›n
‹ﬂ Kanununun 26.maddesinde hüküm
alt›na al›nan maddi ç›kar hariç olmak
üzere olay›n ö¤renilmesinden itibaren
alt› iﬂ günü içerisinde ve olaydan itibaren bir y›l içerisinde kullan›lmamas› durumunda tazminat ödeme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. ‹ﬂveren
sa¤l›k sebepleri, zorlay›c› nedenler ve
iﬂçinin gözalt›na al›nmas› veya tutuklanmas› nedenleri ile yapaca¤› fesihleri makul süre içerisinde gerçekleﬂtirmesi gerekmektedir.
‹ﬂverenin tacir olma niteli¤i gere¤i ve
olas› idare ve/veya yarg› sürecinde ispat külfeti iﬂverende olaca¤›ndan, fesihlerle ilgili tüm kay›t ve belgeleri
tutma ve feshe esas olan delilleri saklama yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. ‹ﬂverenin belirtilen ﬂekilde davranmas›
kendi yarar›na olacakt›r.
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‹SPAT VASITASI OLARAK
KULLANILAB‹LECEK DEL‹LLER
Özgür ÖZKAN *
Yalç›n GÜL **

I) G‹R‹ﬁ
ilindi¤i üzere, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 134. maddesinde vergi incelemelerinin amac›; “…ödenmesi gereken vergilerin do¤rulu¤unu
araﬂt›rmak, tespit etmek ve sa¤lamakt›r….” ﬂeklinde belirtilmiﬂtir. Vergi
incelemesi sonucunda, ödenmesi gereken verginin do¤rulu¤unu sa¤lama hedefine ulaﬂ›labilmek için gerekli olan bilgilerin toplanmas›, ispat edici vesikalar›n saptanmas› objektif bir vergi tarhiyat›n›n gerçekleﬂtirilebilmesi aç›s›ndan
gereklidir. Vergi hukukunda, ekonomik yaklaﬂ›m ilkesinin bir sonucu olarak
vergisel olgular›n tüm gerçekli¤i ile kavranmas› gerekmektedir. Bu amaca
ulaﬂmak gayesiyle vergi hukukunda delil serbestli¤i ilkesi benimsenmiﬂtir. Bu
serbestinin de “objektif vergileme” ilkesi gere¤i bir s›n›r›n›n bulunmas› yasal
bir tarhiyat›n yap›lmas› aç›s›ndan bir zarurettir. Aksi bir durum vergi idaresi taraf›ndan vergi ceza ihbarnameleri ile sal›nan vergilerin mahkemece iptaline
neden olacakt›r. Bu yaz›m›zda ispat vas›talar›n›n çeﬂitli kanunlardaki yeri ve
anlam›na de¤inildikten sonra vergi hukukunda ispat vas›talar›n›n anlam› ve
önemi ayr›nt›lar›yla aç›klanacakt›r.

B

II) GENEL OLARAK ‹SPAT VE DEL‹L
‹spat, bir olay›n gerçe¤ini göstermektir. (1) Di¤er bir ifade ile ispat, bir olay›n
varl›¤› veya yoklu¤u ile maddi ve manevi olgular›n do¤rulu¤u hakk›nda yarg›çta kanaat uyand›rmak için giriﬂilen ikna faaliyetidir.(2) Bu itibarla ispat,
gerçe¤i do¤rulayacak baz› araçlar›n kullan›lmalar›na iliﬂkin gayretler ile ulaﬂ›lan bir sonuçtur. ‹spat, maddi bir olay›n ortaya ç›kart›lmas›d›r, yoksa herhangi
* Vergi Denetmeni, Eski Banka Müfettiﬂi
** Vergi Denetmeni
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bir hukuki sonuca ulaﬂmak de¤ildir.
Özetlemek gerekirse ispat, genel ve
hukuki bir kavram olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Buradan hareketle vergi
hukukunda ispat, bir vergi iliﬂkisinin
temelindeki maddi olay›n (ve suçlarda
manevi unsurun), vas›ta olarak delillerden yararlanmak suretiyle ortaya
konmas›d›r.
‹spat yüküne iliﬂkin genel kural uyar›nca hukukta iddia sahibi iddias›n› ispat ile yükümlüdür. “‹spat yükü, (beyyine külfeti), mahkemede bir olay›n,
(ileri sürülen bir iddian›n) kim taraf›ndan (hangi tarafça – davac› veya daval›) ispatlanaca¤› sorunu; belli bir
olay›n gerçekleﬂip gerçekleﬂmedi¤inin anlaﬂ›lmamas›, yani olay›n ispats›z kalmas› yüzünden yarg›c›n aleyhte
bir karar›yla karﬂ›laﬂmak tehlikesi;
yasa baﬂka bir çözüm belirlemedikçe
(aç›k bir hüküm içermedikçe) iddia
edilmiﬂ bir olay›n varl›¤›n›, bundan
(olaydan) kendi lehine haklar do¤an
kimse ispat etmelidir1.” ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r. Medeni Kanunun
6.maddesinde bu husus “Kanun hilaf›n› emretmedikçe iki taraftan her biri
müddeas›n› ispata mecburdur.” ﬂeklinde hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
‹spat araçlar› aras›nda deliller ve karineler yer al›r. Ancak bu araçlar›n geçerlili¤i kullan›lmalar›na hukuken
izin verilmiﬂ olmas›na ba¤l›d›r. Böyle

olunca, nelerin delil teﬂkil edebilece¤i
ve bu deliller ile karinelerin nas›l kullan›lacaklar› çeﬂitli hukuk disiplinlerinde ayr› ayr› belirtilmiﬂtir.(3) Deliller, uyuﬂmazl›¤a neden olan fiilin veya hukuki olgunun, oldu¤una veya olmad›¤›na yarg›c› inand›rmak için yarg›lama hukukunun gösterilmesine izin
verdi¤i, taraflar›n iddialar›n› ispat için
dayand›klar› ispat araçlar›d›r. Genel
olarak hukukta tan›k, bilirkiﬂi, yemin,
senet, ikrar, keﬂif, kesin hüküm, özel
hüküm sebepleri gibi deliller kullan›l›r.
Deliller genel olarak “kesin deliller”
ve “takdiri deliller” olarak s›n›flanabilir. Bu ay›r›ma göre, kesin delilin
mevcudiyeti halinde ispat gerçekleﬂmiﬂtir. Takdiri delillerin de¤erlendirilmesinde ise, hakim takdir yetkisini kullanacakt›r. Özel hukuk alan›nda geçerli olan bu ay›r›m, vicdani
delil sisteminin uyguland›¤› ceza yarg›lamas› hukukunda önemli de¤ildir.
‹dare hukuku yarg›lamas›nda da takdiri delil sistemi a¤›r basmaktad›r.
Gerçekten Dan›ﬂtay, delillerin tayin
ve de¤erlendirilmesinde geniﬂ yetki
sahibidir.
III) ÇEﬁ‹TL‹ KANUNLARDA
BEL‹RT‹LEN ‹SPAT VASITALARI
Çeﬂitli yarg›lama usullerinde deliller
ﬂöyle ayr›labilmektedir.

1 YILMAZ Ejder , Hukuk Sözlü¤ü, Yetkin Yay›nlar›, Ankara 1992
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu delili, “davan›n halline tesir edebilecek münazaal› hususlar›n ispat› için
baﬂvurulan vas›talar” ﬂeklinde tarif etmiﬂ ve kesin delilleri ﬂöyle s›ralam›ﬂt›r:
- ‹krar
- Kesin hüküm
- Senet
-Yemin.
Ayn› alandaki takdiri deliller ise
- ﬁahadet
- Bilirkiﬂi
- Keﬂif
- Özel hüküm sebepleri'dir.
2577 say›l› ‹YUK’ta re’sen araﬂt›rma
ilkesi (20.m) geç ibraz olunan belgeler (21.m) ve dava aç›ld›ktan sonra
delil tespiti (58. m) d›ﬂ›nda ispat ve
delil ile ilgili hükümlere yer verilmemiﬂtir. ‹YUK ‘un 31. Maddesinde
yarg›c›n davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, davaya kat›lma,
davan›n ihbar›, vekiller, feragat, kabul, teminat, mukabil dava, bilirkiﬂi,
delil tespiti, keﬂif, yarg›lama giderleri,
adli yard›m ve duruﬂma intizam›, ile
ilgili konularda hüküm bulunmayan
durumlar için HUMK hükümlerinin
uygulanaca¤› belirtilmiﬂtir.
‹dari yarg›lama Usulü kanununda delil tarif edilmemiﬂ olmakla beraber,
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa bu kanununun 31. maddesi ile ya-
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p›lan at›f uyar›nca yukar›da yap›lan
tarifin esas al›nmas› gerekir. Takdir
komisyonlar›n›n yapt›¤› de¤erlendirmeler kendi baﬂlar›na kesin ve yürütülmesi zorunlu idari iﬂlem niteli¤i taﬂ›mamaktad›r. Bu saptamalar adi karine niteli¤i taﬂ›r; aksi yükümlüce ispatlanabilir. Özellikle bu ispat iﬂlemleri
bak›m›ndan ise bilirkiﬂiye gitme ve
keﬂfe baﬂvurma yollar›ndan yararlan›l›r.
Dan›ﬂtay Kanunu, herhangi bir tasnife girmeksizin dava dairelerinin her
türlü delil araﬂt›rmas›na yetkili olduklar›n› belirtmektedir. Bu yönde:
- Belgeler
- Keﬂif
- Bilirkiﬂi
- ﬁahit beyan›n›n delil olarak s›ralanabilece¤ini düzenlemiﬂtir.
IV) VERG‹ ‹NCELEMELER‹NDE
KULLANILAB‹LECEK ‹SPAT
VASITALARI
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
3/B maddesinde “Vergilendirmede
vergiyi do¤uran olay ve bu olaya iliﬂkin muamelelerin gerçek mahiyeti
esast›r. Vergiyi do¤uran olay ve bu
olaya iliﬂkin muamelelerin gerçek
mahiyeti yemin hariç her türlü delille
ispatlanabilir. ﬁu kadar ki, vergiyi do¤uran olayla ilgisi tabii ve aç›k bulunmayan ﬂahit ifadesi ispatlama vas›tas›
olarak kullan›lamaz. ‹ktisadi, ticari ve
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teknik icaplara uymayan veya olay›n
özelli¤ine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunmas›
halinde ispat külfeti bunu iddia eden
taraflara aittir.” hükmü yer almaktad›r.
Vergi incelemesi sonucunda, ödenmesi gereken verginin do¤rulu¤unu
sa¤lama hedefine ulaﬂ›labilmek için
gerekli olan bilgilerin toplanabilmesi
yap›lacak tarhiyat›n ilk aﬂamas›d›r.
Bu ba¤lamda; 213 say›l› Vergi Usul
Kanunu’nun 148., 149. maddelerinde
bilgi verme mecburiyetine iliﬂkin hükümleri düzenlemiﬂtir.
Vergi Usul Kanununun vergileme ile
ilgili olarak temelini oluﬂturdu¤u 3/B
maddesi ile vergilendirmede vergiyi
do¤uran olay›n gerçek mahiyetinin
esas oldu¤u ve do¤rudan elde edilen
bilgilerin tetkik edildikten sonra maddi delillerle desteklenmesi (ispat edilmesi) gerekti¤i aç›kça ortaya konulmuﬂtur.
Vergi hukukunda, ekonomik yaklaﬂ›m ilkesi ile vergisel olgular›n tüm
gerçekli¤i ile kavranmas› gere¤i nedeniyle, delil serbestli¤i ilkesi benimsenmiﬂtir. Vergilendirmenin izledi¤i
ekonomik gerçeklik do¤rultusunun
zorunlu arac›, delil serbestli¤i ilkesidir. Vergi hukukundaki ekonomik
yaklaﬂ›m ilkesinin do¤al bir soncu
olan delil serbestli¤i ilkesi, vergiyi
do¤uran olay ve buna iliﬂkin muamelelerin gerçek mahiyetinin, yani iktiEylül
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sadi özün ve içeri¤inin ispat›n› mümkün k›lm›ﬂt›r.(4) ‹nceleme elemanlar›,
çeﬂitli yollarla bilgi ve delil toplarlar.
Delil toplamak amac›yla baﬂvurulan
baﬂl›ca yol ve yöntemler;
- Mükelleften bilgi alma
- Arama
- Al›c› ifadeleri
- Karﬂ›t inceleme
- Bankalardan ve finans kurumlar›ndan bilgi alma
- Bilirkiﬂiye baﬂvurma
- Fiili tespit
ﬂeklinde özetlenebilir.
Yukar›da da ayr›nt›l› olarak belirtilen
nedenlerle “maddi delil olma” niteli¤i olmayan bilgilerden yola ç›k›larak
vergi incelemesi yap›lmamal›d›r. Bu
durum, istatistik amaçl› bilgilere ve
verilere dayan›larak oluﬂturulan ve
maddi dayanaktan yoksun olan ve
varsay›mlardan yola ç›k›larak haz›rlanan raporlar›n ve tutanaklar›n maddi
delil olma niteli¤inden yoksun oldu¤unu gösterir.
Vergi hukukunda kullan›lacak delillerin bir k›sm› yükümlü kesiminde, bir
k›sm› da vergi idaresi kesiminde meydana gelmektedir:
1) Yükümlü Kesiminde Oluﬂan
Deliller :
Yükümlüce yap›lan çeﬂitli bildirimler,
verilen beyannameler, yükümlüye ait
defter, kay›t ve belgeler, arama s›ra-
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s›nda ele geçen özel notlar, mektuplar, yaz›ﬂmalar yükümlü kesiminde
oluﬂan delillerdendir. Yükümlünün
yapt›¤› özel sözleﬂmelerin VUK’un 8
inci maddesi karﬂ›s›nda yükümlü lehine delil de¤eri yoktur. Arama s›ras›nda ele geçen, baﬂkas› taraf›ndan ibraz
edilen böyle bir metin yükümlülerin
karﬂ›l›kl› denetimleri bak›m›ndan yararl› olabilece¤i gibi yükümlü aleyhine bir delil de olabilir. Örne¤in; ‹ﬂyeri fiilen aç›lmam›ﬂ olsa dahi, meslek
teﬂekküllerine kaydolunmuﬂ bulunmak, ticari faaliyete baﬂlaman›n kanuni belirtisidir. Bu bir kesin kanuni karinedir.
Mesleki teﬂekküle kaydolan serbest
meslek erbab›ndan , görevleri veya
durumlar› icab› bilfiil mesleki faaliyette bulunamayacak olanlar›n ise iﬂe
baﬂlamad›klar› kabul edilir (VUK m.
155 /Son ).
Ayr›ca vergi mükellefinin beyanname
verme yükümlülü¤ü vard›r. Bu anlamda beyanname vermek mükellefin
ödeyece¤i verginin matrah›n›, hatta
gelir vergisi ve kurumlar vergisinde
oldu¤u gibi vergi miktar›n› hesaplay›p
vergi dairesine bildirmesidir. Mükellefin düzenledi¤i bu belgeyi özel hukuk iliﬂkilerinde “senet” e benzetmek
mümkündür. Mükellef düzenledi¤i bu
belgeyle vergi dairesine ödeyece¤i
miktar› kabullenmektedir. Beyanname ile yap›lan bildirim miktar›na sonradan itiraz edilemez. Bu itibarla, beHakemsiz Yaz›lar
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yanname kesin bir delil görünümündedir.
Mükellef kesiminde oluﬂan di¤er bir
delil grubu da mükellefin kanunen
tutmak zorunda oldu¤u defterler ve
kay›tlar ile korumak zorunda oldu¤u
belgelerdir. Defter, kay›t ve belgelerin
hukuken delil olabilmeleri için kanuni
ﬂekil ve içerik koﬂullar›n› taﬂ›malar›
gerekir. Türk Ticaret Yasas›'n›n 85.
maddesi hükmü gere¤i olarak yasaya
uygun surette tutulan ve birbirini teyit
eden ticari defterlerin içeri¤i sahibi lehine delil olarak kabul edilir. Ticari
defterlerin sahibinin lehine delil olabilmesi için TTK'n›n 85. maddesi
uyar›nca yasaya uygun olarak tutulmalar› ﬂartt›r. Yevmiye defterinin yasaya uygun tutulmuﬂ say›labilmesi
için ise, TTK'n›n 70. maddesinin son
f›kras›na göre y›l sonu tasdikinin bulunmas› gerekir." Bu ba¤lamda bilanço esas›na göre defter tutan yükümlülerin defter kay›tlar›n› Türk Ticaret
Yasas›'n›n 70. maddesine uygun tutmalar› ve kapan›ﬂ tasdiklerini de bu
ba¤lamda yapt›rm›ﬂ olmalar› yasal zorunluluk olmaktad›r.
Vergi miktar›n›n belirlenmesinde baz›
karineler de ispat arac› olabilmektedir. Ortalama kar haddi, rayiç bedel
vs. Özellikle gayri menkullerin el de¤iﬂtirmesinde söz konusu olan vergilerde, matrah, gayri menkullerin rayiç
bedelidir. Bu halde de rayiç bedel kesin bir kanuni karinedir. Mükellef herEylül
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hangi bir ispat arac› ile gayri menkulün el de¤iﬂtirme iﬂleminin rayiç bedelinin alt›nda gerçekleﬂti¤ini ispat
edemez.
VUK kiﬂiler aras›nda vergi mükellefiyeti veya sorumlulu¤una iliﬂkin özel
sözleﬂmelerin vergi dairesine karﬂ›
geçersiz oldu¤unu hüküm alt›na alm›ﬂt›r. Bu nedenle söz konusu sözleﬂmelere iliﬂkin delillerin vergi hukukunda geçerlilikleri yoktur.
2) Vergi ‹daresi Nezdinde Oluﬂan
Deliller :
Vergi idaresince toplanacak deliller
yoklama, inceleme, arama sonuçlar›n›
gösteren tutanaklar ile üçüncü kiﬂilerin bilgi verme ödevi çerçevesinde verece¤i bilgilerdir. Delil teﬂkil edecek
çeﬂitli olay ve davran›ﬂlar yaz›l› hale
getirilerek bu tutanaklar mükellef yan›nda düzenlenir ve ilgililerce imzalan›r. Mükellefin imzadan çekinmesi
halinde tutana¤› hukuken geçerli k›lan
düzenlemeler de vard›r.
Yükümlü bilgi toplama s›ras›nda idarenin iddialar›n› kabul etmesi halinde
art›k “ikrar” söz konusu olacakt›r.
Tutanaklar yoklama, inceleme, arama
veya bilgi toplama vesilesiyle düzenlenmelidir. Bu amaç ve belirtilen ortamlar d›ﬂ›nda haz›rlanan tutanaklar
vergi hukukuna ayk›r› yollardan elde
edilmiﬂ delil olarak de¤erlendirilir.
Yoklama, sonuçlar›n› ve inceleme verilerini saptayan yoklama fiﬂleri ve inEylül
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celeme tutanaklar›n›n mükellef taraf›ndan ihtirazi kay›t konulmadan imzalanmas› bu konuda mükellef aç›s›ndan hak dondurucu bir iﬂlem de¤ildir.
Dan›ﬂtay kararlar›nda da belirtildi¤i
gibi, yarg› incelemelerinde yoklama
veya inceleme verileri tekrar tetkik
konusu yap›labilirler. Mükellef imzalad›¤› tutana¤›n aksini yarg› mercileri
önünde kan›tlayabilir.
3) Delil Konusunda Vergi
‹ncelemelerinde S›kça Karﬂ›laﬂ›lan
Hususlar ‹le ‹lgili Örnek Dan›ﬂtay
Kararlar›:
Vergiyi do¤uran olayla iliﬂkisi aç›k
bulunan ve davac› ile aras›nda husumet bulundu¤u da iddia edilmeyen
al›c› ifadesi maddî delil niteli¤indedir
((Dan›ﬂtay. 4. Daire, 24.12.1999.tarih
ve E: 1999/194, K: 1999/614)
Tutanaklar yoklama, inceleme, arama
veya bilgi toplama vesilesiyle düzenlenmelidir. Bu amaç ve belirtilen ortamlar d›ﬂ›nda haz›rlanan tutanaklar
vergi hukukuna ayk›r› yollardan elde
edilmiﬂ delil olarak de¤erlendirilir
Yetkisiz inceleme elemanlar›nca yap›lan servet beyannamesi incelemesi
neticesine göre tarhiyat yap›lamaz
(Dan›ﬂtay. 4. Daire, 24.05.1972.tarih
ve E: 1969/4060, K: 1972/3580).
Yarg› incelemelerinde yoklama veya
inceleme verileri tekrar tetkik konusu
yap›labilirler. Mükellef imzalad›¤› tutana¤›n aksini yarg› mercileri önünde
Hakemsiz Yaz›lar
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kan›tlayabilir (Dan›ﬂtay. 4. Daire. , 12.11.1975.
tarih ve E: 1975/932 , K: 1975/2921.
Delil kabul edilemiyecek ﬂekilde tahrif edildi¤i ve düzensiz oldu¤u bilirkiﬂi raporu ile sabit bulunan belgeyi
kullanan mükellefin, kasten vergi ziya›na neden oldu¤unun kabulü gerekmektedir.(Dan›ﬂtay. 3. Daire, 15.09.1994.
tarih ve E: 1993/1099 , K: 1994/2676).
Mükellefin kendi anlat›m›na göre düzenlenen ve serbest iradesiyle imzalanan tutanaklar hukuken itibar edilmesi gereken maddi delil niteli¤indedir
.(Dan›ﬂtay. 3. Daire, 26.01.1994. tarih
ve E: 1993/1541 , K: 1994/145).
Yand›klar›ndan bahisle defter ve belgelerin ibraz edilmemesi yüzünden,
verginin matrah›n›n k›smen veya tamamen maddi delillerle saptanmas›
olanaks›zlaﬂt›¤›ndan; matrah›n re’sen
takdiri zorunludur. Bu durumda; ispat
külfeti kendisine düﬂen ve emtia ald›¤› kiﬂi ve kuruluﬂlar› bilmesi ticari
icaplardan olan yükümlünün temin etti¤i ve bilahare temin edece¤i belgelerde yaz›l› katma de¤er vergisinin indirilmesinin kabulü gerekir (Dan›ﬂtay.
11. Daire, 07.06.1995. tarih ve E:
1995/1473 , K: 1995/1802).
Çal›nd›klar›ndan bahisle defter ve
belgelerin ibraz edilmemesi yüzünden, vergi matrah›n›n k›smen veya tamamen maddi delillerle saptanmas›
olanaks›zlaﬂt›¤›ndan, matrah›n re’sen
takdiri zorunludur. Bu durumda; ispat
külfeti kendisine düﬂen ve emtia ald›Hakemsiz Yaz›lar
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¤› kiﬂi ve kuruluﬂlar› bilmesi ticari
icaplardan olan yükümlünün temin etti¤i ve bilahare temin edece¤i belgelerde yaz›l› katma de¤er vergisinin indirilmesinin kabulü gerekir (Dan›ﬂtay.
11. Daire, 04.05.1995. tarih ve E:
1995/1627 , K: 1995/1463).
Kayboldu¤undan bahisle defter ve
belgelerin ibraz edilememesi nedeniyle, verginin matrah›n›n k›smen veya
tamamen maddi delillere dayan›larak
saptanmas› olanaks›zlaﬂt›¤›ndan re’sen
takdir nedeni bulunmuﬂ olmaktad›r.
Bu durumda; ispat külfeti kendisine
düﬂen yükümlünün temin edece¤i belgelerde yaz›l› katma de¤er vergisinin
indirim konusu yap›labilecektir (Dan›ﬂtay. 11. Daire, 04.05.1995. tarih ve E:
1995/1255 , K: 1995/1102).
Defter ve belgelerin ›slanm›ﬂ ve okunamaz halde bulundu¤unun belgelenmesi gerekir; ancak, bu halde dahi,
yükümlünün ispat yükümlülü¤ü devam eder. Defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi halinde, somut bir belgeye dayanmayan katma
de¤er vergisinin indirilemeyecektir
(Dan›ﬂtayVergi Dava Daireleri Genel
Kurulu, 04.05.1995. tarih ve E: 1996/64
K: 1996/121).
Mücbir sebep olarak ileri sürülen durumun, mahkeme karar› veya yetkili
kuruluﬂlarca düzenlenen belge ile tevsik ve ispat edilmiﬂ olmas› gerekir
(Dan›ﬂtay. 7. Daire, 23.09.1999. tarih
ve E: 1998/993 , K: 1999/3059).
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Olayda ilgisi aç›k bulunan tan›k ifadesinin ispat vas›tas› olarak kullan›labilir; ancak bu suretle maddî menfaat
sa¤lad›¤› saptanan ilgili hakk›nda kaçakç›l›¤a iﬂtirak cezas› kesilmesinde
kanuna ayk›r›l›k bulunmamaktad›r
(Dan›ﬂtay. 11. Daire, 28.02.2000. tarih ve E: 1998/3039 , K: 2000/754).
Delil kabul edilemiyecek ﬂekilde tahrif edildi¤i ve düzensiz oldu¤u bilirkiﬂi raporu ile sabit bulunan belgeyi
kullanan mükellefin, kasten vergi ziya›na neden oldu¤unun kabulü gerekir
(Dan›ﬂtay. 3. Daire, 15.09.1994. tarih ve
E: 1993/1099 , K: 1994/2676).
Delil kabul edilemiyecek ﬂekilde tahrif edildi¤i ve düzensiz oldu¤u bilirkiﬂi raporu ile sabit bulunan belgeyi
kullanan mükellefin, kasten vergi ziya›na neden oldu¤unun kabulü gerekir (Dan›ﬂtay. 3. Daire, 15.09.1994.
tarih ve E: 1993/1099 , K: 1994/2676).
V) VERG‹ YARGILAMA
HUKUKUNDA ‹SPAT VASITALARI
Vergi yarg›lama hukukunun delillere
iliﬂkin ilkeleri; “re’sen araﬂt›rma, delil
serbestisi ilkesi, delillerin serbestçe
de¤erlendirilmesi ve ekonomik yaklaﬂ›m ilkesidir”. (5)
Vergi yarg›lamas›nda geçerli olan
re’sen araﬂt›rma ilkesi gere¤i yarg›
mercileri her çeﬂit incelemeyi kendili¤inden yapabilecekleri gibi, dava s›ras›nda her türlü evrak›n gönderilmesini
ve her türlü bilginin verilmesini taraf-

lardan ve ilgili di¤er yerlerden isteyebilirler (‹YUK md.20/1). Nitekim Dan›ﬂtay bir karar›nda re'sen araﬂt›rma
ilkesi gere¤i “vergi mahkemelerinin,
ithal eﬂyas›n›n gümrük vergisine esas
olan k›ymetinin, gerekti¤inde kendili¤inden araﬂt›r›lmas› gerekti¤ini” belirtmiﬂtir 2.
Vergi Usul Kanununun vergileme ile
ilgili olarak temelini oluﬂturdu¤u 3/B
maddesi ile vergilendirmede vergiyi
do¤uran olay›n gerçek mahiyetinin
esas oldu¤u ve do¤rudan elde edilen
bilgilerin tetkik edildikten sonra maddi delillerle desteklenmesi (ispat edilmesi) gerekti¤i aç›kça ortaya konulmuﬂtur.
Vergilendirmede vergiyi do¤uran
olay ve bu olaya iliﬂkin iﬂlemlerin
gerçek mahiyetini esas alan VUK 3.
maddesi biçim yerine içeri¤i esas alm›ﬂt›r. Bu ilke vergi hukukunda ekonomik yaklaﬂ›m kapsam›ndad›r.
Ekonomik yorum ile delil serbestisi
ilkesi birlikte de¤erlendirildi¤inde bu
iki hususun hem vergi idaresi hem de
yükümlü bak›m›ndan hukuki güvence
sa¤lad›¤› ve hak arama özgürlü¤ünün
do¤al bir uzant›s› olarak anayasal bir
güvence oluﬂturdu¤u görülür. Vergi
yarg›s›nda delillerin hukuki de¤erlendirmesini vergi mahkemesi yapar.
Vergi hukukunda, ekonomik yaklaﬂ›m ilkesi ile vergisel olgular›n tüm
gerçekli¤i ile kavranmas› gere¤i nede-

2 Dan.7. Dairesi , 14.11986 tarih ve E. 1984/ 1525 , K. 1986/48 say›l› karar›.
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niyle, delil serbestli¤i ilkesi benimsenmiﬂtir. Vergilendirmenin izledi¤i
ekonomik gerçeklik do¤rultusunun
zorunlu arac›, delil serbestli¤i ilkesidir. Vergi hukukundaki ekonomik
yaklaﬂ›m ilkesinin do¤al bir soncu
olan delil serbestli¤i ilkesi, vergiyi
do¤uran olay ve buna iliﬂkin muamelelerin gerçek mahiyetinin, yani iktisadi özün ve içeri¤inin ispat›n› mümkün k›lm›ﬂt›r.
Türk vergi sisteminde kural olarak
delil serbestisi ilkesi kabul edilmiﬂ
bulunmaktad›r. Bu ilkeye göre; vergi
idaresi, vergiyi do¤uran olay ve bu
olaya iliﬂkin iﬂlemlerin gerçek mahiyetini her türlü delille ispatlama olana¤›na sahiptir. Bu ba¤lamda defter
ve belgeleri usulüne uygun olan mükellefler de ilk görünüﬂ karinesinden
yararlan›rlar. Bu karineye göre kay›t
ve belge düzenine uygun bulunan defter kay›tlar› ile vesikalar›n ilgili bulundu¤u iﬂlemlerin aksi kan›tlanmad›kça, gerçek durumu yans›tt›¤› varsay›lmaktad›r.
‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu’nun
20/1. maddesindeki, “Dan›ﬂtay ile
idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta olduklar› davalara ait her çeﬂit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar.
Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrak›n gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini
taraflardan ve ilgili yerlerden isteye-

bilir. Bu husustaki kararlar›n ilgililerce, süresi içerisinde yerine getirilmesi
mecburidir. Hakl› sebeplerin bulunmas› halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzat›labilir.” ﬂeklindeki hüküm idari yarg›da ve dolay›s›yla vergi yarg›s›nda delil serbestisi
ilkesinin benimsendi¤ini gösterir.
Vergi Usul kanunu ile vergi yarg›s›ndaki delil kavram› birlikte de¤erlendirildi¤inde, vergi yarg›s›nda kan›tlama
yükünün (ispat külfeti) yani ileri sürülen olgunun do¤rulu¤unu kan›tlama
ödevinin, savda bulunan kiﬂiye ait oldu¤u söylenebilir.
Vergi Yarg›lama Hukukunda ›spat vas›talar› konusunda de¤inilmesi gereken önemli bir husus da “delil tespiti”
dir. Delil tespiti, (kan›tlar›n saptanmas›), henüz incelenmesine s›ra gelmemiﬂ bulunan veya ilerde aç›lacak bir
davada ileri sürülecek bir delilin zaman›ndan önce toplan›p emniyet alt›na al›nmas›n› gerektiren bir önlemdir.
Örne¤in; ölmek üzere olan bir tan›¤›n
ifadesini ﬂimdiden ald›rma bu tür bir
önlemdir.3 2577 say›l› ‹YUK’un 58.
maddesi delillerin tespiti konusunu
hükme ba¤lam›ﬂt›r. Buna göre; taraflar idari dava aç›ld›ktan sonra bu davalara iliﬂkin delillerin tespitini ancak
davaya bakan Dan›ﬂtay, idare ve vergi
mahkemelerinden isteyebilirler. Davaya bakan Dan›ﬂtay idare ve vergi
mahkemeleri istemi uygun gördü¤ü
taktirde üyelerden birini bu iﬂle gö-

3 YILMAZ Ejder, Hukuk Sözlü¤ü, Yetkin Yay›nlar› , Ankara 1992
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revlendirebilece¤i gibi, tespitin mahalli idari veya adli yarg› mercilerince
yapt›r›lmas›na da karar verebilir. Delilerin tespiti istemi ivedilikle karara
ba¤lan›r. Delillerin tespiti daha çok
tam yarg› davalar›nda baﬂvurulacak
bir yol olmakla birlikte, aç›lan iptal
davalar›nda da dava dilekçesi ve tüm
delillerin bozulma, y›rt›lma, kaybolma gibi nedenlere önlem olarak oluﬂturulan delillerin tespitine ihtiyaç duyulabilmektedir. ‹dari yarg›da bu konuda oluﬂan boﬂluklar HUMK md. 31
hükmüne yap›lan at›fla doldurulmuﬂtur.
Yukar›daki aç›klamalara göre, bir vergi davas›nda davac› olan mükellef,
ad›na ceza kesilen veya hakk›nda takibat yap›lan kiﬂi/kiﬂiler taraf›ndan
ileri sürülebilecek delilleri “maddi
deliller” (ki bunlar, genel olarak, mükellefin yükümlülüklerine iliﬂkin bildirimleri, beyannameleri, defter ve
belgeleri, ikrar -do¤rulama ile vesikalar›- fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu vb.gibi delilleri kapsar) ve “takdiri deliller” (vergiyi do¤uran olayla ilgisi
tabi ve aç›k bulunan tan›k beyanlar›,
bilirkiﬂi mütalaalar› vb) olarak belirtmek mümkün olabilecektir.(6)
VI) SONUÇ
Vergi hukukunda, ekonomik yaklaﬂ›m ilkesinin bir sonucu olarak vergisel olgular›n tüm gerçekli¤i ile kavranmas› ﬂartt›r. Bu amaca ulaﬂmak gayesiyle vergi hukukunda delil serbestli¤i ilkesi benimsenmiﬂtir. Bu serbestinin de “objektif vergileme” ilkesi
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gere¤i bir s›n›r›n›n bulunmas› yasal
bir tarhiyat›n yap›lmas› aç›s›ndan bir
zarurettir. Aksi bir durum vergi idaresi taraf›ndan vergi ceza ihbarnameleri
ile sal›nan vergilerin mahkemece iptaline neden olacakt›r. Dolay›s›yla hem
mükellefler ve hem de vergi idaresi
vergileme ile ilgili olaylar›n do¤rulu¤unu yukar›da aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z deliller vas›tas›yla ortaya koyabilirler.
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VERG‹ UYGULAMASINDA “OLA⁄AN
F‹RE” KAVRAMI
Cengiz SAZAK*

G‹R‹ﬁ
elime anlam› itibariyle “Fire” Türk Dil Kurumu sözlü¤ünde ” Her tür ticari malda kuruma, dökülme, bozulma vb. sebeplerle eksilme, a¤›rl›k yitimi” (www.tdk.gov.tr) olarak tan›mlanm›ﬂt›r.

K

‹ﬂletmeler için gider veya maliyet unsurunu oluﬂturan ve vergi matrah›n›n tespiti ile do¤rudan iliﬂkili olan fireler ile ilgili olarak vergi kanunlar›m›zda tam
olarak bir tan›m ve özel düzenleme yap›lmam›ﬂt›r. Uygulamada ise fire kavram› geniﬂ bir tan›m› kapsamaktad›r.
Bu çal›ﬂmam›zda iﬂletmelerin stoklar›nda meydana gelen miktar azalmalar›n›n
hangi durumlarda vergi uygulamas› bak›m›ndan “ola¤an fire” olarak kabul edilece¤ini,ola¤an fire kabul edilen miktar azalmalar›n›n muhasebeleﬂtirilme
yöntemlerini ele alaca¤›z.
1.UYGULAMADA F‹RE KAVRAMI:
Uygulamada fire kavram› çeﬂitli ﬂekillerde tan›mlanmaktad›r.
Geniﬂ anlam›yla Fire, stoklarda meydana gelen miktar ve de¤er azalmalar›d›r.
Ortaya ç›kan azalmalar çeﬂitli nedenlerle olabilir.
Meydana gelen miktar azalmas›; fiziki olarak tamamen ortadan yok olabilir
kuruma, uçma, buharlaﬂma gibi veya as›l maddeden özellik itibariyle farkl› bir
maddeye dönüﬂüm ﬂeklinde olabilir. K›r›lma, akma, çürüme, s›z›nt›, ufalanma,
çekme, çatlama, y›rt›lma gibi. Fireler stoklar›n depo ve ambarlarda kalarak
meydana gelece¤i gibi, al›ﬂ ve sat›ﬂlar s›ras›nda da ortaya ç›kabilir. Fireler
meydana gelme nedenlerine, ortaya ç›k›ﬂ ﬂekline veya fire sonucu oluﬂan maddenin ekonomik de¤er taﬂ›y›p taﬂ›mamas›na göre s›n›fland›r›larak ifade edil* Kayseri Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›,Vergi Denetmeni
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mektedir. Bu ﬂekilde yap›lan tan›mlamalara göre;
Normal Fire, Miktar azalmas›n›n
meydana geldi¤i stok türünün do¤al
yap›s› nedeniyle ortaya ç›kan firelerdir. Anormal Fire, Miktar azalmas›
stok türünün do¤al yap›s› nedeniyle
de¤il ar›zi sebeplerle ortaya ç›km›ﬂ olmas›d›r. Meydana gelen fireler fiziksel olarak tamamen yok olmam›ﬂ ve
saptanabiliyor ise Kal›c› Fire, fiziksel
olarak tespit edilen fire tamamen yok
olmuﬂ ise Uçucu fire olarak adland›r›lmaktad›r. Meydana gelen fireler
ekonomik de¤er taﬂ›y›p taﬂ›mamalar›na göre de s›n›fland›r›labilmektedir.
Uygulamada geniﬂ bir kullan›m alan›
bulan fire kavram› vergi mevzuat›m›z
aç›s›ndan daha dar bir tan›m› ifade etmektedir.
Geniﬂ anlam›yla stoklarda meydana
gelen miktar ve de¤er azalmalar› olarak tan›mlad›¤›m›z fire, vergi mevzuat›m›zda iﬂletme stoklar›nda ticari teamüllere uygun olarak ortaya ç›kan
miktar azalmalar› “ola¤an fire” (normal fire) olarak kabul edilmekte ve ticari icaplara uygun ortaya ç›kan ola¤an firelerin gider veya maliyet unsuruna dönüﬂmesi için takdir komisyonu karar› gerekmemektedir.
‹ﬂletme stoklar›nda meydana gelen
miktar ve de¤er azalmalar› Yang›n,
deprem, su basmas›, terör olaylar› vb.
ola¤anüstü durumlar sonucunda ortaya ç›km›ﬂ ise bu durumda anormal fi-
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re olarak ta adland›r›lan miktar ve de¤er azalmalar› için Vergi Usul Kanunu’nun 278’nci madde kapsam›nda
emtian›n de¤erinde bozulma,çürüme,k›r›lma,çatlama ve paslanma gibi
haller neticesinde bir düﬂüklü¤ meydan gelmesi halinde emsal bedelinin
tespit edilmesi gerekmektedir.Bu ﬂartlarda meydana gelecek ola¤anüstü firelerin takdir komisyonu taraf›ndan
belirlenmesi gerekmektedir.Takdir
komisyonunun belirledi¤i tutar›n do¤rudan kay›tlara gider olarak yans›t›lmas› gerekmektedir.
Vergi uygulamas› bak›m›ndan; normal fire olarak kabul edilen eksilmeler do¤rudan gider veya maliyet unsuru olarak kay›tlara al›nabilmekte,
anormal firelerde (zayi olma durumunda) ise ortaya ç›kan de¤er kayb›n›n gider olarak kay›tlara al›nmas›
için takdir komisyonu karar› ile miktar ve de¤er kayb›n›n tespiti gerekmektedir. Takdir komisyonu karar›
mevcut de¤il ise KKEG say›lmaktad›r.
2.VERG‹ MEVZUATIMIZDA
“OLA⁄AN F‹RE” KAVRAMININ
YER‹
Fire, kavram› ile ilgili olarak vergi kanunlar›m›zda tam olarak bir tan›m ve
özel düzenleme yap›lmam›ﬂt›r. Vergi
kanunlar›m›zda tam ve özel bir tan›m›
yap›lmamas› fire olgusunun yok say›ld›¤› anlam›n› taﬂ›mamaktad›r. Ver-
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gi Usul Kanunun vergiyi do¤uran olay›n mahiyetini tespit eden 3. maddesi
hükmü, envanter ç›karma, de¤erleme
ve bilanço konular›na iliﬂkin hükümleri birlikte de¤erlendirildi¤inde fire
olgusunun kabul edildi¤i sonucuna
ulaﬂ›yoruz.
Vergi usul kanundaki düzenlemeleri
göz önünde bulundurarak; Fire, bir
mal›n imalat süresince veya tüketiciye
arz›na kadar kendi do¤al ak›ﬂ› içersinde, ticari ve teknik icaplara uygun olarak u¤rad›¤› kay›plar olarak tan›mlayabiliriz.
Vergi uygulamas› bak›m›ndan fireler
normal ve anormal olarak ikiye ayr›l›r. Normal fireler iﬂin gere¤i olarak
ortaya ç›kan, önceden miktar› öngörülebilen, bilinen ve beklenen firelerdir.
Ço¤u zaman bu fireleri tamamen önlemek imkans›zd›r. Anormal fireler
ise, iﬂin normal gereklerinden olmayan, önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen olaylar›n oluﬂturdu¤u firelerdir. (Öztürk, 2006, 15 )
Vergi mevzuat›m›z aç›s›ndan “ola¤an
fire” (normal fire) kabul edilen miktar azalmalar›nda aranacak özellikler
ve fire uygulamas›nda göz önünde bulundurulacak hususlar› ﬂöyle aç›klayabiliriz;
2.1. Fire, ‹ﬂin Gere¤i Olarak ve
Önceden Öngörülebilir Olmal›d›r.
Vergi uygulamas› bak›m›ndan fireler
iﬂin gere¤i olarak ortaya ç›kan önceHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

den miktar› öngörülebilen, bilinen ve
beklenen miktar kay›plar›d›r. Bu
azalman›n fire olarak benimsenebilmesi için o mal türünde, özellikleri
nedeniyle miktar azalmas›n›n söz konusu olmas› gerekir. (Cano¤lu M.Ali
ve ötekiler, 2000,12) Firenin iktisadi
ve teknik icaplar nedeniyle ortaya ç›kmas› gerekir.
Firenin ortaya ç›k›ﬂ sebebi ar›zi nedenler, d›ﬂ etkenler veya sorumlular
var ise bu durumda ortaya ç›kan kay›plar “normal fire” kabul edilmez.
Ola¤anüstü nedenlerle ortaya ç›kan
miktar ve de¤er azalmalar› için emsal
bedelin tespiti için Takdir Komisyonuna baﬂvurmak gerekmektedir aksi
durumda ortaya ç›kan miktar ve de¤er
azalmas› KKEG niteli¤i kazan›r.
2.2. Fire Sonucu Ortaya Ç›kan
De¤erler Ekonomik Bir De¤er
Taﬂ›mamal›d›r.
K›r›lma, akma, çürüme, s›zma, ufalanma, çekme, çatlama, y›rt›lma gibi
nedenlerle ortaya ç›kan de¤er as›l
maddeden özellik itibariyle farkl› bir
maddeye dönüﬂüm ﬂeklinde olabilir.
Bu durumda vas›f de¤iﬂtiren maddenin ekonomik bir de¤er taﬂ›mamas›
gerekir. Nitekim gelir idaresi fire ile
ilgili olarak verdi¤i muktezada”
“…Eksilen miktar ortadan yok olaca¤› gibi hiçbir de¤er taﬂ›mayan maddeler ﬂeklinde de ortaya ç›kabilir. Çeﬂitli ﬂekillerde ortaya ç›kan de¤er taﬂ›Eylül
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mayan maddelerin sat›lma veya iﬂletmede kullan›lma olanaklar› var ise
bunlar fire kapsam› d›ﬂ›nda kal›r.
Çünkü söz konusu maddeler iﬂletme
stoklar›n›n bir bölümünü oluﬂturur”
(‹stanbul V.D.B. 06.03.2006) aç›klamas›n› yapm›ﬂt›r.

oranlardan yüksek ise bu durumda firelere iliﬂkin teknik bilgi ve dokümanlar ile birlikte Takdir Komisyonuna
baﬂvurarak fiili durumu tespit eden bir
karar almal›d›rlar. Al›nacak bu karar
giderlerin do¤rulu¤unu sa¤layacak en
geçerli ispat vesilesi olacakt›r.

2.3. Uygulanacak Fire Oran›

2.4.Fire Oran› Sat›ﬂa veya Üretime
Sevk Edilen Stok Tutar›na
Uygulanmal›d›r.

Vergi kanunlar›nda, normal firelerin
ne olmas› gerekti¤i konusunda bir belirleme yap›lmam›ﬂt›r.
Uygulanacak fire oran›n tespitinde,
Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesi
çerçevesinde de¤erlendirme yap›larak
iﬂletme bünyesinde meydana gelen
fiili fire tutarlar›n›n dikkate al›nmas›
gerekmektedir. Ancak bu durumda
fiili firelere iliﬂkin hesaplama belgelerle ortaya konmal›d›r. Fireler konusunda esas ve do¤ru olan bu yöntem
olmakla birlikte iﬂletmelerin uygulama meydana gelen fireleri izah ve ispat etmekte yaﬂayaca¤› güçlükler göz
ard› edilmemelidir. Bu nedenle;
‹ﬂletmeler tespit ettikleri fiili fire miktarlar›n› ba¤l› olduklar› ticaret odalar›
taraf›ndan tespit edilen fire tutarlar›
ile karﬂ›laﬂt›rmal› ve e¤er ticaret odalar›nca tespit edilen oranlar dâhilinde
bir fiili fire söz konusu ise herhangi
bir belgelendirmeye gerek olamadan
fiili fire tutarlar›n› kay›tlara almal›d›r.
ﬁayet iﬂletmece tespit edilen fiili fire
tutar› ticaret odalar›nca tespit edilen
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‹ﬂletmeler dönem sonu stoklar›n› Vergi Usul Kanununun 186.maddesinde
uygun olarak saymak, ölçmek, tartmak suretiyle fiilen tespit edeceklerdir. Bu durumda sat›ﬂa (veya üretime
sevk edilen stok miktar›) konu olan
miktar dengesini ﬂöyle formüle edebiliriz;
(Dönembaﬂ› Mal Mevcudu+ Al›ﬂlar)Dönemsonu Mal Mevcudu = Sat›ﬂlar
Bu noktada ticaret odalar›nca belirlenen fire oran›n›n sat›ﬂ miktar›na uygulanmas› gerekmektedir. Dönemsonu
mal mevcudu fiilen iﬂletmede mevcut
olaca¤› için fire söz konusu olmayacakt›r. Ayr›ca cari y›la ait dönem sonu
mal mevcudu ertesi y›l›n dönem baﬂ›
mevcudu olaca¤›ndan bu mallar için
sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›lda fire uygulanacakt›r. Aksi durumda dönem sonu mal
mevcuduna hem cari y›lda hem de ertesi y›lda fire olmak üzere iki kere fire uygulanm›ﬂ olacakt›r.
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2.5. Fireler ‹çin Belge Düzenlenip Düzenmeyece¤i
Vergi kanunlar›m›zda gerçekleﬂen firelerin ne ﬂekilde kan›tlanaca¤› konusu da
düzenlenmemiﬂtir. Uygulamada normal fireler için herhangi bir belge düzenlenmesi gerekmemektedir.
Gelir idaresi konu ile ilgili verdi¤i muktezada; ”………. fireye u¤rayan mallarla ilgili olarak iﬂletme sahibi taraf›ndan Vergi Usul Kanununa göre bir belge
düzenlenmesi zorunlulu¤u bulunmamakla beraber, mükelleflerin fireye u¤rayan mallar› ödeme kaydedici cihazlardan alacaklar› mali de¤eri olmayan bir fiﬂe dayanarak cihaz haf›zas›nda önceden kaydedilen stok bilgilerinden otomatik olarak düﬂmeleri mümkün bulunmamaktad›r..….” (Gelirler Genel Müdürlü¤ünün 09/02/1998) aç›klamas›nda bulunmuﬂtur.
.
3. F‹RELER‹N MUHASEBELEﬁT‹R‹LMES‹
‹ﬂletmeler dönemsonu envanter iﬂleminde öncelikle iﬂletmenin fiili stoklar›n›
ölçmek,tartmak ve saymak suretiyle tespit ederler. ‹kinci aﬂamada kaydi dönemsonu stokunu tespit ederek fiili stok miktar› ile karﬂ›laﬂt›rmas›n› yaparlar
e¤er ortada bir fark oluﬂmuﬂ ise bu fark›n nedenlerini tespit ederek muhasebe
kay›tlar›n› fiili stok miktar›na göre düzeltirler.
Ticari teamüllere ve ilgili meslek odas› veya kuruluﬂu taraf›ndan belirlenmiﬂ
olan firelerden kaynaklanan fiili say›m noksanlar›,di¤er bir deyiﬂle ola¤an fire
olarak kabul edilen miktar azalmalar› 659-Di¤er Ola¤an Gider ve Zararlar hesab›na borç,153-Ticari Mallar hesab›na alacak kaydedilerek gider unsuruna dönüﬂtürülmelidir.
---------------------/----------------659 Di¤er Ola¤an Gider ve Zararlar
153 Ticari Mallar

xxxx
xxxx

---------------------/-----------------Vergi Usul Kanunu’nun 275’inci maddesinde, mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve hammaddelerin imal edilen emtian›n maliyet bedeli
içinde yer almas› gerekti¤i, düzenlenmiﬂtir. Bu durumda ortaya ç›kan ola¤an
firelerde mamulün elde edilmesi için katlan›lan bir maliyet unsurunu oluﬂturacakt›r. Üretim aﬂamas›nda ortaya ç›kan firelerin mamul maliyetine aktar›lmas›
aﬂa¤›daki muhasebe kayd›yla birlikte olacakt›r.
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---------------------/----------------151 Yar› Mamul Üretim
xxxx
150 ‹lk Madde Malzeme
---------------------/-------------------------------------/----------------152 Mamuller xxxx
151 Yar› Mamul Üretim
---------------------/-----------------

xxxx

xxxx

4. SONUÇ
Vergi kanunlar›m›zda tam olarak bir tan›m ve özel düzenlemesi yap›lamayan
ancak vergi matrah›n›n tespitini yak›ndan ilgilendiren “fire” kavram›n› Vergi
Usul Kanununda yap›lan düzenlemeleri irdelemek suretiyle tan›mlayabiliyoruz. Uygulamaya ise gelir idaresinin vermiﬂ oldu¤u muktezalar yön vermektedir.
Ticaret ve üretim faaliyetlerinin kaç›n›lmaz bir gerçe¤i olan “fire” kavram›n›n
vergi mevzuat›m›zdaki yerinin tam olarak tan›mlanmas› için yasal düzenleme
yap›lmas› yerinde olacakt›r.
Uygulamada iﬂletmelerin hesaplad›klar› fire miktarlar›, ticaret odalar›nca tespit
edilen fire oranlar›na uygun ise herhangi bir belgelendirme yapmadan bu tutarlar› gider veya maliyet olarak kay›tlar›na almal›d›rlar. Ancak hesaplanan fiili
fire tutarlar› ticaret odalar›nca tespit edilen fire oranlar›n üzerinde ise yap›lacak
incelemelerin cezal› tarhiyatla karﬂ›laﬂmamalar› için Takdir Komisyonlar›na
baﬂvurarak gerekli tespitleri yapt›rmal›d›rlar.
Vergi mevzuat›m›zca kabul gören “normal fire” tan›m›n› ve uygulamas›n› bir
çal›ﬂmada toplamaya gayret ettik, umar›z uygulay›c›lara faydal› olur.
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F‹NANSAL K‹RALAMA ﬁ‹RKETLER‹NE
YAPILAN MAK‹NE -TEÇH‹ZAT
TESL‹MLER‹NDE KATMA DE⁄ER
VERG‹S‹ ‹ST‹SNASI
Hakk› YILDIRIM *

I. G‹R‹ﬁ
ilindi¤i üzere 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (d) bendi ile, “yat›r›m teﬂvik belgesi” sahibi mükelleflere belge kapsam›ndaki makine ve teçhizat teslimleri katma de¤er vergisinden istisna edilmiﬂtir. Buna göre, yat›r›m teﬂvik belgesinde yer alan mallardan "makine ve teçhizat" niteli¤i taﬂ›yanlar›n yurtiçi teslimleri ile ithalinde
01/08/1998 tarihinden itibaren katma de¤er vergisi uygulanmayacakt›r. Her ne
kadar mükelleflerin bu kapsamdaki al›ﬂlar› için yüklendikleri vergileri indirim
konusu yapmalar› mümkün ise de özellikle yeni yat›r›mlarda katma de¤er vergisi yarat›labilmesi uzun süre ald›¤›ndan ve bu süre zarf›nda yüklenilen vergilerin, fiilen indirimi mümkün olmad›¤›ndan, bu durum finansman s›k›nt›s›
yaratmakta idi.Mezkur kanun maddesi ile belgeli yat›r›mlarda önemli bir girdi olan makine ve teçhizatlar›n tesliminin vergiden istisna edilmesi, yat›mc›lar›n finansman s›k›nt›lar›n› önemli ölçüde hafifletmiﬂ ve yat›r›mlar›n teﬂviki yönünde olumlu bir etken olmuﬂtur.

B

Son y›llarda yat›r›mc›lar›n söz konusu makine ve teçhizat ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için finansal kiralama yolunu seçtikleri bir gerçektir. Bu yaz›da katma de¤er vergisi kanununun 13/d maddesi kapsam›ndaki makine-teçhizat teslimlerinin finansal kiralama yoluyla yap›lmas› halinde KDV uygulamas›n›n nas›l olaca¤› irdelenecektir.

* Vergi Denetmeni
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II. ‹ST‹SNA ‹LE ‹LG‹L‹ ÖZELL‹K
ARZEDEN KAVRAMLAR
‹stisnan›n uygulanmas›nda özellik arz
eden “makine ve teçhizat”, “finansal
kiralama” ve “teﬂvik belgesi” kavramlar› aﬂa¤›da baﬂl›klar halinde anlat›lm›ﬂt›r.
A. Makine ve Teçhizat›n Tan›m›
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤inde makine ve cihazlar, üretimde kullan›lan her türlü makine ve
cihazlar ile bunlar›n eklentileri ve bu
amaçla kullan›lan taﬂ›ma gereçleri
ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r.
Buna göre makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi k›ymet niteli¤i
taﬂ›yan ve mal ve hizmet üretiminde
kullan›lan sabit k›ymetlerdir. Bir sabit
k›ymetin istisnadan yararlanabilmesi
için, öncelikle makine ve teçhizat niteli¤inde olmas›, ayr›ca mal ve hizmet
üretiminde kullan›lmas› gerekmektedir. Sektörlerin yap›s› itibariyle üretim faaliyetinin yan›s›ra idari ve pazarlama gibi üretim d›ﬂ› alanlarda kullan›lan ayn› cins sabit k›ymetler ise bu
kapsama girmeyecektir.
Sarf malzemeleri ve yedek parçalar
ile hizmet üretiminde do¤rudan ve zorunlu olarak kullan›lanlar d›ﬂ›ndaki
masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruﬂat gibi demirbaﬂlar makina ve teçhizat kapsam›na girmedi¤inden istisnadan yararlanamayacakt›r.
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Taﬂ›t araçlar› da makine ve teçhizat
kapsam›na girmemektedir. Bu nedenle otomobil, panel, arazi taﬂ›t›, otobüs,
minibüs, kamyonet, kamyon, treyler
ve çekici (Euro normlar›n› haiz
olanlar hariç) gibi taﬂ›t araçlar› istisnadan faydalanamayacakt›r. Di¤er
yandan Katma De¤er Vergisi Kanunun 74 Nolu Genel Tebli¤i ile taﬂ›t
araçlar› kapsam›na, hastane yat›r›mlar›na iliﬂkin teﬂvik belgelerinde yer
alan ambulanslar da dâhil edilmiﬂtir.
Ancak; yüklü a¤›rl›¤› 45 tonu geçen
off road truck tipi kamyonlar ile karayoluna ç›kmas› mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullan›lan damperli kamyonlar,
frigorifik kamyonlar, forkliftler, iﬂ
makinalar›, vinçler, tar›m makinalar›
ve benzerlerinin teslim ve ithalinde istisna kapsam›nda iﬂlem yap›lacakt›r.
Hava, deniz ve demiryolu taﬂ›ma
araçlar› da makina ve teçhizat kapsam›na girmemektedir. Ancak Katma
De¤er Vergisi Kanununun l3/a maddesindeki ﬂartlar›n mevcudiyeti halinde bu araçlar›n teslim ve ithalinde, sözü edilen 13 üncü maddede düzenlenen "araçlara iliﬂkin istisna" hükümleri çerçevesinde istisna uygulanabilecektir.
B. Yat›r›m Teﬂvik Belgelerinin
Tan›m› ve Kapsam›
Yat›r›m teﬂvik belgesi; sermaye birikimini yat›r›ma yönlendirmek, üreHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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timde yüksek katma de¤er yaratmak,
teknoloji kullan›m›n› ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler aras› ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçe¤inde rekabet gücü sa¤lamak için yat›r›mlar›n
ve yat›r›mc›lar›n devlet taraf›ndan
desteklenmesi amac›yla verilen bir
belgedir. (www.kobitek...) Makine ve
teçhizat teslimlerine Katma De¤er
Vergisi istisnas›n›n uygulanabilmesi
için yat›r›m teﬂvik belgelerinde bulunmas› zorunlu olan unsurlar (söz
konusu belgelerin düzenleme tarihlerine göre) Katma De¤er Vergisi Kanunun 69 Nolu Genel Tebli¤inde aﬂa¤›daki gibi aç›klanm›ﬂt›r.
1. Yeni Teﬂvik Belgeleri
01/08/1998 tarihinden sonra düzenlenen yat›r›m teﬂvik belgelerine ekli listelerde makina ve teçhizat tan›m›na
giren sabit k›ymetler, belgeyi veren
idareler taraf›ndan belirlenerek istisnadan yararlanacaklar› aç›kça ifade
edilecektir.
‹stisnadan yararlanmak isteyen yat›r›mc›lar teﬂvik belgesini ve eki listenin asl›n› sat›c›ya veya gümrük idaresine ibraz ederek istisna uygulanmas›n› talep edeceklerdir.
Bu kapsamda iﬂlem yapan sat›c›lar ve
gümrük idareleri sabit k›ymetin belgede istisna kapsam›na giren mallar
aras›nda yer ald›¤›n› belirledikten
sonra katma de¤er vergisi uygulamakHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

s›z›n iﬂlem yapacaklard›r. Ayr›ca listenin uygun bir yerine sat›lan veya ithal edilen mal miktar›n› belirten "Listenin ..... s›ras›ndaki ...... adet makine
ve teçhizat ....... tarih ve ...... say›l› fatura /beyanname ile sat›lm›ﬂt›r/ithali
yap›lm›ﬂt›r." ﬂerhini koyarak imza ve
kaﬂe (gümrük idarelerinde mühür) tatbiki suretiyle onaylayacaklard›r.
Bu ﬂekilde ﬂerh düﬂülen liste ile yat›r›m teﬂvik belgesinin birer fotokopisi
belge sahipleri taraf›ndan imza ve kaﬂe tatbik edilmek suretiyle onaylanarak gümrük idarelerine veya sat›c›lara
verilecektir.
Yat›r›mc›lar, yat›r›m teﬂvik belgesi
eki listelerde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktardan fazla istisna kapsam›nda mal alamayacakt›r.
Sat›c›lar›n, ibraz edilen listelerdeki
ﬂerhlere bakarak, bu miktar›n aﬂ›lmamas›na dikkat etmeleri gerekmektedir.
2. Eski Teﬂvik Belgeleri
01/08/1998 tarihinden önce düzenlenen yat›r›m teﬂvik belgelerinde yer
alan makine ve teçhizat›n bu tarihten
sonraki teslim ve ithalinde de istisna
uygulanacakt›r.
Ancak, bu belgelerin eki listelerde
makine ve teçhizat kapsam›na giren
mallarla ilgili bir belirleme yer almamaktad›r. Belgeyi veren idareler taraf›ndan listeler, söz konusu belirlemeyi
ihtiva edecek biçimde yenileninceye
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kadar, istisnadan faydalanmak isteyen
al›c›lar, makine ve teçhizat kapsam›na
giren mallar›n belirlenmesi için teﬂvik
belgesi ve eki listelerle birlikte yat›r›m›n yap›ld›¤› ildeki sanayi ve ticaret
müdürlüklerine
baﬂvuracaklard›r.
Baﬂvuru s›ras›nda daha önce ithalat
veya sat›n alma yoluyla iktisap edilen
mallar, mükellef taraf›ndan liste üzerinde adetleri de belirtilerek, imzalanmak suretiyle beyan edilecektir.
‹llerdeki sanayi ve ticaret müdürlükleri, listelerde yer alan mallardan makine ve teçhizat kapsam›na girenleri yukar›daki aç›klamalar çerçevesinde belirledikten sonra, listeye "Listenin .../
.../ ... s›ralar›nda yer alan mallar makine ve teçhizat kapsam›ndad›r." ﬂerhini
koyarak onaylayacaklar ve ﬂerhli listeler ile yat›r›m teﬂvik belgelerinin birer örne¤ini Hazine Müsteﬂarl›¤› ile
mükellefin ba¤l› oldu¤u vergi dairesine göndereceklerdir.
Mükellefler yat›r›m teﬂvik belgesi ile
sanayi ve ticaret müdürlüklerince
onayl› listenin asl›n› sat›c›lara veya
gümrük idarelerine ibraz ederek istisna uygulanmas›n› talep edeceklerdir.
Sat›c›lar ve gümrük idareleri istisna
kapsam›nda teslim veya ithal edilen
mal için teﬂvik belgesi eki listeye yukar›daki bölümde yer alan ﬂerhi koyacaklar ve belirtilen esaslara göre istisna uygulayarak iﬂlem yapacaklard›r.
Yat›r›m teﬂvik belgesi ve eki listelerin
birer fotokopisi yat›r›m teﬂvik belgesi
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sahipleri taraf›ndan imza ve kaﬂe tatbik edilmek suretiyle onaylanarak
gümrük idarelerine ve sat›c›lara verilecektir.
Öte yandan yat›r›m teﬂvik belgesi sahibi mükelleflerin teﬂvik belgesi ald›klar› idareye liste de¤iﬂikli¤i amac›yla baﬂvurmalar› halinde listedeki
mallardan makine ve teçhizat niteli¤inde olanlar›n belirlenmesini sa¤lamalar› da mümkündür. Bu durumda
sanayi ve ticaret müdürlüklerine müracaat edilerek listenin onaylat›lmas›n›n gerekmeyece¤i tabiidir.
(Ancak daha sonra yay›nlanan Katma
De¤er Vergisi Kanunun 74 Nolu Genel Tebli¤i ile;1/8/1998 tarihinden önce verilen teﬂvik belgeleri yenileninceye kadar, teﬂvik belgesi eki listelerdeki mallardan makine ve teçhizat
kapsam›na girenlerin yat›r›m›n yap›ld›¤› ildeki sanayi ve ticaret müdürlüklerince belirlenmesi uygulamas›na
son verilmiﬂtir. Buna göre, 1/8/1998
tarihinden önce al›nan teﬂvik belgelerinden 74 Nolu Genel Tebli¤inin yay›m› tarihine kadar sanayi ve ticaret
müdürlüklerine tespit yapt›rmayanlar,
bu tespiti belgeyi veren kurumlara
yapt›racaklard›r.)
C. Finansal Kiralaman›n Tan›m›
Finansal kiralama; 213 Say›l› Vergi
Usul Kanunun mükerrer 290.maddesinde:”Kira süresi sonunda mülkiyet
hakk›n›n kirac›ya devredilip devredil-
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medi¤ine bak›lmaks›z›n, bir iktisadî
k›ymetin mülkiyetine sahip olmaktan
kaynaklanan tüm riskler ile yararlar›n
kirac›ya b›rak›lmas› sonucunu do¤uran kiralamalard›r. Kiralama iﬂleminde; iktisadî k›ymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kirac›ya devredilmesi, kirac›ya kira süresi sonunda iktisadî k›ymeti rayiç bedelinden düﬂük
bir bedelle sat›n alma hakk› tan›nmas›, kiralama süresinin iktisadî k›ymetin ekonomik ömrünün % 80'inden
daha büyük bir bölümünü kapsamas›
veya sözleﬂmeye göre yap›lacak kira
ödemelerinin bugünkü de¤erlerinin
toplam›n›n iktisadî k›ymetin rayiç bedelinin % 90'›ndan daha büyük bir de¤eri oluﬂturmas› hallerinden herhangi
birinin varl›¤› durumunda kiralama iﬂlemi finansal kiralama kabul edilir.”
ﬁeklinde tan›mlanm›ﬂt›r.
III. F‹NANSAL K‹RALAMA
ﬁ‹RKETLER‹NE YAPILAN
MAK‹NE-TEÇH‹ZAT
TESL‹MLER‹NDE UYGULANACAK
K.D.V ‹ST‹SNASININ ﬁARTLARI
Bilindi¤i üzere 10/06/1985 tarih ve
3226 say›l› Finansal Kiralama Kanununun 4842 say›l› Kanunla de¤iﬂik 28
inci maddesinde “Yat›r›mlar›n tamam›n›n veya bir bölümünün finansal
kiralama yoluyla gerçekleﬂtirilmesi
halinde kiralayan, finansal kiralamaya
konu olan iktisadi k›ymetlerle ilgili
olarak bunlar›n sat›n al›nmas› halinde
Hakemsiz Yaz›lar
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uygulanan teﬂviklerden yararlan›r.”
Hükmü yer almaktad›r.
Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda 2002/4367 say›l› Karar›n uygulamas›na iliﬂkin 2002/1 say›l› Tebli¤in 40 ›nc› maddesinde ise“Teﬂvik
belgesi konusu menkul veya gayrimenkullerin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n finansal kiralama yolu ile temini mümkündür.
Finansal kiralama ﬂirketleri arac›l›¤›yla yap›lacak yat›r›mlar için, kiralayan›n (finansal kiralama ﬂirketi), kirac›ya (yat›r›mc›) ait daha önceki y›l kararlar›na veya bu Tebli¤in istinat etti¤i Karara göre düzenlenmiﬂ teﬂvik
belgesinin eki mahiyetinde olan teﬂvik belgesini almas› ﬂartt›r. Finansal
kiralama yoluyla yap›lacak yat›r›mlarda kiralayan, kirac›n›n teﬂvik belgesinde yer alan Fon veya bütçe kaynakl› kredi hariç di¤er destek unsurlar›ndan yararland›r›l›r.
‹flas, sözleﬂmenin feshi veya yat›r›m›n gerçekleﬂmemesi durumlar›nda;
yararlan›lan destek unsurlar› ilgili
mevzuat› çerçevesinde tahsil olunur...” hükmüne yer verilmiﬂtir.
Yukar›da yer alan hükümler uyar›nca,
yat›r›m teﬂvik belgesine ba¤lanan ve
finansal kiralama yoluyla gerçekleﬂtirilecek yat›r›mlara iliﬂkin olarak, finansal kiralama ﬂirketleri ad›na yat›r›mc›n›n (kirac›n›n) sahip oldu¤u teﬂvik belgesinin eki niteli¤inde ve bu
belgeye tan›nan destek unsurlar›ndan
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yararland›r›lmas›na imkan sa¤lanan
bir teﬂvik belgesi düzenlenmektedir.
Finansal kiralama ﬂirketleri ad›na düzenlenen bu teﬂvik belgesi kapsam›nda finansal kiralama ﬂirketlerine yap›lan makine-teçhizat teslimleri, KDV
Kanununun 13/d maddesi çerçevesinde vergiden istisna olacakt›r.
Finansal kiralama ﬂirketinin bu kapsamda temin edece¤i makine ve teçhizat›, ilgili mevzuat uyar›nca kirac›n›n
kullan›m›na b›rakmas› ise “teslim”
hükmünde olmad›¤›ndan genel hükümlere göre Katma De¤er Vergisine
tabi tutulacakt›r.
Öte yandan finansal kiralama ﬂirketleri ile yat›r›mc›lar (kirac›lar) aras›nda
yap›lan sözleﬂmede belirtilen sürenin
sonunda, makine-teçhizat›n yat›r›mc›n›n (kirac›n›n) mülkiyetine geçmemesi veya yat›r›m›n teﬂvik belgesinde
öngörüldü¤ü ﬂekilde gerçekleﬂmemesi halinde, finansal kiralama ﬂirketine
yap›lan teslim s›ras›nda al›nmayan
vergi tutarlar› KDV Kanununun
13/d maddesi çerçevesinde yat›r›mc›dan (kirac›dan) vergi ziya› cezas›
uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
IV. SONUÇ
Bilindi¤i gibi Katma De¤er Vergisi
Kanununun 13/d maddesinde; yat›r›m
teﬂvik belgesine sahip mükelleflere,
belge kapsam›ndaki makine ve teçhizat teslimlerinin katma de¤er vergisinden istisna tutulmas›na dair yer
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alan hüküm 4369 say›l› Kanunun
59’uncu maddesiyle getirilmiﬂtir. ‹stisna uygulamas›na iliﬂkin usul ve
esaslar 69 ve 74 seri no.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤leri ile düzenlenmiﬂtir.
Söz konusu istisna hükmü uyar›nca
yat›r›m teﬂvik belgesine sahip mükelleflere, belge kapsam›ndaki makine
ve teçhizat teslimlerinde KDV hesaplanmamaktad›r.
Di¤er taraftan teﬂvik belgeli mükellefler, belge kapsam›ndaki makine ve
teçhizat› finansal kiralama ﬂirketleri
arac›l›¤›yla temin edebilirler. Bu ﬂekilde yap›lacak tedariklerde uygulamay› aç›kl›¤a kavuﬂturmak için
21/03/2007 tarih ve KDVK.-47/20073 say›l› Katma De¤er Vergisi Sirküleri yay›mlanm›ﬂt›r. Söz konusu sirkülerde; finansal kiralama ﬂirketlerine
yap›lan teslimlerde “makine ve teçhizat” kapsam›nda olanlar›n (yaz›m›z›n
önceki bölümlerinde aç›klanan ﬂartlar› taﬂ›malar› halinde) istisnadan yararlanaca¤› aç›kl›¤a kavuﬂturulmuﬂtur.
KAYNAKÇA
• 2 no.lu KDV Sirküleri (gib.gov.tr)
• 47 no.lu KDV Sirküleri (gib.gov.tr)
• 69 no.lu KDV Genel Tebligi (gib.gov.tr)
• 72 no.lu KDV Genel Tebligi (gib.gov.tr)
• 74 no.lu KDV Genel Tebligi (gib.gov.tr)
• 89 no.lu KDV Genel Tebligi (gib.gov.tr)
• www.kobitek.com-Kobilerin ‹ﬂ Portal›
Hakemsiz Yaz›lar
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GEL‹R VERG‹S‹NDE TEVK‹F
YOLUYLA KES‹LEN VERG‹LER ‹LE
GEÇ‹C‹ VERG‹N‹N MAHSUP VE
‹ADES‹
ﬁibli GÜNEﬁ *

I- G‹R‹ﬁ
elir Vergisi Kanununun 121 maddesinde; beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir Vergisi Kanununa göre kesilmiﬂ bulunan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilece¤i, mahsubu yap›lan miktar›n gelir vergisinden fazla olmas› halinde aradaki fark›n vergi dairesince mükellefe bildirilece¤i ve mükellefin tebli¤
tarihinden itibaren bir y›l içinde müracaat› üzerine kendisine red ve iade olunaca¤› belirtilmiﬂtir.

G

‹adesi gereken vergiler ile ilgili olarak düzenleme yapma konusunda 5035 say›l› Kanunla Maliye Bakanl›¤›na yetki verilmiﬂ olup, bu çerçevede yay›mlanan 252 seri numaral› Gelir Vergisi Genel Tebli¤inde1 de konuya iliﬂkin aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r.
II- BEYANNAME ÜZER‹NDEN HESAPLANAN VERG‹YE MAHSUP
VE KALAN KISMIN ‹ADES‹
Y›ll›k beyanname ile beyan edilen gelir vergisi üzerinden hesaplanan vergiden
y›l içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilir. Mahsup iﬂleminin yap›labilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin beyannameye dahil edilen gelir veya kazanca iliﬂkin olmas› gerekmektedir. Bu durumda gelir veya kazanç
türünün bir önemi bulunmamakta olup, mükelleflerin kendilerinden yap›lan
vergi tevkifat› ile ilgili olarak kesintiyi yapan vergi sorumlular›n›n ad›-soyad›
* Vergi Denetmeni
1 06.04.2004 tarih ve 25425 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

172 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

veya unvan›n›, ba¤l› oldu¤u vergi dairesini ve vergi kimlik numaralar›n›,
kesintiye esas al›nan brüt tutarlar›, kesilen vergileri ve kesinti yap›lan dönemleri gösteren bir tabloyu y›ll›k
beyannamelerine eklemeleri yeterli
olacakt›r.

alaca¤›n›n sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlar›na mahsubu mümkündür.
Mahsup taleplerinin yerine getirilmesinde, zamanaﬂ›m› hükümleri (VUK
madde 114 ve 126) göz önünde bulundurulur.

A) Mahsuben ‹ade

B) Nakden ‹ade
Nakden iade taleplerinin dilekçe ile
yap›lmas› ﬂartt›r. Tevkif yoluyla kesilen vergilere iliﬂkin nakden iade edilecek tutar›n 10.000 YTL’yi geçmemesi halinde iade talebi, y›l içinde yap›lan tevkifatlara iliﬂkin tablo ile birlikte;
ß Ücret ve gayrimenkul sermaye irad›na iliﬂkin olmas› halinde ücretlere
iliﬂkin olarak iﬂveren taraf›ndan verilen ve kesintinin yap›ld›¤›n› gösteren
yaz›n›n, gayrimenkul sermaye irad›na
iliﬂkin olarak kira kontrat›n›n,
ß Menkul sermaye irad›na iliﬂkin olarak kesintiyi yapan bankalar, özel finans kurumlar›, arac› kurumlar ve di¤er kurumlar taraf›ndan düzenlenen
ve vergi kesintisinin yap›ld›¤›n› gösteren belgenin,
ß Serbest meslek kazanc›na iliﬂkin
olarak vergilerin sorumlu ad›na tahakkuk etti¤ini gösteren ilgili saymanl›k
yaz›s›n›n,
ß Ticari kazançlar ve zirai kazançlara
iliﬂkin olarak tevkif yoluyla kesilen
vergilerin vergi sorumlusu taraf›ndan
ilgili vergi dairesine ödenmiﬂ oldu¤una iliﬂkin belgenin

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin y›ll›k beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan k›sm›n›n di¤er vergi borçlar›na mahsup talebi;
ß tutar›na bak›lmaks›z›n,
ß inceleme raporu ve teminat aran›lmadan
yerine getirilir.
Mahsup talebinin dilekçe ile yap›lmas› ve y›l içinde yap›lan tevkifatlara
iliﬂkin listenin dilekçe ekinde yer almas› gerekmektedir.
Ortaklar, orta¤› olduklar› adi ortakl›k
veya kollektif ﬂirketlerin müteselsilen
sorumlu olduklar› vergi borçlar›na da
mahsuben iade talebinde bulunabilirler.
Mahsuben iade iﬂlemi, aranan tüm
belgelerin tamamlanmas› koﬂuluyla,
y›ll›k gelir vergisi beyannamesinin
verildi¤i tarih itibariyle yap›lacakt›r.
Bu tarihten itibaren mükelleflerin
mahsubunu talep ettikleri vergi borçlar› için gecikme zamm› uygulanmaz.
Mükellefin muaccel hale gelmiﬂ vergi
borcunun bulunmamas› halinde, iade
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ilgili kurumca onaylanan bir örne¤inin dilekçeye eklenmesi koﬂuluyla inceleme raporu ve teminat aranmaks›z›n yerine getirilir.
Nakden yap›lacak iade taleplerinin
10.000 YTL’yi aﬂmas› halinde,
10.000 YTL’yi aﬂan k›s›m vergi inceleme raporuna göre iade edilir.
10.000 YTL’ye kadar olan k›s›m ise,
teminat aranmaks›z›n ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilir.(Dilekçe ve eki belgelerin verilmesi koﬂuluyla).
Teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin iade yap›l›r.
Nakden iade talebinin 100.000
YTL’ye kadar olan k›sm›, yeminli
mali müﬂavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyar›nca iade edilir.
‹ade talebinin 100.000 YTL’yi aﬂan
k›sm›n›n iadesi her halükarda vergi
inceleme raporu sonucuna göre yerine
getirilir.
Genel ve katma bütçeli idarelere, il
özel idarelerine, belediyelere, köylere
ve sermayelerinin en az %51 veya daha fazlas› bu kurumlara ait iﬂletmelere
yap›lacak iadeler, gerekli belgelerin
ibraz› üzerine miktara bak›lmaks›z›n
inceleme raporu ve teminat aran›lmadan yerine getirilir.
Nakden iade edilebilir aﬂamaya gelen
alaca¤›n üçüncü ﬂah›slar›n vergi borçlar›na mahsubu talep edilebilir.
Hakemsiz Yaz›lar
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III-TEVK‹F YOLUYLA KES‹LEN
VERG‹LER‹N GEÇ‹C‹ VERG‹YE
MAHSUBU
‹lgili dönemler halinde hesaplanan
geçici vergiden varsa o hesap dönemi
ile ilgili olarak daha önce ödenmiﬂ geçici vergi ve geçici vergiye tabi kazançlarla ilgili olarak tevkif edilmiﬂ
vergiler mahsup edilmekte, mahsuptan sonra kalan tutar o dönem için
ödenmesi gereken geçici vergi olmaktad›r.
Y›ll›k beyannamenin vergi bildirimi
tablosunda yer alan geçici vergiye
iliﬂkin sat›rda, beyannamenin ilgili oldu¤u geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi tutar› (ilgili geçici
vergi beyannamelerinin ödenecek geçici vergi sat›r›nda yer alan tutarlar
toplam›) gösterilir. Y›ll›k beyannamenin vergi bildirimi tablosunun kesinti
yoluyla ödenen vergiler sat›r›nda ise,
o y›l içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin tamam› (geçici vergiden mahsubu yap›lan tevkifat tutarlar› dahil)
gösterilir.
Y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan vergiden, yukar›da sözü edilen
geçici vergi tutar› ile y›l içinde tevkif
yoluyla kesilen vergilerin tamam›
mahsup edilir, kalan tutar tevkif yoluyla kesilen vergilerin di¤er vergi
borçlar›na mahsubu ve nakden iadesi
kurallar› çerçevesinde red ve iade edilir.
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IV-GEÇ‹C‹ VERG‹N‹N MAHSUBU
VE ‹ADES‹
Üçer ayl›k dönemler halinde tahakkuk
ettirilerek tahsil edilen geçici vergi,
y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edildikten sonra mahsup edilemeyen tutar
mükellefin di¤er vergi borçlar›na
mahsup edilir. Bu mahsuplara ra¤men
kalan geçici vergi tutar› o y›l›n sonuna kadar yaz›l› olarak talep edilmesi
halinde mükellefe red ve iade edilir.(GVK mük.120.madde ).
Y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden ilgili hesap dönemine iliﬂkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup edilir.
Mahsup iﬂleminin yap›labilmesi için,
tahakkuk ettirilmiﬂ geçici verginin
ödenmiﬂ olmas› gerekmektedir. Geçici vergi dönemleri itibariyle tahakkuk
ettirilmiﬂ, ancak ödenmemiﬂ bulunan
geçici verginin y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilmesi mümkün de¤ildir.
Tahakkuk ettirilmiﬂ ancak ödenmemiﬂ
olmas› dolay›s›yla y›ll›k beyanname
üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkan› bulunmayan geçici vergi
tutarlar› terkin edilir. Terkin edilen
geçici vergi tutar› için vade tarihinden
terkin edilmesi gereken tarih olan y›ll›k beyannamenin verilmesi gereken
kanuni sürenin baﬂlang›ç tarihine kadar gecikme zamm› uygulan›r.
Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

Ödenen geçici vergi tutar›n›n, geçici
verginin ilgili oldu¤u döneme iliﬂkin
olarak verilen beyanname üzerinden
hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olmas› halinde, mahsup
edilemeyen tutar mükellefin di¤er
vergi borçlar›na mahsup edilir.
Mahsup iﬂleminin yap›labilmesi için
yaz›l› baﬂvuru ﬂart› aranmaz. Söz konusu mahsup iﬂlemi 6183 say›l› Kanunun
47 nci maddesi hükmü de dikkate al›narak ilgili vergi dairesince re’sen yap›l›r.
Mahsup iﬂlemi y›ll›k beyannamenin
verildi¤i tarih esas al›narak yerine getirilir. Mahsubu yap›lacak vergi borçlar› için vade tarihinden, y›ll›k beyannamenin verildi¤i tarihe kadar gecikme zamm› uygulan›r.(bu tarihten sonra vergi borcu için gecikme zamm›
uygulanmaz.).
Mahsup sonucu iadesi gereken miktar›n bulunmas› ve bu tutar›n beyannamenin ilgili tablosuna yaz›lm›ﬂ olmas› mükellefçe yaz›l› olarak yap›lm›ﬂ
iade talebi olarak kabul edilir. Y›ll›k
beyannamenin ilgili tablosunda/sat›r›nda gösterilmeyen geçici verginin
mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o y›l›n sonuna kadar yaz›l›
olarak baﬂvurulmas› gerekir.
Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir
tutar s›n›rlamas› olmay›p, geçici verginin ödenmiﬂ olmas› yeterlidir. Geçici vergiye iliﬂkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu aranmaz.
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V-GEL‹R VERG‹S‹ ‹LE ‹LG‹L‹
OLARAK FAZLA VE YERS‹Z
TAS‹L ED‹LEN VERG‹LER‹N
‹ADE ‹ﬁLEMLER‹
Nakden veya mahsuben tahsil edilen
ancak fazla veya yersiz olarak tahsil
edildi¤i anlaﬂ›lan vergilerin iade ve
mahsup iﬂlemlerinde, düzeltmeye dayanak teﬂkil edecek belgeler ile bu iﬂlemlere ait usul ve esaslar› belirleme
konusunda Maliye Bakanl›¤› yetkili
k›l›nm›ﬂt›r.(VUK 120)
Fazla veya yersiz olarak vergi tahakkuk ettirilmesine neden olan vergi hatas›n›n düzeltilmesi halinde, vergi hatas› nedeniyle fazla olarak tahakkuk
ettirilmiﬂ verginin ödenmiﬂ olmas›
ﬂart›yla, verginin mükellefe iadesi gerekmektedir.
Vergi borçlar›na mahsup talebi halinde bu talebin bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.
Düzeltme iﬂlemi ile iade iﬂleminin ayn› vergi dairesi taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesi durumunda iade iﬂlemi için dilekçe d›ﬂ›nda ayr›ca bir belge ibraz›na
gerek yoktur. Vergi dairelerinin farkl›
olmas› halinde hata nedeniyle fazladan tahakkuk etmiﬂ olan verginin
ödendi¤ini gösteren belgenin ibraz›
gereklidir.
Mahsubu talep edilen vergi borçlar›
için, mükellefin vergi hatas›n›n düzeltilmesini ilgili vergi dairesine dilekçe
ile haber verdi¤i tarih itibariyle mahsup iﬂlemi yap›lm›ﬂ say›l›r ve mahsubu talep edilen vergi borçlar› için bu
Hakemsiz Yaz›lar
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tarihten itibaren gecikme zamm› hesaplanmayacakt›r.
VI-SONUÇ
Yukar›da yap›lan aç›klamalarda ayr›nt›l› olarak belirtildi¤i üzere, mükelleflerin beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir
Vergisi Kanununa göre kesilmiﬂ bulunan vergilerin, beyanname üzerinden
hesaplanan gelir vergisine mahsup
edilememesi durumunda, mahsup edilemeyen k›s›m mükellefe iade edilecektir. Ayn› ﬂekilde, mükelleflerce
ödenen geçici vergiler, y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edildikten sonra
mahsup edilemeyen tutar mükelleflerin di¤er vergi borçlar›na mahsup edilir. Bu mahsuplara ra¤men kalan geçici vergi tutar› o y›l›n sonuna kadar yaz›l› olarak talep edilmesi halinde mükelleflere iade edilecektir.
KAYNAKÇA
-Beyanname Düzenleme Klavuzu (2006),
‹stanbul : HUD Yay›nlar›
-K›z›lot,ﬁ., ﬁenyüz D., Taﬂ M., Dönmez,
R.(2007) Vergi Hukuku, Ankara:Yaklaﬂ›m Yay›nlar›
-ﬁenyüz, Do¤an (2007), Türk Vergi Sistemi Ankara : Yaklaﬂ›m Yay›nlar›
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KAYD‹ ENVANTER SONUCU
BELGES‹Z MAL ALINDI⁄ININ
TESP‹T ED‹LMES‹ DURUMUNDA
KDVK'NIN 9/2 NC‹ MADDES‹
UYARINCA SORUMLULUK
UYGULANAB‹L‹R M‹?
Ramazan IRMAK*

I-G‹R‹ﬁ:
atma De¤er Vergisi, bilindi¤i üzere bir mal veya hizmetin üretimi veya
ithalinden nihai tüketicisine intikaline kadar geçen her safhay› kapsayan
ve her safhada yarat›lan katma de¤eri vergilendirmeyi amaçlayan bir
vergidir. Mükerrerli¤i önlemek için her aﬂamada hesaplanan vergiden bir önceki aﬂamada yüklenilen vergi indirilerek kalan tutar o aﬂamada yarat›lan katma de¤erin vergisi olarak ödenir. Nihai tüketiciye sat›ﬂ aﬂamas›nda hesaplanan
KDV tutar› o mal üzerinden devletin talep etti¤i vergi tutar›n› da yans›tmaktad›r. 2006 y›l›nda tahsil edilen vergi gelirleri içerisinde KDV'nin oran› %33,5
gibi bir orana tekabül etmektedir ki bu oran da KDV'nin ülkemiz vergi gelirleri içerisinde ne kadar önemli bir yere sahip oldu¤unu göstermektedir.1

K

Kanun koyucu vergi gelirleri içerisinde bu kadar önemli bir yer iﬂgal eden ve
indirim mekanizmas› ile belge düzeninin sa¤lanmas›na önemli katk›da bulunan
bu vergiyi daha iyi yerleﬂtirebilmek için baz› durumlarda sorumluluk müesseseleri öngörmüﬂtür.Belgesiz mal bulunduranlara yönelik KDVK'n›n 9/2 nci
maddesinde getirilen sorumluluk uygulamas› da bunlardan biridir.

* Vergi Denetmeni
1 www.gib.gov.tr / Vergi ‹statistikleri / Çeﬂitli Vergi ‹statistikleri
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Maliye Bakanl›¤›'n›n konu ile ilgili
olarak genel tebli¤ düzeyinde aç›klama yapmamas› ve madde metninin
yeterince aç›k olmamas› baz› konular›
tart›ﬂmal› k›lmaktad›r.
Yaz›m›zda bizce yanl›ﬂ bir uygulama
olan, kaydi envanter sonucu belgesiz
mal ald›¤› tespit edilenlerden sorumlu
s›fat› ile KDV istenmesi konusuna de¤inilecektir.
II-YASAL DÜZENLEME:
KDVK'n›n belgesiz mal bulundurulmas› veya hizmet sat›n al›nmas› dolay›s›yla KDV sorumlulu¤unu öngören
9/2. maddesi aﬂa¤›daki hükümleri
içermektedir.
"...
2. Fiili ya da kaydi envanter s›ras›nda
belgesiz mal bulunduruldu¤u veya
belgesiz hizmet sat›n al›nd›¤›n›n tesbiti halinde, bu al›ﬂlar nedeniyle ziyaa u¤rat›lan katma de¤er vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet sat›n
alan mükelleften aran›r.
Belgesiz mal bulundurduklar› veya
hizmet sat›n ald›klar› tespit edilen
mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait
al›ﬂ belgelerinin ibraz› için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde al›ﬂ belgelerinin
ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin
tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisi,
al›ﬂlar›n› belgeleyemeyen mükellef
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ad›na re'sen tarh edilir. Bu tarhiyata
vergi ziya› cezas› uygulan›r.
Ancak belgesiz al›nan mal ve hizmetleri satanlara, bu sat›ﬂlarla ilgili olarak, vergi inceleme raporuna dayan›larak katma de¤er vergisi tarhiyat› yap›ld›¤› takdirde, ziyaa u¤rat›lan vergi
ve buna iliﬂkin ceza ayr›ca al›c›lardan
aranmaz."
III-KAYD‹ VE F‹‹L‹ ENVANTER
KAVRAMLARI:
Vergi Usul Kanununda envanter kavram›na 185 ve 186 nc› maddelerde
rastlanmaktad›r.Mükellefler iﬂe baﬂlarken ve her hesap döneminin sonunda envanter ç›karmak zorundad›r.
(VUK md.185)Hesap döneminin son
gününe "bilanço günü" denmektedir.Bu tarih normal olarak takvim y›l›n›n son günü olan Aral›k ay›n›n 31
nci gününü ifade etmektedir. Envanter ç›karmak; bilanço günündeki mevcutlar›, alacaklar› ve borçlar› saymak,
ölçmek, tartmak ve de¤erlemek suretiyle kesin bir ﬂekilde ve müfredatl›
olarak tespit etmektir.(VUK md.186)
Mevcutlar, alacaklar ve borçlar iﬂletmeye dahil iktisadi k›ymetleri ifade
eder. Envantere al›nan iktisadi k›ymetler bu kanunun de¤erlemeye ait
üçüncü kitab›nda yaz›l› esaslara göre
de¤erlenir.(VUK md.191)
Vergi Usul Kanununda bahsedilen envantere uygulamada fiili envanter
denmektedir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Fiili envanter; belirli bir anda iﬂletmede mevcut fiziki varl›klar›n, borç ve alacaklar›n tespitine yönelik olarak yap›lan envanter çal›ﬂmas›d›r. Burada kay›tlar
esas al›nmamakta fiilen bir say›m yap›lmaktad›r. Hesap dönemlerinin sonunda
mükelleflerden istenen de iﬂletme varl›klar›n›n fiilen say›larak tespit edilmesidir. Fiili envanter illaki hesap dönemlerinin sonunda yap›lmak zorunda de¤ildir. Mükellefler her zaman fiili envanter yapabilirler. Fiili envanter cari bir uygulamad›r ve geçmiﬂe yönelik olarak yap›lamaz. ‹nceleme elemanlar› da özellikle çok yüksek miktarda stok beyan eden mükellefler nezdinde fiili envanter
çal›ﬂmas› yapabilmektedirler.
Kaydi envanter ise; belirli bir tarihte, o tarihe kadar gerçekleﬂtirilen iﬂlemler
neticesinde kay›tlarda görülen varl›klar›, borç ve alacaklar› tespite yönelik iﬂlemleri ifade etmektedir. Yani kaydi envanterde belgeler ve kay›tlar üzerinde
uyumluluk aranmaktad›r. Kaydi envanter, fiili envanterden farkl› olarak geçmiﬂe yönelik olarak da yap›labilmektedir.
Fiili envanter tek baﬂ›na hiçbir anlam ifade etmez. Fiili envanterde bulunan rakamlar›n anlaml› bir veri teﬂkil edebilmesi için kaydi envanter yap›lmas› ﬂartt›r. Aksi halde fiili envanter yapman›n hiçbir esprisi olmayacakt›r.
ﬁimdi kaydi ve fiili envantere iliﬂkin çeﬂitli örnekler vererek karﬂ›laﬂ›lacak durumlar› görelim.Fireler ihmal edilmiﬂtir.
Kaydi Envanter Çal›ﬂmas› Sonuçlar›:
S.No
1
2
3
4
5
6

Dönemi (2006)
Dönem Baﬂ› LPG Miktar›
Dönem ‹çi Mal Al›ﬂ Miktar›
Dönem ‹çi Mal Sat›ﬂ Miktar›
Dönem Sonu LPG Miktar›
Belgesiz Sat›ﬂ (1+2-3-4)
Belgesiz Al›ﬂ (1+2-3-4)

I.Durum
8.000 litre
750.000 litre
730.000 litre
28.000 litre
-

II.Durum
8.000 litre
750.000 litre
730.000 litre
10.000 litre
18.000 litre
-

III.Durum
8.000 litre
750.000 litre
730.000 litre
38.000 litre
-10.000 litre

IV.Durum
8.000 litre
750.000 litre
768.000 litre
-10.000 litre

I.Durum

II.Durum

III.Durum

IV.Durum

8.000 litre
750.000 litre
730.000 litre
28.000 litre
-

8.000 litre
750.000 litre
730.000 litre
10.000 litre
18.000 litre
-

8.000 litre
750.000 litre
730.000 litre
38.000 litre
-10.000 litre

8.000 litre
750.000 litre
768.000 litre
-10.000 litre

Fiili ve Kaydi Envanter Sonuçlar›:
S.No
1
2
3
4
5
6

Fiili Envanter Tarihi
(31.03.2007)
Dönem Baﬂ› LPG Miktar›
Dönem ‹çi Mal Al›ﬂ Miktar›
Dönem ‹çi Mal Sat›ﬂ Miktar›
Fiili Say›m Miktar›
Belgesiz Sat›ﬂ (1+2-3-4)
Belgesiz Al›ﬂ (1+2-3-4)
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Yukar›da 2006 y›l›n› kapsayan bir
kaydi envanter çal›ﬂmas› ile
31.03.2007 tarihinde yap›lan bir fiili
envanter çal›ﬂmas› ve buna ba¤l› olarak yap›lan bir kaydi envanter çal›ﬂmas›na yer verdik. Konuyu daha iyi
anlayabilmemiz için dört alternatifli
bir tablo oluﬂturduk. Tablodan ﬂu sonuçlar ç›kmaktad›r.
-I.Durumlarda mükellefin emtia dengesi hem kaydi envanter çal›ﬂmas›nda
hem de fiili envanter ba¤lant›l› kaydi
envanter çal›ﬂmas›nda denktir ve eleﬂtirilecek bir husus yoktur.
-II.Durumlarda her ikisinde de 18.000
litre belgesiz mal sat›ld›¤› tespit edilmiﬂtir.
-III.Durumda kaydi envanter çal›ﬂmas›nda 31.12.2006 tarihinde stoklarda
10.000 litre fazla mal beyan edildi¤i
tespit edilmiﬂtir.Mükellefin aksini ispat edememesi durumunda VUK'un
186 nc› maddesinde getirilen yükümlülük gere¤i 31.12.2006 tarihinde mükellefin envanter defterinde belirtti¤i
10.000 litre mal mevcudunun do¤ru
oldu¤u kabul edilmek zorundad›r. Fiili envanter çal›ﬂmas›nda da 31.03.2007
tarihinde 10.000 litre fazla mal bulunduruldu¤u tespit edilmiﬂtir.
-IV.Durumlarda her ikisinde de
10.000 litre fazla sat›ﬂ yap›ld›¤› dolay›s› ile 10.000 litre belgesiz mal al›n›p
belgeli sat›ld›¤› tespit edilmiﬂtir.
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KDVK'n›n 9 ncu maddesinde yap›lan
düzenleme konusunda görüﬂ ayr›l›klar› da üçüncü ve dördüncü durumlarda
ç›kan sonuçlarda yaﬂanmaktad›r. ﬁuan için Samsun Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›nda genel kabul görmüﬂ uygulama
üçüncü ve dördüncü durumlarda hem
kaydi envanter hem de fiili ba¤lant›l›
kaydi envanterde KDVK'n›n 9/2 nci
maddesi uyar›nca belgesiz mal alan
kiﬂilerden sorumlu s›fat› ile KDV
aranmas› yolundad›r.
Bizce dördüncü durumlarda KDVK'n›n
9/2 nci maddesi uyar›nca sorumlu s›fat› ile KDV istenemez. Üçüncü durumlardan fiili envantere dayal› olarak bulunan sonuç KDVK'n›n 9/2 nci
maddesi ile yap›lan düzenlemeyi tam
olarak yans›tmaktad›r. Kaydi envanter sonucu dönem sonunda belgesiz
olarak al›nd› görünen emtian›n mükellef taraf›ndan daha sonraki dönemlerde fatural› olarak sat›ld›¤›n›n ispat
edilememesi durumunda da sorumluluk uygulanabilece¤ini düﬂünüyoruz.
E¤er mükellef sonraki dönemlerde
dönem sonunda stoklarda belgesiz
olarak bulunan mallar›n fatural› olarak sat›ld›¤›n› ispatl›yorsa yine
KDVK'n›n 9/2 nci maddesi uyar›nca
sorumluluk uygulanamayaca¤› kanaatindeyiz. Konuya iliﬂkin görüﬂümüzün gerekçelerini aﬂa¤›daki ﬂekilde
belirtebiliriz.
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IV-KONUYA ‹L‹ﬁK‹N K‹ﬁ‹SEL
GÖRÜﬁÜMÜZ:
Vergi teorisinde harcamalar üzerinden al›nan vergiler grubuna giren katma de¤er vergisinin di¤er benzeri vergilere göre üstün yan›,üretimden tüketime kadar her aﬂamada (Üretici-toptanc›-perakendeci-nihai tüketici) al›nmas› ve bünyesinde yer alan indirim
mekanizmas› ile mükerrerli¤e yol açmamas›d›r.
Vergi sistemimizde yer alan katma
de¤er vergisindeki indirim mekanizmas›, bir mükellefin vergiye tabi iﬂlemleri ile ilgili olarak ödedi¤i veya
yüklendi¤i katma de¤er vergisinin
(indirim KDV) ayn› dönemde vergiye
tabi mal teslimi ve hizmet ifalar› nedeni ile hesaplayarak tahsil etti¤i veya
alacakland›¤› katma de¤er vergisinden (hesaplanan KDV) indirilmesi ve
bu suretle vergi dairesine ödenecek
katma de¤er vergisinin tespit edilmesi
ﬂeklinde iﬂlemektedir.
Katma de¤er vergisinde indirim mekanizmas› yoluyla,harcamada yarat›lan de¤erlerin vergilendirilmesi ve
vergi mükerrerli¤inin önlenmesi,mal
ve hizmet satanlar ile sat›n alanlar aras›nda sa¤lam bir belge düzeni ile sa¤lan›r.
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu'nda, vergi indirimi sisteminin
esaslar› 29'ncu maddede düzenlenmiﬂtir. Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 29. Maddesi "Vergi ‹ndirimi"
baﬂl›¤›n› taﬂ›makta olup,
" 1- Mükellefler yapt›klar› vergiye taHakemsiz Yaz›lar
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bi iﬂlemler üzerinden hesaplanan
KDV'den bu kanunda aksine hüküm
olmad›kça faaliyetlerine iliﬂkin olarak
aﬂa¤›daki vergileri indirebilirler.
a- kendilerine yap›lan teslimler ve
hizmetler dolay›s› ile hesaplanarak
düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma de¤er vergisi,
..............................." hükmü yer almaktad›r.
Ayn› kanunun "‹ndirimin Belgelendirilmesi" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 34'ncü maddesinde de;
"1-Yurt içinden sa¤lanan veya ithal
olunan mal ve hizmetlere ait katma
de¤er vergisi al›ﬂ faturas› veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayr›ca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek ﬂart›yla indirilebilir.
........................." hükmü yer almaktad›r.
Yukar›da yer alan kanun hükümlerinden de anlaﬂ›laca¤› üzere, bir belgede
yer alan katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›labilmesi için;
1-Mükelleflere, o belgenin dayana¤›
olan iﬂlem çerçevesinde gerçek bir mal
teslimi ve hizmet ifas› yap›lm›ﬂ olmas›,
2-‹ndirim konusu yap›lacak katma de¤er vergisinin fatura vb. vesikalarda
ayr›ca gösterilmesi,
3- Söz konusu fatura ve benzeri vesikalar›n vergiyi do¤uran olay›n meydana geldi¤i takvim y›l› aﬂ›lmamak
kayd› ile yasal defterlere kaydedilmesi,
ﬂartt›r.
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Fatura vb. vesikalarda yer alan katma de¤er vergilerinin indirim konusu yap›labilmesi yukar›da belirtilen üç ﬂart›n bir arada gerçekleﬂmesine ba¤l›d›r.
Yukar›da yap›lan aç›klamalardan anlaﬂ›laca¤› üzere kanun koyucu KDV'nin
mükellefler üzerinde bir yük olarak kalmas›n› engellemek ve mükerrerli¤i önlemek için indirim mekanizmas› getirmiﬂ ve bu mekanizman›n iﬂleyiﬂini de
sa¤lam bir belge düzenine ba¤lam›ﬂt›r. KDV Kanununa göre bir mal ve hizmet
sat›ﬂ›nda oluﬂacak maksimum katma de¤er vergisi nihai tüketiciye yap›lan sat›ﬂ aﬂamas›nda oluﬂan KDV'ye denktir. Konuyu aﬂa¤›daki örnek ile daha da somutlaﬂt›rabiliriz.
Safhalar

Al›ﬂ Bedeli

Pamuk Üreticisi
Ç›rç›r ‹ﬂletmesi
Dokuma ‹ﬂletmesi
Konfeksiyon
‹ﬂletmesi

500
2.000
4.500

Ödenen KDV
160
360

Sat›ﬂ Bedeli
500
2.000
4.500
10.000

Hesaplanan
KDV

Vergi Dairesine
Ödenen KDV

160
360
800

160
200
440

Toplam

800

Tabloda da aç›kça görüldü¤ü üzere bir mal›n üretiminden nihai tüketiciye kadar sat›ﬂ›nda her aﬂamada oluﬂan katma de¤er üzerinden hesaplanan KDV'ler
toplam› nihai tüketiciye yap›lan sat›ﬂtaki KDV toplam›na eﬂittir ve 800YTL'dir.
ﬁimdi yaz›m›z›n III. Bölümünde vermiﬂ oldu¤umuz örnekleri yukar›da yapm›ﬂ
oldu¤umuz aç›klamalar çerçevesinde de¤erlendirelim.
IV. Durumdaki örneklerde; mükellef her iki durumda da 10.000 litre fazla
mal satm›ﬂt›r. Mefhumu muhalifinden mükellefin 10.000 litre belgesiz mal ald›¤› ve belgeli satt›¤› sonucuna ulaﬂ›yoruz.
Mükellef bu durumda belgesiz al›p belgeli satt›¤› mala iliﬂkin olarak yasal kay›tlar›na herhangi bir belge iﬂlemedi¤i için sat›ﬂ faturas› üzerinde hesaplanan
KDV'nin tamam›n› hesaplanan KDV olarak beyan etmiﬂ oluyor. Yani bütün
aﬂamalarda oluﬂacak KDV toplam› en son aﬂamada mükellef taraf›ndan beyan
edilmiﬂ oluyor. Bu aﬂamada devletin KDV aç›s›ndan herhangi bir kayb› olmamaktad›r. Bu durumlarda KDVK'n›n 9/2 nci maddesi uyar›nca sorumlu s›fat›
ile KDV istenmesi KDVK'n›n 9/2 nci maddesinde yap›lan yasal düzenlemenin
lafz›na ve ruhuna da ayk›r›l›k teﬂkil etmektedir. Maddede "Fiili ya da kaydi envanter s›ras›nda belgesiz mal bulunduruldu¤u..." ﬂeklinde yap›lan düzenleme
ve devam›nda mükelleflere tespit tarihinden itibaren al›ﬂ belgelerinin ibraz›
için 10 günlük süre tan›nmas› bu durumu aç›kça göstermektedir. IV. Durum-
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larda iﬂletmede belgesiz mal bulunmad›¤› aﬂikard›r. Bu durumda sorumlu s›fat› ile KDV istenmesinin ne kadar yanl›ﬂ oldu¤unu iki örnek aç›kça
göstermektedir.
Birinci örnek; Söz konusu mükellefin
iﬂi b›rakt›¤›n› kabul edelim. Mükellef
belgesiz ald›¤› mal› belgeli satmakla
indirim hakk›ndan yararlanmadan
KDV'nin tamam›n› beyan etmiﬂken,
ayn› sat›ﬂ dolay›s› ile KDVK'n›n 9/2
nci maddesine istinaden sorumlu s›fat› ile KDV istenmesi durumunda tarh
edilen KDV'yi indirim imkan› olmad›¤› için mükerrer olarak ödemiﬂ olacakt›r. ‹ﬂi b›rakan mükelleflerle faal
mükelleflere maddenin farkl› uygulanaca¤›na dair hiçbir hüküm yoktur.
‹kinci örnek; sahte fatura kullan›m›
dolay›s› ile yap›lan incelemelerde mükelleflerin gerçekten o mal› al›p almad›klar› kaydi veya fiili envanter yard›m› ile incelenmekte e¤er söz konusu
sahte fatura muhteviyat› mal gerçekten al›nm›ﬂ ancak fatura sahte ise gelir
ve kurumlar vergisi aç›s›ndan bir tenkit yap›lmamakta sadece indirim
KDV reddedilmektedir. Oysa yukar›daki mant›kla söz konusu mallar› gerçek sat›c›dan belgesiz ald›¤›n›n kabulü ile KDVK'n›n 9/2 nci maddesi uyar›nca sorumlu s›fat› ile KDV tarh edilmelidir. Ancak uygulamada sadece
indirim KDV'ler reddedilmekte ayr›ca
sorumlu s›fat› ile KDV istenmemektedir. Bu durumda sahte fatura kullanan
korunurken, gerçekte belgesiz ald›¤›
Hakemsiz Yaz›lar
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mal› belgeli satmas›ndan dolay› ödüllendirilmesi gereken mükellef (zira
belgesiz mal belgeli sat›l›nca
KDV'nin tamam› kavrand›¤› gibi, maliyete pay gitmedi¤inden has›lat›n tamam› dönem kar›na gitmektedir) cezaland›r›lmaktad›r. Her ne kadar faal
mükellefler sorumlu s›fat› ile tarh edilen vergiyi indirim hakk›na sahip olsalar da bir daha sat›ﬂa sunulamayacak bir mal için üzerlerinde vergi yükü oluﬂturulmakta ayr›ca vergi ziya› cezas› ödemektedirler.Bu durum da
hakkaniyete uygun de¤ildir.
III. Durumdaki örneklerde; kaydi
envantere ba¤l› olarak tespit edilen
10.000 litre belgesiz mal al›ﬂ›n›n mükellef taraf›ndan daha sonraki dönemlerde fatural› olarak sat›ld›¤› ispat ediliyorsa(sonraki dönem cari dönemse
fiili envanter ile cari dönem de¤ilse
bir sonraki y›l›n kay›tlar›nda yap›lacak bir kaydi envanterle durum ispat
edilebilir) bizce yukar›da IV. Durum
için yap›lan aç›klamalar geçerli olacakt›r. Yani KDVK'n›n 9/2 nci maddesi uyar›nca sorumlu s›fat› ile KDV
istenmemelidir. Aksi halde KDVK'n›n
9/2 nci maddesi uyar›nca sorumlu s›fat› ile KDV istenmesine engel bir durum olmad›¤› kanaatindeyiz.
Fiili envantere ba¤l› olarak tespit edilen 10.000 litre belgesiz mal al›ﬂ› ise
bizce KDVK'n›n 9/2 nci maddesinin
getiriliﬂ amac›na uygun bir örnektir.
Zira iﬂletmede fiili bir tespit yap›lm›ﬂ
ve o an için depoda 10.000 litre belgeEylül
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siz mal oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu
durumda mükelleften 10 gün içinde
söz konusu mala iliﬂkin al›ﬂ faturas›n›
ibraz etmesi istenir. Bilindi¤i üzere
VUK'un 231/5 nci maddesinde faturan›n mal teslimi ve hizmet ifas›ndan
azami 7 gün içinde düzenlenebilece¤i
hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Söz konusu
maddede 5035 say›l› yasa ile 02.01.2004
tarihinden geçerli de¤iﬂiklik yap›lmadan önce söz konusu süre 10 gündü.
Yani KDVK'n›n 9/2 nci maddesinde
öngörülen süre ile paralellik arz etmekteydi. E¤er mükellef al›ﬂ faturas›n› ibraz ederse sorumlu s›fat› ile KDV
istenmeyecektir. Aksi halde belgesiz
bulunduruldu¤u tespit edilen mal›n
tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisi,
al›ﬂlar›n› belgeleyemeyen mükellef
ad›na re'sen tarh edilecektir. Mükellef
re'sen tarh edilen bu KDV'yi ayn› zamanda indirim konusu yapabilecektir.
Dolay›s› ile belgesiz al›nd›¤› tespit
edilen mal sat›ld›¤›nda hesaplanan
KDV'den re'sen tarh edilen KDV düﬂüldükten sonra kalan tutar beyan edilecektir ki buda devletin kasas›na bu
iﬂlemden nihai tüketiciye sat›ﬂta hesaplanan kadar KDV gitmesi anlam›na gelmektedir. Bu durum IV. Durumda sorumlu s›fat› ile KDV istenmesinin ne kadar yersiz ve haks›z oldu¤unu aç›kça göstermektedir.
Samsun Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›n›n
genel görüﬂü kaydi yada fiili envanter
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sonucunda belgesiz mal ald›¤› tespit
edilen mükelleflerden KDVK'n›n 9/2
nci maddesi uyar›nca sorumlu s›fat›
ile KDV istenmesi ﬂekilde olmakla
birlikte di¤er vergi dairesi baﬂkanl›klar›nda farkl› uygulamalar olabilece¤i
yads›nmamal›d›r. Merkezi denetim
elemanlar›nda da farkl› farkl› uygulamalar yap›l›yor olabilir. Vergi incelemelerinde ne yaz›k ki birçok konuda
uygulama birli¤i bulunmamaktad›r.
V-SONUÇ:
Yaz›m›zda KDVK'n›n 9/2 nci maddesinde getirilen sorumlulu¤a iliﬂkin
olarak karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir hususu aç›klamaya çal›ﬂt›k. Bizce iﬂletmelerin
stoklar›nda belgesiz mal bulunduruldu¤unun fiilen tespiti ve mükellefçe
10 gün içinde al›ﬂ faturas›n›n ibraz
edilememesi durumunda KDVK'n›n
9/2 nci maddesi kapsam›nda belgesiz
mal bulunduran mükellef ad›na re'sen
tarhiyat yap›labilir. Belgesiz ald›klar›
mallar› kaydi envanter çal›ﬂmas› sonucunda belgeli satt›klar› tespit edilen
mükellefler ad›na b›rak›n sorumlu s›fat› ile KDV tarh etmeyi madalya verilmesi gerekti¤i kanaatindeyiz. Zira
mükellef belgesiz ald›¤› mal kadar sat›ﬂ faturas› düzenlemese belgesiz mal
ald›¤›n›n tespiti neredeyse imkans›zd›r.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›'n›n uygulama
birli¤i sa¤lanmas› aç›s›ndan konu ile
ilgili kapsaml› bir tebli¤ yay›mlamas›n›n faydal› oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
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ÖLÜM OLAYININ AMME ALACA⁄INA
VE ALACA⁄IN TAK‹B‹NE ETK‹S‹
Kemal AKMAZ*

1- YASAL DÜZENLEMELER

13 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun, “Mirasç›lar›n Sorumlulu¤u” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 12. maddesine göre; “Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri,
miras› reddetmemiﬂ kanuni ve mansup mirasç›lar›na geçer. Ancak,
mirasç›lardan her biri ölünün vergi borçlar›ndan miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.”

2

V.U.K.’nun 372. maddesinde “ölüm halinde vergi cezas› düﬂer” hükmü yer
almaktad›r. Bu hüküm mirasç›lar›n sorumlulu¤u ilkesinin tek istisnas›n› teﬂkil
etmektedir.
6183 Say›l› A.A.T.U.H.K’nun “Borçlunun ölümü” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 7’nci
maddesine göre;
• “Borçlunun ölümü halinde, miras› reddetmemiﬂ mirasç›lar hakk›nda da bu
Kanun hükümleri tatbik edilir.
• Borçlunun ölümünden evvel baﬂlam›ﬂ olan muamelelere devam olunur.
• Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi taraf›ndan tasfiyesini gerektiren
haller bu hükmün d›ﬂ›ndad›r.
• Miras›n tutulan defter mucibinde kabulü halinde mirasç›, deftere kaydedilmemiﬂ olsa dahi amme alaca¤›ndan mirastan kendisine düﬂen miktar ile mesuldür.
• Defter tutma muamelesinin devam› müddetince sat›ﬂ yap›lamaz.”
Madde hükmünde, borçlunun ölümü halinde takibin miras› reddetmemiﬂ mirasç›lar hakk›nda devam edece¤i hükme ba¤lanmakta, mirasç›lar›n sorumlulu¤u belirlenmektedir. Madde her türlü vergi, resim, harç ve di¤er amme alacaklar›n› kapsamaktad›r.
* Vergi Deneteni, E. Tariﬂ Müfettiﬂi
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Ayn› Kanunun 50. maddesine göre ise;
“Kar›s› yahut kocas›, kan ve s›hriyet
itibariyle usul veya füruundan birisi
ölen borçlu hakk›ndaki takip ölüm günü ile beraber üç gün için geri b›rak›l›r.
Borçlunun ölümü halinde terekenin
borçlar›ndan dolay› ölüm günü ile beraber üç gün için takip geri b›rak›l›r.Üç günün bitiminde terekenin
borçlar› için takibata devam olunur.
Mirasç›lar, miras› kabul veya ret etmemiﬂlerse bu hususta Medeni Kanundaki muayyen müddetler geçinceye kadar takip geri b›rak›l›r.”
2. MUR‹S‹N BORCUNDAN
DOLAYI M‹RASÇILARIN
SORUMLULU⁄U
Mirasç›lar›n sorumlulu¤u; 213 say›l›
Vergi Usul Kanununun 12 nci ve
4721 say›l› Kanunun 681’nci maddesinde düzenlenmiﬂtir.
2.1.Genel Sorumluluk
213 say›l› Kanunun 12 nci maddesi
gere¤ince ölüm halinde mükelleflerin
ödevleri, miras› reddetmemiﬂ kanuni
ve mansup mirasç›lar›na geçmekte ve
mirasç›lardan her biri ölünün vergi
borçlar›ndan miras hisseleri nispetinde sorumlu tutulmaktad›r. Yasa hükmünde ölen kiﬂinin vergi borçlar›ndan
dolay› her mirasç›n›n kendi miras hissesi nispetinde sorumlu olmas› esas›
getirilmiﬂtir. Bu itibarla, ölen amme
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borçlusundan aran›lan amme alacaklar›n›n 213 say›l› Kanun kapsam›na
giren alacaklardan olmas› halinde mirasç›lar hakk›nda yap›lacak takiplerde
mirasç›lar›n sorumlu olduklar› tutarlar›n 213 say›l› Kanunun an›lan maddesi uyar›nca tespit edilmesi gerekmektedir. Dolay›s› ile terekenin normal
ﬂekilde tevarüs edildi¤i hallerde, intifa hakk› sahibi d›ﬂ›ndaki mirasç›lar,
vergi borcu intikal eden varl›ktan daha fazla olsa bile hisseleri oran›nda
ödemekle mükelleftirler. Miras› reddetmemiﬂ kanuni ve mansup mirasç›lar›n murisin vergi borçlar›ndan sorumlulu¤u, miras hisseleri oran›nda
olmas›na ra¤men miras hisseleri miktar›yla s›n›rl› de¤ildir. Baﬂka bir deyiﬂle, mirasç›lar›n murisin vergi borçla-r›ndan sorumlulu¤u miras hisseleri
ora-n›nda, fakat müteselsilen olmamak üzere bütün malvarl›klar› ile sorumluluktur (Karakoç, 1993, 24).
Kanuni ve mansup mirasç›lar›n miras› reddetmesi halinde murise ait vergi
borçlar›ndan dolay› sorumluluklar›
bulunmamaktad›r. Bu durumda vergi
alaca¤›n›n terekeden tahsil edilemeyen k›sm›n›n terkin edilmesi gerekir.
Zira bu durumda alacakl› durumdaki
vergi idaresinin hukuksal olarak baﬂvurabilece¤i kimse bulunmamaktad›r
(Akmaz, 2007,45 ).
Kanuni ve mansup mirasç›lar miras›
z›mnen ya da sarahaten kabul ettikleri ya da reddetmedikleri takdirde,
Hakemsiz Yaz›lar
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murise ait beyannameleri zaman›nda
vermemeleri nedeniyle ziyaa u¤rat›lan vergi kendilerinden miras hisseleri nispetinde yasal faiziyle birlikte cezal› olarak tahsil edilecektir. Bu durumda gecikme faizinin hesab›nda vade olarak mirasç›lara tan›nan beyanname verme sürelerinin son günü dikkate al›nmal›d›r. (Akmaz, 2007, 45)
Miras b›rakandan aran›lan amme alacaklar›n›n 213 say›l› Kanun kapsam›nda olmayan alacaklardan olmas›
halinde mirasç›lar hakk›nda yap›lacak
takipte 4721 say›l› Kanunun hükümleri esas al›nacakt›r. 4721 say›l› Kanunun 641 ve 681 inci maddelerinde;
mirasç›lar›n tereke borçlar›ndan dolay› müteselsilen sorumlu olduklar› düzenlenmiﬂtir. Ancak, bu sorumluluk
miras›n paylaﬂt›r›lmas›ndan itibaren
geçecek 5 y›ll›k sürede geçerli olup,
bu sürenin bitiminden sonra mirasç›lar miras hisseleri oran›nda miras b›rakan›n borçlar›ndan sorumlu olacaklard›r. Buna göre, mirasç›lar müteselsil sorumlulu¤un sona erdi¤i tarihe
kadar borcun tamam›ndan müteselsilen, bu tarihten itibaren ise miras hisseleri oran›nda sorumlu tutularak takip edilecektir.
4721 say›l› Kanunun 631 inci maddesi uyar›nca, amme borçlusunun miras›n›n Devlete geçmesi halinde, Devlet
deftere yaz›lan borçlardan, sadece miras yoluyla edindi¤i de¤erler ölçüsünde sorumlu olacakt›r. Miras›n mirasHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

ç›lar taraf›ndan reddedilmesi ve amme alaca¤›n›n tereke varl›¤›ndan al›namamas› halinde, amme alaca¤› zamanaﬂ›m› süresi sonunda terkin edilecektir.
Di¤er taraftan terekenin mahkeme veya iflas dairesi taraf›ndan tasfiyesi gereken hallerde mirasç›lar›n sorumlulu¤u yoktur. Terekenin sulh hakimi
veya memur edece¤i ﬂah›s taraf›ndan
tasfiye edilece¤i haller Medeni Kanunun 635’nci maddesinde belirlenmiﬂtir. Mevcudu borcuna yetmeyen terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi
de Medeni Kanunun 636’nc› maddesinde tesbit edilmiﬂtir. Her iki halde
de borçlunun terekesine mahkemece
el konulmuﬂ oldu¤undan, ayr›ca mirasç›lar›n sorumlu tutulmas› yoluna gidilmeyecektir (Özbalc› , 2003, 134).
6183 Say›l› Kanunun 7’nci maddesindeki söz konusu mirasç›lar, kanuni ve
mansup mirasç›lardan her iki grubu
da kapsamaktad›r. Ancak, intifa hakk›n› seçmiﬂ olanlar›n sorumlulu¤u
yoktur. (Tahsilat Genel Tebli¤i Seri
No. 231) Sorumluluk mülkiyet hakk›na sahip mirasç›lar aras›nda paylaﬂt›r›l›r.
2.2. M‹RASIN TUTULAN DEFTER
MUC‹B‹NDE KABULÜNDE
M‹RASÇILARIN SORUMLULU⁄U
Mirasç›lar taraf›ndan, miras›n tutulan
defter uyar›nca kabulü yoluna baﬂvurulmuﬂ olmas› halinde mirasç›lar›n
sorumlulu¤u;
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a) Amme alaca¤›n›n deftere kaydedilmiﬂ olmas› halinde, yukar›da yap›lan
aç›klamalara göre,
b) Amme alaca¤›n›n deftere kaydedilmemiﬂ olmas› halinde, amme alaca¤›n›n 213 say›l› Kanun kapsam›nda
olup olmamas›na bak›lmaks›z›n, miras yoluyla iktisap edilen miktar kadar›yla, olacakt›r.
Miras›n tutulan defter mucibinde kabul edildi¤i hallerde amme alaca¤›
deftere yaz›lmam›ﬂ olsa bile mirasç›
mirastan hissesine düﬂen miktarla s›n›rl› olarak sorumludur. (6183 Say›l›
Kanun Md. 7) Medeni Kanuna göre;
Mirasç›, murisin deftere yaz›lm›ﬂ olan
borçlar›ndan hem tereke mallar›, hem
kendi malvarl›¤› ile sorumludur
(M.K. Md.628). Ancak, Alacaklar›n›
süresi içinde yazd›rmayan alacakl›lara
karﬂ› mirasç›, kendi kiﬂisel mallar›yla
sorumlu olmad›¤› gibi; terekeden kendisine geçen mallarla da sorumlu tutulamaz. Ancak, alacakl›n›n kusuru olmadan deftere yazd›ramad›¤› veya
bildirdi¤i hâlde deftere yaz›lmam›ﬂ
alacaklar› için mirasç›, zenginleﬂmesi
ölçüsünde sorumlu kal›r. (M.K.Md.629).
6183 say›l› Kanunun 7’nci maddesinde de amme alacaklar› bak›m›ndan
deftere yaz›lmam›ﬂ olsa bile amme
alaca¤›ndan hissesi miktar› ile mirasç›n›n sorumlu oldu¤u belirtilmiﬂtir.
Bu anlamda eﬂit paylarla iki mirasç›ya
düﬂen miras miktar› 100.000.-lira ise,
ölenin amme borcundan tutar› daha
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yüksek olsa bile sadece 50.000 liras›
mirasç›lardan istenebilir.
6183 Say›l› Kanun’un 7’nci maddenin
son f›kras›nda ‘defter tutma muamelesinin devam›nca sat›ﬂ yap›lamaz,’
hükmüne yer verilmiﬂtir. Ayr›ca madde hükmünde defter tutma muamelesi
deyimine ba¤l› olarak ifade edilmiﬂ
olmakla beraber, bu hüküm di¤er halleri de kapsamakta ve ölümden önce
haczedilenler de dahil mallar miras›n
kabulüne kadar sat›lamamaktad›r. Bu
anlamda 4721 say›l› Türk Medeni Kanununun 590 ve 619 uncu maddeleri
gere¤ince defter tutmaya karar verilmesi halinde, defter tutma iﬂlemlerinin devam etti¤i süre içinde terekeye
dahil mal varl›klar›n›n sat›ﬂ› yap›lamayacakt›r.
3. BORÇLUNUN ÖLÜMÜNDEN SONRA AMME ALACA⁄INININ TAK‹P VE TAHS‹L‹
Borçlunun ölümü halinde, 6183 say›l›
Kanun hükümleri amme alaca¤›n›n
takip ve tahsili için miras› reddetmemiﬂ kanuni ve mansup mirasç›lara uygulanmakta ve ölümden evvel baﬂlam›ﬂ olan muamelelere de devam olunmaktad›r. Ancak terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi taraf›ndan tasfiyesini gerektiren hallerde ise takip iﬂlemleri durdurulmakta, terekenin tasfiyesini yürüten mercie takip ve tahsili gereken amme alacaklar› bildirilmektedir.
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Borçlunun ölümü üzerine miras› reddetmemiﬂ kanuni ve mansup mirasç›lar hakk›nda yap›lacak takip ve tahsil
iﬂlemleri vergi alaca¤›n›n içinde bulundu¤u safhaya göre de¤iﬂecektir.
Borçlu ölümünden önce dolan dava
açma süresinde dava açmam›ﬂ veya
açm›ﬂ oldu¤u davay› nihai olarak kaybetmiﬂ olabilir. Bu takdirde terekenin
takip edilece¤i ve mirasç›lar›n durumu nazara al›nmaks›z›n alaca¤›n terekeden tahsil edilece¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Haczedilmiﬂ mallar varsa bu haciz
devam edecektir. Haciz ve teminat olmayan hallerde de tahsil dairesi ilk
planda alaca¤›n› terekeden tahsil edecektir. Daha önce baﬂlam›ﬂ olan muamelelerin, ölümle ortadan kalkmas›,
yok say›lmas› söz konusu de¤ildir. Bu
hallerde alacak tahsil edilebildi¤inde
sorun yoktur. Terekeden alaca¤›n tahsilinin mümkün olmamas› halinde ise
miras› kabul eden mirasç›lara baﬂvurulmas› gerekecektir. Bu takdirde
bunlara normal olarak ayr›ca ödeme
emri ç›kar›lmas› gerekir. Bu durumda
mirasç›lar ölenden maddi hiçbir varl›k
iktisap etmemiﬂ olsalar bile murisin
vergi borcundan dolay› hisseleri oran›nda kiﬂisel varl›klar› ile sorumludur.
Ancak alacak kesinleﬂmiﬂ oldu¤undan, bu ödeme emrine 6183 say›l› kanunun 58’nci maddesi uyar›nca aç›lacak davada, sadece sorumluluk pay›
itibariyle tutar›n yanl›ﬂ hesaplanm›ﬂ
oldu¤u ileri sürülebilecektir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Tebli¤ edilmiﬂ ödeme emri kesinleﬂmeden borçlu ölmüﬂ olabilir. Bu takdirde, ödeme emri ölümden önce
borçluya tebli¤ edilmiﬂ, ancak dava
açma süresi henüz dolmadan ölüm
vuku bulmuﬂtur veya dava aç›lm›ﬂ
vergi mahkemesince henüz karar verilmemiﬂtir. Yahut vergi mahkemesi
davay› reddetmiﬂ fakat Dan›ﬂtay'dan
henüz karar ç›kmam›ﬂt›r. Ödeme emrine karﬂ› aç›lan davalar (58’nci maddeye göre teminat gösterilen haller
hariç) tahsilat› durdurmad›¤›ndan,
alacakl› amme idaresinin ödeme emrinin tebli¤inden hemen sonra, ölümden önce takibata geçmiﬂ olmas›
mümkündür. Davan›n ölümden önce
aç›lm›ﬂ oldu¤u hallerde, ölüm üzerine
‹darenin mirasç›lar aleyhine takibi yenilemesine kadar dava dosyas› iﬂlemden kald›r›lacakt›r. (2577 Say›l› Kanun Md. 26) Bu esas, vergi mahkemesi karar› üzerine Dan›ﬂtay'a gidilmiﬂ
olan hallerde de geçerlidir. Bütün bu
durumlarda, mirasç›lar ad›na sorumluluklar› dahilinde yeniden ödeme
emri ç›kar›lmas› gerekir. 6183 say›l›
kanunda cebri takibatta hareket noktas› ödeme emri oldu¤u, baﬂka bir ifadeyle ödeme emri ç›kar›lmadan haciz
paraya çevirme vb. gibi iﬂlemlere tevessül edilemeyece¤i için, ölümden
önce baﬂlam›ﬂ muamelelerin devam›
da söz konusu olamaz.
Di¤er taraftan amme alaca¤›n›n kesinleﬂmiﬂ olmas›na ra¤men ödeme

Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

190 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

emrinin ç›kar›lmam›ﬂ olmamas›
mümkündür. Bu durumda ‘borçlunun
ölümünden önce baﬂlam›ﬂ’ takip muamelesi yoktur. Vergi alacaklar›nda
varisler ad›na (miras› reddetmemiﬂ olmalar› ﬂart›yla) ödeme emri hisseleri
oran›nda düzenlenir. Ayr›ca, varislerden, duruma göre, teminat istenmesi
veya haklar›nda ihtiyati haciz uygulamas› da mümkündür (Özbalc› , 2003,
129).
Amme alaca¤›n›n ölümden önce tahakkuku itibariyle kesinleﬂmemiﬂ olmas› halinde, vergi alaca¤› kesinleﬂmeden sonra hisseleri oran›nda miras›
reddetmemiﬂ mirasç›lardan istenecektir.
Kamu alaca¤›n›n 213 Say›l› Vergi
Usul Kanunun kapsam›na girmeyen
alacaklardan olmas› durumunda, mirasç›lar miras b›rakan›n borçlar›ndan
miras›n paylaﬂt›r›lmas›ndan itibaren
geçecek 5 y›ll›k sürede müteselsilen
sorumlu olduklar›ndan, bu süre içinde
ödeme emrinin borcun tamam› üzerinden ve her bir mirasç› için ayr› ayr› ç›kar›lmas› mümkündür. Bu durumda yap›lan ödeme nispetinde borç ortadan kalkacakt›r. Di¤er taraftan bu
sürenin bitiminden sonra ölenin borçlar›ndan mirasç›lar miras hisseleri
oran›nda sorumlu olacaklar›ndan ödeme emrinin sorumluluk nispetinde ç›kar›lmas› gerekir.
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4. BORÇLUNUN ÖLÜMÜ
HAL‹NDE TAK‹B‹N GER‹
BIRAKILMASI
6183 say›l› Kanunun 7’nci maddesi
gere¤ince, borçlunun ölümü halinde
miras› reddetmemiﬂ mirasç›lar hakk›nda bu Kanun hükümlerinin tatbik
edilmesi ve borçlunun ölümünden önce 6183 say›l› Kanun çerçevesinde
baﬂlat›lm›ﬂ takip iﬂlemlerinin tereke
üzerinde devam ettirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Kanunun
50’nci maddesine göre; tereke hakk›ndaki takip iﬂlemleri ölüm günü dahil 3 gün süre ile durdurulacak, 3 üncü günün bitiminden itibaren takip iﬂlemlerine devam edilecektir. Ancak
mirasç›lar, miras› kabul veya ret etmemiﬂlerse bu hususta 4721 say›l›
Kanunda belirlenmiﬂ süreler geçinceye kadar haklar›ndaki takip durdurulacakt›r.
Ayn› ﬂekilde, kar›s› yahut kocas›, kan
veya s›hriyet itibariyle usul veya füruundan birisi ölen mükellefler hakk›ndaki takip ölüm günü ile beraber üç
gün için geri b›rak›lmak-tad›r.
4721 say›l› Kanunun 606’nc› maddesinde; miras›n 3 ay içerisinde ret olunabilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂ olup, bu
süre içerisinde miras›n kabul edildi¤ine iliﬂkin bir bilgi edinilmeden mirasç›lar hakk›nda takip yap›lmas›na imkan bulunmamaktad›r. Söz konusu erteleme hükmü buyurucu nitelikte
olup, uygulanmas›ndan kaç›lamaz
Hakemsiz Yaz›lar
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(ﬁimﬂek, 1990, 326). Bu nedenle bilinmeden bir takip iﬂlemi yap›lm›ﬂsa,
tahsil dairesinin bu iﬂlemi kendili¤inden iptal etmesi gerekmektedir (Özden, 1993, 63). Bununla birlikte, 4721
say›l› Kanunun 610 uncu maddesi
uyar›nca, miras› ret süresi sona ermeden mirasç› olarak tereke iﬂlemlerine
kar›ﬂan, terekenin ola¤an yönetiminde
olmayan veya miras b›rakan›n iﬂlerinin yürütülmesi için gerekli olan›n d›ﬂ›nda iﬂler yapan ya da tereke mallar›n› gizleyen veya kendisine maleden
mirasç› miras› reddedemeyece¤inden,
miras› ret hakk›ndan mahrum olan bu
mirasç›lar hakk›nda miras› ret süresi
beklenilmeden takip iﬂlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla Medeni Kanunun 606.
madde hükmünde yaz›l› miras› red
için belirtilmiﬂ 3 ayl›k süre geçmesi
veya yine ayn› Kanunun 610. maddelerinde yaz›l› red hakk›nda mahrumiyet gerektiren sebeplerinin mevcut oldu¤unun tespit edilmesi halinde mükellefin (ölenin kanuni temsilcisi olmas› halinde sorumlu oldu¤u dönemlere ait vergi borcundan) vergi borçlar›ndan miras› reddetmemiﬂ mirasç›lar›n›n miras hisseleri oran›nda sorumlu
tutulmalar› gerekmekte olup, miras›
reddetmemiﬂ mirasç›lar›n her biri ad›na miras hisseleri oran›nda 6183 say›l› Kanunun 55. maddesine göre ayr›
ayr› ödeme emri düzenlenerek tebli¤
edilmesi gerekmektedir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Mükellefin ölümü halinde ise mirasç›lar miras› kabul ettiklerini bildirmiﬂlerse veya kabul ettiklerini gösterir bir
davran›ﬂta bulunmuﬂlarsa terekenin
borçlar›ndan dolay› ayn› iﬂlem yap›larak, üç günlük sürenin bitiminde terekenin borçlar› için takibe devam olunmas› gerekmektedir.
5. BORÇLUNUN ÖLÜMÜ
HAL‹NDE VERG‹ CEZALARININ
DURUMU
V.U.K.’nun 372. maddesinde “ölüm
halinde vergi cezas› düﬂer” hükmü
yer almaktad›r. Bu hüküm mirasç›lar›n sorumlulu¤u ilkesinin tek istisnas›n› teﬂkil etmektedir.
Ceza kesmenin amac›, suçu iﬂleyen
kiﬂiyi iﬂledi¤i hukuka ayk›r› fiilden
dolay› cezaland›rma ve bu suretle
onun bir daha suç iﬂlemesini önlemektir (ﬁenyüz, 2003, 139). Bu anlamda ölen bir ﬂahs›n bir daha suç iﬂlemesi bahis konusu olamayaca¤›ndan, ceza kesilen bir kiﬂinin ölmesi
halinde cezan›n kalkaca¤›n› kabul etmek gerekir. Yasa hükmüne göre cezalar›n kiﬂiselli¤i ilkesi mucibince
mükellefin/ilgilinin/vergi sorumlusunun ölümü halinde ölümünden önce
veya daha sonra uygulanacak cezalar
düﬂer, mirasç›lardan aranmaz (Tosuner ve Ar›kan, 2006, 284). Ortadan
kalkacak olan vergi de¤il cezalard›r
(ﬁenyüz, 2003, 139). Ölüm halinde
gecikme zamm› ve gecikme faizi gibi
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fer’i kamu alacaklar› düﬂmez (Aslan,
2005, 253 ). Ayr›ca ölümden önce suç
eﬂyas›n›n , örne¤in sahte belge bas›lan matbaa makinesinin zapt ve müsaderesi ve mahkeme masraflar›na dair
kesinleﬂmiﬂ hükümler infaz edilir
(Yi¤it, 2004, 237).
Ancak ölüm tarihi itibariyle tahsil
edilmiﬂ olan ceza tutarlar› varislere
iade edilmez (Beyanname Düzenleme
K›lavuzu, 2005, 1080). Ayr›ca varisler miras› reddetmemiﬂ olsalar bile,
murisin cezalar›n› devralamazlar
(Aslan, 2005, 253). Ölene ait olup mirasç›lar taraf›ndan sehven ödenen cezalar›n mirasç›lara iadesi gerekir.
An›lan yasa maddesinde; ölüm halinde vergi cezas›n›n düﬂece¤i belirtilmiﬂtir. Ancak burada ölen kiﬂi ile ceza aras›nda illiyet ba¤› olmas› gerekti¤i tabiidir. Yani cezan›n ölen kiﬂinin
fiilinden kaynaklanmas› gerekir, yoksa mirasç›lar›n›n kanuna ayk›r› yada
eksik fiillerinden kaynaklanan vergi
cezas› mirasç›lar ad›na hisseleri oran›nda kesilecektir. Ölümle ayn› sonucu do¤uran di¤er bir hal de Medeni
Kanunu’nun 31’nci maddesinde düzenlenen ölüm karinesidir (Yi¤it,
2004, 236). Buna göre ceza muhatab›
için ölüm de¤il, ölüm karinesi söz konusu ise vergi cezalar›na etkisi ölüm
gibidir (ﬁenyüz, 2003, 139).
Di¤er yandan varislerin sorumlu s›fat›yla ölen mükellef ad›na yapmalar›
gereken ödevleri yerine getirmemeleEylül
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ri halinde kendi adlar›na kanunda öngörülen cezalar kesilir. Ancak bunlar
mirasç›lardan her birinin, miras hisseleri nispetinde sorumlu olduklar› vergi k›sm›na iliﬂkin cezalara inhisar
eder (Özbalc›, 2003, 880 ). Mirasç›lar›n ölene ait gelir unsurlar›n›, kanunen
tespit edilen sürede beyan etmeleri
gerekirken; bu ödevi yerine getirmeyen mirasç›lar ad›na ceza kesilir. Bu
durumda mirasç›lardan her biri, kendine ait vergiye iliﬂkin ceza k›sm› için
ceza indirimi talebinde bulunabilirler.
Örne¤in ölümle ilgili beyannameleri
vermemek, noksan bildirimlerde bulunmak vs. gibi fiillerde varislerin
kendi kusurlar› söz konusudur. Bu nedenle, yasalara ayk›r› fiillerden dolay›
adlar›na hisseleri oran›nda ceza kesilir. Mirasç›lara ceza uygulamas›nda;
VUK da ilgili maddelerde yaz›l›
“hadler” in hesab›nda sadece kendi
hisseleri dikkate al›nacak ve mukayese buna göre yap›lacakt›r.
Ölüm gerçek kiﬂiler için söz konusu
oldu¤undan bahsedilen hususlar tamamen gerçek kiﬂiler için geçerlidir.
Ancak ölüm halinde cezan›n düﬂmesinde, adi ortakl›k, adi komandit ﬂirket ve kolektif ﬂirket ortaklar› için baz› farkl›l›klar var oldu¤undan konuyu
ﬂirketin ve cezan›n nev’ine ve de cezan›n kayna¤›na göre de¤erlendirmek
gerekir. ﬁöyle ki;
Gelir vergisi ve geçici vergiye iliﬂkin
vergi ziya› cezalar› adi ﬂirket ve koHakemsiz Yaz›lar
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lektif ﬂirkette ortaklar, adi komandit
ﬂirkette komandite ortaklar ad›na kesilir. Dolay›s›yla adi ﬂirket ortaklar›,
adi komandit ﬂirketin komandite ortaklar› ile kolektif ﬂirket ortaklar›n›n
ölümü halinde kesilmiﬂ ve kesinleﬂmiﬂ cezalar gelir vergisi ve geçici vergiye iliﬂkin vergi ziya› cezalar› düﬂtü¤ü gibi, tespit edilecek fiillerden dolay› da vergi ziya› cezas› kesilmez, kesilemez.
Özel tüketim vergisi, katma de¤er
vergisi ve gelir vergisi stopaj›na iliﬂkin vergi ziya› cezalar› ile usulsüzlük
ve özel usulsüzlük cezalar› ortakl›k
ad›na kesilir. Bu nedenle ortaklar›n
ölümü bu cezalar›n uygulanmas›n›
önlemez. Yaln›z adi ﬂirkette ﬂirket
ad›na kesilmesi gereken cezalar›n tamam›nda ölen orta¤›n pay›na düﬂen
ceza ortadan kalkar (Beyanname Düzenleme Klavuzu, 1080). Dan›ﬂtay
verdi¤i bir karar›nda (Dn. 3. D’nin
15.11.1988 tarih, K:1988/2656, E:1988/153
Say›l› Karar›.); “kollektif ﬂirket tüzel
kiﬂili¤i ad›na kesilen cezadan, ölen orta¤›n vergi asl›na isabet eden k›sm›n›n
iptali gerekti¤ine” karar vermiﬂtir.
Cezalar›n ölümle kalkmas› gerçek kiﬂiler için bahis konusu oldu¤undan ve
sermaye ﬂirketlerinde ve di¤er tüzel
kiﬂiliklerde cezalar tüzel kiﬂilik ad›na
kesildi¤inden ortaklardan birinin veya
birkaç›n›n ölümü cezay› kald›rmaz.
Vergi sorumlusu olarak yerine getirilmesi gereken ödevlerin yerine getirilHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

memesi durumunda kesilecek cezalar
sorumlunun eyleminden kaynaklan›p,
sorumlu ad›na kesilmesi gerekti¤inden bu cezalar da, sorumlunun ölümü
durumunda düﬂer. Örne¤in, küçük ve
k›s›tl›n›n ödevlerinin yerine getirilmemesi suçunu iﬂleyen bunlar›n yasal
temsilcileri oldu¤undan ceza bunlar
ad›na kesilir. Küçük ve k›s›tl›n›n ölümü cezay› kald›rmaz (Y›lmaz, 2004, 101).
Dar mükelleflerde vergi cezas› Türkiye’deki temsilci ad›na sal›nmakla beraber, temsilci ödemeyi as›l mükellef
ad›na yapmaktad›r. Bu nedenle dar
mükellefiyette gerçek kiﬂi olan mükellefin ölümü halinde temsilci ad›na
kesilmiﬂ olan ceza kalkar (Pehlivan,
2006, 92).
Vergi yarg›lamas›na tabi hürriyeti
ba¤lay›c› vergi cezalar›n› gerektiren
suçlarda san›¤›n ölümü davay›, mahkumun ölümü ceza mahkumiyetini ve
ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlar›n› ortadan kald›r›r (Yi¤it, 2004,
236). Bu ba¤lamda hürriyeti ba¤lay›c› cezalar; TCK'nun 96'nc› (Yeni
TCK md.64) maddesine istinaden kalkar. Bu maddeye göre, failin ölümü
halinde tahkikat yap›lmakta ise takipsizlik karar› verilir. Tahkikat baﬂlamam›ﬂsa tahkikat yap›lmaz. Dava
aç›lm›ﬂsa dava düﬂer, ceza kesinleﬂmiﬂ ancak infaz edilmemiﬂ ise infaz
yerine getirilmez. Hapis cezas› para
cezas›na çevrilmiﬂse para cezas› da
kalkar ( Yüksel, 2004, 60). Ezcümle
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ölüm halinde vergi ziya› cezas›, usulsüzlük cezas› ve özel usulsüzlük cezas› gibi idari vergi cezalar› yan›nda
vergi yarg›lamas›na tabi hürriyeti
ba¤lay›c› vergi cezalar› da kalkmaktad›r.
6. MUR‹SE A‹T OLUP
M‹RASÇILARCA BEYAN ÜZER‹NE
TARH OLUNAN VERG‹LER‹N
DURUMU
Vergi Usul Kanunu’nun 112/2’nci
maddesine göre; “Memleketi terk ve
ölüm gibi mükellefiyetin kalkmas›n›
mucip haller dolay›s›yla beyan üzerine tarh olunan vergiler, beyanname
verme süreleri içinde ödenir. Mükellefin, vadeleri mezkur süreden sonra
gelen vergileri de ayn› süre içinde al›n›r. Memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller dolay›s›yla
mükellefiyetleri kalkanlar›n ikmalen,
re'sen veya idarece tarh olunan vergileri tahakkuk tarihinden baﬂlayarak
bir ay içinde ödenir.
Bu f›krada yaz›l› tahsil süreleri Amme
Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda
Kanun mucibince teminat gösterildi¤i
takdirde, Vergi Kanunu ile belli taksit
zaman›na kadar ve taksit zaman› geçmiﬂ ise üç ay uzat›l›r.”
Ancak burada, beyanname verme süresinde ödenecek olan vergilerin, murise ait olup ölüm nedeniyle mirasç›lar›n›n beyan› üzerine tarh olunan vergiler oldu¤unun bilinmesi gerekmekEylül
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tedir. Dolay›s›yla murisin sa¤l›¤›nda
kendi beyan› üzerine tarh olunan vergiler normal vadelerinde ödenecektir.
Örne¤in ölen ﬂahs›n babas›n›n ölümü
nedeniyle kendine intikal eden mallardan dolay› verdi¤i veraset ve intikal vergisi beyannamesi üzerinden
tarh olunan vergilerinden sa¤l›¤›nda
ödenmeyen taksitleri normal vadelerinde miras› reddetmemiﬂ mirasç›lar›nca hisseleri nispetinde ödenecektir.
Bu konuda Maliye Bakanl›¤›’nca verilen bir muktezada, “muristen mirasç›lara, mirasç›lardan da onun mirasç›lar›na intikal eden terekeden dolay›
murisin sa¤l›¤›nda beyan› üzerine tahakkuk eden veraset ve intikal vergisinin mirasç›lar taraf›ndan beyanname
verme süresi (4 ay) içinde ödenmesi
gerekti¤i” (Maç ve Jamali, 1999, 392)
yönünde görüﬂ bildirilmiﬂtir.
Kanun hükmünde teminat gösterilmesi halinde vergi borcunun ertelenebilece¤i belirtilmiﬂtir. Buna göre geçmiﬂ dönem gelir vergisi beyannamesini vermeden veya beyannameyi vermekle birlikte ilk taksiti ödenmeden
ölen mükellefin mirasç›lar›, teminat
göstermeleri durumunda geçmiﬂ taksiti üç ay içinde ve vadesi gelmemiﬂ
olan taksitleri de vadelerinde ödeyebilirler. 20 ﬁubatta 2007 de ölen bir
mükellefin 2006 y›l›na ait gelir vergi
beyannamesinin 20 Haziran 2007 tarihine kadar ba¤l› bulundu¤u vergi daHakemsiz Yaz›lar
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iresine verilmesi icap eder. 2006 y›l›na ait gelir üzerinden tarh olunan vergiler için mirasç›larca teminat gösterilmesi durumunda; kanun hükmüne
göre ikinci taksitin vadesi henüz gelmedi¤inden 2007 y›l› Temmuz ay›nda
ödenmesi gerekirken, birinci taksitin
vadesi geçti¤inden 3 ay uzat›lmas›,
yani verginin 20 Eylül 2007 tarihine
kadar ödenebilmesi söz konusudur.
Ayr›ca ödeme süresinin teminat karﬂ›l›¤› uzat›lmas›nda uzat›lan süre için
gecikme zamm› veya tecil faizi tatbik
edilmeyecektir.
Ayn› ﬂekilde bu kanun hükmünden
hareketle mükellefin geçmiﬂ y›la ait
gelir vergisinin ödenmesinde oldu¤u
gibi, teminat gösterildi¤i takdirde cari
y›la yani k›st döneme ait gelir üzerinden al›nan vergilerin vadelerinin vergi kanunlar› ile belli taksit zaman›na
kadar veya taksit zaman› geçmiﬂse üç
ay uzat›lmas› gerekir.
Örneklendirmek gerekirse, 20 ﬁubat
2007’ de ölen ve ticari kazanc›ndan
dolay› gerçek usulde vergilendirilen
bir mükellefin 01.01.2007-20.02.2007
k›st dönemine ait geliri için 20 haziran 2007 tarihine kadar y›ll›k beyanname verilmesi gerekmektedir. Vergi
Usul Kanunu’nun 112’nci maddesi
uyar›nca; mirasç›larca teminat gösterildi¤i takdirde bu k›st dönem gelir
üzeriden tarh olunan verginin vadesinin 2008 y›l› Mart ve Temmuz aylar›ndaki taksit sürelerine kadar uzat›lHakemsiz Yaz›lar
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mas› gerekmektedir. Çünkü; ölüm iﬂi
b›rakma hükmünde oldu¤undan normal koﬂullarda beyannamenin 25 mart
2008 de verilmesi, vergilerin de 2008
y›l› Mart ve Temmuz aylar›nda olmak
üzere iki taksitte ödenmesi gerekirdi.
Ölüm halinde beyan üzerine tarh olunan vergilerin beyanname verme süresi içinde ödenmesi teminat gösterilmedi¤i durumlar için söz konusudur.
Ayr›ca teminat gösterildi¤i durumlarda ise süre uzat›m› taksit süreleriyle
ba¤lant›l› olup, verginin beyanname
verme süresinde bir seferde ödenmesinde taksit söz konusu de¤ildir. Dolay›s›yla süre uzat›m›n›n ölüm halinde
beyan tarihine üç ayl›k süre ilave edilmesi ﬂeklinde uygulanmamas›, vergi
kanunlar›ndaki taksit sürelerine kadar
ertelenmesi ﬂeklinde tatbik edilmesi
gerekti¤i kanaatindeyim.
Murise ait vergi borçlar›n›n miras› kabul eden mirasç›larca zaman›nda
ödenmemesi halinde 6183 say›l› Kanunda belirtilen oranda gecikme zamm› uygulanarak tahsili gerekir. Gecikme zamm›n›n hesab›nda vade olarak
mirasç›larca süresinde verilen beyannamelerin verildi¤i gün esas al›nmal›d›r. Ancak 3 ayl›k bekleme süresi
içinde mirasç›lar›n miras› reddetip
reddetmeyece¤i bilinmedi¤inden ve
vergi alaca¤›n›n muhatab› belirsiz oldu¤u için mirasç›lar aleyhine takibat
yap›lamayaca¤› gibi, bu süre için daha
sonra gecikme zamm› da al›nmaz
(Dn.11.D’nin 13.04.1971 tarih,
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E:1970/1468, K:1971/1882). Fakat üç
ayl›k bekleme süresi içinde mirasç›lar
miras› kabul ettiklerini gösterir bir tasarrufta bulunurlarsa,örne¤in; murise
ait gayri menkulü kiraya verirler veya
kiras›n› al›rlarsa miras› reddetme hakk›n› kaybetmiﬂ olacaklar›ndan bu tarihten itibaren aleyhlerine takibat yap›labilece¤i gibi gecikme zamm› da
uygulan›r (Özbalc›, 2001, 177).
7. SONUÇ
Ölüm halinde cezalar›n ﬂahsili¤i ilkesi uyar›nca vergi cezalar› düﬂmektedir. Di¤er taraftan Vergi Usul Kanunu
kapsam›na giren amme alacaklar›nda
(vergi, gecikme zamm›, gecikme faizi
vs.) ölüm halinde mirasç›lardan her
biri ölünün vergi borçlar›ndan miras
hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.
Bu anlamda miras› reddetmemiﬂ kanuni ve mansup mirasç›lar›n murisin
vergi borçlar›ndan sorumlulu¤u, miras hisseleri oran›nda olmas›na ra¤men miras hisseleri miktar›yla s›n›rl›
de¤ildir. Baﬂka bir de-yiﬂle, mirasç›lar›n murisin vergi borçla-r›ndan sorumlulu¤u miras hisseleri ora-n›nda,
fakat müteselsilen olmamak üzere bütün malvarl›klar› ile so-rumluluktur.
Mirasb›rakandan aran›lan amme alacaklar›n›n 213 say›l› Kanun kapsam›nda olmayan alacaklardan olmas›
halinde mirasç›lar hakk›nda yap›lacak
takipte Medeni Kanunun hükümleri
esas al›nacakt›r. Buna göre, mirasç›lar
miras b›rakan›n borçlar›ndan miras›n
Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

paylaﬂt›r›lmas›ndan itibaren geçecek
5 y›ll›k sürede müteselsilen, bu sürenin bitiminden sonra ise miras hisseleri oran›nda sorumlu olacaklard›r. Bu
alacaklar her türlü vergi, resim, harç
ve di¤er amme alacaklar›n› kapsamaktad›r.
Di¤er taraftan terekenin mahkeme veya iflas dairesi taraf›ndan tasfiyesi gereken hallerde mirasç›lar›n sorumlulu¤u bulunmamaktad›r. Miras›n tutulan defter mucibince kabulünde; mirasç› deftere yaz›l› kamu alacaklar›ndan bütün mal varl›¤› ile, deftere yaz›l› olmayan borçlardan kural olarak sorumlu olmamas›na ra¤men deftere
kaydedilmemiﬂ alacaklardan dolay›
ise mirastan kendisine düﬂen miktar
ile s›n›rl› olarak sorumlu olacakt›r.
Ayr›ca defter tutma muamelesinin devam› müddetince sat›ﬂ yap›lamaz.
6183 Say›l› Kanunun 50’nci maddesi
gerince kar›s› yahut kocas›, kan ve
s›hriyet itibariyle usul veya füruundan
birisi ölen borçlu hakk›ndaki takip
ölüm günü ile beraber üç gün için geri b›rak›l›r. Borçlunun ölümü halinde
de terekenin borçlar›ndan dolay› ölüm
günü ile beraber üç gün için takip geri b›rak›lmakta, üç günün bitiminde
terekenin borçlar› için takibata devam
olunmaktad›r. Ancak Mirasç›lar, miras› kabul veya ret etmemiﬂlerse bu
hususta Medeni Kanundaki muayyen
müddetler geçinceye kadar takip geri
b›rak›l›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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SON DÜZENLEMELER IﬁI⁄INDA
TÜM YÖNLER‹YLE E-BEYANNAME
UYGULAMASI
Zübeyir BAKMAZ *

A- G‹R‹ﬁ :
ergi Usul Kanununun “Yetki” baﬂl›kl› mükerrer 257. maddesinin 1. f›kras›n›n 4 numaral› bendi, 5228 say›l› Kanunun 8. maddesiyle de¤iﬂtirilmiﬂtir. 31.07.2004 tarihinden itibaren geçerli olan de¤iﬂikli¤e göre Maliye Bakanl›¤›, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve di¤er elektronik bilgi iletiﬂim araç ve ortam›nda do¤rudan mükellefler taraf›ndan gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili k›l›nd›¤› gibi, bunlar›n yetki verilmiﬂ gerçek ve tüzel kiﬂiler arac›l›¤›yla gönderilmesine de izin
vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
Bu yetkiye istinaden e-beyanname uygulamas›yla ilgili olarak 340(25599 say›l› Resmi gazete) 346(25744 say›l› Resmi gazete), 351(25965 say›l› Resmi gazete), 357(26096 say›l› Resmi gazete), 367(26421 say›l› Resmi gazete),
373(26566 say›l› Resmi gazete), ve 376(26674 say›l› Resmi gazete) s›ra nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤leri yay›mlanm›ﬂt›r. Bakanl›k söz konusu tebli¤lerin yan›nda çeﬂitli tarihlerde konuyla ilgili sirküler de yay›mlam›ﬂt›r. Yap›lan bu düzenlemelerle, elektronik ortamda gönderilmesi ihtiyari ve zorunlu
olan beyannameler belirlenmiﬂ, kanuni süresinde gönderilmeyen beyannamelerin ve düzeltme beyannamelerinin de elektronik ortamda gönderilmesine olanak tan›nm›ﬂt›r.
Maliye Bakanl›¤›, mükelleflerin vergilendirmeye iliﬂkin ödevlerini yerine getirmede geliﬂen bilgi iﬂlem teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, h›zl›, ekonomik ve güvenilir bir ﬂekilde idareye intikalini sa¤lamak, vergi beyannamelerinin doldurulmas›ndaki hatalar›

V

* Vergi Denetmeni
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en aza indirerek mükellef ma¤duriyetini önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk iﬂlemlerini azaltarak iﬂ ve iﬂlemlerini kolaylaﬂt›rmak ve di¤er alanlarda mükellefe
daha iyi hizmet vermek amac›yla ebeyanname uygulamas›n› vergi mevzuat›m›za dahil etmiﬂtir.
E-beyanname uygulamas›n›n baﬂlad›¤› 2004 Ekim ay›nda 34 bin 534 adet
beyanname internet ortam›nda verilirken, bu rakam 2005’in ilk yar›s›nda 1
milyonu geçmiﬂtir (eriﬂim telepati.com). Aral›k 2006 itibariyle internet
arac›l›¤›yla toplam 38 milyon beyanname al›nm›ﬂt›r(sgb.gov.tr).
Aral›k 2006 itibariyle vergi beyannamelerinin internet üzerinden al›nma
oran›; Kurumlar Vergisinde yüzde
92,5’e, Gelir Vergisinde yüzde 70’e,
KDV de ise yüzde 80’e ulaﬂm›ﬂt›r.
Teknolojik at›l›m›yla “E-Devlet” ödülünü kazanan Maliye Bakanl›¤› bu uygulamas›yla 6.000 ton kâ¤›t (2,5 milyon Avro tutar›nda) tasarrufuna gitmiﬂ ve boﬂa ç›kan 1.200 memurunu
vergi denetimine yönlendirmiﬂtir(aksiyon.com.tr).
Mart 2007 tarihi itibariyle, ayl›k al›nan e-beyanname say›s› 3 milyonu aﬂm›ﬂ ve Ekim 2004’den bu tarihe kadar
al›nan e-beyanname say›s› 52 milyonu bulmuﬂtur(dunyagazetesi.com.tr).
Elektronik ortamda verilen beyanname say›s›n›n çok h›zl› bir ﬂekilde artt›¤› ve mükelleflerin Vergi ‹daresinin
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baﬂlatm›ﬂ oldu¤u e-beyanname uygulamas›na çok çabuk uyum sa¤lad›klar› görülmektedir. Maliye Bakanl›¤› da
Türkiye genelindeki tam otomasyonlu
vergi dairelerinin say›s›n› her geçen
gün art›rarak ve bu konudaki yasal
düzenlemeleri tamamlayarak, mükelleflerin bu uyumuna eﬂlik etmektedir.
Konuyla ilgili olarak en son yay›mlanan 18.10.2007 tarih ve 376 s›ra nolu
VUK Genel Tebli¤i ile gerçek usulde
vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin hiçbir hadle s›n›rl› kalmaks›z›n
y›ll›k gelir vergisi ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda
göndermeleri zorunlu hale getirilmiﬂtir. Sözkonusu genel tebli¤e ve e-beyanname hakk›ndaki di¤er yasal düzenlemelere makalenin aﬂa¤›daki bölümlerinde krolonojik s›rayla yer verilmiﬂtir.
B- E-BEYANNAME
UYGULAMASINA ‹L‹ﬁK‹N
OLARAK YAPILAN YASAL
DÜZENLEMELER :
1- 30.09.2004 Tarih ve 340 S›ra Nolu
VUK Genel Tebli¤i ‹le Yap›lan
Düzenleme :
Maliye Bakanl›¤›, Vergi Usul Kanununun 5228 say›l› Kanunla de¤iﬂik
mükerrer 257. maddesi marifetiyle,
vergi beyannamelerinin internet ortam›nda gönderilmesine izin vermeye
yetkili k›l›nm›ﬂt›r. Bakanl›k da vergi
dairelerinin iﬂ yo¤unlu¤unu azaltmak
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ve zaman kayb›n› en aza indirmek
için bu yetkisini çeﬂitli genel tebli¤ler
ve sirkülerle kullanm›ﬂt›r.
30.09.2004 tarih ve 340 s›ra nolu
VUK Genel Tebli¤i ile bu konudaki
ilk yasal düzenleme yap›lm›ﬂt›r. Sözkonusu genel tebli¤ ile;
- Sadece tam otomasyona geçmiﬂ vergi dairelerine internet ortam›nda beyanname verilebilece¤i,
- Uygulaman›n baﬂlang›ç aﬂamas›nda
sadece cari döneme ait beyannamelerin
elektronik ortamda gönderilebilece¤i,
- Bu nedenle kanuni verilme süresi
geçmiﬂ bulunan beyannameler ile düzeltme (ek olarak verilenler dahil) ve
piﬂmanl›k talebi içeren beyannamelerin ka¤›t ortam›nda verilmeye devam
edilece¤i, hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Ayn› genel tebli¤le aﬂa¤›daki beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine imkan tan›nm›ﬂt›r.
- (1 ve 2 nolu) Katma De¤er Vergisi
Beyannamesi,
- Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
(2a beyannamesi hariç),
- Muhtasar Beyanname,
- Damga Vergisi Beyannamesi,
- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi,
- Özel ‹letiﬂim Vergisi Beyannamesi,
- ﬁans Oyunlar› Vergisi Beyannamesi
- (01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) Y›ll›k Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi.
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Burada dikkati çeken hususlar; e-beyanname uygulamas›n›n ilk zamanlar›nda, yukar›da say›lan beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmelerinin ihtiyari olmas› ve kanuni verilme süreleri geçtikten sonra elektronik
ortamda gönderilememeleridir. Bu ihtiyarilik nedeniyle uygulaman›n baﬂlang›c›nda herhangi bir cezai müeyyide ortaya ç›kmam›ﬂt›r.
Bu düzenlemelerin yan› s›ra 340 s›ra
nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile;
- 3568 say›l› Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik
ve Yeminli Mali Müﬂavirlik Kanunu
uyar›nca ç›kar›lan tebli¤lere göre, aktif büyüklükleri ve net sat›ﬂ has›latlar›
belli bir tutar›n üzerinde olmas› nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunlulu¤unda bulunmayan mükelleflerin, tam otomasyona geçmiﬂ vergi dairelerine verilecek beyannamelerini elektronik ortamda kendileri veya meslek mensuplar› arac›l›¤› ile gönderebilecekleri,
- Aktif büyüklükleri veya net sat›ﬂ has›latlar› nedeniyle, beyannamelerini
meslek mensuplar›na imzalatmak zorunlulu¤u bulunan mükelleflerin de
tam otomasyona geçmiﬂ vergi dairelerine verilecek beyannamelerini yetki
alm›ﬂ meslek mensuplar› vas›tas›yla
gönderebilecekleri, hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
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2- 14.02.2005 Tarih ve 15 S›ra
Nolu VUK Sirküleri ‹le Yap›lan
Düzenleme:
Sözkonusu sirküyle, 340 s›ra nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inde
belirlenen esaslar çerçevesinde beyannamelerini elektronik ortamda
do¤rudan kendileri gönderebilecek
mükelleflere ilave olarak, 3568 say›l›
Kanun uyar›nca ç›kar›lan tebli¤lere
göre belirlenen aktif büyüklük ile net
sat›ﬂ tutar› ölçüleri ﬂart› aran›lmaks›z›n, aﬂa¤›da belirtilen mükelleflerin
de istemeleri halinde beyannamelerini
elektronik ortamda do¤rudan kendilerinin göndermelerine izin verilmiﬂtir.
a- Katma Bütçeli ‹dareler, ‹l Özel ‹dareleri, Belediyeler ve bunlara ba¤l› iktisadi iﬂletmeler, Kamu ‹ktisadi Teﬂebbüsleri, Devlet ve Kamu ‹ktisadi
Teﬂebbüsleri ‹ﬂtirakleri, Döner Sermayeli ‹ﬂletmeler, Özerk Kuruluﬂlar
ile Di¤er Kamu Kurumlar›,
b- Noterler,
c- Muhasebeye iliﬂkin iﬂlemleri, iﬂletmede ba¤›ml› olarak çal›ﬂan ve 3568
say›l› Kanuna göre ruhsat alm›ﬂ bulunan meslek mensuplar› taraf›ndan yerine getirilen mükellefler,
d- Herhangi bir hadde ve s›n›rlamaya
tabi olmaks›z›n, yeminli mali müﬂavirlerle tam tasdik sözleﬂmesi imzalam›ﬂ olan mükellefler.
Ayr›ca, bünyelerinde oluﬂturduklar›
bürolarda üyelerinin al›ﬂ ve sat›ﬂlar›na
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iliﬂkin belgelerin kay›tlar›n› tutan
meslek odalar›n›n basit usulde vergilendirilen mükelleflere ait beyanname, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri de uygun görülmüﬂtür.
Di¤er taraftan, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin istemeleri halinde, beyannamelerini 340 s›ra nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i
uyar›nca arac›l›k yetkisi alm›ﬂ meslek
mensuplar› vas›tas›yla da gönderebilece¤i tabiidir.
3- 03.03.2005 Tarih ve 346 S›ra
Nolu VUK Genel Tebli¤i ‹le
Yap›lan Düzenleme :
E-beyanname uygulamas› hakk›nda,
340 s›ra nolu tebli¤i takiben
03.03.2005 tarih ve 346 s›ra nolu
VUK Genel Tebli¤i yay›nlanm›ﬂt›r.
Sözkonusu tebli¤le baz› beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi
zorunlu hale getirilmiﬂtir.
Bu düzenlemeyle birlikte 31.12.2004
tarihi itibariyle aktif toplam› 200.000
YTL veya cirosu 400.000 YTL yi
aﬂan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek usulde vergilendirilen Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin y›ll›k beyannamelerini
ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri zorunlu
hale getirilmiﬂtir.
Bunun yan› s›ra; ﬂans oyunlar› vergisi, özel iletiﬂim vergisi ve özel tüke-
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tim vergisi mükelleflerinin bu beyannamelerini yukar›da belirtilen ﬂartlarla s›n›rl› olmaks›z›n elektronik ortamda göndermeleri zorunlu k›l›nm›ﬂt›r.
Sözkonusu tebli¤ler sonucunda aﬂa¤›daki s›n›fland›rma yap›labilmektedir.
Elektronik Ortamda Gönderilmesi
A-) Mecburi Olan Beyannameler
B-) ‹htiyari Olan Beyannameler
1- Aktif/ciro toplamlar› belli bir büyüklü¤ü 1- (A maddesinde belirtilenlerin
aﬂan gelir vergisi mükelleflerine ait Gelir haricinde kalan mükelleflere ait)
Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi
Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Beyannameleri
Geçici Vergi Beyannamesi
2- Aktif/ciro toplamlar› belli bir büyüklü¤ü 2- KDV Beyannamesi
aﬂan kurumlara ait Kurumlar Vergisi
3- Muhtasar Beyanname
Beyannamesi ve Geçici Vergi
Beyannameleri
4- Damga Vergisi Beyannamesi
3- ﬁans Oyunlar› Vergisi Beyannamesi
5- Banka Ve Sigorta Muameleleri
Vergisi Beyannamesi
4- Özel ‹letiﬂim Vergisi Beyannamesi
5- Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

346 s›ra nolu genel tebli¤ ile e-beyanname uygulamas›na iliﬂkin olarak bir emredici düzenleme getirilmiﬂtir. 340 s›ra nolu genel tebli¤le tamamen mükelleflerin ihtiyar›na b›rak›lan e-beyanname uygulamas›, tablonun “A” maddesinde
belirtilenler için art›k bir zorunlulu¤a dönüﬂmüﬂtür.
Bu mecburiyetin bir sonucu olarak, tablonun “A” maddesindeki beyannameleri kanuni süresinde elektronik ortamda göndermeyen mükellefler için Vergi
Usul Kanununun mükerrer 355. maddesindeki özel usulsüzlük cezas› uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu mükellefler ad›na, VUK nun 352/I-1. maddesi uyar›nca
kanuni süresinde vergi beyannamesi vermemek fiilinden dolay› usulsüzlük
cezas›n›n ayr›ca kesilece¤i tabiidir.
Zorunluluk kapsam›ndaki beyannamelerini yasal süreleri içerisinde elektronik
ortamda göndermeyen mükellefler, bu beyannamelerini daha sonra elektronik
ortamda de¤il de ka¤›t ortam›nda vermeye devam etmiﬂlerdir.
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4- 13. 10.2005 Tarih ve 351 S›ra
Nolu VUK Genel Tebli¤i ‹le Yap›lan
Düzenleme :
Tüm bu düzenlemelerden sonra,
21.07.2005 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere 5398 say›l› Kanunun
23/a maddesiyle Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesine; “Kanuni süresi geçtikten sonra kendili¤inden veya piﬂmanl›k talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fiﬂi
ve/veya ihbarnameler mükellef,vergi
sorumlusu veya bunlar ad›na beyannameleri gönderen yetkili kiﬂilere
elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fiﬂi ve/veya ihbarnamenin
muhatab›na tebli¤i yerine geçer” hükmü ilave edilmiﬂtir.
Sözkonusu de¤iﬂiklikle birlikte kanuni süresi geçtikten sonra da elektronik
ortamda beyanname gönderilmesine
imkan tan›nm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂiklik,
elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olmayan beyannamelere de ﬂamildir.
Bu düzenlemeye paralel olarak VUK
nun mükerrer 355. maddesine de
“Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas›
halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezas› beyannamenin kanuni
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sürenin sonundan baﬂlayarak elektronik ortamda 15 gün içerisinde verilmesi halinde 1/4 oran›nda bu sürenin
dolmas›n› takip eden 15 gün içerisinde verilmesi halinde ise 1/2 oran›nda
uygulan›r” hükmü ilave edilmiﬂtir.
Böylelikle mükelleflere daha avantajl› bir ceza uygulamas› getirilmiﬂtir.
Çünkü de¤iﬂiklikten önce, mükerrer
355. maddedeki ceza yüzde yüz oran›nda uygulan›yordu.
Bu kanun de¤iﬂikliklerini takiben
13.10.2005 tarih ve 351 s›ra nolu
VUK genel tebli¤i yay›mlanm›ﬂt›r.
Söz konusu tebli¤de; elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olan beyannamelerin, kanuni verilme süresini takip eden ilk veya ikinci 15 günlük
sürede yine elektronik ortamda gönderilmesi halinde indirimli ceza uygulamas›n›n geçerli oldu¤u, bu ek süreler geçtikten sonra elektronik ortamda/ka¤›t ortam›nda verilmesi ya
da bu ek süreler içerisinde ka¤›t ortam›nda verilmesi halinde özel usulsüzlük cezan›n tam olarak uygulanaca¤›
aç›klanm›ﬂt›r.
Zorunluluk kapsam›na girmeyen beyannamelerin ka¤›t ortam›nda veya
elektronik ortamda gönderilmesi serbest oldu¤undan, bu tür beyannameler
için ne süre k›s›tlamas› ne de özel
usulsüzlük cezas› uygulamas› vard›r.
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5- 01.02.2007 Tarih ve 367 S›ra Nolu VUK Genel Tebli¤i ‹le Yap›lan Düzenleme :
Maliye Bakanl›¤›’n›n yay›mlam›ﬂ oldu¤u 01.02.2007 tarih ve 367 s›ra nolu
VUK Genel Tebli¤i ile 346 s›ra nolu tebli¤de baz› de¤iﬂiklikler yapm›ﬂt›r.
Bu düzenlemeyle ;
- Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek usulde vergilendirilen
Gelir Vergisi mükelleflerinden; 31/12/2006 tarihi itibariyle aktif toplam›
50.000 Yeni Türk Liras›n› veya 2006 takvim y›l›na ait cirolar› toplam› 100.000
Yeni Türk Liras›n› aﬂan mükelleflerin Y›ll›k Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerini,
- Kurumlar Vergisi mükelleflerinin hiçbir hadle s›n›rl› olmaks›z›n Kurumlar
Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerini,
- ‹stanbul’da kurulu bulunan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› mükelleflerinin ise, Baﬂkanl›¤a vermeleri gereken ve elektronik ortamda verilebilen tüm vergi beyannamelerini, elektronik ortamda göndermeleri zorunlu hale
getirilmiﬂtir.
Yap›lan bu de¤iﬂikli¤e göre yukar›daki tablonun yeni hali ﬂu ﬂekilde olmaktad›r:
Elektronik Ortamda Verilmesi
A-) Mecburi Olan Beyannameler
B-) ‹htiyari Olan Beyannameler
1- Aktif/ciro toplamlar› belli bir büyüklü¤ü 1- (A maddesinde belirtilenlerin haricind
aﬂan gelir vergisi mükelleflerine ait Gelir
kalan gerçek kiﬂilere ait) Y›ll›k Gelir
Vergisi ve Geçici Vergi Beyannameleri
Vergisi ve Geçici Vergi Beyannameleri
2- Kurumlar Vergisi ve Kurum Geçici Vergi 2- KDV Beyannamesi
Beyannameleri
3- Muhtasar Beyanname
3- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Baﬂkanl›¤› mükelleflerinin Baﬂkanl›¤a
4- Damga Vergisi Beyannamesi
vermeleri gereken ve elektronik ortamda
verilebilen tüm vergi beyannameleri
5- Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergi
Beyannamesi
4- ﬁans Oyunlar› Vergisi Beyannamesi
5- Özel ‹letiﬂim Vergisi Beyannamesi
6- Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
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6- 01.03.2007 Tarih ve 368 S›ra
Nolu VUK Genel Tebli¤i ‹le
Yap›lan Düzenleme :
Bilindi¤i üzere, vergi beyannamelerinin ilgili kanunlar›nda belirlenen sürelerde verilmesi esast›r. Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannamenin
eksik ve/veya hatal› oldu¤u hallerde,
mükellef taraf›ndan kanuni süre geçmeden veya kanuni süre geçtikten
sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette yeni bir beyanname
verilmesi mümkündür. Di¤er taraftan,
beyannamenin kanuni süresi içinde
verilmeyerek bu süre geçtikten sonra
verilmesi ve yine bu ﬂekilde verilmiﬂ
olan beyannamede yer alan hata
ve/veya eksikliklerin giderilmesi
amac›yla yeni beyanname verilmesi
söz konusu olabilmektedir.
Uygulamada kanuni süresi içerisinde
veya kanuni süresi geçtikten sonra verilmiﬂ olan ilk beyannamelerde yer
alan hata ve/veya eksiklikleri düzeltmek amac›yla verilen beyannameler
kimi zaman yaln›zca ilk beyannameye
ek olacak ﬂekilde “ek beyanname”
olarak, kimi zaman da ilk beyan› kapsayacak ﬂekilde “düzeltme beyannamesi” olarak verilebilmektedir.
Maliye Bakanl›¤›, ayn› iﬂleve sahip
olan ek beyanname/düzeltme beyannamesi ayr›m›n› ortadan kald›rmak
amac›yla 368 s›ra nolu VUK genel
tebli¤ini yay›mlam›ﬂt›r.
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Sözkonusu tebli¤de; “Mükelleflere
daha iyi hizmet verilebilmesi ve gerçek vergi matrah› üzerinden gerekli
tarhiyat›n yap›labilmesi için, daha önce verilmiﬂ bulunan beyanname veya
beyannamelerdeki hata ve/veya eksikliklere iliﬂkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri de kapsayacak ﬂekilde verilmesi
uygun görülmüﬂtür.” aç›klamas›na
yer verilmiﬂtir.
Vergi ‹daresi, düzeltme beyannamesini ek beyannameye tercih ederek uygulamadaki ikili¤i ortadan kald›rm›ﬂt›r. Mükellefler taraf›ndan verilecek
söz konusu düzeltme beyannamelerinin, önceki beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmamas› halinde; Vergi Usul
Kanununun 352/II-7. maddesine göre
usulsüzlük cezas›n›n uygulanaca¤›
ayr›ca belirtilmiﬂtir.
Ayn› tebli¤le; “elektronik ortamda
gönderilmiﬂ olan beyannamelere iliﬂkin olarak verilecek düzeltme beyannamelerinin de elektronik ortamda
gönderilmesinin mecburi oldu¤u” hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Sözkonusu düzenlemeyle;
1- Elektronik ortamda gönderilme
mecburiyeti bulunan beyannamelere
ait düzeltme beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi,
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2- Elektronik ortamda gönderilme
mecburiyeti bulunmamas›na ra¤men
ihtiyari olarak internet ortam›nda gönderilmiﬂ olan beyannamelere iliﬂkin
düzeltme beyannamelerinin de elektronik ortamda gönderilmesi, zorunlu
hale gelmiﬂtir.
Elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olan düzeltme beyannamesinin
elden ya da posta vas›tas›yla ka¤›t ortam›nda verilmesi halinde, Vergi Usul
Kanununun mükerrer 355. maddesine
göre özel usulsüzlük cezas› uygulanacakt›r.
Bu tebli¤e göre; daha önce ka¤›t ortam›nda verilmiﬂ olan beyannamelere
iliﬂkin düzeltme beyannamelerinin
elektronik ortamda gönderilmesi
mümkün de¤ildir. Bu tür beyannameler yine ka¤›t ortam›nda verilmeye devam edilecektir.
Daha önce verilen beyannamedeki
bilgileri kapsayacak ve beyan› art›r›c›
verilen beyannamelerde, bir önce verilen tahakkukun fark› kadar bir tahakkuk fiﬂi düzenlenmektedir. Beyan›
azalt›c› olarak verilen beyannameler
ise elektronik ortamda kabul edilmekte ve sadece damga vergisinden oluﬂan tahakkuk fiﬂi kesilmekte olup bu
tür beyannamelerin düzeltme iﬂlemleri ba¤l› olunan vergi dairelerince yap›lmaktad›r.
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Örnek: 2006 cirosu 170.000 YTL
olan Bay (A), Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesini 6 Nisan 2007 tarihinde
ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine (piﬂmanl›k talepli olarak) elektronik ortamda göndermiﬂtir. Mükellef 2006
y›l›nda düzenlemiﬂ oldu¤u iki adet has›lat faturas›n› beyan etmedi¤ini fark
ederek, düzeltme beyannamesi tanzim
etmiﬂtir. Mükellef, yeni durumu gösteren beyannamesini, 25 Nisan 2007
tarihinde (piﬂmanl›k talepli olarak)
ka¤›t ortam›nda vergi dairesine ibraz
etmiﬂtir.
Bu durumda Bay (A) ad›na aﬂa¤›daki
cezalar›n kesilmesi gerekmektedir:
1- Yasal süresi içerisinde elektronik
ortamda beyanname verme mecburiyetine uymad›¤› için, VUK nun mükerrer 355. maddesine istinaden
(1.390/2=) 695 YTL özel usulsüzlük
cezas› (Mükellef, y›ll›k beyannamesini ikinci 15 günlük sürede gönderdi¤i
için ceza yüzde 50 oran›nda uygulanm›ﬂt›r.),
2- Vergi beyannamelerini kanuni süresinde vermemek fiilinden dolay›
VUK nun 352/I-1. maddesi gere¤ince
49 YTL usulsüzlük cezas›,
3- Elektronik ortamda düzeltme beyannamesi verme mecburiyetine uymad›¤› için, VUK nun mükerrer 355.
maddesine istinaden 1.390 YTL özel
usulsüzlük cezas›
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7- 13.03.2007 Tarih ve 26 S›ra
Nolu VUK Sirküleri ‹le Yap›lan
Düzenleme:
Bilindi¤i üzere beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye irad›ndan
ibaret olan mükellefler istemeleri halinde y›ll›k gelir vergisi beyannamelerini, arac›l›k yetkisi alm›ﬂ 3568 say›l›
Kanuna göre meslek mensubu say›lan
kiﬂiler eliyle gönderebilmektedirler.
Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul
sermaye irad›ndan ibaret olan mükelleflerin, bu sirkülerin yay›m› tarihinden itibaren y›ll›k gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda arac›s›z olarak do¤rudan göndermelerine
olanak tan›nm›ﬂt›r.
8- 28.06.2007 Tarih ve 373 S›ra
Nolu VUK Genel Tebli¤i ‹le
Yap›lan Düzenleme:
Elektronik beyanname uygulamas›n›n
yayg›nlaﬂt›r›lmas› amac›yla Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi mükelleflerine, hiçbir hadle s›n›rl› olmaks›z›n Haziran 2007 döneminden itibaren Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi/Sigorta Muameleleri Vergisi) Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
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9- 18.10.2007 Tarih ve 376 S›ra
Nolu VUK Genel Tebli¤i ‹le
Yap›lan Düzenleme :
Maliye Bakanl›¤› yay›mlam›ﬂ oldu¤u
bu son tebli¤le, elektronik ortamda
gönderilmesi zorunlu olan beyannamelerin kapsam›n› geniﬂletmiﬂtir. Söz
konusu düzenlemeyle;
a- Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinin,
hiç bir hadle s›n›rl› olmaks›z›n Y›ll›k Gelir Vergisi ve (2008 y›l›n›n birinci dönemine ait beyannamelerden
baﬂlamak üzere) Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri zorunlu hale getirilmiﬂtir.
b- Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,
hiçbir hadle s›n›rl› olmaks›z›n Muhtasar ve Katma De¤er Vergisi Beyannamelerini (Ekim dönemine ait beyannamelerden baﬂlamak üzere) elektronik ortamda göndermeleri zorunlu
hale getirilmiﬂtir.
c- Mal Müdürlüklerinin (ba¤l› vergi
daireleri müdürlüklerinin) otomasyona geçme çal›ﬂmalar› devam etti¤inden, mal müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebli¤ ve daha önceki tebli¤lerle getirilmiﬂ olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunlulu¤u, ba¤l› vergi dairelerinin otomasyo-
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na geçti¤inin Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n internet sitesinden (www.gib.gov.tr) duyurulmas›n› izleyen otuzuncu günden itibaren baﬂlayaca¤› hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Vergi ‹daresinin bu düzenlemesi sonucunda; Damga Vergisi Beyannamesi,
Basit Usulde Vergilendirilenler ile Gayrimenkul Sermaye ‹rad› sahiplerine ait
Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannameleri haricinde kalan tüm beyannamelerin, elektronik ortamda gönderilmesi mecburi hale getirilmiﬂtir.
Buna göre yukar›daki tablonun son hali ﬂöyle olmaktad›r:
Elektronik Ortamda Verilmesi
A-) Mecburi Olan Beyannameler
B-) ‹htiyari Olan Beyannameler
1- Ticari,zirai ve mesleki faaliyetlerinden 1- Damga Vergisi Beyannamesi
dolay› gerçek usulde vergilendirilen gelir
vergisi mükelleflerine ait Y›ll›k Gelir Vergisi 2- Gayri Menkul Sermaye ‹rad› sahipler
ait Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi
ve Geçici Vergi Beyannameleri
2- Kurumlar Vergisi ve Kurum Geçici Vergi 3-Basit Usülde vergilendirilenlere
Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi
Beyannameleri
3- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Baﬂkanl›¤›
mükelleflerinin
Baﬂkanl›¤a
vermeleri gereken ve elektronik ortamda
verilebilen tüm vergi beyannameleri
4- ﬁans Oyunlar› Vergisi Beyannamesi
5- Özel ‹letiﬂim Vergisi Beyannamesi
6- Hizmet Vergisi Beyannamesi
7- Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
8- KDV Beyannamesi
9- Muhtasar Beyanname
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C- SONUÇ:

KAYNAKÇA

Bilgi iﬂlem teknolojilerindeki baﬂ
döndürücü de¤iﬂimin do¤al bir sonucu olan e-beyanname uygulamas›
01.10.2004 tarihinden itibaren mevzuat›m›zdaki yerini alm›ﬂt›r. Vergi
‹daresi, vergi dairelerindeki ka¤›t ortam›nda beyanname kabul etmekten
kaynaklanan yo¤unluk ve y›¤›lmalar›
önleyerek personelini daha etkin ve
verimli yerlerde istihdam etmek ve
böylece personelinden optimum fayday› elde etmek amac›yla bu uygulamay› hayata geçirmiﬂtir.

- T.C. Yasalar, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu, Ankara

Gönderilen elektronik beyannamelerin, toplam beyannameler içindeki pay› gün geçtikçe artmaktad›r. Bu art›ﬂlar, Vergi ‹daresinin amac›na ulaﬂt›¤›n› göstermektedir. Vergi ‹daresi de ebeyanname uygulamas›n›n etkinli¤ini
art›rmak amac›yla bu konudaki yasal
altyap›y› tamamlamaya çal›ﬂmaktad›r.
Bu çal›ﬂmalar›n sonuncusu olan 376
s›ra nolu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤ine ve di¤er yasal düzenlemelere makalemizde ayr›nt›l› olarak yer
verilmiﬂtir.

- T.C. Yasalar, 373s›ra nolu VUK Genel
Tebli¤i (28.06.2007), Ankara
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- T.C. Yasalar, 340 s›ra nolu VUK Genel
Tebli¤i (30.09.2004), Ankara
- T.C. Yasalar, 346 s›ra nolu VUK Genel
Tebli¤i (03.03.2005) , Ankara
- T.C. Yasalar, 351 s›ra nolu VUK Genel
Tebli¤i(13.10.2005), Ankara
- T.C. Yasalar, 367 s›ra nolu VUK Genel
Tebli¤i (01.02.2007), Ankara
- T.C. Yasalar, 368s›ra nolu VUK Genel
Tebli¤i (01.03.2007), Ankara

- T.C. Yasalar, 376 s›ra nolu VUK Genel
Tebli¤i (18.10.2007), Ankara
- T.C. Yasalar, 15 s›ra nolu VUK Sirküleri (14.02.2005), Ankara
- T.C. Yasalar, 26 s›ra nolu VUK Sirküleri (13.03.2007 ), Ankara
- www.aksiyon.com.tr
- www.dunyagazetesi.com.tr
- www.telepati.com.tr
- www.sgb.gov.tr
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TÜRK‹YE’DE SON 10 YILDA BA⁄IMSIZ
DENET‹M ALANINDA YAPILAN
ARAﬁTIRMALAR: L‹TERATÜR
TARAMASI*
10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN
TURKEY: A LITERATURE REVIEW
Prof.Dr. Seval Kardeﬂ SEL‹MO⁄LU*
Doç.Dr. ﬁaban UZAY**

ÖZ
al›ﬂman›n as›l amac›, Türkiye’de 1995–2006 y›llar› aras›nda ba¤›ms›z
denetim alan›nda yay›nlanan makale ve bildirilerde, ba¤›ms›z denetimin
hangi konular›n›n ne ölçüde incelendi¤inin saptanmas›d›r. Çal›ﬂmada,
konu endeksi d›ﬂ›nda, yazarlar›n unvan›, yay›nlanan dergiler ve ilgili dönemde
yurtd›ﬂ›nda yap›lan yay›nlara iliﬂkin analizlere de yer verilmiﬂtir. Bu amaçla,
310 çal›ﬂma analiz edilmiﬂ ve ba¤›ms›z denetimle ilgili üst ve alt konu baﬂl›klar›na da¤›t›larak, araﬂt›rmac›lara ayr›ca bir veri taban› da sunulmuﬂtur. Çal›ﬂmam›zda ulaﬂ›lan sonuçlar ﬂöyledir: a) Analiz edilen dönemde Türkiye’de
araﬂt›rma konular› yo¤un olarak, ba¤›ms›z denetim mesle¤ini tan›t›c› yönde olmuﬂtur. Meslek ahlak›, hile denetimi, iç kontrol ve iç denetim, elektronik ortamda denetim gibi konular yo¤un olarak incelenmiﬂtir. b) Baz› denetim alt
baﬂl›klar› (denetim planlamas›, denetim kan›tlar› gibi) çok az incelenmiﬂ, baz›
alt baﬂl›klarda (e-ticaret ve denetim, grup ﬂirketlerde denetim gibi) ise hiç bir

Ç

* Bu çal›ﬂma 8–9 Mart 2007 tarihinde Edirne’de yap›lan Uluslararas› 1. Balkan Ülkeleri Muhasebe
ve Denetim konferans›nda ‹ngilizce olarak sunulmuﬂtur.
* Anadolu Üniversitesi ‹‹BF ‹ﬂletme bölümü
** Erciyes Üniversitesi ‹‹BF ‹ﬂletme Bölümü
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araﬂt›rmaya rastlan›lmam›ﬂt›r, c)
Araﬂt›rmalar a¤›rl›kl› olarak akademisyenlerce gerçekleﬂtirilmiﬂ ve uygulama araﬂt›rmas›ndan daha çok derleme niteli¤inde olmuﬂtur. Ba¤›ms›z
denetim alan›ndaki çal›ﬂmalar çeﬂitli
dergilerde da¤›n›k olarak yer almaktad›r. Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i taraf›ndan sürekli bir dergi yay›nlanmas›n›n yararl› olaca¤› düﬂünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de ba¤›ms›z denetim, Literatür taramas›.
ABSTRACT
This presentation aims to make a literature review of the auditing discipline and so determine which specific issues of auditing have been studied in
Turkey between 1995-2006. The literature review has been made not only
based on the areas of study in auditing
but also based on authors’ statuses,
national journals, and publications in
foreign countries. A total of 310 studies have been reviewed. These studies
have been classified according to main titles and sub-titles so as to provide
a data base with researchers. The
conclusions can be summarized as
follows: a) Studies made so far have
mostly aimed to introduce the profession of auditing in Turkey rather than
to tackle issues of the profession in
some detail. More than other issues,
researchers have written on professional ethics, fraud auditing, internal
control and internal auditing, compu-
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terized auditing. b) Researchers have
not written extensively on some subtitles (such as auditing planning, auditing evidence) whereas there has been
no work on some other sub-titles
(such as e-business and auditing, auditing of group businesses). c) Most
publications have been done by academics, and these publications have
focused on theory rather than practical application or testing a theory with
such methods as questionnaire. Publications on auditing appeared in various journals in Turkey, that is, there is
not any journal tailored to the needs
of the auditing professionals. Therefore we suggest that a periodical should be published in Turkey by the “Independent Auditing Association.
Keywords: Auditing in Turkey, Literature review.
1. G‹R‹ﬁ
Türkiye sanayi toplumu aﬂamas›n› tamamlayarak bilgi toplumu olma evresine geçmiﬂ bulunmaktad›r. Bilgiyi
daha iyi kullanmak, de¤er yaratabilmek için gereklidir. Bilgiden yararlanmay› bilmek, 21. yüzy›l›n en büyük rekabet stratejisi olarak gösterilmektedir. Türkiye’de bilimsel çal›ﬂmalarda, Türkçe veri tabanlar›n›n yeterli olmamas›, her sahada literatür çal›ﬂmas›n›n bulunmamas› gibi nedenlerle, araﬂt›rmac›lar›n en k›sa zamanda bilgiye ulaﬂmalar› güç olmaktad›r.
Bundan dolay›, araﬂt›rmac›lar›n yapacaklar› çal›ﬂmalara iliﬂkin olarak daha
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önce yap›lm›ﬂ olan benzer çal›ﬂmalardan yeterince haberdar olamad›klar›
görülmektedir.1 Bu durum ülkemizdeki bilimsel geliﬂmeyi de olumsuz
etkilemektedir.
Bu çal›ﬂmada, Türkiye’de ba¤›ms›z
denetimle ilgili 1995-2006 döneminde yap›lan bilimsel çal›ﬂmalar çeﬂitli
aç›lardan s›n›fland›r›larak, analiz edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Türkiye’de ba¤›ms›z denetimle ilgili yasal düzenlemeler 1989 y›l›nda oluﬂturulmakla
birlikte, ba¤›ms›z denetimle ilgili ilk
uygulamalar›n 1970’li y›llarda baﬂlad›¤› görülmektedir . Son 10 y›ll›k dönemde ise dünya genelinde ba¤›ms›z
denetime ilgi, dolay›s›yla yap›lan
araﬂt›rmalarda art›ﬂ gözlenmektedir.
Bununla birlikte, Türkiye için, ba¤›ms›z denetimin hangi alt konu baﬂl›klar›n›n ne ölçüde incelendi¤i tam olarak
bilinememektedir. Dolay›s›yla, baz›
çal›ﬂmalar birbirin tekrar› olurken,
çok önemli baz› konular hiç incelenmemiﬂ olabilmektedir.
Çal›ﬂmam›z›n as›l amac›; 1995- 2006
y›llar› aras›nda Türkiye’de gerçekleﬂtirilen ba¤›ms›z denetim ile ilgili çal›ﬂmalarda (makale ve bildirilerde),

ba¤›ms›z denetimin hangi konular›n›n
ne ölçüde incelendi¤inin saptanmas›d›r. Bu amaçla haz›rlayaca¤›m›z ba¤›ms›z denetimle ilgili üst ve alt ve
konu baﬂl›klar›ndan oluﬂan tabloya,
incelenen çal›ﬂmalar›n da¤›l›m›n› da
yaparak, araﬂt›rmac›lara bir veri taban› sunmak da çal›ﬂman›n di¤er bir
amac›d›r. Ayr›ca konu endeksi d›ﬂ›nda, yazarlar›n unvan›, yay›nlayan dergi endeksi gibi çeﬂitli analizlerle, ba¤›ms›z denetim konusunda baz› saptamalar ve de¤erlendirmeler yap›lmaya
da çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Böylece, “Bilim farkl› düﬂüncelerle de¤iﬂir, tekrarlarla de¤il” sözünün ülkemiz için gerçekleﬂtirilmesine bu çal›ﬂman›n azda olsa katk› sa¤lamas› ümit edilmektedir.
2. ARAﬁTIRMANIN
METODOLOJ‹S‹
Çal›ﬂma amac›m›za göre, Türkçe literatürde benzer bir araﬂt›rma (Özkan,2005) taraf›ndan pazarlama bilimi
ile ilgili olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir2.
Muhasebe bilimi ile ilgili olarak ise
(Yüce ve Mu¤an,1996) çal›ﬂmas› ise
k›smen benzerlik göstermektedir 3.
Çal›ﬂman›n s›n›rlar› ﬂöyledir; 19952006 döneminde gerçekleﬂtirilen (ya-

1 Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i, “Ba¤›ms›z Denetim Sektörü Raporu”, Türkiye ‹ktisat Kongresi, 2004, s.1.
2 Öznur ÖZKAN, “Uluslararas› Pazarlama Alan›nda Yap›lan Araﬂt›rmalar›n Kategorik De¤erlendirilmesi: 1995-2005 Y›llar› Aras› Literatür Taramas›”, 10. Ulusal Pazarlama Kongresi, Uluslararas› Pazarlama
Bildiri Kitab›, Do¤u Akdeniz Üniversitesi, ‹ﬂletme ve Ekonomi Fakültesi, Gazima¤usa, Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti. 16-19 Kas›m 2005.
3 Ayﬂe YÜCE ve Can ﬁ›mga MU⁄AN, “Dünyada ve Türkiye’de 1990 – 1995 Aras› Yap›lan Muhasebe
Doktora Tezlerinin Analizi ve Öneriler”, Türkiye XV. Muhasebe E¤itimi Sempozyumu, Süleyman
Demirel Üniversitesi, ‹.‹.B.F., 13-17 Kas›m 1996.
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y›nlanan) ba¤›ms›z denetimle ilgili makale ve bildiriler incelemeye esas al›nm›ﬂt›r. Yay›nlanan kitaplar, raporlar, tezler, gazete yaz›lar›, röportajlar çal›ﬂma
kapsam›na al›nmam›ﬂt›r. Bu amaçla muhasebe ve denetimle ilgili yaz›lar› yay›nlayan baﬂl›ca dergilerin söz konusu dönemde ulaﬂ›lan say›lar› titiz bir ﬂekilde incelenmiﬂ, anahtar kelimeler ve yaz› metninden, ba¤›ms›z denetimi do¤rudan veya önemli ölçüde ilgilendiren, ba¤›ms›z denetim alan›na katk› sa¤lam›ﬂ
bilimsel de¤eri olan toplam 310 çal›ﬂma seçilmiﬂtir. As›l olarak bas›l› dergi ve
bildiri kitapç›klar› incelenmekle birlikte az say›da e- dergi (e- yaklaﬂ›m, activefinans gibi) de analiz edilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›z, do¤al olarak bir bibliyografya
denemesidir. Çünkü az say›da da olsa ulaﬂamad›¤›m›z çal›ﬂmalar bulunabilir.
‹ncelenen çal›ﬂmalar›n denetim konular› itibariyle da¤›l›m›nda, üst ve alt konu
baﬂl›klar›n›n oluﬂturulmas›nda, (Arens, Elderve Beasley, 2005)4 baﬂta olmak
üzere ba¤›ms›z denetim konusunda yay›nlanm›ﬂ bir çok kitab›n plan› incelenmiﬂtir. Ayr›nt›l› bir ﬂekilde oluﬂturulan alt baﬂl›klara, incelenen çal›ﬂmalar iﬂaretlenmiﬂtir. Çal›ﬂma tamamland›¤›nda, hiçbir çal›ﬂman›n yap›lmad›¤› alt baﬂl›klar, plandan ç›kart›lm›ﬂ, böylece Tablo 1, son halini alm›ﬂt›r.
3. BULGULAR
1995-2006 dönemine iliﬂkin olarak ulaﬂ›lan toplam 310 çal›ﬂman›n y›llar itibariyle da¤›l›m› ﬁekil 1’de sunulmuﬂ olup, araﬂt›rmac›lar›n ba¤›ms›z denetime
olan ilgisinin artmakta oldu¤u görülmektedir. Özellikle bu ilgi 2002 ve 2003
y›llarda en üst düzeye ç›km›ﬂt›r. Söz konusu y›llar, Enron, Worldcom, Parmalat gibi dünya genelinde finansal skandallar›n yaﬂand›¤› ve bu skandallar›n sonucunda ba¤›ms›z denetimle ilgili baz› kurallarda önemli de¤iﬂikliklerin yaﬂand›¤› dönemlerdir.
ﬁeki l 1: Makale Say›lar›n›n Y›llara Göre Da¤›l›m›
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4 Alvin A. ARENS, Randal J. ELDER, Mark S. BEASLEY, Auditing and Assurance Services, An
Integrated Approach, Tenth Edition, 2005.
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Çal›ﬂma kapsam›nda incelenen 310 makale ve bildirinin ba¤›ms›z denetimin
üst ve alt konu baﬂl›klar› itibariyle da¤›l›m› ise Tablo 1’de sunulmuﬂtur.
Tablo 1: ‹ncelenen Makalelerin Konu Baﬂl›klar›na Göre S›n›fland›r›lmas›
KONU BAﬁLIKLARI
I) DENET‹M MESLE⁄‹
1. Denetim Talebi ve Di¤er Benzer Hizmetler
a) De netimin Tan›m› ve Türleri
b) Kamunun Ayd›nlat›l mas› ‹lkesi ve Ba¤›ms›z Denetim
c) De netim ve Muha sebe Mesle¤i
d) Denetim ve Yeminli Mali Müﬂavirlik Mesle¤i
e) De netim Mesle¤inin Yararl ar›
f) Ba¤›ms›z Denetçi – ‹ç Denetçi ‹liﬂkisi
g) Denetim Komitesi ile ‹liﬂk iler
2. Denetim Mesle¤i
a) Türkiye’de Deneti m Mesle¤inin Geliﬂimi, Sorunlar›, Önerile r ve Beklentiler
b) Türkiye’de Denetim Firmala r› ve Denetçiler
c) Türkiye’de Deneti me Yönelik Yasal Kurallar
d) Uluslar aras› Denetim Standa rtlar› ve Türkiye’de Uygulanmas›
e) Ka lite Kontrol ‹nc ele meleri
f) Di¤er Ülkelerde Muhasebe Denetim Mesle¤i ve Standartlar›
g) Denetçi E¤itimi, Sempozyum ve Kongreler
3. Denetime Tabi Kuruluﬂlar
a) Sermaye Piyasas› Kanununa Ta bi Kuruluﬂla rda Deneti m
b) Ba nkalar ve Finans Kuruluﬂlar›nda Deneti m
c) Di¤er Kuruluﬂlarda (Vak›f, Dernek, Kooper atif, Siyasal Parti vb.) Deneti m
d) KOB‹’lerin Denetimi
4. Denetim Raporlar›
5. Mesle k Ahlak›
a) Meslek Ahlak Kurallar›, Beklentiler, Sorunlar ve Uygulama Örnekleri
b) Denetçi Ba¤›ms›zl›¤›
c) Disiplin Cezalar›
6. Denetçinin Yasal Sorumlulu¤u
II ) DENET‹M SÜREC‹
7. Denetim Hedefleri ve Sorumluluklar ›
a) De netçinin Yetki ve Sorumluluklar›
8. Denetim Kan›tlar›
a) Çal›ﬂma Ka¤›tlar›
b) Kan›tla r›n Güvenilirli¤i
9. Denetim Planlamas› ve Analitik Yöntemler
a) Müﬂteri ‹ﬂletme Riskini De¤erleme (Risk Odakl› Denetim)
b) Ana litik Yöntemler ve Türleri
c) De netim Anlaﬂma s›n›n Yap›lmas›
10. Önemlilik ve Risk
a) De netimde Önemlilik
b) Denetim Riski
11. ‹ç Kontrol ve Kont rol Riski
a) ‹ç Kontrol de¤erle ndirme ve Kontrol Riski
b) Kontrol Testl eri
12. Denetim Örneklemesi
13. Hil e Denetimi
a) Hile Denetimi ve Türleri
b) Hileli Finansal Raporlama
c) Hile Koﬂullar›
d) Hile Riski De¤erleme
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e) Hile karﬂ›s›nda Ba¤›ms›z Denetçinin Tutumu ve Sorumlulu¤u
f) Adli Muhasebecilik (Forensic Accounting)
14. Denetim Süreci Üzerine Bilgi Teknolojilerinin Etkisi
a) Elektronik Ortamda Muhasebe Deneti mi
b) Bilgisa yar Suçlar› ve Denetim Yöntemleri
c) De netim Teknolojisi
15. Genel Olarak Denetim Plan› ve De netim Program›
a) Do¤rulama Tekni¤i
b) Muhase be Tahminlerinin Deneti mi
III) ‹ﬁLEM DÖNGÜLER‹N‹N (MAL‹ TABLO HESAPLARININ)
DENET‹M‹
a) Sat›ﬂ ve Tahs ilat Döngüsü
b) Sat› n Alma ve Ödeme Döngüsü
c) Stok ve Üreti m Döngüsü
d) Nakit Bakiyelerinin Denetimi
IV) DENET‹M ÇALIﬁMALARININ TAMAMLANMASI VE
RAPORLAMA
16. Denetim Çal›ﬂmalar›n›n Tamamlanmas›
a) Yönetimden Teyit Mektubu Al› nmas›
b) ‹ﬂletme nin Süreklili ¤i Varsay›m›n›n Geçerlili¤ini ‹nceleme
c) Bilanço Tarihinde n Sonra Ortaya Ç›ka n Olaylar
d) Tam Aç›klama Kavram›na Uyulma s› (Firmalarca Yap›lan Aç›klamalar)
17. Denetim Raporlar›
a) Raporlama Standartlar›
b) Denetim Raporunu Yay›nlama
c) De netim Görüﬂleri
V) ‹Ç, FAAL‹YET VE KAMU DENET‹M‹
18. ‹ç Denetim
a) ‹ç Denetim Tan›m› ve Özellikleri
b) Türkiye’de ‹ﬂletmelerde ‹ç Kontrol ve ‹ç Denetim
c) Bankalarda ve Arac› Kurumlarda ‹ç Deneti m
d) ‹ç Deneti min Gelece¤i ve ‹ ç Denetimde Yeni Yaklaﬂ›mlar
e) ‹ç Denetimin D›ﬂar›dan Sa¤la nma s› (Outsourcing)
f) Baﬂka Ülkelerde ‹ç Denetim Mesle¤i
19. Faaliyet Denetimi
20. Kamu Denetimi
21. Yeminli Mali Müﬂavir (YMM)’ler Taraf›ndan Gerçe kleﬂtirilen Tasdik
Denetimi
a) YMM’lerin Sorumluluklar›
b) Türkiye’de YMM’lik Mesle¤i
c) YMM’lik Mesle¤inde Etik
d) YMM’lik Sözleﬂmeleri
e) YMM’lerin Mesleki Sorumluluk Sigortas›
VI) DENET‹MDE GÜNCEL KONULAR
a) Enron
b) Sarbanes & Oxley Yasas› ve Etkileri
c) Ka mu Göze tim Kurulu
d) Çe vre Dene timi (Sosyal Denetim)
Toplam
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Tablo 1’i üst baﬂl›klar itibariyle analiz edersek, incelenen çal›ﬂmalar›n da¤›l›
m› aﬂa¤›daki gibi gerçekleﬂmiﬂtir:
“Denetim Mesle¤i” ile ilgili çal›ﬂmalar

: % 48

“Denetim Süreci” ile ilgili çal›ﬂmalar

: % 26

“‹ﬂlem Döngülerinin Denetimi” ile ilgili çal›ﬂmalar

:% 2

“Denetimin Tamamlanmas› ve Raporlama” ile ilgili çal›ﬂmalar : % 3
“‹ç, Faaliyet ve Kamu Denetimi” ile ilgili çal›ﬂmalar

: % 14

“Denetimde Güncel Konular” ile ilgili çal›ﬂmalar

:%

Toplam

7

:%100

Söz konusu oranlar› yorumlarsak; Türkiye’de ba¤›ms›z denetimle 1995 y›l›ndan günümüze kadar incelenen çal›ﬂmalar›n yaklaﬂ›k yar›s› denetim mesle¤ini tan›t›c› yönde gerçekleﬂmiﬂtir. Önemli ölçüde incelenen alanlar; meslek ahlak›, hile denetimi, iç kontrol –iç denetim ve elektronik (bilgisayar) ortam›nda
denetim konular› olmuﬂtur. Denetim örneklemesi, iﬂlem döngülerinin (mali
tablo hesaplar›n›n) denetimi, denetim kan›tlar›, denetim planlamas›, denetim
çal›ﬂmalar›n›n tamamlanmas› ve raporlama, faaliyet denetimi konular› çok az
say›da araﬂt›rmac› taraf›ndan ele al›nm›ﬂt›r.
Ba¤›ms›z denetim kitaplar›nda yer alan baz› ortak konular ise Türkiye’de bu
dönemde hiçbir araﬂt›rmaya konu olmam›ﬂt›r. Bunlar:
- Denetim hedeflerinin oluﬂturulmas›,
- Kan›t türleri,
- Müﬂteri kabulü ve iﬂletmeyi tan›ma,
- Yasal olmayan eylemler,
- Maddi do¤ruluk testleri,
- Denetim program›n›n tasarlanmas›,
- Personel ve ücret döngüsü,
- Kaynak elde etme ve geri ödeme döngüsü,
- Ara mali tablolar ve özel denetim çal›ﬂmalar›nda raporlama,
- Denetim komitesi ve yönetimle iletiﬂim,
- E- ticaret ve denetim,
- Denetimde beklenti boﬂlu¤u (uçurumu),
- Holdinglerde veya grup ﬂirketlerde denetim gibi.
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Türkiye’de araﬂt›rmac›lar›n, denetime
iliﬂkin güncel konular› yak›ndan izledikleri ve inceledikleri saptanm›ﬂt›r.
Özellikle Dünya genelinde ba¤›ms›z
denetimle ilgili yasal düzenlemelerde
de¤iﬂikliklere yol açan “Enron” finansal skandal› ve 2002 y›l›nda ABD’de
kabul edilen “Sarbanes – Oxley Act”
(SOA) Türkiye’de de araﬂt›rmac›lar›n
dikkatini çekmiﬂ olup, bu konularda
18 çal›ﬂma (makale ve tercüme olmak
üzere) yay›nlanm›ﬂt›r. Ancak, bu say›n›n yeterli oldu¤u söylenemez. SOA’n›n getirdi¤i düzenlemeler hakk›nda, örne¤in; “‹ç Kontrol Üzerine Raporlama”, “Kurumsallaﬂma ve Denetim” gibi güncel konulara iliﬂkin çal›ﬂmaya rastlan›lmam›ﬂt›r.
‹ncelenen çal›ﬂmalarla ilgili yap›lan
di¤er analiz sonuçlar› ise ﬂöyledir:
a) Çal›ﬂmalar›n Yay›nlara Da¤›l›m›:
‹ncelenen 310 çal›ﬂman›n 85’i bildiri,
geri kalan 225 adedi ise makale olarak
yay›nlanm›ﬂt›r. Ba¤›ms›z denetimle
ilgili sunulan toplam 85 bildirinin,
sempozyum ve konferanslara da¤›l›m›
ﬂöyle olmuﬂtur:
33 adet Türkiye Muhasebe Denetimi
Sempozyumlar›’nda
26 adet Türkiye Muhasebe Kongreleri’nde
9 adet MÖDAV - Uluslararas› Muhasebe Konferanslar›’nda
7 adet Türkiye Muhasebe E¤itimi
Sempozyumlar›’nda
Eylül
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10 adet Di¤er Sempozyum ve Kongrelerde sunulmuﬂtur.
Toplam 85 adet
Bildiri say›s›ndaki art›ﬂta, 1997 y›l›ndan itibaren ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) taraf›ndan düzenlenen “Türkiye muhasebe denetimi Sempozyumlar›” ile, 15. kongreden itibaren Türkiye
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler
ve Yeminli Mali Müﬂavirler Odalar›
Birli¤i (TÜRMOB) taraf›ndan üstlenilen “Türkiye Muhasebe Kongreleri”nin önemli bir katk›s› söz konusudur.
Yay›nlanan 225 makalenin muhasebe
ile ilgili dergilere da¤›l›m› ise aﬂa¤›daki gibi olmuﬂtur.
33 adet Bak›ﬂ Dergisi
32 adet Fakülte ve Enstitü Dergileri
30 adet Mali Çözüm Dergisi
27 adet Yaklaﬂ›m Dergisi
26 adet MÖDAV – Muhasebe Bilim
Dünyas› Dergisi
24 adet MUFAD – Muhasebe ve Finansman Dergisi
19 adet Vergi Dünyas› / Vergi Sorunlar› Dergileri
6 adet Öneri Dergisi
4 adet MAUM - Analiz Dergisi
24 adet Di¤er Dergiler
Toplam 225 adet
Türkiye’de ba¤›ms›z denetim ile ilgili
çal›ﬂmalar baz› dergilerde yo¤unlaﬂ-
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makla birlikte, sadece ba¤›ms›z denetimle ilgili bir dergi bulunmamaktad›r. Türkiye’de uzun y›llard›r faaliyet
gösteren ve kendini; “ba¤›ms›z denetim mesle¤i ile ilgili hususlar›n ele
al›nd›¤› en geniﬂ platform olarak” tan›tan5, Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i taraf›ndan, hem akademisyenlerin hem
de uygulay›c›lar›n çal›ﬂmalar›n› yay›nlayabilece¤i “Ba¤›ms›z Denetim
Dergisi” yay›nlanmas› yararl› olacakt›r. Ayr›ca, Türkiye’de böyle bir dergiyi sürekli yaz›lar›yla destekleyecek
akademik ve uygulay›c› bir kesimin
oluﬂtu¤u da görülmektedir.
b) Çal›ﬂmalar›n Niteli¤i:
‹ncelenen 310 çal›ﬂman›n, 19’u (%6)
uygulamal› araﬂt›rma, 13’ü (%4)
tercüme ve geri kalan 278 adedi
(%90)’› ise teorik yani derleme niteli¤indedir. Sosyal bilimlerde uygulamal› araﬂt›rma yapman›n zorlu¤u herkes taraf›ndan kabul edilmekle birlikte, söz konusu oran oldukça düﬂüktür.
Uygulamal› araﬂt›rmalar›n büyük ço¤unlu¤unda uygulama, anket yöntemi
ile gerçekleﬂmiﬂtir.

257 (%83) çal›ﬂma tek yazarl›d›r. Bu
durum, sosyal bilim alan›nda ortak çal›ﬂman›n güçlü¤ünü de bizlere göstermektedir. Çal›ﬂmalar› yay›nlayan yazarlar›n mesleki unvanlar› veya mesleki özellikleri ise aﬂa¤›daki gibidir:
259 adet çal›ﬂma akademisyenlerce,
46 adet çal›ﬂma kamu kesiminde görev yapan bürokratlarca,
30 adet çal›ﬂma özel kesimde görev
yapan yöneticiler ve denetçilerce,
21 adet çal›ﬂma Yeminli Mali Müﬂavir (YMM)’lerce,
13 adet çal›ﬂma Serbest Muhasebeci
Mali Müﬂavir (SMMM)’lerce,
1 adet çal›ﬂma Serbest Muhasebeci
(SM),
4 adet çal›ﬂma Yüksek Lisans ve Doktora Ö¤rencisi taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.

c) Çal›ﬂmalar› Yay›nlayan
Araﬂt›rmac›lar›n Özellikleri:

Türkiye’de ba¤›ms›z denetimle ilgili
bilgi birikiminde akademisyenlerin
önemli bir katk›s› oldu¤u görülmekle
birlikte, gerek özel kesim (ba¤›ms›z
denetim firmalar›ndan ve iﬂletmelerden) gerekse kamu kesimi denetçilerince ve meslek mensuplar›nca ba¤›ms›z denetime ilgi gösterilmesi sevindirici bir geliﬂmedir.

‹ncelenen 310 çal›ﬂman›n 13’ü (% 4 )
ikiden fazla ortak yazarl›, 40’› (%
13) iki yazarl› çal›ﬂma iken geri kalan

Akademisyenlerin unvanlara da¤›l›ml› ise farkl›l›k göstermekte olup aﬂa¤›daki gibi gerçekleﬂmiﬂtir:

5 Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i, A.g.r., s.6.
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90 çal›ﬂma “Yard›mc› Doçent” unvan›na sahip olanlar taraf›ndan,
49 çal›ﬂma “Araﬂt›rma Görevlisi”
unvan›na sahip olanlar taraf›ndan,
48 çal›ﬂma “Profesör” unvan›na sahip
olanlar taraf›ndan,
43 çal›ﬂma “Doçent” unvan›na sahip
olanlar taraf›ndan,
25 çal›ﬂma “Doktor” unvan›na sahip
olanlar taraf›ndan,
4 çal›ﬂma ise “Ö¤retim Görevlisi”
akademisyenlerce gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Toplam

259

Di¤er yandan söz konusu 310 çal›ﬂman›n 68’i (%22) bayan yazarlar taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bayan

Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

yazarlar, 68 çal›ﬂman›n 48’inde tek
yazar, geri kalan 20 çal›ﬂmada ise ortak yazar konumundad›rlar. Bayanlar›n ba¤›ms›z denetim alan›na ilgisi,
bizce ülkemizde sosyal bilimlerin geldi¤i aﬂamay› göstermesi aç›s›ndan da
önemli bir göstergedir.
Ba¤›ms›z denetime iliﬂkin yeni çal›ﬂma yapacak araﬂt›rmac›lara ve “muhasebe denetimi” derslerinde ilgili ö¤retim elemanlar›na ve ö¤rencilere yard›mc› olmak düﬂüncesiyle, 1995-2006
dönemine iliﬂkin inceledi¤imiz 310
çal›ﬂma, EK 1’de y›llar itibariyle s›n›fland›r›larak sunulmuﬂtur. EK 1’de
yer alan söz konusu 310 çal›ﬂman›n
ba¤›ms›z denetim konular› itibariyle
da¤›l›m› ise Tablo 2’de sunulmuﬂtur.
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Tablo 2: Konu Baﬂl›klar› ve ‹lgili Makaleler
KONU BAﬁLIKLARI
I) DENET‹M MESLE⁄‹
1. Denetim Tal ebi ve Di¤er Benzer Hizmetler
a) Denetimin Tan ›m› ve Türleri
b) Kam unun Ayd›nlat›lmas› ‹lkesi ve Ba¤›ms›z Denetim
c) Denetim ve Muh asebe Mesle¤i
d) Den etim ve Yeminli Mal i Müﬂavirlik Mesle¤i
e) Denetim Mesle¤i nin Yarar lar›
f) Ba¤›ms›z Denetçi – ‹ç Denetçi ‹liﬂkisi
g) Den etim Komitesi ile ‹liﬂkiler
2. Denetim Mesle¤i
a) Türkiye’de Denetim Mesle¤ini n Geliﬂi mi, Sorunlar›,
Öner iler ve Beklentil er
b) Türkiye’de Deneti m Firmalar› ve Denetçiler
c) Türkiye’de Denetime Yönelik Yasal Kurallar
d) Uluslarar as› De netim Standartlar› ve Türkiy e’de
Uygul anmas›
e) Kalite Kontrol ‹ncel emeleri
f) Di¤er Ülkel erde Muhasebe Denet im Mesle¤i ve Standartlar›
g) Den etçi E¤i timi , Sempo zyum ve Kongreler
3. Denetime Tabi K uruluﬂlar
a) Serm aye Piyasas› Kan ununa Tabi Kurul uﬂlarda Denetim
b) Bankalar ve Finans Kuruluﬂlar›nda Denetim
c) Di¤er Kuruluﬂlarda (Vak›f, Dernek, Koo peratif, Si yasal
Parti vb.) Denetim
d) KOB‹’lerin Denetimi
4. Denetim Raporlar›
5. Meslek A hlak›

‹LG‹L‹ MAKALELER (EK: 1)

(2003/45; 1999/7; 1996/3)
(2002/47; 2001/4; 19 98/20)
(2004/9, 10; 2001/6; 2000/8)
(2004/5; 2 001/22)
(2005/11; 2002/9, 19, 32; 2001/4, 14; 1998/1; 1996/2)
(2004/24; 1998/21; 1 995/7)
(2005/7, 16, 19; 2004/25; 2003/42, 44, 46; 2001/2)
(2006/18; 2003/15, 28; 2002/5, 14, 18; 2001/21;
1999/13; 1998/24; 1997/19; 1996/5,7; 1995/9, 12, 18)
(2004/1; 2 003/16; 20 02/22; 200 0/18; 1997 /12;
1995/10)
(2006/12; 2005/36, 33, 31, 21, 10, 7, 4; 2003/14;
2002/33; 1997/10; 1995/3)
(2006/20; 2005/13, 20; 2004/29; 2003/23, 35; 2002/31,
46; 2001/ 7, 20; 2000/9; 1998/22; 1995/19)
(2002/15, 33, 36; 2000/17; 1999/5)
(2006/9, 18; 2005/6, 20; 2004/8, 28; 2002/33, 46;
1999/10; 1997/7, 13)
(2005/1, 24; 2004/20)
(1999/14; 1998/9; 19 97/14)
(2006/4; 2 005/16; 20 02/4, 11; 2 001/9, 10, 14, 24;
1998/11; 1995/1)
(2003/30; 2002/21, 30, 37; 2000/12; 1998/2, 3, 4, 6, 8,
10, 12, 15, 17, 23; 1995/17)
(1998/18)
(2002/47)

a) Meslek Ahlak Kurallar ›, Beklenti ler, Sorunlar ve Uygulama
Örnekl eri

(2006/5; 2 005/8; 200 3/17, 18, 22, 28, 31, 40; 2002/38,
44, 48; 20 01/ 16; 1997/8, 10, 11, 14, 17, 18)

b) Den etçi Ba ¤›ms›zl›¤›

(2006/15; 2005/9, 22; 2004/6, 16, 27; 2003/21, 26, 39;
2002/2, 17; 2001/15)
(1996/6)
(2002/10; 2001/19; 2 000/16; 19 99/9; 1997 /10, 13 , 16;
1995/8, 15)

c) Disiplin Cez alar›
6. Denetçinin Yasal Sorumlul u¤u
II) DENET‹M SÜREC‹
7. Denetim Hedefleri ve Sorumluluklar›
a) Denetçini n Yetki ve Sorum luluklar›
8. Denetim Kan›tlar›
a) Çal›ﬂma Ka¤›tlar›
b) Kan ›tlar›n Güvenilirli¤i
9. Denetim Planlamas› ve Analitik Yönteml er
a) Müﬂteri ‹ﬂletme Riskini De¤erleme (Risk Odakl› Deneti m)
b) Analitik Yöntemler ve Türleri
c) Denetim Anlaﬂmas›n›n Yap›lmas›
10. Önemlilik ve Risk
a) Denetimde Önemlilik
b) Den etim Riski
11. ‹ç Kontrol ve Ko ntrol Riski
a) ‹ç Kontrol de¤erlendirme ve Kontrol Riski
b) Kontrol Testl eri
12. Deneti m Örneklemesi
13. Hile Deneti mi
a) Hile Denetimi ve Türleri
b) Hileli Finansal Raporl ama
c) Hile Koﬂullar›
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(2005/15; 2002/7; 19 97/9)
(2001/12)
(2000/11)
(2004/19; 1995/5, 11)
(2005/14; 2002/8; 20 00/2, 13; 1 997/6; 199 6/ 4)
(2003/2)
(2006/6; 2 003/6; 200 0/10; 1999 /6; 1998/14; 1997/1)
(2005/18; 1999/12)
(2005/2, 38; 2003/24; 1999/3; 1 995/2,6)
(2005/3)
(2003/38)
(2005/27; 2003/11, 31, 36; 2001/7; 2000/9; 1998/ 4;
1995/16)
(2005/28; 2003/8; 20 01/6)
(2003/5; 2 001/3, 4, 5)
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d) Hile Riski De¤erleme
e) Hile karﬂ ›s›nda Ba¤›ms ›z Denetçinin Tutumu ve
Sorumlulu¤u
f) Adli Muhasebecilik (Forensic Accounting)
14. Deneti m Sürec i Üzerine Bilg i Teknolojiler inin Etkisi
a) Elektronik Ort amda Muhasebe Denetim i
b) Bilgisayar Suçlar› ve Denet im Yönt emler i
c) Denetim Teknolojisi
15. Genel O larak De netim Plan› v e Denetim Program›
a) Do¤rulama Tekni¤i
b) Muhasebe Tahminler inin Denetimi
III) ‹ﬁLEM DÖNGÜLER‹N‹N (HESA PLARININ) DENET‹M‹
a) Sat›ﬂ ve Tahsilat Döngüsü
b) Sat›n Alma ve Ödeme Döngüsü
c) Stok ve Üretim Döngüsü
d) Nak it Baki yeler inin Denetimi
IV) DENET‹M ÇA LIﬁMALARININ TAMAMLANMASI VE
RAPORLAMA
16. Deneti m Çal›ﬂmalar›n›n Tamamlanmas›
a) Yön etimden Teyit Mektubu Al›nmas›
b) ‹ﬂletmeni n Sürekli li¤i Varsay›m ›n›n Geçerlili¤ini ‹nce leme
c) Bilanço Tar ihinden So nra Ortaya Ç›kan Olaylar
d) Tam Aç›klama Kavram›na Uyulm as› (Fi rmalarca Yap›lan
Aç›klamalar)
17. Deneti m Raporlar›
a) Raporlama Standartlar›
b) Den etim Raporunu Yay›nlama
c) Denetim Görüﬂl eri
V) ‹Ç, FAAL‹YET VE KAMU DENET‹M‹
18. ‹ç Denetim
a) ‹ç Denetim Tan› m› ve Özellikleri
b) Türkiye’de ‹ﬂletmelerde ‹ç Kontrol ve ‹ç Denetim
c) Bankalarda ve Arac› Kurumlar da ‹ç Denetim
d) ‹ç Deneti min Gelece¤i ve ‹ç Denetim de Yeni Ya kl aﬂ›m lar
e) ‹ç Denetimi n D›ﬂar›dan Sa¤lanmas› (Ou tsourcing)
f) Baﬂka Ülkelerde ‹ç Denetim Mesle¤i
19. Faaliy et Denet imi
20. Kamu D eneti mi
21. Yemi nli Mali Müﬂavir (YMM) Tasdik Denet imi
a) YMM’lerin Sorumluluklar›
b) Türkiye’de YMM’lik Mesle¤i
c) YMM’lik M esle¤inde Etik
d) YMM’lik Sözleﬂmel eri
e) YMM’lerin Mesl eki Sorumlul uk Sigortas›
VI. DENET‹MDE G ÜNCEL KONULAR
a) Enron
b) Sarbanes & Oxley Yasas› ve Etkileri
c) Kamu Gözetim Kurul u
d) Çevre Denetimi (Sosyal De netim)

(2005/26, 30; 2004/18, 21; 2001/1)
(2006/13; 2005/12; 2 004/3; 200 3/10; 2002 /19)
(2005/25, 34; 2000/7)
(2006/1, 17; 2003/32; 2002/3, 29, 35; 2001/18; 1999/4;
1997/2, 15; 1996/8; 1995/4)
(2004/17; 1995/14)
(2006/16; 2005/35; 2 003/12, 17; 2002/24, 43)
(2001/3)
(2006/19)
(2004/12; 2002/16)
(2001/11)
(2003/27; 2002/13)
(2002/12)

(2004/2; 2 003/13)
(2005/29)
(1997/5)
(2001/5; 1 998/7)

(2002/20)
(2004/6)
(2006/3)

(2004/11; 2003/46; 1 998/5, 19, 21; 1997/3; 1995/ 14)
(2005/5, 17; 2003/25; 2002/6; 2 001/23; 20 00/ 2, 1 4;
1999/1, 15; 1998/16; 1996/1)
(2006/8; 2 004/7; 200 1/24; 2000 /1; 1999/2)
(2006/10, 11; 2005/37; 2003/41, 43; 2002/1, 45)
(2003/1; 2 001/17)
(1995/13)
(2003/29; 1999/11)

(2005/32; 2004/4, 13, 14; 2003/3, 37; 2002/27, 49;
1995/11)
(2006/2; 2 003/20; 20 02/28; 200 1/17; 2000 /18)
(2000/15)
(2003/34)
(2002/26)
(2004/15, 22, 23; 2003/4, 10, 17, 36; 2002/25, 39, 4 0,
41, 42, 44)
(2005/4, 22, 23; 2004/6, 15, 22;
2003/4, 9, 1 9, 21, 33, 39)
(2006/21)
2006/14; 2002/23; 1999/8)

Söz konusu bu araﬂt›rmay› yabanc›lar boyutuna taﬂ›yacak olursak; 1995 -2005
tarihleri aras›nda yay›nlanm›ﬂ olan AUDITING: A Journal of Practice and
Theory dergisinin , 2002-2005 AFAANZ (Account›ng And F›nance Assoc›at›on Of Austral›a And New Zealand L›m›ted, 2000-2005 ISAR (International
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Symposium on Audit Research),
2002-2005 IAS (International Auditing Semposium) sempozyumlar›nda
ve konferanslar›nda sunulmuﬂ olan
tebli¤lerin baﬂl›klar› taranarak bir liste oluﬂturulmuﬂtur. Bu liste kapsam›nda yabanc› araﬂt›rmac›lar›n son 10 y›lda inceledikleri konu baﬂl›klar›n ço¤unun, Türkiye’de rastlanan konularla örtüﬂmekte oldu¤u görülmüﬂtür.
Bununla birlikte henüz Türkiye’de
denetim gündemine girmeyen konu
baﬂl›klar›n› da bulundu¤u saptanm›ﬂt›r.
Bunlar:
¸ Denetimde ‹statistiksel Örneklemede Yeni Yaklaﬂ›mlar
¸ Yeni Yay›mlanan ve Yay›mlanacak
Olan Denetim Standartlar›n›n Uygulamalara Aktar›lmas›
¸ Denetim Firmalar›n›n ve Çal›ﬂanlar›n Örgüt Kültüründen ve Ulusal Kültürden Etkileniﬂ ﬁekilleri
¸ Denetim Sonras› Sunulan Hizmetler
¸ ‹ç Kontrol, D›ﬂ Denetim ve ‹ç Denetimin Bütünleﬂtirilmesi
¸ Denetim Standartlar›nda Uluslararas› Yak›nsamalar
¸ Denetim Uygulamalar›n›n Ülkeler
aras›ndaki Farkl›l›klar›n›n Karﬂ›laﬂt›rmal› Olarak Ele Al›nmas›
¸ Denetim Sonuçlar›n›n Borsalar ‹le
Etkileﬂimleri
¸ Denetimle di¤er disiplinler aras›nda
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ba¤lant›lar›n kurulmas› ve bütünleﬂtirilmesi
¸ Denetim E¤itimindeki Boyutlar
¸ Devlet Denetiminin Kazand›¤›
Önem ve Yap›lan Düzenlemeler
¸ Denetim ‹ﬂinden Al›nan Ücretler ve
Belirlenme Yollar›
¸ Denetimde Yarg›lar ve Objektiflik
¸ Sürekli Raporlama ile Denetim Çal›ﬂmalar›n›n Bütünleﬂtirilmesi
¸ Denetim Komiteleri
¸ Yasad›ﬂ› ‹ﬂlemlerde Devleti Yönlendirme Misyonun ve Denetimin Yeri
4. SONUÇ
Çal›ﬂmam›z Türkiye’de ba¤›ms›z denetimle ilgili 1995-2006 döneminde
yay›nlanan makale ve bildirilerin çeﬂitli aç›lardan incelenmesidir. Bu inceleme sonuçlar›na göre baz› saptamalarda bulunulmuﬂtur. Buna göre;
Türkiye’de 1995-2006 döneminde ba¤›ms›z denetime iliﬂkin çal›ﬂmalar yo¤un olarak ba¤›ms›z denetim mesle¤ini tan›t›c› yönde gerçekleﬂmiﬂtir.
Önemli ölçüde incelenen alanlar ise;
meslek ahlak›, hile denetimi, iç kontrol ve iç denetim, elektronik (bilgisayar) ortam›nda denetimdir. Ancak baz› denetim alanlar› (denetim örneklemesi, mali tablo hesaplar›n›n denetimi, denetim planlamas› gibi) çok az
say›da araﬂt›rmac›n›n dikkatini çekerken, baz› alanlarda ise hiçbir incelemeye rastlan›lmam›ﬂt›r. Dolay›s›yla,
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Türkiye’de ba¤›ms›z denetim konular›nda araﬂt›rma yapmak isteyenler için
çok say›da konu seçene¤i bulunmaktad›r.
Araﬂt›rmam›z kapsam›nda ulaﬂt›¤›m›z
çal›ﬂmalar›n, 85’i bildiri niteli¤inde
olup, sempozyum ve kongrelerin belirli alanlarda bilgi birikiminin oluﬂmas›nda ne kadar önemli oldu¤unu da
bizlere göstermektedir. Ulaﬂt›¤›m›z
çal›ﬂmalar çeﬂitli dergilerde da¤›n›k
olarak yer almaktad›r. Bu konuda, Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i taraf›ndan
sürekli bir “Ba¤›ms›z Denetim Dergisi” yay›nlanmas›n›n yararl› olaca¤›
düﬂünülmektedir. Ayr›ca, benzer literatür çal›ﬂmalar›n›n muhasebenin di¤er alanlar› için de, örne¤in; muhasebe e¤itimi, meslek ahlak›, muhasebe
standartlar›, muhasebe bilgi sitemi gibi, yap›lmas›n›n yararl› olaca¤› düﬂünülmektedir.
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KONUT YAPI KOOPERAT‹FLER‹NE
YAPILAN ‹NﬁAAT VE TAAHHÜT
‹ﬁLER‹NDE ‹ND‹R‹ML‹ ORANA
TAB‹ ‹ﬁLEMLERDEN DO⁄AN KDV
‹ADES‹
Memiﬂ KÜRK*

G‹R‹ﬁ:
065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 28. maddesinde Katma De¤er
Vergisi Oran› belirlenmiﬂtir. Ancak Bakanlar Kurulu tek bir KDV. oran›
belirlememiﬂtir. Tek bir Katma De¤er Vergisi Oran›n›n olmamas› uygulamada mükellefleri bazen, vergi oran› indirilen mal teslimleri ve hizmet ifalar›nda bulunurken, emtia ve hizmet al›mlar›nda ise yüksek oranl› Katma De¤er
Vergisi ödemek gibi bir sorunla karﬂ› karﬂ›ya b›rakm›ﬂt›r. ‹ndirimli Orana Tabi ‹ﬂlemlerden Do¤an Katma De¤er Vergisi ‹adesi müessesesi farkl› Katma
De¤er Vergisi oran› uygulamas›n›n bir sonucudur. Amac› farkl› KDV oran› uygulamas› sonucu mükelleflerin bu konudaki ma¤duriyetlerini gidermektir.

3

Konut yap› kooperatiflerine yap›lan inﬂaat taahhüt iﬂlerinde indirimli orana tabi iﬂlemlerden do¤an kdv iadesi, taahhüt iﬂinin y›llara sari olmas› ve teslim tarihinden önceki dönemlerde fatura düzenlenmesi (k›smi teslim yap›lmas›) halinde özellik arz etmektedir. Bu yaz›m›zda konut yap› kooperatiflerine yap›lan
y›llara yayg›n inﬂaat ve taahhüt iﬂlerinde k›s›m k›s›m mal teslimleri nedeniyle
indirimli orana tabi iﬂlemlerden do¤an kdv. iadesi konusu incelenecektir.

* Vergi Denetmeni
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II- ‹ND‹R‹ML‹ ORANA TAB‹
‹ﬁLEMLERDE ‹ADE UYGULAMASI
99 Seri nolu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤i ile indirimli orana tabi
iﬂlemler dolay›s›yla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlar›n›n Bakanlar Kurulu’nca tespit
edilecek s›n›r› aﬂan k›sm›n›n cari y›l
içinde vergilendirme dönemleri (ayl›k
dönemler) itibariyle mahsuben, y›l›
içinde mahsuben iade edilemeyen tutarlar›n da izleyen y›l›n içinde mükellefin iste¤ine ba¤l› olarak nakden ya
da mahsuben iadesi uygulamas› baﬂlat›lm›ﬂt›r.‹lgili tebli¤ ile getirilen yenilik cari y›l içinde de iade(mahsuben
olmas› ﬂart›yla) imkan›n›n getirilmesidir.
Bakanlar Kurulu, bu hükmün uygulanmas›na yönelik olarak 2006/10379
say›l› Kararname ile indirimli vergi
oran›na tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulamas› ile ilgili s›n›r› 2006 ve
izleyen y›llarda gerçekleﬂecek iﬂlemler için geçerli olmak üzere 10.000
YTL olarak belirlemiﬂtir. 2007 ve izleyen y›llarda bu s›n›r, yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmak suretiyle uygulanacakt›r.(102 no’lu KDV Genel
Tebli¤i ile bu s›n›r 2007 y›l› için
10.800 YTL olarak belirlenmiﬂtir.)
KDV Kanununun 28 inci maddesinin
verdi¤i yetkiye dayan›larak Bakanlar
Kurulunca vergi oranlar› indirilen teslim ve hizmetler dolay›s›yla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen
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KDV tutarlar›n›n, 2006/10379 say›l›
Kararname ile belirlenen s›n›r› aﬂan
k›sm›, 99 Seri nolu tebli¤de belirtilen
borçlara y›l› içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsup edilebilecektir.
Konu ile ilgili olarak daha önce Maliye Bakanl›¤›nca düzenlenen 74, 76 ve
85 say›l› Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤lerinde ‹ndirimli Orana tabi iﬂlemlerde ‹ade uygulamas›n›n nas›l yap›laca¤› ve ‹ade tutar›n›n nas›l hesaplanaca¤› ayr›nt›l› olarak aç›klanm›ﬂt›r.
85 Seri No’lu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤inin 2 numaral› bölümüne göre mükelleflerin iade tutar›n› izleyen y›l›n Ocak-Kas›m dönemlerinden herhangi birisinde verecekleri beyanname ile isteyebilecekleri belirtilmiﬂtir. Bu maddeye göre ‹ndirimli
Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerde
bulunan mükellefler, bu iﬂlemleri dolay›s›yla yüklendikleri ve y›l› içerisinde indirim yoluyla telafi edemedikleri
iade edilecek Katma De¤er Vergisi
tutar›n›, 74 ve 76 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤lerinde belirlenen usul ve
esaslara göre hesaplayacaklard›r. Mükellefler, sözü edilen Genel Tebli¤lerdeki aç›klamalara uygun olarak hesaplanan ve ilgili y›l için geçerli alt s›n›r› aﬂan iade tutarlar›n›, izleyen y›l›n
Kas›m dönemine kadar (bu dönem dahil) verilecek 1 numaral› KDV beyannamelerinin herhangi birisinde, sonraki döneme devreden vergi tutar›ndan
Hakemsiz Yaz›lar
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ç›kar›lmak suretiyle iadesini talep
edebileceklerdir.
85 Seri nolu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤inin 4 numaral› bölümünde de ‹ade hakk›n› kullanmayan
mükelleflerin daha sonra iade talebinde bulunamayaca¤› belirtilmiﬂtir. Bu
maddeye göre; ‹lgili y›l›n Ocak-Kas›m aras›ndaki dönemlerde verilecek
beyannamelerde iade hakk›n› kullanmay›p yüklendi¤i vergileri indirim
konusu yapmay› tercih eden mükelleflerin, daha sonra düzeltme beyannameleri ile KDV iade talebinde bulunmalar› söz konusu de¤ildir.
* Vergi Denetmeni
99 Seri nolu KDV.Genel Tebli¤inin
1.3.1.3.bölümünde Mahsuben ‹ade
Tutar›n›n nas›l Hesaplanmas› gerekti¤i aç›klanm›ﬂt›r ; Y›l› içinde mahsuben iade edilecek KDV tutarlar›n›n
hesaplanmas›na ilgili y›l›n Ocak döneminden itibaren baﬂlanacakt›r. Hesaplama 74 Seri No.lu KDV Genel
Tebli¤inin (1.2.) ve 76 Seri No.lu
KDV Genel Tebli¤inin (3) numaral›
bölümlerindeki aç›klamalara uygun
olarak aylar itibariyle ve kümülatif
olarak gerçekleﬂtirilecektir. 3 ayl›k
vergilendirme dönemine tabi olup indirimli oran kapsam›nda iﬂlemleri bulunan mükelleflerde hesaplamaya takvim y›l›n›n ilk 3 ayl›k dönemi (Ocakﬁubat-Mart) ile baﬂlanacak ve izleyen
üçer ayl›k dönemler itibariyle devam
edilecektir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Bu ﬂekilde yap›lacak hesaplama sonunda iade tutar›n›n 10.000 YTL' yi
(2007 y›l›nda 10.800 YTL’yi) geçti¤i
dönemde aﬂan k›sm›n, izleyen dönemlerde ise tamam›n›n mahsuben iadesi talep edilebilecektir. ‹ade alaca¤›n›n do¤du¤u dönemde, alaca¤›n tamam›n›n mahsup olarak kullan›lamamas› halinde kullan›lamayan tutar,
gelecek dönemlerdeki mahsup taleplerinde dikkate al›nabilecektir.
III- KONUT YAPI
KOOPERAT‹FLER‹NE YAPILAN
‹NﬁAAT VE TAAHHÜT
‹ﬁLER‹NDE KDV ORANI
Bilindi¤i üzere, KDV Kanunu’nun
28. maddesine istinaden ç›kar›lan
17.07.2002 tarih ve 2002/4480 say›l›
BKK’na ekli (I) say›l› listenin 12. s›ras›na göre, konut yap› kooperatiflerine yap›lan inﬂaat tahhüt iﬂleri % 1 oran›nda KDV’ye tabi bulunmaktad›r.
Ayn› Kanun’un geçici 15. maddesinde ise, 29.07.1998 tarihinden önce bina inﬂaat ruhsat› al›nm›ﬂ inﬂaatlara
iliﬂkin olarak yap›lan inﬂaat taahhüt
iﬂlerinin KDV’den istisna oldu¤u
hükme ba¤lanm›ﬂt›r
Önce Katma De¤er Vergisi Kanunu’na 3393 say›l› Kanunla eklenen
geçici 8. maddesi ile konut yap› kooperatiflerine yap›lan inﬂaat taahhüt
iﬂleri 31.12.1992 tarihine kadar
KDV’den istisna edilmiﬂtir. Bu süre;
3858 say›l› Kanunla 31.12.1995’e,
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4134 say›l› Kanunla 31.12.1997’ye
uzat›lm›ﬂt›r. Ard›ndan, 4369 say›l›
Kanunla Katma De¤er Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 15. madde ile
01.01.1998 tarihinden geçerli olmak
ve 4369 say›l› Kanun’un yay›mland›¤› 29.07.1998 tarihinden önce inﬂaat
ruhsat› al›nm›ﬂ inﬂaatlara münhas›r olmak üzere konut yap› kooperatiflerine
yap›lan inﬂaat taahhüt iﬂleri katma de¤er vergisinden istisna tutulmuﬂtur.
Öte yandan, 4134 say›l› Kanunla
31.12.1997 tarihine kadar uzat›lm›ﬂ
olan ve 01.01.1998 tarihinden itibaren
yürürlükten kalkm›ﬂ olan (4369 say›l›
Kanunla 01.01.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yap›lan yukar›da sözü
edilen de¤iﬂikli¤e kadar) istisna uygulamas›n›n ard›ndan 01.01.1998 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmek üzere, 97/10465 say›l› Kararla konut yap›
kooperatiflerine yap›lan inﬂaat taahhüt iﬂleri %1 oran›nda katma de¤er
vergisine tabi tutulmuﬂtur. 29.07.1998
tarihinde yay›nlanan 4369 say›l› Kanunla 3065 say›l› KDV Kanunu’na
eklenen geçici 15. maddede yer alan
düzenleme sonucunda, 01.01.1998 tarihinden itibaren yap›lan inﬂaat taahhüt iﬂleri de dahil olmak üzere
29.07.1998 tarihinden önce ruhsat
al›nm›ﬂ inﬂaatlara münhas›r olmak
üzere yap›lan inﬂaat taahhüt iﬂleri katma de¤er vergisinden istisna olmaya
devam etmektedir.
‹nﬂaat ruhsat› 29.07.1998 tarihinden
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sonra al›nan inﬂaatlarla ilgili olarak
konut yap› kooperatiflerine yap›lan
inﬂaat taahhüt iﬂleri 97/10465 ve
2002/4480 say›l› BKK do¤rultusunda
%1 oran›nda katma de¤er vergisine
tabi olmaya devam etmektedir.
Söz konusu istisna uygulamas›na iliﬂkin olarak 49 ve 66 Seri No.lu Katma
De¤er Vergisi Genel Tebli¤lerinde
aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r.
49 No.lu KDV Genel Tebli¤i’nde,
KDV Kanunu’nun geçici 8. maddesindeki istisnan›n uygulanabilmesi için;
- Kooperatifin konut yap› kooperatifi
olmas›,
- ‹ﬂin konut yap› kooperatifine yap›lmas›,
- Yap›lan iﬂin inﬂaat yap› iﬂi olmas› ve
taahhüde dayanmas›
gerekti¤i esasa ba¤lanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla, istisnadan konut yap› kooperatifleri d›ﬂ›nda kalan veya faaliyeti konut d›ﬂ›nda inﬂaat iﬂi olan di¤er kooperatiflerin yararlanmalar› mümkün
bulunmamaktad›r
IV- KONUT YAPI
KOOPERAT‹FLER‹NE YAPILAN
‹NﬁAAT TAAHHÜT ‹ﬁLER‹NDE
‹ND‹R‹ML‹ ORANA TAB‹
‹ﬁLEMLERDEN DO⁄AN KDV
‹ADES‹
Yukar›da yaz›m›z›n III. bölümünde
ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere konut yap› kooperatiflerine yap›lan inﬂa-
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at taahhüt iﬂleri (‹nﬂaat ruhsat›
29.07.1998 tarihinden sonra al›nan inﬂaatlarla ilgili olarak) %1 oran›nda
Katma De¤er Vergisine tabidir. Teslim edilen konutun büyüklü¤ünün
(150 metrekarenin alt›nda veya üstünde olmas› gibi) bir önemi bulunmamaktad›r.
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun geçici 15. maddesi kapsam›na girmeyen inﬂaatlara iliﬂkin olarak konut yap› kooperatiflerine yap›lan ve % 1 KDV oran›na tabi bulunan
inﬂaat taahhüt iﬂleri nedeniyle yüklenilip y›l› içerisinde indirilemeyen
KDV’ler, Kanun’un 29/2. maddesine
göre iade olarak talep edilebilecektir.
‹ade uygulamas›nda esas olan, y›l içerisinde teslim veya hizmetin gerçekleﬂtirilerek, faturas›n›n düzenlenmesi ve KDV’sinin beyan edilmesidir. ‹ade talebinde bulunulabilmesi
için, kooperatiflere yap›lan inﬂaat taahhüt iﬂinin tamamlanmas› veya geçici ya da kesin kabulünün yap›lmas›
veyahut iﬂin fiilen b›rak›lmas› zorunlulu¤u yoktur. Konut yap› kooperatiflerine yap›lan inﬂaat taahhüt iﬂlerinin
birden fazla y›la sirayet etmesi halinde, ilgili y›llarda gerçekleﬂtirilen ve
faturas› düzenlenerek KDV’si beyan
edilen inﬂaat taahhüt iﬂleri nedeniyle
yüklenilip indirilemeyen KDV’ler sadece ilgili y›llarda iade olarak talep
edilebilecektir
Bilindi¤i üzere Y›llara sari inﬂaat ve
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taahhüt iﬂlerinde kar veya zarar iﬂin
bitti¤i y›l kati olarak tespit edilmektedir. Y›llara sirayet eden inﬂaat ve taahhüt iﬂlerinde, iﬂin bitti¤i ve konutlar›n Yap› Kooperatifine teslim edildi¤i tarihte hakediﬂ faturas› düzenlendi¤i, daha önceki y›llarda hiç hakediﬂ
düzenlenmedi¤i takdirde mükellefler
‹nﬂaat ve Taahhüt iﬂi için yüklenilen
ve indirim konusu yap›lamayan vergileri iﬂin bitim tarihi itibariyle isteyebileceklerdir.
Konut yap› kooperatiflerine y›llara sari inﬂaat ve taahhüt iﬂleri nedeniyle
yap›lan konut teslimlerinde sadece
iﬂin bitim tarihinde hakediﬂ faturas›
düzenlenmesi ve %1 KDV tahsil edilmesi halinde indirimli orana tabi iﬂlemlerden do¤an KDV iadesi aç›s›ndan herhangi bir sorun bulunmamaktad›r. Mükellefler iﬂin bitim tarihi itibariyle KDV iadesi talebinde bulunabileceklerdir.
Uygulamada karﬂ›laﬂ›lan sorun ise
iﬂin bitim tarihinden önce fatura düzenlenmesi ve %1 KDV tahsil edilmesi halinde hangi tarihte iade talep
edilece¤i hususudur. Bu durumda iade talebi kar veya zarar›n da tespit
edildi¤i yine iﬂin bitimi ve konutlar›n
teslimi tarihinde mi istenecektir yoksa
hakediﬂ faturas› hangi tarihte düzenlendi ise o tarihte mi istenecektir?
Zaman zaman ortaya ç›kan bu konu
hakk›nda Maliye Bakanl›¤›nca düzenlenmiﬂ bir tebli¤ bulunmamaktad›r.
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Baz› mükellefler y›llara sari inﬂaat ve
taahhüt iﬂlerinde kar veya zarar hesaplamas›nda oldu¤u gibi, iﬂin baﬂlang›ç ve bitimini bir dönem olarak kabul
etmekte ara dönemlerdeki konut yap›
kooperatiflerine yap›lan hakediﬂler
için iade talep etmeyerek iﬂin bitimi
tarihinde iade talep etmektedir. Bu
durum ise mükellefleri hiç iade talep
edememe gibi bir hususla karﬂ› karﬂ›ya b›rakmaktad›r.
Uygulamada karﬂ›laﬂ›lan bu konu ile
ilgili Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan verilen bir mükteza(1) aﬂa¤›daki gibidir;
“ KDV Kanununun 29/2. maddesi ile
28. madde uyar›nca Bakanlar Kurulu
taraf›ndan vergi oran› indirilen teslim
ve hizmetlerle ilgili olup, y›l› içerisinde indirilemeyen, tutar› Bakanlar Kurulunca tespit edilecek s›n›r› aﬂan ve
y›l› içinde mahsuben iade edilemeyen
verginin Maliye Bakanl›¤›n›n belirleyece¤i usul ve esaslara göre iade edilece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu
yetkiye dayan›larak 74, 76, 82, 85, 92,
96 ve 99 Seri Nolu KDV Genel Tebli¤lerinde konuya iliﬂkin gerekli düzenleme ve aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r.
‹ndirimli orana tabi iﬂlemlerde iade
hakk›, iﬂlemin gerçekleﬂmesi ile do¤maktad›r. Y›llara sari iﬂlerde iﬂ tamamlanmadan hadediﬂ düzenlenmesi
ve %1 katma de¤er vergisi tahsil edilmesi halinde iﬂlemin hakediﬂ kapsam›na giren k›sm› ile s›n›rl› olmak üzere iade hakk› ortaya ç›kmaktad›r. Bu
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nedenle iﬂin tamamen bitirilmesi beklenmeden, y›l içindeki hakediﬂlere
ba¤l› olarak ve hakediﬂ kapsam›nda
ifa edilen hizmetin bünyesine giren
vergilerle s›n›rl› olmak üzere, sözü
edilen Genel Tebli¤lerdeki aç›klamalar çerçevesinde y›ll›k olarak iade talep edilmesi mümkün bulunmaktad›r.
Buna göre ………Ltd. ﬁti taraf›ndan
………Konut yap› kooperatifine sunulan inﬂaat taahhüt iﬂi kapsam›nda
2004 y›l›nda teslim edilen konutlara
iliﬂkin olarak daha önce hakediﬂ düzenlenmemesi ve katma de¤er vergisi
tahsil edilmemesi halinde 2000-2004
y›llar› aras›nda yüklenilen ve indirim
konusu yap›lamayan vergilerin 2005
y›l›nda iadesi mümkündür.
Ancak 204 y›l›ndan önce düzenlenen
hakediﬂ olmas› halinde, o hakediﬂler
kapsam›na giren ve ilgili y›llarda iadesi talep edilen katma de¤er vergisinin 85 Seri nolu KDV Genel tebli¤inin A/4 bölümü gere¤ince 2005 y›l›
içinde iadesinin talep edilmesi mümkün de¤ildir. ”
Buna göre y›llara sâri iﬂlerde iﬂ tamamlanmadan ve konutlar teslim
edilmeden önce hakediﬂ faturas› düzenlenmesi ve Katma De¤er Vergisi(%1) tahsil edilmesi halinde k›smi
teslim gerçekleﬂmiﬂ olmaktad›r. Hak
ediﬂ düzenlemesi ile, ilgili y›llarda k›s›m k›s›m mal teslimleri gerçekleﬂmekte olup, ‹ndirimli Orana tabi iﬂlemlerde iade hakk› da do¤maktad›r.
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‹adenin kapsam›na ise k›smi olarak
gerçekleﬂtirilen teslimlerle (hakediﬂlerle) ilgili olmak üzere yüklenilen ve
indirim konusu yap›lamayan vergiler
girmektedir.

mamen bilgi eksikli¤inden ve mevzuattaki eksiklikten kaynaklanmaktad›r.
Bu nedenle konunun tebli¤lerle düzenlenmesi ortaya ç›kan sorunlar›n giderilmesine yard›mc› olacakt›r.

K›smi teslimler nedeniyle hakediﬂler
kapsam›na giren ve o y›llarda iadesi
talep edilmeyen Katma De¤er Vergisinin, 85 Seri nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin A/4 bölümü gere¤ince ve 96 Seri No’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nin 6. bölümü gere¤ince daha sonraki y›llarda iadesinin talep edilmesi mümkün de¤ildir. Mükellefin iade hakk›n› kullanmay›p ilgili y›llarda yüklendi¤i vergileri indirim konusu yapmay› tercih etti¤i kabul edilerek ilgili y›llar iade talepleri reddedilecektir.

V-SONUÇ:
Y›llara sari inﬂaat ve taahhüt iﬂlerinde
iﬂ tamamlanmadan ve konutlar teslim
edilmeden önce konut yap› kooperatifine hakediﬂ(fatura) düzenlenmesi ve
Katma De¤er Vergisi(%1) tahsil edilmesi halinde k›smi teslim gerçekleﬂmiﬂ olmaktad›r. Hakediﬂ düzenlemesi
ile, ilgili y›llarda k›s›m k›s›m mal teslimleri gerçekleﬂmekte olup, ‹ndirimli
Orana tabi iﬂlemlerde iade hakk› da
do¤maktad›r. ‹adenin kapsam›na ise
k›smi olarak gerçekleﬂtirilen teslimlerle ilgili olmak üzere yüklenilen ve
indirim konusu yap›lamayan vergiler
girmektedir. K›smi teslimin gerçekleﬂmesi ile y›llara sari inﬂaat taahhüt
iﬂinin bitim tarihinin beklenmesine
gerek bulunmamaktad›r. Aksi takdirde mükellefler iade talep edememe gibi bir durumla karﬂ›laﬂacaklard›r.

Asl›nda k›smi iade uygulamas› mükelleflerin lehine olan bir uygulamad›r. Çünkü iﬂin bitim tarihi beklenmeksizin k›smi teslimle ilgili iade istenmektedir. Ancak bu konudaki
mevzuat eksikli¤i nedeniyle mükellefler önceki y›llarda hakediﬂ faturas›
düzenlendi¤i halde iade talebi için
iﬂin bitim y›l›n› beklemektedir. Baz›
mükellefler iﬂin bitim tarihindeki iade
talebi ile ilgili vergi ‹daresinin olumsuz karar› üzerine yarg› yoluna baﬂvurmuﬂtur. Mükelleflerin iade talebi
için iﬂin bitim y›l›n› beklemeleri ta-
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KAYNAKÇA
21.12.2005 tarih ve B.07.0. GEL. 0.55
/5529-760 say›l› Maliye Bakanl›¤› müktezas›
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu
Katma De¤er Vergisi Kanunu Genel Tebli¤leri
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DAR MÜKELLEF KURUMLARIN
VERG‹ KANUNLARI KARﬁISINDAK‹
DURUMU
Kürﬂat ÖDEN *

I-G‹R‹ﬁ
urumlar Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde dar mükellef kurumlar›n vergilendirilmesiyle ilgili olarak aﬂa¤›daki düzenlemelere yer verilmiﬂtir.

K

Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci f›kras›nda, Kanunun 1
inci maddesinde say›l› kurumlardan kanuni ve iﬂ merkezlerinin her ikisi de
Türkiye’de bulunmayanlar›n, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar› üzerinden vergilendirilece¤i belirtilmiﬂtir. Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde say›lan kurumlar, kanuni ve iﬂ merkezlerinin Türkiye’de
bulunup bulunmad›¤› hususuna göre tam mükellefiyet veya dar mükellefiyet
esas›nda vergilendirilecektir.
Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumlar›n kuruluﬂ kanunlar›nda, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleﬂmelerinde gösterilen merkezdir. ‹ﬂ
merkezi olarak ise iﬂ bak›m›ndan iﬂlemlerin bilfiil topland›¤› ve yönetildi¤i
merkez dikkate al›nacakt›r. Kurumlardan, kanuni ve iﬂ merkezlerinin her ikisi
de Türkiye’de bulunmayanlar, dar mükellefiyet esas›nda sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar› üzerinden vergilendirileceklerdir.
Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergileme yap›labilmesi için safi kurum kazanc›n›n tespit edilmesi gerekmektedir. Safi kurum kazanc›, mükelleflerin has›latlar›ndan bu Kanuna göre indirebilecekleri gider veya maliyet unsurlar› ile
di¤er indirimleri düﬂmeleri ve indirimi kabul edilmeyen giderleri ilave etmeleriyle bulunacakt›r.

* Vergi Denetmeni
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Yaz›m›z›n ilerleyen bölümlerinde Dar
Mükellef Kurumlar›n Vergilendirilmesinde 5520 say›l› yeni kurumlar vergisi
kanununa göre dikkate al›nmas› gereken
kurallar ayr›nt›l› olarak aç›klanm›ﬂt›r.
II.KURUM KAZANCINI
OLUﬁTURAN KAZANÇ VE
‹RATLAR
Dar mükellefiyette kurum kazanc› aﬂa¤›daki kazanç ve iratlardan oluﬂmaktad›r:
• Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye’de iﬂyeri olan veya daimi
temsilci bulunduran yabanc› kurumlar
taraf›ndan bu yerlerde veya bu temsilciler vas›tas›yla yap›lan iﬂlerden elde
edilen ticari kazançlar (Bu ﬂartlar› taﬂ›salar bile kurumlar›n ihraç edilmek
üzere Türkiye’de sat›n ald›klar› mallar› Türkiye’de satmaks›z›n yabanc›
ülkelere göndermelerinden do¤an kazançlar, Türkiye’de elde edilmiﬂ say›lmaz. Türkiye’de satmaktan maksat,
al›c› veya sat›c›n›n ya da her ikisinin
Türkiye’de olmas› veya sat›ﬂ sözleﬂmesinin Türkiye’de yap›lmas›d›r.)
• Türkiye’de bulunan zirai iﬂletmeden
elde edilen kazançlar.
• Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançlar›.
• Taﬂ›n›r ve taﬂ›nmazlar ile haklar›n
Türkiye’de kiralanmas›ndan elde edilen iratlar.
• Türkiye’de elde edilen menkul sermaye iratlar›.
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• Türkiye’de elde edilen di¤er kazanç
ve iratlar.
Bu maddede belirtilen kazanç ve iratlar ile gelir unsurlar›n›n Türkiye’de
elde edilmesi ve Türkiye’de daimi
temsilci bulundurulmas› konular›nda
Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanacakt›r.
Dar mükellefiyette kurum kazanc›
aﬂa¤›daki kazanç ve iratlardan oluﬂur.
1. Ticari Kazançlar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye’de iﬂyeri olan veya daimi
temsilci bulunduran yabanc› kurumlar
taraf›ndan bu yerlerde veya bu temsilciler vas›tas›yla yap›lan iﬂlerden elde
edilen ticari kazançlar, dar mükelleflerin kazanç unsurlar›ndan birini oluﬂturmaktad›r.
Ancak, an›lan ﬂartlar› taﬂ›salar dahi
kurumlar›n ihraç edilmek üzere Türkiye’de sat›n ald›klar› mallar› Türkiye’de satmaks›z›n yabanc› memleketlere göndermelerinden do¤an kazançlar Türkiye’de elde edilmiﬂ say›lmayacakt›r. Türkiye’de satmaktan maksat, al›c› veya sat›c›n›n veya her ikisinin Türkiye’de olmas› veya sat›ﬂ akdinin Türkiye’de yap›lmas›d›r.
Kanuni ve iﬂ merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlarca Türkiye’de yaln›zca mal teminine yönelik bir iﬂyeri
oluﬂturulmas› veya daimi temsilci bulundurulmas› ve bu yerlerde veya bu
temsilciler vas›tas›yla temin edilen
Hakemsiz Yaz›lar
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mallar›n Türk iç pazar›na sunulmayarak yabanc› memleketlere gönderilmesi halinde, teknik olarak Türkiye’de elde edilmiﬂ bir kazançtan söz
edilemeyecek ve vergi do¤mayacakt›r. Ancak, mallar›n bozulmas›n› engelleyen (ilaçlama, dondurma, y›kama v.b.) veya nakliyesi için zorunluluk arz eden iﬂlemler (çuvallama, kolileme v.b.) gibi mal›n niteli¤inde herhangi bir de¤iﬂiklik yapmayan, mal›
baﬂka bir ürüne dönüﬂtürmeyen ve
katma de¤er yaratmayan iﬂlemler d›ﬂ›nda bir iﬂleme tabi tutulduktan sonra yurt d›ﬂ›na gönderilmesi halinde,
bentte yer alan ihracat muafl›¤›ndan
yararlan›lmas› mümkün olmayacakt›r.
‹ﬂlemin, Türkiye’de bulunan iﬂyeri
veya daimi temsilci ile kurumun ana
merkezi aras›nda yap›lmas› gerekece¤inden faturan›n da ana merkeze kesilmesi gerekmektedir. Ancak, faturas› ana merkeze kesilen söz konusu
mal›n, bu merkezin yurt d›ﬂ›ndaki
baﬂka bir ﬂubesine gönderilmesi, bu
muafl›ktan yararlan›lmas›na engel
teﬂkil etmeyecektir.
Örne¤in; faturas› yurt d›ﬂ›ndaki merkeze kesilmek suretiyle yurt içinden
temin edilen kabuklu f›nd›klar›n çuvallara doldurularak ana merkezin
baﬂka bir ülkedeki fabrikas›na gönderilmesi halinde, yurt d›ﬂ›nda bulunan
kurum ihracat muafl›¤›ndan yararlanacakt›r.
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2.Zirai ‹ﬂletmelerden Elde Edilen
Kazançlar
Türkiye’de bulunan zirai iﬂletmeden
elde edilen kazanç, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanc›n belirlenmesi
ile ilgili hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulur.
Dar mükellef yabanc› kurumlar›n
Türkiye’de zirai kazanç elde edebilmeleri için her ﬂeyden önce Türkiye’de bir zirai iﬂletmenin varl›¤› gerekmektedir. Zirai iﬂletmenin varl›¤›
hususunda ise Vergi Usul Kanununun
156 nc› maddesindeki hüküm dikkate
al›nacakt›r.
3. Serbest Meslek Kazançlar›
Serbest meslek faaliyeti, esas itibar›yla gerçek kiﬂilerce icra edilen ve Gelir
Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde tan›mlanan faaliyet türüdür. Dar
mükellef kurumlar›n bu tür kazanç elde etmeleri ise istihdam ettikleri personelleri arac›l›¤› ile olmaktad›r
Serbest meslek kazançlar›n›n Türkiye’de elde edilmiﬂ say›lmas› için serbest meslek faaliyetinin Türkiye’de
icra edilmesi veya Türkiye’de de¤erlendirilmesi gerekir.
Türkiye’de de¤erlendirme, ödemenin
Türkiye’de yap›lmas› veya ödeme yabanc› memlekette yap›lm›ﬂsa Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesab›na
ödeme yap›lan›n hesaplar›na intikal
ettirilmesi veya kâr›ndan ayr›lmas›d›r.
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Öte yandan, mülga 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci
maddesinde, dar mükellefiyette kurum kazanc›n› oluﬂturan kazanç ve
iratlar aras›nda say›lan “Türkiye’de
elde edilen ücretler”e 5520 say›l› Kanunda yer verilmemiﬂtir. Yabanc› kurumlar›n Türkiye’de ücret geliri elde
etmesi, istihdam etti¤i bir personeli
Türkiye’de yap›lacak bir iﬂ için tahsis
etmesi, bu ﬂahs›n yabanc› kuruma
ba¤l› olarak Türkiye’de hizmet vermesi veya ödemenin Türkiye’de yap›lmas› veya ödeme yabanc› memlekette yap›lm›ﬂsa Türkiye’de ödeyenin
veya nam ve hesab›na ödeme yap›lan›n hesaplar›na intikal ettirilmesi veya
kâr›ndan ayr›lmas› suretiyle olmaktad›r. Bu ﬂekliyle dar mükellef kurumlar›n elde etti¤i ücret ile serbest meslek
kazanc› aras›nda genelde bir fark bulunmamaktad›r. Dar mükellef kurumun, Türkiye’de hizmet etti¤i kurum
ya da kiﬂiye ba¤›ml› olmas›n›n mümkün olamayaca¤› dikkate al›narak kurumun yal›n anlam›yla ücret elde etmesi olanaks›zd›r. Dolay›s›yla 5422
say›l› Kanunun uygulanmas›nda ücret
kazanc› grubunda de¤erlendirilen kazançlar, 5520 say›l› Kanunun uygulanmas›nda serbest meslek kazanc›
olarak de¤erlendirilecektir.
Dar mükellef kurumlar›n Türkiye’de
elde ettikleri serbest meslek kazançlar›, Kanunun 30 uncu maddesi uyar›nca vergi kesintisine tabi tutulacakt›r.
Serbest meslek kazanc›n›n Türkiye’de
yap›lmakta olan ticari faaliyet kapsaEylül
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m›nda elde edilmesi halinde, kurum
kazanc›n›n tespitinde tam mükellef
kurumlar için geçerli olan hükümler
uygulanacakt›r. Türkiye’de bulunan
iﬂyeri veya daimi temsilcileri vas›tas›yla ticari kazanç elde eden dar mükellef kurumlar›n Türkiye’de elde ettikleri serbest meslek kazançlar› bulunmas› halinde, dar mükellef kurumlar›n Türkiye’deki iﬂyeri veya daimi
temsilcisi vas›tas›yla elde etti¤i kazanç ve iratlar ticari kazanç olarak de¤erlendirilece¤inden, bu serbest meslek kazanc› üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesine
göre vergi kesintisi yap›lmayacakt›r.
Türkiye’de iﬂyeri veya daimi temsilcisi bulunmayan ya da iﬂyeri veya daimi
temsilcisi bulunmakla birlikte bunlarla iliﬂkili olmaks›z›n Türkiye’de serbest meslek faaliyeti icra eden veya
bu faaliyeti Türkiye’de de¤erlendirilen kurumlar›n, y›ll›k beyanname vermeleri halinde, kesilen bu vergiler beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir.
4. Taﬂ›n›r Ve Taﬂ›nmazlar ‹le
Haklar›n Türkiye’de
Kiralanmas›ndan Elde Edilen
‹ratlar
Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü
maddesine göre taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz
mallar ile haklar›n Türkiye’de kiralanmas›ndan elde edilen iratlar, dar
mükellefiyette kurum kazanc›n› oluﬂturan kazanç ve iratlar aras›nda say›lm›ﬂt›r. Bunlar, dar mükellef kurumla-
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r›n gayrimenkul sermaye irad› niteli¤indeki kazançlar›d›r. Bu tür kazançlar›n elde edilmiﬂ say›lmas› için taﬂ›nmaz ve taﬂ›n›r mallar›n Türkiye’de
bulunmas› ve bu mal ve haklar›n Türkiye’de kullan›lmas› veya Türkiye’de
de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
5. Türkiye’de Elde Edilen Menkul
Sermaye ‹ratlar›
Dar mükellef kurumlar›n Türkiye’de
menkul sermaye irad› elde etmelerinin tek koﬂulu sermayenin Türkiye’ye
yat›r›lm›ﬂ olmas›d›r. Sermayenin Türkiye’ye yat›r›lm›ﬂ olmas› demek, Türkiye’ye sermaye olarak getirilmesi,
Türkiye’de borç olarak verilmesi veya
benzeri ﬂekillerde Türkiye’de nemaland›r›lmas›d›r. Yat›r›lm›ﬂ bulunan bu
sermaye karﬂ›l›¤›nda elde edilen kâr
pay›, faiz, kira ve benzeri iratlar, dar
mükellef kurumun Türkiye’de elde etti¤i menkul sermaye irad› olacakt›r.
Menkul sermaye irad›n›n Türkiye’de
yap›lmakta olan ticari faaliyet kapsam›nda elde edilmesi halinde, kurum
kazanc›n›n tespitinde tam mükellef
kurumlar için geçerli olan hükümler
uygulanacakt›r. Dolay›s›yla, Türkiye’de iﬂyeri veya daimi temsilci bulunduran ve bu yerlerde veya bu temsilciler arac›l›¤› ile yap›lan iﬂlemlerden elde edilen menkul sermaye iratlar›, ticari kazanç hükümlerine göre
ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67
nci maddesine iliﬂkin olarak yay›mlanan 257 ve 258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤lerinde yer alan
Hakemsiz Yaz›lar
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aç›klamalar uyar›nca vergilendirilecektir.
Bu itibarla, Türkiye’de iﬂyeri ve daimi
temsilcisi bulunmayan dar mükellef
bir kurumun menkul sermaye irad› elde etmesi halinde, bu kazançlar›n vergilendirilmesiyle ilgili ödevler, yabanc› kuruma irad› sa¤layanlar veya
sa¤lanmas›na arac›l›k edenler taraf›ndan yerine getirilecektir.
6. Türkiye’de Elde Edilen Di¤er
Kazanç Ve ‹ratlar
Di¤er kazanç ve iratlar›n Türkiye’de
elde edilmiﬂ say›lmas› için kazanç ve
irad› do¤uran k›ymetin Türkiye’de
bulunmas›, iﬂ veya iﬂlemlerin Türkiye’de yap›lmas› veya Türkiye’de de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Örne¤in; dar mükellef (E) Kurumunun Türkiye’de (A) Saklama Bankas›ndaki hesab›nda bulunan hisse senetlerini, (B) gerçek kiﬂisinin veya
(C) Kurumunun ayn› saklama bankas›ndaki veya (D) Saklama Bankas›ndaki hesab›na aktarmas› sonucu elde
etti¤i de¤er art›ﬂ kazançlar›, Türkiye’de vergiye tabi bulunmaktad›r.
III. DAR MÜKELLEF KURUM
KAZANCININ TESP‹T‹NDE
AYRICA ‹ND‹R‹LEMEYECEK
G‹DERLER
Kurumlar Vergisi Kanununun 22 nci
maddesinin üçüncü f›kras›nda, dar
mükellefiyette safi kurum kazanc›n›n
tespitinde kabul edilmeyen indirimler
ayr›ca düzenlenmiﬂtir.
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Dar mükellef kurumun Türkiye’de ticari veya zirai bir faaliyeti var ise safi
kurum kazanc›, kural olarak tam mükellefiyette uygulanan esaslara göre
hesaplanacakt›r.
Aﬂa¤›daki giderlerin indirimi, dar mükellef kurumlar için kabul edilmemiﬂtir:
• Ana merkezin veya Türkiye d›ﬂ›ndaki ﬂubelerin Türkiye’deki dar mükellef kurumlar hesab›na yapt›klar› al›msat›mlar için dar mükellefin ana merkeze veya Türkiye d›ﬂ›ndaki ﬂubelere
verdi¤i faizler, komisyonlar ve benzerleri kurum kazanc›n›n tespitinde
indirilemeyecektir.
• Ana merkezin veya Türkiye d›ﬂ›ndaki ﬂubelerin genel yönetim giderlerine
veya zararlar›na kat›lmak üzere ayr›lan paylar kurum kazanc›n›n tespitinde indirilemeyecektir.
Söz konusu genel yönetim giderlerine
veya zararlar›na kat›lmak için ayr›lan
paylardan, Türkiye’deki kurumun kazanc›n›n elde edilmesi ve idamesi ile
ilgili olan ve emsallere uygunluk ilkesi uyar›nca belirlenecek da¤›t›m anahtarlar›na göre ayr›lan paylar ile Türkiye’deki kurumun denetimi için yabanc› ülkelerden gönderilen yetkili kimselerin seyahat giderlerinin indirimi
kabul edilecektir. Buna göre, söz konusu giderler, Türkiye’deki kazanc›n
elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile
ilgili olmak zorundad›r. Ayr›ca, bu giderlerin Türkiye’deki kazanca isabet
eden k›sm›n›n belirlenmesinde kullan›lan da¤›t›m anahtar›n›n emsallere
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uygunluk ilkesi çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m› maddesine uygun olarak belirlenecektir.
IV. DAR MÜKELLEF‹YETTE
ÖRTÜLÜ SERMAYE
UYGULAMASI
Dar mükellef kurumlar›n iﬂletmede
kulland›klar› borçlanmalar için örtülü
sermaye hükümlerinin uygulanmas›nda, ortakla iliﬂkili kiﬂinin tespiti aç›s›ndan %10’luk sermaye pay› veya oy
hakk› ﬂart› aranmayacakt›r. Dolay›s›yla, dar mükellef kurumlar›n ortaklar›ndan veya ortaklar›n›n iliﬂkili oldu¤u kiﬂilerden yapt›klar› borçlanmalarda ortakl›k yap›s›na iliﬂkin herhangi bir oran dikkate al›nmaks›z›n öz
sermayenin üç kat›n› aﬂan k›s›m örtülü sermaye say›lacakt›r.
V. DAR MÜKELLEF‹YETTE
TASF‹YE VE KISM‹ BÖLÜNMEYE
‹L‹ﬁK‹N UYGULAMA
Kurumlar Vergisi Kanununun tasfiyeye iliﬂkin hükümleri ile k›smi bölünme hükümleri, dar mükellef kurumlar
için de geçerli olacakt›r. ﬁu kadar ki,
devralan kurum taraf›ndan devral›nan
de¤erlere karﬂ›l›k olarak verilen iﬂtirak hisseleri, dar mükellef kurumun
Türkiye’deki iﬂyeri veya daimi temsilcisinin aktifine kaydedilecektir.
VI-SONUÇ
5520 say›l› Kurumlar Vergisi KanuHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 225
‹SMMMO Yay›n Organ›

nun 3 üncü maddesine göre; dar mükellefiyet esas›nda vergilendirilecek
kurumlar›n gelirlerine bak›ld›¤›nda,
Gelir Vergisi Kanunundaki kazanç ve
iratlarla paralellik içerdi¤i görülecektir. Tam mükellefiyet ile dar mükellefiyet aras›ndaki kazanç unsurlar› aras›ndaki paralellik vergileme ilkelerinin do¤as› gere¤i tespit aﬂamas›ndan
sonra ayr›lmaktad›r. Tam mükellefiyet esas›ndaki kurumlar Türkiye içinde ve d›ﬂ›nda elde ettikleri tüm gelirler üzerinden vergilendirilirken, dar
mükellefiyet esas›ndaki kurumlar sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar
üzerinden vergilendirilmektedirler.
Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergileme yap›labilmesi için safi kurum
kazanc›n›n tespit edilmesi gerekmektedir. Safi kurum kazanc›, mükelleflerin has›latlar›ndan bu Kurumlar Vergisi Kanuna göre indirebilecekleri gider veya maliyet unsurlar› ile di¤er indirimleri düﬂmeleri ve indirimi kabul
edilmeyen giderleri ilave etmeleriyle
bulunur.
Dar mükellefiyet esas›nda vergilendirilen kurumlar›n iﬂ yeri veya daimi
temsilci vas›tas›yla elde ettikleri kazanca iliﬂkin safi kurum kazanc›n›n
tespitinde, tam mükellef kurumlar
için geçerli olan hükümler uygulan›r.
Bu kazançlar kurumlar vergisi uygulamas›nda ticari kazanç veya zirai kazanç olarak vergilendirilmektedir.
Dar mükellef kurumlar›n elde ettikle-
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ri zirai kazançlar›n vergilendirilmesinde de bu madde hükmü uygulanmaktad›r. Çünkü bir dar mükellef kurumun Türkiye'de zirai kazanç elde
edebilmesi için zirai iﬂletmesinin Türkiye'de bulunmas› gerekmektedir. Bu
zirai iﬂletme de Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre iﬂ yeri oluﬂturaca¤›
için belirtilen hükmün uygulamas›, zirai kazançlar için de geçerlilik kazanacakt›r.
Dar mükellef kurumlar›n ticari ve zirai kazanç d›ﬂ›ndaki kazanç ve iratlar›
için Gelir Vergisi Kanununun bu kazanç ve iratlar›n tespitine iliﬂkin hükümleri uygulan›r. Örne¤in dar mükellef bir kurumun menkul sermaye
irad› elde etmesi halinde, bu kazanca
iliﬂkin safi kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ilgili kazanç hükümleri uygulanacakt›r.
Ancak, bu kazanç ve iratlar›n Türkiye'de yap›lmakta olan ticari veya zirai
faaliyet kapsam›nda elde edilmesi halinde, kazanc›n tespitinde ticari veya
zirai kazanç hükümleri geçerli olur.
KAYNAKÇA
• 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanun
Gerekçesi
• ”KVGT 1”, Resmi Gazete 03/04/2007
Tarih ve 26482 Say›,
• ”Kurumlar Vergisi Kanunu (Yeni)” ,
Resmi Gazete 21/06/2006 Tarih ve
26205 Say›,
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B‹REYSEL EMEKL‹L‹K PLANLARI
VE B‹R‹K‹ML‹ S‹GORTA
POL‹ÇELER‹NDE, S‹GORTALININ
VEFATI ÜZER‹NE YAPILACAK
ÖDEMELER‹N VERG‹ KANUNLARIMIZ
KARﬁISINDAK‹ DURUMU
Bülent SEZG‹N*

1-G‹R‹ﬁ:
93 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesi ile hüküm alt›na al›nd›¤› üzere; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti d›ﬂ›nda nakdi sermaye veya para ile temsil edilen de¤erlerden müteﬂekkil sermaye dolay›s›yla elde etti¤i kâr pay›, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye irad›d›r.
Tan›mdaki ana unsurlar ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz:
• Gelir, nakdi sermaye veya para ile temsil edilebilen de¤erlerden oluﬂan sermaye dolay›s›yla elde edilmiﬂ olmal›d›r. Para ile temsil edilen de¤erler baﬂl›ca
tahvil, hisse senedi, mevduat sertifikas› ve benzeri menkul k›ymetlerdir.
• Gelir, sahibinin; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti d›ﬂ›ndaki faaliyetlerden elde edilmiﬂ olmal›d›r.
• Elde edilen gelir; kâr pay›, kira, faiz ve benzeri ﬂekilde olmal›d›r. Kira teriminin kullan›lmas› uygulamada gelirin tarifinde yap›labilecek yanl›ﬂ de¤erlendirmeleri önlemek içindir. Zira baz› gerekçelerle söz konusu k›ymetlerin gelirleri “kira” olarak da de¤erlendirilebilecektir. (Beyanname Düzenleme K›lavuzu, 2007, 181)

1

* Vergi Denetmeni
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Bu özelliklere sahip gelir, menkul sermaye irad› olarak kabul edilecektir.
Ancak, geliri sa¤layan sermaye sahibinin irad›, ticari faaliyete ba¤l› bulundu¤u ve yukar›da özellikleri belirtilen geliri elde etti¤i takdirde ticari
kazanc›n belirlenmesine iliﬂkin hükümler uygulanacakt›r. Baﬂka bir de¤iﬂle nakdi sermaye veya para ile temsil edilebilen de¤erin ticari, zirai veya
mesleki faaliyet çerçevesinde kullan›lmas› sonucu faiz, kâr pay›, kira vb.
elde edilmesi halinde, elde edilen bu
gelirler, ticari, zirai veya mesleki kazanc›n unsuru say›lacakt›r. Bu ﬂekilde
elde edilen gelir, yap›s› itibariyle
menkul sermaye irad› olmakta ancak
geliri elde edenin ticari, zirai ya da
mesleki faaliyeti ile iliﬂkilendi¤inden
ticari, zirai veya mesleki kazanç olarak de¤erlendirilmektedir. (Gelir Vergisi Rehberi, 2006, 524)
An›lan Kanun’un 75’inci maddesinde
menkul sermaye iratlar› yukar›daki
ﬂekilde tan›mland›ktan sonra, “Kayna¤› ne olursa olsun aﬂa¤›da yaz›l›
iratlar menkul sermaye irad› say›l›r”
denilerek bunlar 15 bent halinde s›ralanm›ﬂt›r. (11 ve 13 numaral› bentler mülga)
Mezkûr maddenin (15) numaral› bendi aﬂa¤›daki gibidir:
“Tüzel kiﬂili¤i haiz emekli sand›klar›,
yard›m sand›klar› ile emeklilik ve sigorta ﬂirketleri taraf›ndan;
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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
sisteminden emeklilik hakk› kazanmadan ayr›lanlar ile di¤er sand›k ve
sigortalardan on y›l süreyle prim veya
aidat ödeyenlere ve vefat, maluliyet
veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle
ayr›lanlara yap›lan ödemeler,
c)Bireysel emeklilik sisteminden
emeklilik hakk› kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye
gibi zorunlu nedenlerle ayr›lanlara yap›lan ödemeler.”
Dolay›s›yla kayna¤› ne olursa olsun,
tüzel kiﬂili¤i haiz emekli sand›klar›,
yard›m sand›klar› ile emeklilik ve sigorta ﬂirketleri taraf›ndan; (a), (b) ve
(c) alt bentlerinde say›lan kiﬂilere yap›lan ödemeler menkul sermaye irad›d›r.
Çal›ﬂmam›z›n takip eden bölümlerinde bireysel emeklilik planlar› ve birikimli sigorta poliçelerinde, sigortal›n›n vefat› üzerine kanuni mirasç›lara
ve lehdarlara yap›lacak ödemelerin
Gelir Vergisi Kanunu ve Veraset ve
‹ntikal Vergisi Kanunu karﬂ›s›ndaki
durumunu ayr›nt›l› olarak inceleyece¤iz.
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2-MEZKÛR GEL‹RLER‹N
VERG‹LEND‹R‹LMES‹:

emeklilik hakk› kazananlara yap›lan
ödemelerin %25’i,

2.1-Gelir Vergisi Kanunu
Ba¤lam›nda:
Kat›l›mc›lardan toplanan katk› pay›
veya primlerin nemaland›r›larak hak
sahibine geri ödenmesi esas›na dayal›
bireysel emeklilik sistemi ve benzeri
nitelikteki birikimli ﬂah›s sigortalar›
kapsam›nda elde edilen gelirler, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinde menkul sermaye irad› olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n sistemde
kalma süreleri ve ayr›lma biçimleri elde edilen gelirin niteli¤ini de¤iﬂtirmemektedir.
Dolay›s›yla, bireysel emeklilik sözleﬂmeleri ve hayat sigorta poliçelerine
istinaden sigortal›n›n ecelen veya kazaen vefat etmesi sonucu sigorta veya
emeklilik ﬂirketince; mirasç›lara veya
lehdar olarak tayin edilmiﬂ üçüncü kiﬂiye ödenecek birikim tutar› Gelir
Vergisi Kanunu aç›s›ndan menkul
sermeye irad›d›r ve vergilendirilmesi
gerekmektedir.

- Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan di¤er sigorta ﬂirketlerinden on y›l süreyle prim ödeyenlere
yap›lan ödemelerin %10’u,

2.1.1-Elde Edilen Gelirlerde
‹stisna Uygulamas›:
Gelir Vergisi Kanunu’nun 22’nci
maddesinde yap›lan düzenleme ile bireysel emeklilik sistemi ile di¤er ﬂah›s
sigortalar›nda elde edilen gelirlerin
bir k›sm› gelir vergisinden istisna
edilmiﬂtir. An›lan madde ile;
- Bireysel emeklilik sisteminden

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü
maddesinin birinci f›kras›n›n (15) numaral› bent hükmü uyar›nca, emeklilik ve sigorta ﬂirketleri; bireysel
emeklilik sözleﬂmeleri ve birikimli
ﬂah›s sigortalar› dolay›s›yla yapt›klar›
ödemelerden, istisna edilen tutarlar
hariç, gelir vergisi tevkifat› yapmak
durumundad›r.
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gelir vergisinden istisna edilmiﬂ, bireysel emeklilik sistemi ile di¤er ﬂah›s
sigortalar›ndan vefat, maluliyet ve
tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr›lanlara yap›lan ödemelere de yukar›da
belirtilen istisnan›n uygulanaca¤› hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Bu durumda, bireysel emeklilik sözleﬂmeleri ve hayat sigorta poliçelerine
istinaden sigortal›n›n ecelen veya kazaen vefat etmesi sonucu sigorta veya
emeklilik ﬂirketince; mirasç›lara veya
lehdar olarak tayin edilmiﬂ üçüncü kiﬂiye ödenecek birikim tutar›n›n; bireysel emeklilik sözleﬂmeleri için
%25’i, di¤er ﬂah›s sigortalar› için
%10’u gelir vergisinden istisna edilecektir.
2.1.2-Gelir Vergisi Tevkifat
Uygulamas›:

Eylül

-
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Bakanlar Kurulu 10.12.2004 tarih ve
2003/6577 say›l› Karar›(25332 say›l›
Resmi Gazete) ile uygulanacak tevkifat oranlar›n› aﬂa¤›daki ﬂekilde belirlemiﬂtir:
“Bireysel emeklilik ile di¤er sigorta
ﬂirketlerince;
- On y›l süreyle katk› pay› ödemiﬂ olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakk› kazanmadan ayr›lanlar ile di¤er ﬂah›s sigortalar›ndan on y›l süreyle prim veya aidat
ödeyenlere ve vefat, maluliyet veya
tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr›lanlara yap›lan ödemelerden %10,
- Bireysel emeklilik sisteminden
emeklilik hakk› kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye
gibi zorunlu nedenlerle ayr›lanlara yap›lan ödemelerden %5,
oran›nda gelir vergisi tevkifat› yap›lacakt›r.”
Daha önce de belirtildi¤i üzere, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 22’nci maddesinin 1 numaral› f›kras› uyar›nca gelir
vergisinden istisna edilen tutarlar üzerinden tevkifat yap›lmayacakt›r.
Dolay›s›yla, bireysel emeklilik sözleﬂmeleri ve hayat sigorta poliçelerine
istinaden sigortal›n›n ecelen veya kazaen vefat etmesi sonucu sigorta veya
emeklilik ﬂirketince; mirasç›lara veya
lehdar olarak tayin edilmiﬂ üçüncü kiﬂiye ödenecek birikim tutar›n›n;
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- Bireysel emeklilik sözleﬂmeleri için
%25, hayat sigorta poliçelerine için
%10 olarak tespit edilen istisna oran›na isabet eden tutar üzerinden tevkifat
yap›lmayacakt›r. Tevkifat, kalan %75
ve %90’l›k k›s›m üzerinden yap›lacakt›r.
Öte yandan birikimli ﬂah›s sigortalar›
kapsam›nda yap›lacak tevkifat,
07.10.2001 tarihinden itibaren düzenlenen poliçelere iliﬂkin olarak yap›lacak ödemeler aç›s›ndan geçerlidir. Zira kazan›lm›ﬂ haklarda herhangi bir
kayba neden olmamak bak›m›ndan,
4697 say›l› Kanunun Geçici 1’inci
maddesinde, bu poliçeler kapsam›nda
yap›lan ödemelerle ilgili olarak, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 4697 say›l› Kanunla de¤iﬂmeden önceki 23, 25, 75
ve 94 üncü madde hükümleri uygulanaca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
2.1.3-Elde Edilen Gelirin Y›ll›k
Beyanname ile Beyan›:
Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’nc›
maddesinin birinci f›kras›n›n 1 numaral› bendinin (a) alt bendinde yer alan
hükme göre, bireysel emeklilik sistemi ve ﬂah›s sigortalar›ndan elde edilen
ve menkul sermaye irad› olarak tan›mlanm›ﬂ gelirler tutar› ne olursa olsun y›ll›k beyanname ile beyan edilmeyecektir.
Dolay›s›yla, bireysel emeklilik sözleﬂmeleri ve hayat sigorta poliçelerine
istinaden sigortal›n›n ecelen veya ka-
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zaen vefat etmesi sonucu sigorta veya
emeklilik ﬂirketince; mirasç›lara veya
lehdar olarak tayin edilmiﬂ üçüncü kiﬂiye ödenecek birikim tutar› için Gelir
Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsam›nda yap›lan tevkifat nihai vergileme olmaktad›r.
2.2-Veraset ve ‹ntikal Vergisi
Kanunu Ba¤lam›nda:
7338 say›l› Veraset ve ‹ntikal Vergisi
Kanunu’nun 1’inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyru¤unda bulunan
ﬂah›slara ait mallar ile Türkiye’de bulunan mallar›n veraset yoluyla veya
herhangi bir suretle olursa olsun ivazs›z bir ﬂekilde bir ﬂah›stan di¤er ﬂahsa
intikalinin veraset ve intikal vergisine
tabi oldu¤u; Kanunun 2’nci maddesinin (c) bendinde “veraset” tabirinin
miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme ba¤l› tasarruflar›, (d) bendinde de, “ivazs›z intikal” tabirinin, hibe
yoluyla veya herhangi bir tarzda olan
ivazs›z iktisaplar› ifade etti¤i, bu bendin parantez içi hükmünde de maddi
ve manevi bir zarar karﬂ›l›¤› verilen
tazminatlar›n ivazs›z say›lmayaca¤›
hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan, Kanunun 17’nci maddesinde;
“Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta ﬂirketleri, sair ﬂirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine bu verginin mevHakemsiz Yaz›lar
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zuuna giren herhangi bir muamele dolay›s›yla para ve senet verebilmek için
evvelemirde verginin ödenmiﬂ oldu¤una dair vergi dairesinden verilmiﬂ
bir tasdikname talebederler.
Tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklar›ndan, veraset yoluyla intikallerde yüzde beﬂ, ivazs›z
intikallerde yüzde onbeﬂ oran›nda
vergi karﬂ›l›¤› olarak tevkifat yapt›ktan sonra, bakiyesini verebilirler. Tevkifat› yapanlar, tevkif ettikleri paray›
en geç bir hafta içinde bulunduklar›
yerin mal sand›¤›na yat›rmaya ve keyfiyeti ba¤l› bulunduklar› vergi dairesine yaz› ile bildirmeye mecburdurlar.
Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle tevkif ettikleri paray› yukar›da belirtilen süre içinde mal sand›¤›na
yat›rmayanlardan (Hakimler hariç),
tevkif etmeye ve yat›rmaya mecbur
olduklar› paralar Amme Alacaklar›n›n
Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre gecikme zamm› tatbik
edilerek tahsil edilir. Tevkifat› yapan
ilgili kuruluﬂlar›n, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlular›ndan, tevkif etmeye ve yat›rmaya mecbur olduklar› paralar›n %10’u oran›nda ayr›ca ceza tahsil olunur."
hükmü yer almaktad›r. Buna göre, bireysel emeklilik sözleﬂmeleri ve hayat
sigorta poliçelerine istinaden sigortal›n›n ecelen veya kazaen vefat etmesi
sonucu sigorta veya emeklilik ﬂirketince;
Eylül
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- Mirasç›lara ödenen birikim tutar›n›n, Gelir Vergisi Kanununun 75’inci
maddesi kapsam›nda menkul sermaye
irad› olarak vergilendirildikten sonra
terekeye dahil edilerek,
- Sigortal›n›n mirasç› olmayan üçüncü
kiﬂiyi lehdar tayin etmesi halinde, poliçe lehdar›na ödenecek birikim tutar›n›n, Gelir Vergisi Kanununun 75’inci
maddesi kapsam›nda menkul sermaye
irad› olarak vergilendirildikten sonra
ivazs›z iktisap olarak
veraset ve intikal vergisine tabi tutulmas› gerekmektedir.
Öte yandan, Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinde yer
alan ve yukar›da belirtilen hüküm
uyar›nca, sigorta ﬂirketleri, hak sahiplerine vergiye tabi bir ödemede bulunmadan önce verginin ödendi¤ine iliﬂkin tasdikname isteyecekler, tasdikname ibraz etmeyen mirasç›lar›n istihkaklar›ndan yüzde beﬂ, ivazs›z intikallerde ise yüzde onbeﬂ oran›nda tevkifat yapt›ktan sonra ödemede bulunabileceklerdir. Dolay›s›yla sigorta
ﬂirketleri, vergi iliﬂi¤i kesilmeden yap›lan ödemeler üzerinden tevkifat
yapmak ve tevkif ettikleri vergileri ilgili vergi dairesine ödemekle yükümlü bulunmaktad›r. Aksi takdirde Kanunda belirtilen cezan›n uygulanaca¤›
tabiidir.
3-SON SÖZ:
Kat›l›mc›lardan toplanan katk› pay›
veya primlerin nemaland›r›larak hak
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sahibine geri ödenmesi esas›na dayal›
bireysel emeklilik sistemi ve benzeri
nitelikteki birikimli ﬂah›s sigortalar›
kapsam›nda elde edilen gelirler, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinde menkul sermaye irad› olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n sistemde
kalma süreleri ve ayr›lma biçimleri elde edilen gelirin niteli¤ini de¤iﬂtirmemektedir.
Bunun yan›nda bu türden intikaller,
Veraset ve ‹ntikal Vergisinin de konusunu oluﬂturmaktad›r. Bu kapsamda,
bireysel emeklilik sözleﬂmeleri ve hayat sigorta poliçelerine istinaden sigortal›n›n ecelen veya kazaen vefat
etmesi sonucu sigorta ﬂirketince mirasç›lara ödenen birikim tutar› Gelir
Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesi
kapsam›nda menkul sermaye irad›
olarak de¤erlendirilip vergilendirildikten sonra, terekeye dahil edilerek,
veraset ve intikal vergisine tabi tutulmas› gerekmektedir.
Ayn› ﬂekilde, sigortal›n›n mirasç› olmayan üçüncü kiﬂiyi lehdar tayin etmesi halinde de poliçe lehdar›na ödenecek birikim tutar› Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesi kapsam›nda menkul sermaye irad› olarak de¤erlendirilip vergilendirildikten sonra
ivazs›z iktisap olarak veraset ve intikal vergisine tabi tutulmas› gerekmektedir.
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‹PTAL ED‹LEN S‹GORTA
POL‹ÇELER‹N‹N BSMV KARﬁISINDAK‹
DURUMU
Gökhan KORHAN *

1- Giriﬂ:
anka ve sigorta ﬂirketlerinin yapm›ﬂ olduklar› iﬂlemlerin özelli¤i itibariyle bu iﬂlemlerin üzerinden al›nan dolayl› vergiler farkl›l›k arz etmektedir.
13.07.1956 tarih 6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu ile banka ve sigorta ﬂirketlerinin yapt›¤› iﬂlemler üzerinden bir iﬂlem vergisi olan BSMV al›nmas› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Gider vergileri Kanunu’nun 28. maddesinde “Banka ve sigorta ﬂirketlerinin
10.06.1985 tarih ve 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’na 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.”
hükmü ile yasan›n konusu aç›klanm›ﬂt›r. Buna göre Banka ve Sigorta ﬂirketlerinin yapacaklar› tüm iﬂlemler (10.06.1985 tarih ve 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’na göre yapt›klar› iﬂlemler ile ﬂirket aktifine kay›tl› taﬂ›nmaz ve
demirbaﬂlar›n sat›ﬂ› hariç) kanunun konusunu oluﬂturmaktad›r.
Banka ve sigortac›l›k hizmetlerini vergilendiren BSMV, harcama üzerinden
al›nan ve dolayl› bir vergi olan KDV kapsam› içine al›nmayarak ayr› bir vergi
olarak korunmuﬂtur. Bunu teminen mükerrer vergilendirmeyi önlemek için
KDV’nin 17. maddesiyle BSMV kapsam›ndaki iﬂlemlere istisna getirilmiﬂ ve
böylelikle banka ve sigorta iﬂlemleri BSMV hükümlerine göre vergilenir hale
gelmiﬂtir. Dolayl› bir vergi olan BSMV’nin mükellefleri gerçekleﬂtirdikleri iﬂlemler nedeniyle ödedikleri vergileri hizmet sunduklar› kiﬂilerden tahsil etmek
durumundad›r.
Sigorta poliçelerinin iptali ve poliçeye ba¤l› olarak do¤an BSMV’nin mahsu-

B

* Vergi Denetmeni

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

236 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

bu uygulamada uzun zamand›r tart›ﬂmalara neden olan bir konudur.
28.03.2007 tarih ve 5615 say›l› Kanun ile 6802 say›l› Gider Vergileri
Kanunun 31 inci maddesine eklenen
dördüncü f›kra hükmü; önceki dönemlerde düzenlenen ve iptal edilen
poliçelere ait gider vergisinin indirimine imkan vererek tart›ﬂmalara son
noktay› koymuﬂtur
II-BSMV’de Dönemsellik Kavram›:
6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun 47.maddesinde Sigorta ﬂirketlerinin Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisini içeren, o ay ki tüm iﬂlerini
bir sonraki ay›n 15 inde beyan etmeleri ve ödemeleri gerekti¤i belirtilmiﬂtir.
O halde sigorta ﬂirketleri taraf›ndan
bir ayl›k süre içersinde yap›lan iﬂlemler ve düzenlenen poliçelere iliﬂkin
BSMV kanun maddesine göre bir
sonraki ay›n 15. günü vergi dairesine
beyan edilmeli ve ödenmelidir. Bir
ayl›k süre BSMV aç›s›ndan vergilendirme dönemini ifade etmektedir.
III-‹ptal Edilen Poliçeler Aç›s›ndan
Konunun ‹rdelenmesi:
Sigorta ﬂirketleri düzenlenen poliçelerin herhangi bir nedenden dolay› iptal
edilmesi durumunda poliçenin düzenlendi¤i dönemde beyan edilerek ödenen banka ve sigorta muameleleri
vergisinin iadesi veya mahsubu konusu önem arz etmektedir.
Gider Vergileri Kanunu’nun 31. maddesinde “ Sigorta ﬂirketleri vergi döEylül
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nemi içinde iptal ettikleri sigorta muamelelerine ait mebla¤lar› o dönemin
vergi matrah›ndan indirebilirler.” ﬂeklinde hüküm ile iptal edilen poliçelere ait gider vergisinin ilgili dönemde
mahsubunun mümkün oldu¤u belirtilmiﬂ ve sonraki dönemler için mahsup
imkan› tan›nmam›ﬂt›r.
Ancak tüm sektörlerde oldu¤u gibi sigortac›l›k sektöründe de ticari hayat›n
gere¤i olarak önceden tahmin edilemeyen sebeplerle düzenlenen poliçeler düzenlendi¤i dönemden sonraki
dönmelerde iptal veya feshedilebilmektedir. Bu gibi durumlar peﬂin olarak vergi dairesine ödenen veya tahakkuk ettirilen sigorta muameleleri
vergisinin mahsubu ve iadesi yönünden mali idare ile sigorta ﬂirketlerini
karﬂ› karﬂ›ya getirmekte ve uygulamada tereddütlerin yaﬂanmas›na neden
olmaktayd›.
5615 say›l› yasa yürürlü¤e girmeden
önceki dönemde mali idare bu konudaki görüﬂünü vermiﬂ oldu¤u özelgeler arac›l›¤› ile ifade etmekteydi. Nitekim Maliye Bakanl›¤›na Gider Vergisi Kanunu’nun 47. maddesinde yer
alan bir ayl›k beyan ve ödeme süresinden sonra iptal edilen sigorta poliçesine ait sigorta muameleleri vergisinin ak›betine iliﬂkin gelen bir soru
üzerine aﬂa¤›daki özelge verilmiﬂtir.
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan verilen
21.12.2004 tarih ve 61410 say›l› özelgede “sigorta ﬂirketlerince bir ayl›k
vergilendirme dönemi içinde iptal
Hakemsiz Yaz›lar
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olunan sigorta muamelelerine ait
mebla¤lar›n o ay beyannamesinin vergi matrah›ndan indirilmesi gerekmektedir. Baﬂka bir ifade ile, sigorta muamelesi ve iptal keyfiyetinin ayn› ayda olmas› ve poliçe ile ilgili primin
hiç ödenmemiﬂ bulunmas› gerekmektedir. Dolay›s›yla vergilendirme döneminden sonra iptal edilen poliçelere
iliﬂkin olarak daha önce vergi dairesine beyan edilerek ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisinin o dönemde ödenmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirilmesi mümkün de¤ildir.” ﬁeklinde görüﬂ bildirmiﬂtir.
Bakanl›¤›n görüﬂünün dayana¤›n›
maddenin lafz›nda yer alan dönem
ibaresi oluﬂturmaktad›r. Nitekim bir
ayl›k beyan ve ödeme süresi vergiye
tabi iﬂlemler için hesaplar›n kapat›larak yap›lan iﬂlemler üzerinden verginin hesaplanmas› ve tahakkuk ettirilmesi bir vergilendirme dönemi olarak
yorumlanmaktad›r.
IV-5615 Say›l› Kanun ‹le Yap›lan
De¤iﬂiklik:
Ancak sigorta ﬂirketleri ve acenteleri
taraf›ndan düzenlenen poliçeler her
zaman istendi¤i gibi devam etmemekte, zaman içinde poliçede yaz›l› sebeplerden dolay› poliçe feshedilebilmektedir. ‹ﬂte önceden tahmin edilemeyen bir sebepten dolay› poliçenin
iptal edilmesi durumunda sigorta ﬂirketi veya acente beyan ederek ödedi¤i
gider vergisini mahsup süresi geçti¤i
Hakemsiz Yaz›lar
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için indirim konusu yapamamaktayd›.
28.03.2007 tarih ve 5615 say›l› Kanunun 17 nci maddesi ile 6802 say›l›
Kanunun 31 inci maddesine eklenen
dördüncü f›kra hükmü önceki dönemlerde düzenlenen ve iptal edilen
poliçelere ait gider vergisinin indirim
konusu yap›lmas›na imkan tan›nm›ﬂt›r.
5615 say›l› Kanunun 17 nci maddesi
ile 6802 say›l› Kanunun 31 inci maddesinin dördüncü f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂ ve maddenin sonuna aﬂa¤›daki f›kra eklenmiﬂtir.
“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.”
5615 say›l› Kanun ile 6802 say›l› Kanunun 31 inci maddesinde 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›s›yla, sigorta
muamelelerinin yap›ld›¤› dönemden
sonra gerçekleﬂen poliçe iptalleri nedeniyle iptal edilen muamelelere iliﬂkin BSMV'nin, mahsuben iadesi
mümkün de¤ildi.
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6802 say›l› Kanunun 31 inci maddesinin dördüncü f›kras›nda yap›lan ve
1/5/2007 tarihinde yürürlü¤e giren de¤iﬂiklikle, sigorta muameleleri ile
bunlar›n iptal iﬂlemlerinin ayn› vergilendirme döneminde yap›lmad›¤› durumlarda da, iptal edilen sigorta muamelelerine iliﬂkin vergilerin (yaln›zca iptal tarihinden sonraki döneme ait
olan k›sm›), iptalin gerçekleﬂti¤i dönemde hesaplanan BSMV'den indirilmesine imkan tan›nmaktad›r.
Ayr›ca bu düzenleme ile iptal edilen
sigorta muamelelerine iliﬂkin olan,
ancak muamelelerin iptal edildi¤i dönemde sigorta ﬂirketinin hesaplanan
vergisinin yetersiz olmas› nedeniyle
indirim konusu yap›lamayan verginin,
sonraki vergilendirme dönemlerinde
de indirim konusu yap›lmas›na imkan
sa¤lanmaktad›r.1
Konu hakk›ndaki Gider Vergileri 85 nolu genel tebli¤in A-1 bölümünde özetle;
1-Ayn› Dönem ‹çinde Düzenlenip ‹ptal Edilen Sigorta Muamelelerinde
Matrahtan indirim uygulamas›
Ayn› dönem içinde düzenlenip iptal
edilen sigorta poliçesi priminden tahsilat yap›lmam›ﬂsa iptal edilen poliçe
priminin tamam› o dönemin vergi
matrah›ndan indirilebilece¤i, buna
karﬂ›l›k, poliçe priminin tamam› yada
ilk taksit tutar› tahsil edilmiﬂse, iptal
tarihinden sonraki günlere isabet eden

prim tutar› hesaplanarak matrahtan indirilecektir. Di¤er bir ifadeyle, bu durumda, toplam prim tutar›ndan poliçenin baﬂlang›ç tarihi ile iptal tarihi aras›ndaki döneme iliﬂkin k›sm› matrahtan indirim konusu yap›lamayaca¤›
aç›klanm›ﬂt›r.
2- Düzenlendi¤i Dönemden Sonraki
Dönemlerde ‹ptal Edilen Sigorta Muamelelerinde mahsup uygulamas›
Önceki dönemlerde düzenlenip beyan
olunan sigorta poliçelerinin sonraki
vergilendirme döneminde prim tahsilat› yap›lmaks›z›n iptal edilmeleri halinde, söz konusu poliçeler dolay›s›yla ödenen vergilerin tamam› iptalin
gerçekleﬂti¤i dönemde hesaplanan
BSMV'den indirilebilecektir.
Önceki dönemlerde düzenlenmiﬂ ve
vergisi beyan edilmiﬂ olan, ancak sonraki dönemlerde iptal edilen sigorta
poliçelerine iliﬂkin primin tamam›n›n
yada ilk taksitin tahsil edildi¤i durumda iptal edilen sigorta poliçelerine
iliﬂkin toplam vergi tutar›ndan poliçe
baﬂlang›ç tarihi ile iptal tarihi aras›ndaki döneme ait vergiler düﬂülmek suretiyle bulunan BSMV tutar› iptalin
oldu¤u dönem beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.
Önceki dönemlerde düzenlenip beyan
olunan kara ve denizde mal taﬂ›ma iﬂlerine ait sigorta poliçelerinin sonraki
vergilendirme döneminde iptal edil-

1 13.06.2007 tarih ve 26551 say›l› resmi gazetede yay›mlanan 85 nolu .Gider Vergileri
Genel Tebli¤i
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meleri halinde, prim ödemesinin yap›l›p yap›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n mahsuben iade edilecek BSMV, poliçe
dolay›s›yla ödenen vergi tutar›n›n yaln›zca iptal tarihinden sonraki döneme
isabet eden k›sm› ile s›n›rl› olacakt›r.
‹ptalin gerçekleﬂti¤i dönemde indirilemeyen vergiler nakden iade edilmeyecektir. ‹ndirilemeyen bu vergiler
sonraki dönem vergi beyannamelerinde indirim konusu yap›lacakt›r.
V-De¤erlendirme:
5615 say›l› kanun ile yürürlü¤e girmeden önceki dönemde, uygulamada
görülen tereddütlerin kayna¤›n› Gider
Vergileri Kanunun 31. maddesinde
yer alan “dönem” ibaresi oluﬂturmaktad›r. Maliye Bakanl›¤› kanunun lafz›nda bulunan dönem kavram›n› ayn›
kanunun 47 .maddesinde yer alan vergiye tabi iﬂlemler için bir ayl›k beyan
ve ödeme süresinden hareketle
BSMV aç›s›ndan vergilendirme döneminin bir ay oldu¤u yönünde yorumlam›ﬂt›r. Nitekim mali idare herhangi
bir yorum metoduna gerek kalmaks›z›n kanunun lafz›ndan hareketle böyle
bir sonuca ulaﬂm›ﬂt›r.
Mali idarenin görüﬂünün aksine görüﬂ
bildirenler ise kanunda belirtilen dönem kavram›n› geniﬂ yorumlayarak
kast edilen dönem ibaresini muhasebenin temel kavramlar›ndan dönemsellik ilkesi ile aç›klamaktad›rlar. Dönemsellik ilkesi, iﬂletmenin süreklili¤i
kavram› uyar›nca s›n›rs›z kabul edilen
ömrünün, belli dönemlere bölünmesi
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ve her dönemin faaliyet sonuçlar›n›n
di¤er dönemlerden ba¤›ms›z olarak
saptanmas› olarak aç›klanmaktad›r.
Buna göre gelir ve giderlerin tahakkuk esas›na göre muhasebeleﬂtirilmesi, has›lat, gelir ve karlar›n ayn› döneme ait maliyet gider ve indirimler ve
zararlarla karﬂ›laﬂt›r›lmas› bu kavram›n gere¤ini oluﬂturmaktad›r. Dolay›s›yla BSMV’yi do¤uran iﬂlemlerin,
iptali ve feshi iﬂletmenin gereklerinden biri olarak görülmekte ve
BSMV’de vergilendirme döneminin
iﬂletmenin kar-zarar›n›n tespit edildi¤i
dönem ile paralellik arz etti¤i ileri sürülmektedir.
Görüﬂümüze göre vergilendirme dönemi geçtikten sonra üzerinden vergi
hesaplanan matrah› iptal veya feshedilen poliçelere iliﬂkin peﬂin olarak
tahsil edilen BSMV’nin mahsup imkan›n›n olmamas› ve do¤rudan mükellef üzerinde kalmas› vergide adalet
ilkesine ayk›r›l›k teﬂkil etmektedir.
Dolay›s›yla yerinde bir de¤iﬂiklik ile
5615 say›l› kanun ile Gider Vergisi
Kanunu’nun 31. maddesinin 4 numaral› bendine eklenen hüküm vergi
adaletsizli¤i ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
Öte yandan görüﬂ ayr›l›¤›n›n oluﬂtu¤u
vergilendirme döneminin tespitinde,
kan›m›zca verginin beyan› ve ödeme
süresinin dikkate al›nmas› gerekmektedir. Ancak indirim ve mahsup esaslar›n›n vergilendirme dönemi ile iliﬂkilendirilmeden ayr› bir madde de
düzenlenmesinde yasan›n anlaﬂ›l›rl›¤›
bak›m›ndan önemli görülmektedir.
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VERG‹ USUL KANUNU’NA GÖRE
SINIF DE⁄‹ﬁT‹RME VE 506 SAYILI
KANUN’DA YER ALAN ‹DAR‹ PARA
CEZASI UYGULAMALARINA ETK‹S‹
Mehmet BULUT *

G‹R‹ﬁ
06 Say›l› Kanun’a iliﬂkin uygulamalara genel bir çerçevede bak›ld›¤›nda
baz› hükümlerinin do¤rudan veya dolayl› olarak vergi kanunlar›nda yer
alan düzenlemelerle iliﬂkilendirildi¤i göze çarpmaktad›r. Özellikle 216
Say›l› Vergi Usul Kanunu ve 6183 Say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanun do¤rudan veya dolayl› olarak sosyal sigorta uygulamalar›na
yön vermektedir. Bu do¤rultuda göze çarpan en çarp›c› iliﬂki ise 216 Say›l›
Vergi Usul Kanunu’nun 176 ila 180. maddeleri aras›nda düzenlenmiﬂ olan tüccar s›n›flar›n›n 506 Say›l› Kanun’da düzenlenmiﬂ olan idari para cezalar› üzerindeki etkisidir. Bu çal›ﬂmam›zda öncelikle 216 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tüccar s›n›flar› (176, 177 ve 178. maddeler) ve s›n›f de¤iﬂtirme hususlar›na (179 ve 180. maddeler) de¤inilecek olup ard›ndan da tüccar s›n›flar›n›n ve s›n›f de¤iﬂtirmeye iliﬂkin hükümlerin, 506 Say›l› Kanun’un idari
para cezalar› ile ilgili 140. maddesi ile Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤i
hükümleri aç›s›ndan önemine de¤inilecektir.

5

1. VUK’A GÖRE TÜCCAR SINIFLARI
VUK 176. maddeye göre; tüccarlar, defter tutmak bak›m›ndan iki s›n›fa ayr›l›r.
- Birinci s›n›f tüccarlar, bilanço esas›na göre;
- ‹kinci s›n›f tüccarlar ise iﬂletme hesab› esas›na göre defter tutarlar.
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiﬂ Yrd., Maliye Anabilim Dal› Uzman›, Gazi Üniversitesi SBE
Maliye Bölümü Doktora Ö¤rencisi
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VUK 177. maddesine göre aﬂa¤›da
yaz›l› tüccarlar, Birinci s›n›fa dahil
olan tüccarlard›r; (Aﬂa¤›da 364 S›ra
Numaral› VUK Genel Tebli¤i ile
1.1.2007’den itibaren belirlenen tutarlar dikkate al›nm›ﬂt›r.)
a) Sat›n ald›klar› mallar› oldu¤u gibi
veya iﬂledikten sonra satan ve y›ll›k
al›mlar›n›n tutar› 100.000, - YTL veya
sat›ﬂlar› tutar› 140.000, - YTL’yi aﬂanlar,
b) Birinci bentte yaz›l› olanlar›n d›ﬂ›ndaki iﬂlerle u¤raﬂ›p da bir y›l içinde
elde ettikleri gayri safi iﬂ has›lat›
56.000, - YTL’yi aﬂanlar,
c) a ve b numaral› bentlerde yaz›l› iﬂlerin birlikte yap›lmas› halinde b numaral› bentte yaz›l› iﬂ has›lat›n›n beﬂ
kat› ile y›ll›k sat›ﬂ tutar›n›n toplam›
100.000, - YTL’yi aﬂanlar,
d) Her türlü ticaret ﬂirketleri (Adi ﬂirketler iﬂtigal nevileri yukar›daki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.),
e) Kurumlar Vergisine tabi olan di¤er
tüzel kiﬂiler (Bunlardan iﬂlerinin icab›
bilanço esas›na göre defter tutmalar›na imkan veya lüzum görülmeyenlerin, iﬂletme hesab›na göre defter tutmalar›na Maliye Bakanl›¤›nca müsaade edilir.),
f) ‹htiyari olarak bilanço esas›na göre
defter tutmay› tercih edenler.
VUK’un 178. maddesine göre aﬂa¤›da
yaz›l› tüccarlar ikinci s›n›fa dahil olan
tüccarlard›r;
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a) VUK 177'inci maddede yaz›l› olanlar›n d›ﬂ›nda kalanlar,
b) Kurumlar Vergisi mükelleflerinden
iﬂletme hesab› esas›na göre defter tutmalar›na Maliye Bakanl›¤›nca müsaade edilenler.
Yeniden iﬂe baﬂlayan tüccarlar y›ll›k
iﬂ hacimlerine göre s›n›fland›r›l›ncaya
kadar ikinci s›n›f tüccarlar gibi hareket edebilirler.
2. VUK’A GÖRE SINIF
DE⁄‹ﬁT‹RME
a) Birinci S›n›ftan ‹kinci S›n›fa
Geçiﬂ
VUK 179. maddeye göre; iﬂ hacmi
bak›m›ndan birinci s›n›fa dahil olan
tüccarlar›n durumlar› aﬂa¤›daki ﬂartlara uydu¤u takdirde, bunlar, bu ﬂartlar›n tahakkukunu takip eden hesap döneminden baﬂlayarak, ikinci s›n›fa geçebilirler:
i. Bir hesap döneminin iﬂ hacmi 177.
maddede yaz›l› hadlerden %20'yi aﬂan
bir nispette düﬂük olursa, veya;
ii. Arka arkaya üç dönemin iﬂ hacmi
177. maddede yaz›l› hadlere nazaran
%20'ye kadar bir düﬂüklük gösterirse.
VUK 179. maddede bahsi geçen hadler 177. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan tutarlarla iliﬂkilidir.
Söz konusu tutarlar her sene Maliye
Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan genel
tebli¤lerle yeniden düzenlenmektedir.
Söz konusu madde hükmüne göre bir
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hesap döneminin iﬂ hacmi 177. maddede yer alan ilgili tutardan/tutarlardan %20’yi aﬂan nispette düﬂüklük
gösterirse bilanço usulüne defter tutmaktan iﬂletme hesab› esas›na göre
defter tutmaya geçilebilir. Ayr›ca arka
arkaya üç dönemin iﬂ hacmi 177.
maddede yer alan ilgili tutardan/tutarlardan %20’ye kadar bir düﬂüklük
gösterirse yine bilanço usulüne göre
defter tutmaktan iﬂletme hesab› esas›na göre defter tutmaya geçilebilir. Ancak burada ço¤u kez yanl›ﬂ anlaﬂ›lan
ve yorumlanan bir husus söz konusudur. Arka arkaya üç dönem gerçekleﬂecek düﬂüﬂ, toplam olarak %20’yi aﬂmal› m›d›r, yoksa aﬂmamal› m›d›r?
Söz konusu cümlede geçen “kadar”
kelimesi arka arkaya üç dönem düﬂüﬂ
olmas›n› ve söz konusu düﬂüﬂ tutarlar› toplam›n›n da %20’den düﬂük (yani
%20’ye kadar) olmas›n› ifade etmektedir. Yani örne¤in, arka arkaya üç
dönem 177. maddede yer alan hadlere
nazaran %1, %2 ve %1,5’lik düﬂüﬂlerin gerçekleﬂmesi birinci s›n›ftan ikinci s›n›fa geçiﬂ için yeterlidir.
VUK 179. maddede dikkat edilmesi
gereken bir baﬂka husus ise birinci s›n›ftan ikinci s›n›fa geçiﬂin ihtiyarilik
göstermesidir. Nitekim maddede yer
alan “…ikinci s›n›fa geçebilirler.” tabiri iste¤e ba¤l› bir uygulamaya iﬂaret
etmektedir.
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b) ‹kinci S›n›ftan Birinci S›n›fa Geçiﬂ
VUK 180. maddeye göre; iﬂ hacmi
bak›m›ndan ikinci s›n›fa dahil tüccarlar›n durumlar› aﬂa¤›da yaz›l› ﬂartlara
uydu¤u takdirde bunlar bu ﬂartlar›n
tahakkukunu takip eden hesap döneminden baﬂlayarak birinci s›n›fa geçerler.
i. Bir hesap döneminin iﬂ hacmi 177.
maddede yaz›l› hadlerden %20'yi aﬂan
bir nispette fazla olursa, veya;
ii. Arka arkaya iki dönemin iﬂ hacmi
177. maddede yaz›l› hadlere nazaran
%20'ye kadar bir fazlal›k gösterirse.
VUK 179. madde ile ilgili olarak yukar›da yapm›ﬂ oldu¤umuz aç›klamalar›n ço¤u VUK 180. madde için de geçerlidir. Söz konusu madde hükmüne
göre bir hesap döneminin iﬂ hacmi
177. maddede yer alan ilgili tutardan/tutarlardan %20’yi aﬂan nispette
fazlal›k gösterirse iﬂletme hesab› esas›na göre defter tutmaktan bilanço
usulüne göre defter tutmaya geçilir.
Ayr›ca arka arkaya iki dönemin iﬂ
hacmi 177. maddede yer alan ilgili tutardan/tutarlardan %20’ye kadar bir
fazlal›k gösterirse yine iﬂletme hesab›
esas›na göre defter tutmaktan bilanço
usulüne göre defter tutmaya geçilir.
Dikkat edilirse VUK 180. maddede
bir düﬂüﬂten de¤il art›ﬂtan bahsedilmektedir. Ayr›ca burada 179. maddeden farkl› olarak arka arkaya üç y›l
de¤il iki y›l de¤iﬂiklik olmas›ndan
bahsedilmektedir. Bunun sebebi idaEylül
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renin mükelleflerinin bilanço esas›na
göre defter tutmalar›n› tercih etmesi
yönündeki uygulamalar›d›r. Yine bu
maddede de söz konusu arka arkaya
iki dönemlik art›ﬂlar›n oransal olarak
177. maddedeki hadlere nazaran
%20’yi aﬂmas›na gerek yoktur. Nitekim burada da VUK 179. maddede oldu¤u gibi “kadar” kelimesi kullan›lm›ﬂt›r. Yani örne¤in, arka arkaya iki
dönem 177. maddede yer alan hadlere
nazaran %1 ve %3’lük fazlal›klar›n
gerçekleﬂmesi ikinci s›n›ftan birinci
s›n›fa geçiﬂ için yeterlidir.
VUK 180. maddede dikkat edilmesi
gereken bir baﬂka husus ise ikinci s›n›ftan birinci s›n›fa geçiﬂin ihtiyarilik
göstermemesidir. Nitekim maddede
yer alan “…birinci s›n›fa geçerler.”
tabiri zorunlu bir uygulamaya iﬂaret
etmektedir.
3. SINIF DE⁄‹ﬁT‹RME
HÜKÜMLER‹N‹N 506 SAYILI
KANUN’DAK‹ ‹DAR‹ PARA
CEZASI UYGULAMALARINA
ETK‹S‹
506 Say›l› Kanun’da defter tutma usulüne göre cezalar derecelendirilirken
bilanço usulüne göre defter tutanlar,
di¤er defter tutanlar ve defter tutmayanlar ﬂeklinde bir ayr›ma gidilmektedir. Söz konusu ay›r›m 506 Say›l› Kanun’da idari para cezalar›na iliﬂkin
hükümleri düzenleyen 140. maddenin
(a) ve (d) bentlerinde yap›lm›ﬂt›r.
Nitekim 506 Say›l› Kanun’un 140.
Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

maddesinin (a) bendine göre; Bu Kanunun 8. maddesinde belirtilen bildirgeyi Kanunda belirtilen tarihte Kuruma vermeyenlere;
1-Bilanço esas›na göre defter tutmak
zorunda olanlar için üç ayl›k asgari
ücret tutar›nda,
2-Di¤er defterleri tutmak zorunda olanlar için iki ayl›k asgari ücret tutar›nda,
3- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir ayl›k asgari ücret tutar›nda
idari para cezas› verilmektedir.
506 Say›l› Kanun’un 140. maddesinin
(d) bendine göre ise; defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülü¤ünü Kurumca yap›lan yaz›l› ihtara ra¤men
onbeﬂ gün içinde mücbir sebep olmaks›z›n yerine getirmeyenlere;
1- Bilânço esas›na göre defter tutmakla yükümlü iseler ayl›k asgari ücretin
oniki kat› tutar›nda,
2- Di¤er defterleri tutmakla yükümlü
iseler ayl›k asgari ücretin alt› kat› tutar›nda,
3- Defter tutmakla yükümlü de¤il iseler ayl›k asgari ücretin üç kat› tutar›nda idari para cezas› verilmektedir.
Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤i’nin 25. maddesinde, “iﬂverenlerin
di¤er kanunlar gere¤ince tutmak zorunda olduklar› defterlerle dayand›¤›
belgeler, Ayl›k prim ve Hizmet Belgesinin dayand›¤› belgeler niteli¤inde
say›l›r” hükmü yer almaktad›r. Bu
hükmün ard›ndan ise alt› bent halinde
hangi hallerde defter ve belgelerin ge-
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çersiz say›laca¤› belirtilmiﬂtir. Söz
konusu hallerden bir tanesi de Vergi
Usul Kanun’u gere¤ince bilânço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken
iﬂletme hesab› esas›na göre tutulmuﬂ
defterlerin gererli say›lmayaca¤›d›r.
506 Say›l› Kanun’un 140. maddesinin
(d) bendinin son f›kras›na göre; defter
ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, yönetmelikte belirtilen usul ve
esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik hali için, ibraz
edilmemesi üzerine uygulanan miktarlar› aﬂmamak kayd›yla ayl›k asgari
ücretin yar›s› tutar›nda idari para cezas› uygulanmaktad›r. Bu aç›dan, yap›lan incelemelerde iﬂverenin hangi
tüccar s›n›f›na tabi oldu¤unun dolay›s›yla da tutaca¤› defter türünün tespit
edilmesinin büyük önemi vard›r. Söz
konusu tespitler yap›l›rken VUK 179
ve 180. maddelerde yer alan s›n›f de¤iﬂtirme hükümlerinin de özenle tatbik edilmesi gerekmektedir. Özellikle
ikinci s›n›f bir tüccar›n kay›t ve belgeleri incelenirken faaliyet türüne göre
geçmiﬂ iki dönemdeki y›ll›k al›m, sat›m ve has›lat tutarlar› göz önünde tutularak birinci s›n›f tüccar say›l›p say›lmayaca¤› dolay›s›yla da bilanço
usulüne göre defter tutup tutmayaca¤›n›n tespiti gerekmektedir.
SONUÇ
506 Say›l› Kanun’da yer alan idari para cezalar›n›n uygulanmas›nda, 216
Say›l› Vergi Usul Kanunu’nda düzenHakemsiz Yaz›lar
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lenmiﬂ olan tüccar s›n›flar› ve s›n›f
de¤iﬂtirme hükümlerinin çok büyük
önemi bulunmaktad›r. Bu hükümlerin
idari para cezalar› üzerindeki etkileri
iki baﬂl›kta özetlenebilir;
a) Ceza miktarlar›n›n tespitine etkisi,
b) Geçersizlik hallerinin tespitine olan
etkisi.
Bu etkilerden ikincisi, özellikle sosyal
sigorta iﬂlemlerinin idare taraf›ndan
denetimi noktas›nda kendini gösterirken, birinci etki hem uygulama hem
de denetim aﬂamas›nda dikkat edilmesi gereken bir husus olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. ‹ﬂverenin hangi s›n›fa tabi oldu¤unun ve dolay›s›yla da hangi
tür defter tutaca¤›n›n tespiti hem uygulamada eﬂgüdümün sa¤lanmas›
hem de haks›zl›klara yer verilmemesi
aç›s›ndan çok önemlidir. Bu sebeple
hem tüccar s›n›flar›na hem de s›n›f
de¤iﬂtirmelere iliﬂkin hükümlerin iyi
anlaﬂ›lmas› ve uygulanmas› gerekmektedir. Bu noktada en önemli etken
ise denetim aﬂamas›d›r. Nitekim bu
yönde ç›kabilecek usulsüzlüklerin,
idari iﬂlemlerin uygulanmas› aﬂamas›nda tespiti pek mümkün görülmemektedir. Ayr›ca s›n›f de¤iﬂtirme hükümlerinin ço¤u zaman yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas› ve yorumlanmas› da bir baﬂka
eksiklik olarak göze çarpmaktad›r. Bu
sebeple Sosyal Güvenlik Kurumu veya Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan
bu hususta aç›klay›c› nitelikte bir genelge yay›nlanmas› yerinde olacakt›r.
Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

246



mali ÇÖZÜM 247
‹SMMMO Yay›n Organ›

5018 SAYILI KAMU MAL‹ YÖNET‹M‹
VE KONTROL KANUNUNA GÖRE
HESAP VERME SORUMLULU⁄U
Y›lmaz ÖZKAN*

G‹R‹ﬁ
yi yönetiﬂim ilkeleri aras›nda önemli bir yere sahip olan hesap verilebilirlik;
bir kurumdaki görevlilerin, yetki ve sorumluluklar›n›n kullan›lmas›na iliﬂkin olarak ilgili kiﬂilere karﬂ› cevap verebilir olma, bunlara yönelik eleﬂtiri
ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etme, bir baﬂar›s›zl›k, yetersizlik
ya da usulsüzlük durumunda sorumlulu¤u üzerine alma gereklili¤i olarak ifade edilmektedir. Ayn› ﬂekilde hesap verilebilirlik, yöneticilere belirli baz› görevleri, bu görevleriyle ilgili kural ve standartlara uymalar› konusunda bir tak›m sorumluluklar yüklemek anlam›na gelmektedir. Bu suretle, yöneticilerin
faaliyetlerine iliﬂkin rapor ve hesap vermekle yükümlü oldu¤u kiﬂi veya organ
aç›kça belirlenir ve yönetici iyi performans gösterdi¤inde ödüllendirilirken, yetersiz performans›n›n sonuçlar›na katlan›r. Bir birimin yöneticisi emrindeki
personelin yerine getirdi¤i faaliyetler için de hesap vermekle yükümlü tutulabilir. Ayn› zamanda hesap verilebilirlik, iktidardaki kimselerin tüm vatandaﬂlara hizmet etme ve cevap verebilme gereklili¤i olarak da tan›mlanmaktad›r.
(‹yi Yönetiﬂimin Temel ‹lkeleri, 2003, 18)

‹

Genel Olarak Hesap Verme Sorumlulu¤u
Mali saydaml›k gibi hesap verebilirlik de iyi yönetiﬂim prensipleri aras›nda say›lmakta ve her düzeydeki kamu yöneticisinin sorumlulu¤una teslim edilen kamu kayna¤›n›, hukuka uygun ve verimli bir ﬂekilde kulland›¤›n›n hesab›n› vermesi olarak k›saca tan›mlanmaktad›r. (Samsun, 2003, 18)
* SMMM, Marmara Üniversitesi, ‹ﬂletme Ana Bilim Dal›, Muhasebe Finansman Doktora Program›
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Hemen ifade edilmelidir ki, hesap
verme sorumlulu¤unun klasik hukuki
sorumluluk veya mali sorumlulukla
herhangi bir ilgisi bulunmamaktad›r.
Türkçede tam karﬂ›l›¤› olmad›¤› için
“hesap verilebilirlik” veya “hesap
verme yükümlülü¤ü” olarak da adland›r›lan hesap verme sorumlulu¤u, bir
cevap verme, aç›klamada bulunma
yükümlülü¤üdür. Bu yükümlülük iliﬂkisinde eﬂit olmayan iki taraf mevcuttur. Taraflardan biri di¤erine görev
tevdi etmekte, di¤eri de bu görevin
yap›l›p yap›lmad›¤›, yap›lamad›ysa
niçin yap›lamad›¤›, verilen paran›n
nas›l harcand›¤›, tamam›n›n harcan›p
harcanmad›¤›, görevin gerektirdi¤i
amaçlara ne ölçüde ulaﬂ›ld›¤›, hedeflenen sonuçlar› gerçekleﬂtirmek için
mümkün olan her ﬂeyin yap›l›p yap›lmad›¤› ve geçmiﬂ deneyimlerin ›ﬂ›¤›nda nelerin iyi gitti¤i nelerin iyi gitmedi¤i hususlar›nda cevap vermekte,
durumunu aç›klamakta, rapor etmektedir. Yeni kamu yönetim anlay›ﬂ›n›n
çok yeni kavramlar›ndan biri olan hesap verme sorumlulu¤u bir raporlama
faaliyeti olup, bir görev icra etmek
üzere kendilerine emanet edilen kamu
kaynaklar›n› kullananlar›n, kaynaklar›
kendilerine emanet edenlere karﬂ›,
kaynaklar›n kullan›m› ve görevin nas›l yerine getirildi¤i hususunda aç›klamada bulunma sorumlulu¤udur.
Hesap verilebilirlik, modern yönetimin teori ve uygulamas›nda anahtar
bir kavramd›r. Bu kavram, yöneticileEylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

re belirli birtak›m görevlerini yerine
getirmelerini ve bunlarla ilgili kural
ve standartlara uymalar› konusunda
birtak›m sorumluluklar yüklemek anlam›na gelmektedir. Hesap verilebilirlik bir kurumdaki görevlilerin, yetki
ve sorumluluklar›n kullan›lmas›na
iliﬂkin olarak ilgili kiﬂilere karﬂ› cevap
verebilir olma, bunlara yönelik eleﬂtiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde
hareket etme ve bir baﬂar›s›zl›k, yetersizlik ya da durumunda sorumlulu¤u
üzerine alma gere¤idir. (Samsun,
www.maliye.gov.tr/ab/turkce/governance/1.pdf)
Hesap verilebilirlik kavram›, yetki ve
kaynaklar›n hukuka, verimlilik ve etkinlik ilkelerine uygun kullan›lmas›na; belirlenmiﬂ amaç ve hedeflere ulaﬂ›lmas›na iliﬂkin sorumlulu¤u ifade
etmektedir. Baﬂka bir ifade ile hesap
verme sorumlulu¤u kendilerine kamu
gücü kullanma görev ve yetkisi verilenlerin bu yetkiyi yasal s›n›rlar içinde kullan›p kullanmad›klar›n›n hesab›n› kaynaklar› kendilerine emanet
edenlere karﬂ› aç›klamada bulunma
zorunlulu¤u ﬂeklinde ifade edilebilir.
Daha geniﬂ tan›mda ise hesap verme
sorumlulu¤u, üzerinde anlaﬂmaya var›lm›ﬂ tan›mda ise hesap verme sorumlulu¤u, üzerinde anlaﬂmaya var›lm›ﬂ beklentiler ›ﬂ›¤›nda, performansa
yönelik sorumluluk üstlenme ve bunu
aç›klama yükümlülü¤üne dayanan
iliﬂkidir. Bu ifade önemli ve de¤erli
olan›n baﬂar›ld›¤›na yada baﬂar›lmad›Hakemsiz Yaz›lar
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¤›na yönelik aç›klama yapma yükümlülü¤ünü belirgin hale getirmektedir.
Bu tan›m ilave formel yetkileri ve
kaynaklar› talep etmeden, bunlar› belirlemeden yada bunlara ihtiyaç duymadan hesap verme sorumlulu¤unun
hiyerarﬂik olmayan iliﬂkilerin özünü
daha kolay biçimde saptamaktad›r.
Dikkati performans üzerine yöneltme
hem faydan›n kamuoyuna ulaﬂmas›n›
hem de hizmetlerin sunumu için gerekli süreci ve hakkaniyeti kapsamaktad›r.( Karaarslan, 2006,53)
Üzerinde anlaﬂ›lan beklentiler uyar›nca ifade etmek üzere görev alma ve bu
görevin ifa tarz›n› gösterme mecburiyetine dayanan hesap verme sorumlulu¤unun siyasal hesap verme sorumlulu¤u, yönetsel hesap verme sorumlulu¤u ve kamuoyuna karﬂ› hesap verme sorumlulu¤u gibi türleri olup;
parlamentonun yurttaﬂlara karﬂ›, bakanlar›n parlamentoya karﬂ›, bakanl›k
üst yönetiminin bakana karﬂ› hesap
verme sorumlulu¤u söz konusudur.(Atiyas ve Say›n, 1997,6, Gören,
2000, 113–114)
Hesap verme, yönetim olgusunun
özünde vard›r ve kaynaklar› yöneten
her kiﬂi ve örgütsel birimin en temel
yükümlülü¤üdür. Hesap verme yükümlülü¤ünün kamu yönetiminde
oluﬂturdu¤u zincir, demokrasiler bak›m›ndan do¤al ve son derece elzem
bir iliﬂki olarak kabul edilmektedir.
Zira halk›n kendini yönetmesi için de-
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mokratik yolla seçti¤i vekillerden ve
onlar›n vekili durumundaki atanm›ﬂ
yöneticilerden, kendilerine tevdi edilen görevlerin ifas› ve kamu kaynaklar›n›n kullan›m› konular›nda bilgi isteme ve hesap sorma hakk› demokratik rejimin özünde bulunan bir yetkidir. Zaten demokrasinin özü de, ülkeyi yönetenlerin vatandaﬂlara karﬂ› sorumlu olmalar›, onlara hesap vermeleridir. (Nakit Esas›ndan Tahakkuk
Esas›na, 2002, 22)
Uygulamada hesap verme sorumluluk
sisteminin bir raporlama faaliyeti olarak kendini gösterdi¤i bilinmektedir.
Say›ﬂtay denetimleri de bu raporlarda
yer alan bilgilerin do¤rulu¤unu araﬂt›rmakta ve bir anlamda parlamentoya
güvence sa¤lamaktad›r. Bu sistemin,
yani Parlamento, hükümet ve yüksek
denetim kurumu aras›ndaki iﬂleyiﬂin
bir üçgen ﬂeklinde gösterilmesi konunun daha iyi anlaﬂ›lmas›na yard›m etmektedir. (Kaya, 2003, 244)
Hesap Verme Sorumlulu¤unun
Çerçevesi
Demokratik yönetimlerde kamu kaynaklar›n›n kullan›m›nda söz ve karar
sahibi olan ister seçilmiﬂ ister atanm›ﬂ
olsun her yöneticinin yönetiminden
dolay› hesap vermesi gerekmektedir.
Hesap verme sorumlulu¤u, demokratik ülkelerde bir dizi yetki devrinin bir
sonucu olarak aç›klanmaktad›r. Hesap
verme yükümlülü¤ünün kamu yöneti-

Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

250 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

minde oluﬂturdu¤u zincir demokrasiler bak›m›ndan do¤al ve son derece
elzem bir iliﬂki olarak kabul edilmektedir. Parlamenterlerin yurttaﬂlara, hükümetin parlamentoya, kamu yönetiminin hükümete karﬂ› olmak üzere
hesap verme sorumlulu¤u de¤iﬂik süreç ve düzeylerde gerçekleﬂmektedir.
(Karaarslan, 57)
Hesap verme yönetim olgusunun
özünde vard›r ve kaynaklar› yöneten
her kiﬂi ve örgütsel birimin en temel
yükümlülü¤üdür. Hesap verme yükümlülü¤ünün kamu yönetiminde
oluﬂturdu¤u zincir demokrasiler bak›m›ndan do¤al ve son derece elzem bir
iliﬂki olarak kabul edilmektedir. Zira
halk›n kendini yönetmesi için demokratik yolla seçti¤i vekillerinden ve onlar›n vekili durumundaki atanm›ﬂ yöneticilerden, kendilerine tevdi edilen
görevlerin ifas› ve kamu kaynaklar›n›n kullan›m› konular›nda bilgi isteme
ve hesap sorma hakk› demokratik rejimin özünde bulunan bir yetkidir. Demokrasilerde bu yetkinin temel biçiminin ve asgari s›n›rlar›n›n anayasa
veya yasalarla düzenlenmesinin bile
yersiz olaca¤› ileri sürülmektedir. Öte
yandan, hesap verme yükümlülü¤ü
ayn› zamanda günümüz kamu yönetimleri bak›m›ndan bir ça¤daﬂl›k kriteri olarak da alg›lanmakta; ve yönetimde ça¤daﬂl›k ile demokrasiyi buluﬂturmaktad›r. Zaten demokrasinin
özü de, ülkeyi yönetenlerin vatandaﬂEylül
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lara karﬂ› sorumlu olmalar›, onlara hesap vermeleridir (http://www.muhasebat.gov.tr/muhasebe/reform/ref10.php)

Baﬂar›l› hesap verme sorumluluk iliﬂkilerinin temel ö¤eleri ﬂunlard›r; (Hükümet Hesap Verme Sorumlulu¤u,
Kanada Alberta Eyaleti Say›ﬂtay›
http://www.oag.ab.ca/htm 1/government-accountability.shtml)

-Ölçülebilir hedefler belirlenmesi ve
sorumluluklar›n tespiti,
- Hedeflerin gerçekleﬂtirilmesi için
nelere ihtiyaç duyuldu¤unun planlanmas›,
- ‹ﬂin yap›lmas› ve geliﬂmenin izlenmesi,
- Sonuçlar›n raporlanmas›,
- Sonuçlar›n bir de¤erlendirmeye tabi
tutulmas› ve geri bildirim sa¤lanmas›.
Parlamento ülkenin topyekün yönetiminden ötürü siyasi asile (seçmenlere/vatandaﬂlara) karﬂ› hesap verme
yükümlülü¤ü taﬂ›r. Zira halk›n kendini yönetmesi için demokratik yolla
seçti¤i vekillerden ve onlar›n vekili
durumundaki atanm›ﬂ yöneticilerden,
kendilerine tevdi edilen görevlerin
ifas› ve kamu kaynaklar›n›n kullan›m›
konular›nda bilgi isteme ve hesap sorma hakk› demokratik rejimin özünde
bulunan bir yetkidir.
Ba¤›ms›z kurullar›n hesap verme sorumlulu¤unun, di¤er kamu kurumlar›na
göre daha fazla olmas› gerekti¤i düﬂünülmektedir, zira; (Gülen, http:// www.tesev.org.tr/etkinlik/denetim_anasayfa.php)
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-Ba¤›ms›z kurullar önemli ihtiyaçlara
yan›t vermek amac›yla oluﬂturulmuﬂlard›r ve bu yüzden bu kurullarla ilgili beklentilerin düzeyi hayli yüksektir.
- Ba¤›ms›z kurullar›n faaliyet alanlar›
uzmanl›k gerektirdi¤inden, kurullar›n
zor görevlerini baﬂar›yla yerine getirdiklerinden emin olmaya daha fazla
ihtiyaç vard›r.
- Ba¤›ms›z kurullar kamu yönetimindeki de¤iﬂim ve yenili¤i temsil etmektedir. Hantal olmayan, verimli ve etkili bir yönetimi ne ölçüde hayata geçirdiklerine iliﬂkin daha fazla güvenilir
bilgiye ihtiyaç duyulmaktad›r.
- Örgüt yap›lar› ve insan kaynaklar›
iyi yönetime daha uygundur. Bu anlamda daha fazla araç ve bilgi ile hesap verme sorumlulu¤unu yerine getirebilirler.
- Kurullar›n ba¤›ms›zl›klar› hesap
verme sorumlulu¤unun derecesini art›ran bir baﬂka unsurdur.
Parlamentonun bütçe arac›l›¤›yla yürütmeye tahsis etti¤i kamu fonlar›n›n
harcanmas›na yönelik denetimleri
gerçekleﬂtirmesi önemli bir görevidir.
Parlamentonun bu denetimi kamu kurumlar›n›n y›ll›k raporlar›n› incelemek, bütçe gerçekleﬂtirmelerini yasalaﬂt›rmak ve çal›ﬂma standartlar›n› de¤erlendirmek suretiyle yerine getirdi¤i gibi söz konusu güvenceyi parlamento ad›na yüksek denetim kurumlar›nca gerçekleﬂtirilen ba¤›ms›z ve
tarafs›z denetimler ile bu denetim bulHakemsiz Yaz›lar
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gular›n› görüﬂmek suretiyle de yerine
getirmeye çal›ﬂ›r. Bakanlar kendi eylemlerinden ve bakanl›klar› alt›ndaki
tüm kurum ve kuruluﬂlar›n faaliyetlerinden Parlamentoya karﬂ› ferdi olarak sorumludurlar. Bakanlar›n, ayn›
zamanda Bakanlar Kurulunun kararlar›ndan ötürü kolektif sorumluluklar›
da vard›r. Yani Bakanlar kendi bakanl›klar›n›n iﬂleyiﬂinden ötürü ferdi olarak; Bakanlar Kurulu Kararlar›na iﬂtiraklerinden ötürü de di¤er bakanlarla
müﬂtereken Parlamentoya hesap vermekle yükümlüdürler. (Karaarslan,58)
Siyasal hesap verme sorumlulu¤u Yürütmenin Parlamentoya karﬂ› olan hesap verme sorumlulu¤unu ifade ederken, yönetsel hesap verme sorumlulu¤u, bürokrasinin bakanlara karﬂ› olan
sorumlulu¤unu göstermektedir. Vatandaﬂa karﬂ› hesap verme sorumlulu¤u ise daha kompleks nitelikler taﬂ›makta ve hem seçilmiﬂlerin oluﬂturdu¤u parlamentonun hem de bütünüyle
devletin vatandaﬂa karﬂ› hesap verme
sorumlulu¤u bulundu¤una iﬂaret etmektedir. Dolay›s›yla, nelerin yap›lm›ﬂ ya da yap›lmam›ﬂ oldu¤u, nelerin
yap›lmakta oldu¤u ve nelerin yap›lmas›n›n planland›¤› konular›nda aç›klamalar yap›lmas› ve gerekçeler sunulmas›, sorumlulu¤u devredenlere
sorumluluklar›n öngörüldü¤ü gibi yerine getirilip getirilmedi¤ini de¤erlendirme imkân› verir. Sorumlulu¤u devredenler ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lan›p karﬂ›lanmad›¤›n› bildirmek, yapt›r›mlar
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uygulamak veya teﬂvikler sa¤lamak
isteyebilir ve yahut hatalar›n düzeltilmesini ya da ilave güvenceler sa¤lanmas›n› talep edebilirler. (Baﬂ, www.
maliyesempozyumu.pamukkale.edu.tr/hasanbas)
5018 Say›l› Kanuna Göre Hesap
Verme Sorumlulu¤u
Kanun as›l olarak hesap verme sorumlulu¤u ve ﬂeffafl›¤› geliﬂtirme
amac›na yönelik olarak stratejik plan,
performans ölçümü, iç ve d›ﬂ denetim
gibi kamu yönetimi ilkeleri üzerine
inﬂa edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. 5018 say›l› Kanunun 1. maddesinde, Kanunun
amaçlar›ndan birinin hesap verebilirli¤i sa¤lamak oldu¤u belirtildikten
sonra 8 inci maddede hesap verme sorumlulu¤u düzenlenmiﬂtir. Madde ile;
her türlü kamu kayna¤›n›n elde edilmesi ve kullan›lmas›nda görevli ve
yetkili olanlar›n, kaynaklar›n etkili,
ekonomik, verimli ve hukuka uygun
olarak elde edilmesinden, kullan›lmas›ndan, muhasebeleﬂtirilmesinden, raporlanmas›ndan ve kötüye kullan›lmamas› için gerekli önlemlerin al›nmas›ndan sorumlu ve yetkili k›l›nm›ﬂ
mercilere hesap vermek zorunda olduklar› hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Kanunun 10, 11, 17, 41, 49 ve 68 inci
maddelerinde de sorumluluk hükümlerine yer verilmiﬂtir.( Karaarslan, 63)
Kanunun amac› içinde bulunan, “kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›lmas›” ifadesinin, yerini bulmas› için uyEylül
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gulamada performans ölçümünün yap›lmas› gerekmektedir. Oysaki performans ölçümüyle ilgili de bir uygulama öngörülmemiﬂtir. (Oyan,http:
//www.bagimsizsosyalbilimciler.org)
Dolay›s›yla, kanunun amac›n›n sa¤lanmas› için gereken altyap› kurulamam›ﬂt›r.
Hesap verilebilirlik, her türlü kamu
kayna¤›n›n elde edilmesi ve kullan›lmas›nda görevli ve yetkili olanlar›n,
kaynaklar›n etkili, ekonomik, verimli,
hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullan›lmas›ndan, muhasebeleﬂtirilmesinden, raporlanmas›ndan ve
kötüye kullan›lmamas› için gerekli
önlemlerin al›nmas›ndan sorumlu olmas› ve yetkili mercilere hesap vermek zorundad›rlar. (Ak›ﬂ, 2006,32)
Bu maddede hesap verme sorumlulu¤u, kamu mali yönetimi içerisinde görev alan her kademedeki görevli olanlar›n, kendilerine verilen görevle s›n›rl› olmak üzere olduklar› iﬂlemlerden ve gerekli yerlere hesap vermekten sorumlu olmalar›, ﬂeklinde ifade
edilmiﬂtir. Sorumluluk, yapt›r›ma
ba¤lanm›ﬂ yetkidir. Burada belirtilen
sorumluluk, olay›n sonucuna göre tespit edilen bir sorumluluk ﬂekli de¤ildir. Yani, burada idari, mali veya cezai sorumluluklardan biri, ikisi ya da
üçü kastedilmektedir. Yap›lan iﬂlemlerin sonucuna göre bu sorumluluk
çeﬂitlerinden biri, ikisi ya da hepsini
içerebilir. Dolay›s›yla burada idari,
Hakemsiz Yaz›lar
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mali veya cezai sorumluluklardan yap›lan mali iﬂlemler çerçevesinde ayr›
ayr› kiﬂilerin sorumlu olmas› gerekti¤inin belirtilmemiﬂ olmas› bir eksiklik
de¤ildir.(Tosun ve Cebeci, 2006, 24)
Kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›labilmesi için, hesap verilebilirli¤in
sa¤lanmas› gerekti¤i kanunda belirtilmektedir. Yeni kamu mali yönetimi
anlay›ﬂ›n›n temel odak noktas› olan
hesap verilebilirli¤in sa¤lanmas›, esas
itibariyle bir raporlama faaliyeti olarak ortaya ç›kmaktad›r ve kamu kaynaklar›n›n kullanma yetkisine sahip
kiﬂilerin, kaynaklar› kendilerine emanet edenlere karﬂ›, kaynaklar›n kullan›m› ve görevi nas›l yerine getirdi¤i
konusunda aç›klamada bulunma sorumlulu¤u olarak belirtilmektedir.
(Baﬂ, 2005, 402)
5018 Say›l› Kanunda, kamu kaynaklar›n›n verimli ve etkin kullan›lmas›
için hesap verme sorumlulu¤unun
sa¤lanmas› gere¤i ortaya ç›karken,
kanunda performans kriterleriyle ve
performans ölçümüyle ilgili somut
de¤erlendirme ölçütlerinin ortaya
konmam›ﬂ olmas› da önemli bir sorun
olarak belirmektedir. (Baﬂ, 2005,414.)
5018 say›l› Kanunda, bakanl›klarda
müsteﬂar (Milli Savunma Bakanl›¤›nda Bakan), di¤er kamu idarelerinde en
üst yönetici, il özel idarelerinde vali
ve belediyelerde belediye baﬂkan› üst
yönetici olarak tan›mlanm›ﬂ ve üst yöneticilerin; (Erüz ve Arcagök, 2006, 40)
Hakemsiz Yaz›lar
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-‹darelerin stratejik planlar›n›n ve bütçelerinin kalk›nma plan›na, y›ll›k
programlara, kurumun stratejik plan
ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak haz›rlanmas›
ve uygulanmas›ndan,
-Sorumluluklar› alt›ndaki kaynaklar›n
etkili, ekonomik ve verimli ﬂekilde elde edilmesi ve kullan›m›n› sa¤lamaktan, kay›p ve kötüye kullan›m›n›n önlenmesinden,
-Mali yönetim ve kontrol sisteminin
iﬂleyiﬂinin gözetilmesi ve izlenmesinden,
-5018 say›l› Kanunda belirtilen di¤er
görev ve sorumluluklar›n yerine getirilmesinden,
Bakan’a; mahalli idarelerde ise meclislerine karﬂ› sorumlu olduklar› belirtilmiﬂtir. Üst yöneticilerin, bu sorumlulu¤un gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler arac›l›¤›yla yerine getirmeleri öngörülmüﬂtür.
5018 say›l› Kanunla getirilen stratejik
planlama ve performans esasl› bütçeleme yaklaﬂ›m›n›n amaç ve hedeflere
dayal› performans› ön plana alan yönetim kültürünün yerleﬂtirilmesi ve siyasi idari hesap verilebilirli¤in hayata
geçirilmesi aç›s›ndan önemli bir düzenleme oldu¤u söylenebilir. Öte yandan, Kanunun 41 inci maddesi uyar›nca her bir kamu idaresinin, y›ll›k faaliyet raporu haz›rlanmas›, bu raporlar›
yetkili mercilere göndermesi ve kaEylül
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muoyuna aç›klamas› öngörülmüﬂtür.
Bu suretle, bütçeyle tahsis edilen kaynaklar› kullanarak kamu idarelerinin
kurumsal amaç ve hedefleri ne ölçüde
gerçekleﬂtirdikleri kamuoyuna aç›klanm›ﬂ olacakt›r. Faaliyet raporlar›,
kamu kayna¤›n›n elde edilmesi ve
kullan›lmas›na iliﬂkin olarak merkezi
yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde yönetim ve hesap verme sorumluluklar›n›n görüﬂülmesinde dikkate al›nacakt›r. ( Erüz ve Arcagök, 42)
SONUÇ
Yeni düzenleme, hesap verme sorumlulu¤u, stratejik plan, performans ölçümü, saydaml›k, iç ve d›ﬂ denetim
gibi kamu yönetimi ilkeleri üzerine
inﬂa edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. ﬁayet
bu kavramlar›n içi doldurulmuﬂsa, bunu olumlu olarak de¤erlendirmek gerekir. Ancak bu kavramlar›n do¤ru bir
ﬂekilde kullan›l›p kullan›lmad›¤› kuﬂkuludur. Kavramlar eksik kullan›l›nca
ortaya ç›kan sistemin tasar›m› da tam
anlam›yla anlaﬂ›lamamaktad›r. Hesap
verme sorumlulu¤u kapsaml› bir ﬂekilde düzenlenmemiﬂtir. Tasar›n›n
performans denetimi ve performans›n
raporlanmas› konular›na yaklaﬂ›mlar›n›n daha izahl› aç›klamaya ihtiyac›
vard›r. Ayn› ﬂekilde denetimle ilgili
düzenlemeler, genel kabul görmüﬂ denetim standartlar›yla uyum sa¤lamas›
için daha düzenlemelere ihtiyaç vard›r. Her ﬂeyden önemlisi, nas›l bir sisEylül
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tem de¤iﬂikli¤ine gidildi¤i ve ne kadar büyük sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya kal›naca¤› iyi hesaplanmal›d›r. Hesap
verme sorumlulu¤u, kendisine yetki
verilenlerin ve kaynak tahsis edilenlerin bu yetkileri ve kaynaklar› ne kadar
iyi kulland›klar›n› raporlama, sergileme sorumlulu¤u olarak tan›mlanabilir. Kamu kaynaklar›n›n iyi kullan›l›p
kullan›lmad›¤›, yani verimli, etkin ve
tutumlu bir ﬂekilde kullan›l›p kullan›lmad›¤› konusunda bir kanaate ulaﬂabilmek için ise performans ölçümü
yap›lmas› gerekmektedir. Bir baﬂka
ifadeyle hesap verme sorumlulu¤u en
iyi ﬂekilde performans›n ölçülmesiyle
ve performans ölçümü sonucu ortaya
ç›kan performans bilgilerinin raporlanmas›yla yerine getirilebilir. Yasan›n 8.maddesinde tan›m› yap›lan hesap verme sorumlulu¤u anlay›ﬂ› ile
dünyada uygulanan hesap verme sorumlulu¤u anlay›ﬂ› aras›nda fark vard›r. Yasan›n 10.maddesinde bakanlar›n kaynaklar›n verimli etkin ve tutumlu kullan›lmas›ndan dolay› parlamentoya karﬂ› sorumlu oldu¤u belirtilmiﬂtir.
Hesap verme sorumlulu¤u böyle soyut ifadeler çerçevesinde yerine getirilemez. Hesap verme sorumlulu¤unun yerine getirilip getirilmedi¤i, üzerinde mutabakata var›lm›ﬂ taahhütlerin, ölçülebilir hedeflerin, sonuçlar›n
ne ölçüde gerçekleﬂti¤ine göre de¤erlendirilmelidir. (Oyan, 2003)
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EMSALLERE UYGUNLUK PRENS‹B‹
ÇERÇEVES‹NDE ULUSLARARASI
TRANSFER F‹YATLANDIRMANIN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
ASSESSMENT OF INTERNATIONAL TRANSFER
PRICING WITHIN THE ARM’S LENGTH
PRINCIPLE
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Arﬂ.Gör. Nuray DEM‹REL *

Öz
üreselleﬂme süreciyle faaliyet alanlar›n› yayg›nlaﬂt›rma olana¤› bulan
çokuluslu ﬂirketler, transfer fiyatland›rma yoluyla vergi sonras› toplam
karlar›n› maksimize edebilmektedirler. Ülkeler aras› vergi oranlar›n›n
farkl›l›¤› da, transfer fiyatland›rma için motive edici bir unsur olmaktad›r.
Transfer fiyatland›rma, vergi tabanlar›n› aﬂ›nd›rd›¤› için hükümetler için de
çok önemli bir konudur. ABD ve OECD baﬂta olmak üzere, transfer fiyatland›rman›n bu olumsuz etkisini bertaraf edebilmek için bir tak›m düzenlemeler
yap›lm›ﬂt›r. Bu konudaki en önemli düzenleme “emsallere uygunluk prensibi”dir. Çal›ﬂmada, emsallere uygunluk prensibi çerçevesinde transfer fiyatland›rma konusunda de¤erlendirmelerde bulunulmuﬂtur.

K
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Anahtar Kelimeler: Uluslararas›
transfer fiyatlama, emsallere uygunluk prensibi, OECD transfer fiyatland›rmas› düzenlemeleri
Abstract
Multinational corporations that have
opportunity to enlarge their scope
through globalization process can maximize their after-tax profit by using
transfer pricing. Also differences in
tax rates among countries are a motive in using transfer pricing. Since
transfer pricing wears off the tax base, it is a fundamental matter for the
governments. A set of arrangements
have been done especially by USA
and OECD in order to eliminate this
negative effect of transfer pricing.
The most important arrangement about this aspect is the “arm’s length
principle”. In this study, transfer pricing is evaluated within the framework of the arm’s length principle.
Key Words: International transfer
pricing, the arm’s length principle,
OECD arrangements
1. Giriﬂ
Genel olarak çok uluslu ﬂirket, bir ana
merkez ve bu merkeze ba¤l› olarak
de¤iﬂik ülkelerde faaliyet gösteren ﬂube, ﬂirket veya iﬂtiraklerden oluﬂmaktad›r. Merkez izledi¤i stratejiler çerçevesinde, ba¤l› ﬂirket ve ﬂubelerin yönetimini organize etmekte ve denetlemektedir. Yönetim, organizasyon ve
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denetim iﬂlevlerini ana merkez üstlenmektedir. Ana merkeze ba¤l› olarak
faaliyet gösteren ba¤l› ﬂirketler ve ﬂubeler ise elde ettikleri kazançlar›n tamam›n› veya bir k›sm›n› merkeze
transfer etmektedirler (Seyido¤lu,
1996: 660). ﬁirketlerin bölümler aras›
mal ve hizmet sat›mlar›nda uygulanan
fiyat, transfer fiyat olarak tan›mlanmakta ve çok uluslu ﬂirketler firmalar
aras› ticaretle belirledikleri fiyatlarla
genelde vergi avantaj› sa¤lama amaçl› kar transferi yapmaktad›r (Madan,
2000).
1990’dan itibaren so¤uk savaﬂ döneminin bitmesi ve teknolojik geliﬂmenin h›zlanmas›yla beraber para, mal,
hizmet ve bilgi kolayl›kla yer de¤iﬂtirmeye baﬂlam›ﬂ ve küreselleﬂme olgusu do¤muﬂtur (Kim ve Swinnerton,
1997: 17). Global Pazar aksakl›klar›
“global market imperfections” özellikle vergisel alanda çok uluslu ﬂirketlerin, karlar›n› artt›rabilecekleri ﬂekilde çeﬂitli ülkelere yay›lmalar›na sebep
olmuﬂtur (Emmanuel, 1999). Uluslararas› faaliyetlerin artmas›yla beraber,
özellikle sermaye olmak üzere ekonomik faktörlerin kolayca yer de¤iﬂtirebilmesi, bu alanda uluslar aras› düzenlemeler için çal›ﬂmalara baﬂlanmas›n›
gerekli k›lm›ﬂt›r (Hines, 1999: 319).
Küreselleﬂme süreciyle beraber, ﬂirketler ödeyecekleri vergi miktarlar›n›
ve yerini, kuruluﬂ yeri seçimlerini belirleyerek ayarlayabilmektedir. FinanHakemli Yaz›lar
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sal performans›n› artt›rmak isteyen
ﬂirketler, üretim merkezleri ile da¤›t›m ve pazarlama merkezini farkl›laﬂt›rarak, mal ve hizmet transferlerinde
emsallere uygunlu¤a ayk›r› hareket
ederek kar transferi sa¤lay›p, yükümlü olduklar› vergilerden kaç›nabilmektedir (Alptürk, 2002: 156). Böylece çokuluslu ﬂirketler vergi oranlar›
düﬂük hatta s›f›r olan ülkelerde bulunan iﬂletmelerindeki finansal tablolar›n› yüksek kârlarla, vergi oranlar›
yüksek ülkelerde bulunan iﬂletmelerindekileri ise düﬂük kârlarla gösterebilmektedirler (Saraç, 2005). Vergi
amaçl› bu manipülasyonlar yurt içinde kurulu ﬂirketler için mümkün olmamakta, bu yüzden çok uluslu ﬂirketler lehine rekabet eﬂitsizli¤i do¤urmaktad›r (Bucks ve Mazerov, 1993:
385). Bu nedenle transfer fiyatland›rmas› çok uluslu ﬂirketler için fonlar›n
transferinde en önemli mekanizma
haline gelmiﬂtir (Chan ve Chow,
1997). Bunun sonucunda da, transfer
fiyat› sorunuyla karﬂ› karﬂ›ya kalan
düzenleyici otoriteler, gerçe¤e uygun
(fair) transfer fiyat› belirlemek için
harekete geçmiﬂtir (Madan, 2000).
2. Transfer Fiyatland›rman›n
Amaçlar›
Transfer fiyatlamas›n›n amaçlar› genelde üç ﬂekilde ortaya konulabilmektedir. Bunlar: Vergileme ilgili amaçlar, ﬂirket yönetimi ile ilgili amaçlar
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ve uluslararas› amaçlard›r. Vergileme
ile ilgili amaçlar, vergi yükünü idare
etme, vergi düzenlemelerine uymak,
tarifeleri idare etme ﬂeklinde özetlenebilir. ﬁirket yönetime iliﬂkin amaçlar, çal›ﬂanlar›n performans de¤erlendirmesini yapmak, yöneticilere motivasyon sa¤lamak ve teﬂvik etmek olarak gösterilebilir (Wilson, 1993).
Uluslararas› amaçlar, rekabetçi piyasadaki konumunu sürdürmek, nakit
transfer s›n›rlamalar›ndan kurtulmak,
ülkeler aras› enflasyon ve döviz kuru
riskini minimize etmek, gerçek maliyetler ve geliri uygun bir ﬂekilde yans›tmak olarak söylenebilir (Cravens,
1997).
Yap›lan araﬂt›rmalarda çok uluslu ﬂirketlerin beyan ettikleri kazançlar›n
yerel vergi oranlar› ile ters orant›l› oldu¤u ve bunun bir k›sm›n›n firma içi
ticaret sonucu ortaya ç›kt›¤›n› göstermiﬂtir (Borkowski, 2002). ABD’ye ithal edilen ürünlerle ilgili yap›lan bir
araﬂt›rmada da, ithalatta beyan edilen
de¤erle, vergi ve gümrük vergisi oranlar› aras›nda anlaml› iliﬂkiler bulunmuﬂtur (Swenson, 2001). Bunun yan›nda Madan da, vergi oranlar›n›n firmalar aras› ticaretin yap›s›n› etkiledi¤i sonucuna ulaﬂm›ﬂt›r (Madan, 2000).
Bir baﬂka çal›ﬂmas›nda Madan, ev sahibi ülkede (host country) vergi oranlar›n›n yüksek olmas›n›n, firmalar
aras› ara mal (intermadiate goods) ticaretinde, çok uluslu ﬂirketlerin daha
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yüksek transfer fiyat› belirleme e¤iliminde oldu¤unu göstermiﬂtir (Madan,
1998). Bunun yan›nda Ernst&Young’›n yapt›¤› araﬂt›rmada da, firmalar›n %90’n› transfer fiyatland›rman›n
kendileri için çok önemli oldu¤unu
belirtmiﬂ ve önümüzdeki iki y›l içinde
kendileri için çok kritik ve önemli
olaca¤›n› bildirenlerin oran› da %77
oran›nda ç›km›ﬂt›r (Ernst&Young,
2005: 5-15). Yani, vergisel konular›n,
transfer fiyatland›rma güdüleyicisi oldu¤u ampirik olarak kan›tlanm›ﬂt›r.
Çok uluslu ﬂirketlerin vergiden kaç›nma yoluna gitmeleri, vergi idarelerinin geniﬂ kapsaml› kurallar koymalar›na sebep olmuﬂtur (Ho ve Lau,
2002: 63). Bu kurallar genellikle örtülü sermaye (thin capitalization) ve
transfer fiyatland›rmas›na yönelik olmuﬂtur (Zee, 1998: 588). Bunun sebebi ﬂirketlerin genellikle transfer fiyatland›rma yoluyla ülkelerin vergi tabanlar›n› (tax base) aﬂ›nd›rmalar›d›r
(Emmanuel, 1999). Bu nedenle, transfer fiyatland›rma sadece çokuluslu
ﬂirketler için de¤il, özellikle geliﬂmekte olan ülkeler olmak üzere, birçok ülke ekonomisi için de önemli bir
konu olmuﬂtur (Lee, 2006). Transfer
fiyatland›rma manipülasyonlar›n›n az
geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerde
yayg›n oldu¤u kabul görse de, makroekonomik ölçekte bu kan›n›n yanl›ﬂ
oldu¤unu gösteren (en az›ndan Çin
Halk Cumhuriyeti’nde) araﬂt›rmalar
da mevcuttur (Chan ve Chow, 1997).
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ﬁirketler transfer fiyatland›rma iﬂlemlerinde, vergi suçu iﬂlemiﬂ olmamak
için, vergi otoritelerinin kurallar›na
uymak zorundad›r. Bu nedenle, transfer fiyatland›rma iﬂlemlerinin vergi
kanunlar›na uygun olmas› gerekir.
Transfer fiyatland›rma iﬂlemlerinin
vergi kurallar›na uygunlu¤u, genellikle vergi departmanlar› ve Finansal
Genel Müdür (CFO) veya mali iﬂler
departman› taraf›ndan yap›l›r. Ancak
bu uygunlu¤un sa¤lanmas› konusundaki sorumlulu¤un hangi departmana
ait olaca¤› bölgeler (k›talar) aras›
farkl›l›k gösterir. Amerika bölgesinde
bu sorumluluk büyük ölçüde vergi departmanlar›na aitken, Asya-Pasifik ve
Avrupa birli¤i ülkelerinde bu sorumluluk CFO veya mali iﬂler departman›na aittir (Ernst&Young, 2005: 17).
3.Transfer Fiyatland›rmaya ‹liﬂkin
ABD ve OECD Düzenlemeleri
Transfer fiyatland›rmas›na iliﬂkin olarak dünyadaki ilk yasal düzenlemeler
ABD’de yap›lm›ﬂt›r. Düzenlemelerde
ve uygulamalarda bu ülke baﬂ› çekmiﬂtir. Bundan sonra di¤er ülkeler ve
uluslar aras› kuruluﬂlar yapt›klar› düzenlemelerde, sürekli ABD örne¤ini
esas alm›ﬂlard›r (Kapusuzo¤lu, 1999).
Özellikle OECD’nin düzenlemeleri,
ABD Gelir ‹daresinin geniﬂ kapsaml›
ve detayl› düzenlemelerinden ilham
alm›ﬂt›r (Plasschaert, 1994: 4).
Transfer

fiyatland›rmas›

konusu
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ABD’de Gelir Vergisi Kanunu’nun
482 numaral› k›sm›nda (Internal Revenue Code, Section 482) yer alm›ﬂt›r. Bu k›s›m ilk olarak 1928 y›l›ndaki
Gelir Anlaﬂmas›nda (The Revenue
Act of l928) yer almaktad›r (Kapusuzo¤lu, 1999). Daha sonraki önemli
geliﬂme, 1968 y›l›nda 482 numaral›
k›sm›n bugünkü ﬂeklinin yay›nlanmas›yla ortaya ç›km›ﬂt›r. ABD’nin 1968
y›l›ndaki hukuksal düzenlemelerinden
sonra konu ile ilgili olarak dünya liderli¤ini ele alm›ﬂt›r. Bundan sonra
di¤er ülkeler de emsallerine uygunluk
ilkesini benimsemeye baﬂlam›ﬂlard›r.
ABD’nin çal›ﬂmalar› beraberinde
OECD’nin 1979 ve 1984 Rehberlerinin ortaya ç›kmas›na vesile olmuﬂtur
(Kim ve Swinnerton, 1997). 1986
Vergi Reform’unun bir parças› olarak
transfer fiyatland›rma ile ilgili olarak
482 numaral› bölüm alt›nda 1988’de,
ﬁirket ‹çi Fiyatland›rman›n Bir Çal›ﬂmas› yay›mlanm›ﬂt›r. Bu k›s›m, yöneticiler ile vergi idaresi aras›nda bir tak›m tart›ﬂmalar› beraberinde getirmiﬂ
ve nihai düzenlemeler 1994’ten
1996’a kadar yay›nlanm›ﬂt›r (Gustafson ve di¤erleri, 1997: 500).
ABD’deki 482 numaral› bölüm di¤er
grup içi iﬂlemlerinde oldu¤u gibi çok
uluslu ﬂirketlerin mal ve hizmet ihraç
ve ithalat›ndaki fiyatlar›n emsallerine
uygun olmas›n› vurgulamaktad›r.
ABD uygulamas›nda, emsallere uygunluk ilkesinin uygulanmas›nda
1994 y›l›ndan önce sadece fiyatlar
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üzerinde durulmuﬂtur. 482. Bölümde
1994 y›l› ve izleyen dönemde yap›lan
de¤iﬂikliklerle emsallere uygunluk sadece fiyatlar üzerinde yo¤unlaﬂmaktan ziyade, iﬂlemler sonucu elde edilen karlar› da kapsar hale gelmiﬂtir.
Gelir idaresi ba¤l› ﬂirketler aras›ndaki
fiyatlar›n emsallerine uygun olmas›n›n yan›nda, iﬂlemlerden elde edilen
karlar› da incelemeye alm›ﬂt›r (Kapusuzo¤lu, 1999: 61-62). Ancak tüm bu
düzenlemelere ra¤men, global vergi
sistemi içinde transfer fiyatlama teknikleri ABD firmalar›n›n karlar›n› denizötesine (overseas) taﬂ›mas›na etkili
bir ﬂekilde izin vermektedir (Mandolfo, 2007).
OECD ilk olarak 1963’te, çifte vergilendirmeyi önleme amaçl› olarak Gelir ve Servet Vergilerinde Vergi Anlaﬂmas› Modeli’ni (Model Tax Convention on Income and on Capital)
(OECD Modeli) tan›mlam›ﬂ ve o günden beri bunu güncellemektedir. Örtülü kazanç ve örtülü sermaye ile ilgili olarak OECD Modeli’nin 9 uncu,
25 inci ve 26 ›nc› maddelerinde düzenlemeler bulunmaktad›r (OECD,
2000). OECD, bu maddelerin uygulanmas› ile ilgili olarak üye ülkelere
tavsiye niteli¤inde, Çok Uluslu Teﬂebbüsler ve Vergi ‹dareleri ‹çin
Transfer Fiyatlamas› Rehberi (The
Guidelines for the Multinational Enterprises and the Tax Administrations) (Transfer Fiyatland›rmas› Rehberi) haz›rlam›ﬂ, ilk defa 1979 y›l›nda
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yay›nlam›ﬂt›r. Transfer Fiyatland›rma Rehberi OECD taraf›ndan güncellenmektedir. Güncellemelerle birlikte 1995ve 1999 y›llar›nda yeniden bas›lm›ﬂt›r
(Aktaﬂ, 2003; Emmanuel, 1999).
4. Emsallere Uygunluk ‹çin Geliﬂtirilen Yöntemlerinin (Transfer Fiyatlama
Metotlar›n›n) De¤erlendirilmesi
Emsallere uygunlu¤un sa¤lanabilmesi için OECD ve ABD uygulamalar›nda
bir tak›m yöntemler geliﬂtirilmiﬂtir. Bu yöntemlerin amac›, vergi idareleri ile
çok uluslu ﬂirketler aras›ndaki ihtilaflar› en aza indirmek ve öngörülebilir bir
sistem oluﬂturmakt›r (Aktaﬂ, 2003).
OECD Modeli’ndeki yöntemlerin s›n›fland›r›lmas› Tablo 1’de görüldü¤ü gibidir:
Tablo 1: OECD Transfer Fiyatlama Rehberi’nde Yer Alan Metotlar
Geleneksel ‹ﬂlem Yöntemleri
1- Karﬂ›laﬂt›r›labilir Kontrol D›ﬂ›
Fiyat Yöntemi (Comparable
Uncontrolled Price Method)
2- Yeniden Sat›ﬂ Fiyat› Yöntemi
(Resale Price Method)
3- Maliyete ‹lave Yöntemi (Cost
Plus Method).

‹ﬂlemsel Kar Yöntemleri
(Transactional Profit Methods)
1- Kar Bölüﬂüm Yöntemi (Profit
Split Method)
2- ‹ﬂlemsel Net Marj Yöntemi
(Transactional Net Margin
Method)

OECD Modeli’nde, rehberde aç›klanan ancak önerilmeyen Global Formüle
Göre Paylaﬂt›rma Yöntemi de mevcuttur.
ABD’de uygulanan yöntemler ise; maddi ve maddi olamayan varl›klar›n transferine göre ayr› ayr› düzenlenmiﬂtir. Bunlar Tablo 2’deki gibi ﬂematize edilebilir
(www.revenue.act.gov.au , 482-3(a)-4(a) ; Gustafson ve di¤erleri, 518-535).
Tablo 2: ABD’de Uygulanan Transfer Fiyatlama Yöntemleri
Maddi Varl›klar›n Transferinde
Kullan›lan Yöntemler
1- Karﬂ›laﬂt›r›labilir Kontrolsüz Fiyat
Yöntemi (CUP)
2- Yeniden Sat›ﬂ Fiyat› Yöntemi
(RP)
3- Maliyete ‹lave Yöntemi,
4- Karﬂ›laﬂt›r›labilir Kar Yöntemi
(Comparable Profit Methot)
5- Kar Bölüﬂüm Yöntemi
6- Belirtilmeyen Yöntemler
(Unspecified Methods)
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Maddi Olmayan Varl›klar›n
Transferinde Kullan›lan Yöntemler
1- Karﬂ›laﬂt›r›labilir Kontrolsüz
‹ﬂlem Yöntemi (Comparable
Uncontrolled Transaction
Method)
2- Karﬂ›laﬂt›r›labilir Kar Yöntemi
(CPM)
3- Kar Bölüﬂüm Yöntemi
4- Belirtilmeyen Yöntemler
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ABD’de kullan›lan yukar›daki yöntemler aras›nda say›lan Belirtilmeyen Yöntemler ile Karﬂ›laﬂt›r›labilir Kar Yöntemi emsallerine uygunluk ilkesiyle tutarl› olmayan yaklaﬂ›mlar olarak göze çarpmaktad›r. ‹ki yöntem, ABD d›ﬂ›ndaki
OECD üyesi di¤er ülkeler taraf›ndan kabul edilmemektedir. Belirtilmeyen
Yöntemler yaklaﬂ›m›nda koﬂullara ba¤l› olarak birkaç alternatif aras›nda uygulanabilecek yöntem seçilecektir. Karﬂ›laﬂt›r›labilir Karlar Yönteminde, karﬂ›laﬂt›r›labilecek durumdaki emsali kurumlardaki kar göstergelerinden (profit level indicator) yararlan›larak, ba¤›ml› ﬂirketlerin karﬂ›laﬂt›r›labilece¤i emsal ﬂirketler objektif olarak belirlenmeye çal›ﬂ›lacakt›r. Dolay›s›yla emsallerine uygun bedelin aranmas›ndan vazgeçilmektedir. Buna ra¤men sonuçlar emsallerine uygunluk aral›¤›nda ise kabul edilecektir (Plasschaert, 1994: 9).
Yöntemlerin özelliklerine bak›ld›¤›nda OECD’nin geleneksel iﬂlem yöntemlerini
di¤er yöntemlere tercih etmektedir. Geleneksel iﬂlem yöntemlerinin emsal bedele
ulaﬂmas›na yard›mc› olmamas› durumda, OECD, kar bölüﬂüm yöntemi ve iﬂlemsel net marj yönteminin uygulanabilece¤ini kabul etmektedir (OECD, 2001).
OECD iﬂlemsel kar yöntemleri aras›nda bir fark gözetmemekle birlikte kar bölüﬂüm yöntemini, iﬂlemsel net marj yöntemine tercih etmektedir (Uyan›k, 2001:
249). ABD’de ise yöntemlerin birbirine karﬂ› üstünlü¤ü olmamakla beraber, emsal bedele en uygun olan yöntemin kullan›lmas›n› gerektiren en iyi metot kural›
(best method rule) uygulanacakt›r (www.revenue.act.gov.au , ABD 482-1(c)).
OECD, 2000’li y›llardan itibaren, elektronik ticaretle birlikte kar bölüﬂüm yönteminin daha fazla önem kazand›¤›n› fark etmiﬂ ve kara dayal› yöntemlere do¤ru ad›m atm›ﬂt›r (Stanley, 2001: 26; Borkowski, 2002: 35).
Düzenleyici otoritelerin düzenlemesi çerçevesinde, ﬂirketler transfer fiyatland›rmada do¤al olarak farkl› yöntemler kullanacakt›r. Aﬂa¤›daki Ernst&Young’›n yapm›ﬂ oldu¤u global çaptaki transfer fiyatland›rmas› araﬂt›rmas›ndan
al›nan Tablo 4’de bu durum görülmektedir.
Tablo 3: ‹ﬂlem Tiplerinde Kullan›lan Metotlar (Ana ﬂirketler)

CUP
Yeniden Sat›ﬂ
Maliyet
Maliyete ‹lave
Kar Bölüﬂümü
Kar Tabanl›
Di¤er/Belirtilmemiﬂ

Maddi
Varl›klar

ﬁirketler
aras›
Hizmetler

%30

%17

%17
%26
%4
%16
%7

%17
%57
%8

Lisans
Anlaﬂmalar›

Maliyet Payl.
Anlaﬂmalar›

Finansman

%33 içsel
%21 d›ﬂsal
%8
%12
%25

%31
%50
%19

%43 içsel
%14 d›ﬂsal
%8
%15
%21

Kaynak: Ernst&Young, 2005-2006 Global Transfer Pricing Surveys, 2005, s.11
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Görülece¤i üzere maddi varl›klar transfer konusu geleneksel iﬂlem yöntemleri
a¤›rl›kl› olarak kullan›lmaktad›r. Maddi olmayan varl›klar (lisans anlaﬂmalar›
gibi) söz konusu oldu¤unda, karﬂ›laﬂt›r›labilir kontrolsüz fiyat› a¤›rl›kl› olsa da,
di¤er yöntemler de oldukça s›k kullan›lmaktad›r. Bu durumda, maddi olmayan
varl›klar›n transferinde, geleneksel iﬂlem yöntemlerinin ve iﬂlemsel kar yöntemlerinin pek uygun olmad›¤› söylenebilir. Bu nedenle, vergi otoritelerinin,
özellikle maddi olmayan varl›klar›n transferlerinin denetiminde dikkatli olmas› gerekti¤i sonucuna ulaﬂ›labilir.
5. Emsallere Uygunluk ‹çin Dünya ve Türkiye’deki Düzenlemeler
Transfer fiyatland›rma manipülasyonlar›yla vergi taban›n›n aﬂ›nd›r›ld›¤› varsay›m›yla, her ülke çokuluslu ﬂirketlerin transfer fiyatland›rmas›n› gözden geçirmek üzere bir tak›m düzenlemeler koyup, gözetim mekanizmalar› kurmuﬂtur
(Shapiro, 1992: 357). Günümüzde ülkelerin, kendilerine has düzenlemeleri zaman içinde OECD Modeli ve Transfer Fiyatland›rma Rehberi çerçevesinde birbiriyle uyumlu hale gelmektedir (K›z›lot, 2002: 53). Üye olmayan ülkelerin de
OECD düzenlemelerini baz almalar›yla birlikte, transfer fiyatland›rma konusunda daha esnek yaklaﬂ›mlara sahip olabilmektedir (Stanley, 2001: 26).
OECD ülkesi olan 14 ülke için düzenlenen aﬂa¤›daki tablo 4, ülkelerin düzenlemelerinin birbirine benzedi¤ini göstermektedir (www.oecd.org).
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Tablo 4: Baz› Ülkelerin Emsallere Uygunluk Prensibi ve Transfer
Fiyatlama Metotlar›
Ülkeler

Emsale
Uygunluk
Prensibine
Referans

Avusturalya

Var

Belçika
Çek Cumhuriyeti
Danimarka

Var
Var
Var

Finlandiya

Var

Fransa
Yunanistan
‹rlanda

Var
Var
Yok
Var ancak
normal
de¤er olarak

‹talya

Transfer Fiyatlama
Metotlar›

OECD Rehberi’ne Referans
1- Genel Konsept
2- Emsale Uygunluk Prensibi
Metodolojisi
3- Belgeleme
4- Gruplararas› hizmet
5- Maliyet Da¤›t›m
Düzenlemeleri
konular›nda var.
Yok
Direkt Yok
Komple var.
‹liﬂkili düzenleme yok, ancak
olacak.
APA ve SMEs konular›nda var.
Yok
Yok

OECD Metotlar›
kullan›lmakta, ancak
yöntemlerin birbirine
üstünlü¤ü yok.

OECD Metotlar›
OECD Metotlar›
OECD Metotlar›
‹liﬂkili düzenleme
yok, ancak olacak.
OECD Metotlar›
N/A
OECD Metotlar›

Yok

OECD Metotlar›

1- Çifte vergilendirme
2- APA’da var.
Komple var

Japonya

Var

Meksika

Var

Yeni Zelanda

Var

Yok. Ancak YZ TF Rehberi var.

Norveç

Var

‹çtihat hukukunda (case law) var.

Polonya

Var

Direkt yok
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OECD Metotlar›
OECD Metotlar›
1- CUP
2- RP
3- Cost plus
4- Profit split
5- CP
Ancak metotlar›n
birbirine üstünlü¤ü
yok.
OECD Metotlar›
1- CUP
2- RP
3- Kabul
edilebilir marj
(reasonable
marjin) yani
maliyete ilave
yöntemi
Bunlar uygun de¤ilse,
iﬂlemsel kar metotlar›
kullan›labilir.
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Tablo incelendi¤inde ‹rlanda haricindeki tüm ülkelerin vergi düzenlemelerinde emsale uygunluk prensibine
(arm’s length principle) at›f bulundu¤u gözlemlenmektedir. Transfer fiyatlama yöntemlerinde ise, genellikle
OECD metotlar› tercih edilmiﬂ olmakla
beraber; Avustralya ve Yeni Zelanda
gibi ülkeler yöntemler aras›nda bir üstünlük göstermeyerek, ABD’nin en iyi
metot kural›na benzemektedir.
Türkiye’de ise, 21 Haziran 2006 tarihine kadar, OECD genelindeki ülkelere z›t olarak transfer fiyatlamaya
iliﬂkin bir düzenleme bulunmamaktayd›. Bu tarihe kadar, Türkiye’de
transfer fiyatland›rmas›na iliﬂkin konular örtülü sermaye da¤›t›m›n› düzenleyen kanunlar çerçevesinde incelenmiﬂtir. Bu tarihe kadar Türkiye,
ikili vergi anlaﬂmalar› ile kar aktar›mlar›na engel olmaya çal›ﬂmaktayd›.
Ancak bu tarihe kadar olan mevzuat,
OECD Rehberi’ndeki düzenlemeler,
baﬂta iﬂleyiﬂ, uygulanabilirlik ve güncellik olmak üzere bir çok bak›mdan
farkl›l›k göstermekteydi (Aktaﬂ,
2004: 246). 21 Haziran 2006’da yay›nlanan ve yürürlük tarihi 1 Ocak
2006 olan, Yeni Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 13. maddesi ile transfer
fiyatland›rma Türk Vergi Mevzuat›’nda yerini alm›ﬂt›r. Bu kanun maddesinde, sadece geleneksel iﬂlem yöntemleri ele al›nm›ﬂ ve bunlar›n uygun
olmamas› durumunda mükellefin kendi belirleyece¤i yöntemi kullanabileEylül
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ce¤i belirtilmiﬂtir. Ayr›ca, an›lan kanun maddesiyle, yöntemler aras›nda
bir üstünlükten bahsedilmemiﬂ, yön4
temler aras› en uygun olan›n›n kullan›laca¤› belirtilmiﬂtir (KVK, 13/4).
Bu kanun maddesinin uygulanmas›n›
göstermek üzere de, Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›’nca 1 Haziran 2007’de taslak
bir Bakanlar Kurulu Karar› yay›mlanm›ﬂt›r. Bu taslakta, kanun maddesinde
say›lan geleneksel iﬂlem yöntemlerine
ek olarak iﬂlemsel kar yöntemleri de
aç›klanm›ﬂt›r (www.turmob.org.tr).
Taslakta ayr›ca emsal bedel aral›¤› da
tan›mlanm›ﬂt›r. Bu bak›mdan Türkiye’nin de, transfer fiyat› belirleme
yöntemlerinde OECD düzenlemelerine uyum sa¤lad›¤› görülmektedir. Ayr›ca emsal bedel aral›¤› ve transfer fiyat› belirleme yöntemlerinin birbirine
karﬂ› üstünlü¤ünün olmamas›yla, Türkiye’nin ABD düzenlemelerinden de
etkilemiﬂ oldu¤u söylenebilir. Türkiye’deki mevcut ve taslak halindeki
düzenlemelerin OECD Rehberi’ne referans bak›m›ndan de¤erlendirdi¤imizde, OECD Rehberi’ne paralellik
olmakla birlikte, APA (Advanced Price Agreement – Peﬂin Fiyatlama Anlaﬂmas›) konusunda ciddi farkl›l›klar
göze çarpmaktad›r. APA konusunda
OECD düzenlemeleri firmalar›n
komplekslik derecelerini dikkate al›rken, Türkiye’de planlanan düzenlemeyle firmalar›n büyüklükleri esas
al›nacakt›r. Ancak taslak halindeki
metinde, bu durumun OECD düzenleHakemli Yaz›lar
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melerine paralel hale getirilece¤i düﬂüncesi hakimdir (Y›lmaz, 2007; Ö¤redik, 2007; Benveniste, -).
6. Sonuç
Transfer fiyatland›rman›n ﬂirket yönetimine iliﬂkin ve uluslar aras› amaçlar› olsa da, genelde vergi avantaj›na
yönelik amaçlar› üzerinde durulmaktad›r. Çokuluslu ﬂirketler, karlar›n›
genellikle vergi oranlar›n›n düﬂük oldu¤u ülkelere transfer etti¤inden,
ABD ve OECD taraf›ndan emsallere
uygunluk ilkesi getirilerek çokuluslu
ﬂirketlerin transfer fiyatlama manipülasyonuyla ülkelerin vergi tabanlar›n›
aﬂ›nd›rmalar› engellenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak emsallere uygunluk ilkesi için geliﬂtirilen yöntemler incelendi¤inde, bunlar›n daha çok maddi
varl›klar›n transferine iliﬂkin oldu¤u
görülmektedir. Maddi olmayan varl›klar›n transferlerinde de, ﬂirketler
s›kl›kla belirtilmeyen yöntemleri kulland›¤› gözlemlenmektedir. Bu nedenle, düzenleyici otoritelerin maddi
olmayan varl›klar›n transferine iliﬂkin
etkin yöntemler geliﬂtirmesi ve bunlara iliﬂkin transfer fiyatland›rma konular›n› daha dikkatli incelemesi gerekmektedir.
Dünya üzerindeki ülkelere bak›ld›¤›nda, transfer fiyatland›rma yöntemleri
bak›m›ndan, genelde tüm ülkelerin
emsal bedel ilkesini kabul etti¤i gö-
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rülmektedir. Emsal bedele ulaﬂma
yöntemleri genelde tüm ülkelerde ayn› olmakla birlikte, farkl›l›k yöntemlerin uygulama s›ras› önceli¤inde ortaya ç›kmaktad›r. Ancak genel olarak
bir de¤erlendirilmede bulunuldu¤unda, OECD ve ABD düzenlemelerinin
tüm ülkelerce kabul edildi¤i sonucuna
ulaﬂ›lmaktad›r.
Türkiye için durum de¤erlendirdi¤inde, Türkiye’de transfer fiyatlama düzenleyici otoriteler için yeni bir konu
olmakla birlikte, yap›lan ve yap›lacak
olan düzenlemeler OECD Rehberi paralelindedir. Transfer fiyat›n›n belirlenmesi yöntemleri aras›nda bir üstünlü¤ün olmamas› ve emsal bedel
aral›¤› düzenlemeleri, Türk Vergi
Mevzuat›’n›n ABD uygulamas›na
benzer yönlerini oluﬂturmaktad›r.
Transfer fiyatland›rma da, emsallere
uygunluk ilkesi için geliﬂtirilen yöntemler etkin bir ﬂekilde kullan›lsa bile,
transfer fiyatland›rmayla vergisel tabanda meydana gelen aﬂ›nmalar›n tam
olarak ortadan kalkaca¤›n› söylemek
mümkün de¤ildir. Çünkü, ülkeler aras› vergi oranlar›nda tekdüzelik sa¤lanmad›¤› sürece, kar maksimizasyonu
amaçlayan çokuluslu ﬂirketlerin, karlar›n› vergisel avantaj sa¤layacaklar›
ülkelere transfere devam etmesi, her
zaman, kuvvetli bir olas›l›k olarak duracakt›r.
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MADD‹ DURAN VARLIKLARIN ELDE
ED‹LMES‹NDE TMS 16 VE VERG‹
KANUNLARINDAK‹
DÜZENLEMELER‹N‹N
KARﬁILAﬁTIRILMASI
Yrd.Doç.Dr. U¤ur KAYA*

ÖZ
u çal›ﬂmada, iﬂletmelerin aktifinde önemli yer tutan maddi duran varl›klar›n ilk edinimine iliﬂkin olarak TMS 16: Maddi Duran Varl›klar Standard›nda yer alan hükümlerle, yürürlükte olan Vergi Kanunlar›n›n konuyla ilgili düzenlemeleri karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenmiﬂtir.

B

Sözkonusu inceleme sonucunda, maddi duran varl›k ediniminde ödenen al›ﬂ
giderleri ve oluﬂan borçlanma maliyetleri ile arsas›yla birlikte sat›n al›nan binalar›n kaydedilmesi gibi konularda iki düzenleme aras›nda farkl›l›klar oldu¤u
tespit edilmiﬂtir.
Anahtar kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Standartlar›, TMS 16, Vergi Kanunlar›
A COMPARATIVE STUDY: REGULATIONS OF TURKISH
ACCOUNTING STANDARD 16 AND THE TURKISH TAX LAW
RELATED TO INITIAL RECOGNITION OF FIXED TANGIBLE
ASSETS

* Karadeniz Teknik Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹ﬂletme Bölümü,
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ABSTRACT
In this study, a comparative analysis
has been made between the regulations of TAS 16: Property, Plant and
Equipment Standard and the regulations of Turkish Tax Law in terms of
initial recognition of fixed tangible
assets which are important part of business assets.
Based on this analysis, we determined
that there were some different applications for a few transactions such as
recording of expenses which are generated for bringing the fixed tangible
assets to the buyer, borrowing costs
and land which is bought with building etc. between TAS 16 and tax legislations.
Kew words: Accounting, Accounting
Standards, TAS 16, Tax Laws
1. Giriﬂ
‹ﬂletmelerin amaçlar›n› gerçekleﬂtirmek için faaliyetlerinde sürekli kulland›klar› fiziki varl›klara k›saca maddi duran varl›klar denir. Bu tan›ma
göre, iﬂletmelerin sahip oldu¤u gayrimenkullerin yan›nda, iﬂletmelerde
kullan›lan ve taﬂ›n›r nitelikte olan her
türlü büro malzemeleri, alet ve edevat
da duran varl›k olarak kabul edilmektedir.
Yürürlükteki vergi mevzuat›na göre,
maddi duran varl›klar›n ilk edinimi
dahil tüm iﬂlemlerinde Vergi Kanunlar›n›n hükümleri uygulanmaktad›r.
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Ancak, Türkiye Muhasebe Standartlar›na geçiﬂle birlikte ilgili standart hükümleri uygulanmaya baﬂlanacak ve
dolay›s›yla tüm iﬂletmeler, ilk olarak
standart hükümlerine göre aç›l›ﬂ bilançolar›n› düzenleyerek devam›nda
Standart hükümlerine göre kay›t yap›p, mali tablolar›n› haz›rlayacaklard›r.
Son günlerde standartlara geçmeye
haz›rlanan Türkiye'de iﬂletmelerin
mevcut mevzuata ayk›r› düﬂmemek
ﬂart›yla standart hükümlerine uymas›
en rasyonel yol olacakt›r. Bu yolu izlemek isteyen iﬂletmelere, ayd›nlat›c›
bilgi vermek amac›yla haz›rlanan bu
çal›ﬂmada, maddi duran varl›klar›n ilk
edinimiyle ilgili mevcut mevzuat hükümleri ve standart hükümleri karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenmiﬂ ve de tespit edilen farkl›l›klar örnek muhasebe
kay›tlar› ile ortaya konulmuﬂtur.
2. Maddi Duran Varl›klar›n ‹lk
Edinimiyle ‹lgili Mevcut Mevzuatta
ve TMS 16: Maddi Duran Varl›klar
Standard›nda Yer Alan Hükümler
Maddi duran varl›klarla ilgili olarak
en geniﬂ hükümler Vergi Usul Kanunu'nda yer almaktad›r. Bunun yan›nda, henüz tasar› halinde olan Türk Ticaret Kanunu'nda ise özel düzenleme
yap›lmay›p, do¤rudan ilgili standart
hükümlerinin uygulanaca¤› belirtilmiﬂtir. Çal›ﬂman›n bu k›sm›nda mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinden
Hakemli Yaz›lar
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daha çok Vergi Usul Kanunu'nda ve
TMS 16:Maddi Duran Varl›klar Standard›nda yer alan maddi duran varl›klarla ilgili hükümler üzerinde durulacakt›r.
2.1. Mevcut Mevzuatta Yer Alan
Hükümler
Maddi duran varl›klarla ilgili düzenlemeler Vergi Usul Kanunu'nun 269271 aras›ndaki maddeleri ile çeﬂitli
Tebli¤'lerde yer almaktad›r. Vergi
Usul Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, gayrimenkuller ile
gayrimenkul gibi de¤erlenen tesisat
ve makineler, gemiler ve di¤er taﬂ›tlar
ile gayri maddi haklar maliyet bedeli
ile de¤erlenecektir(VUK 269). De¤erlemede esas al›nacak maliyet bedeline, sat›n alma bedeline ek olarak; makine ve tesisatta gümrük vergileri,
nakliye ve montaj giderleri, mevcut
bir binan›n sat›n al›narak y›k›lmas›ndan ve arsas›n›n tesviyesinden mütevellit giderler dahil edilecek, bunlar›n
d›ﬂ›nda yine sat›n alma bedeline ek
olarak yap›lan noter, mahkeme, k›ymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Al›m ve Özel Tüketim Vergileri ise mükellefin iste¤ine
göre ya maliyete dahil edilecek ya da
gider yaz›lacakt›r (VUK 270).
Yukar›daki madde hükümleri d›ﬂ›nda
Vergi Usul Kanunu'nun amortisman
uygulamas›na yönelik 313ncü maddesinde de maddi duran varl›klar›n ilk
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edinimine yönelik hüküm yer almaktad›r. Buna göre, ilgili maddenin 3ncü
f›kras›nda yer alan "de¤eri 50.000.000
liray› (364 S›ra No.lu VUK GT ile
1.1.2007'den itibaren 560,-YTL) aﬂmayan peﬂtemall›klar ile iﬂletmede kullan›lan ve de¤eri 50.000.000 liray› (364 S›ra
No.lu VUK GT ile 1.1.2007'den itibaren
560,-YTL) aﬂmayan alet, edevat, mefruﬂat ve demirbaﬂlar amortismana tabi
tutulmayarak do¤rudan do¤ruya gider
yaz›labilir. ‹ktisadi ve teknik bak›mdan bütünlük arz edenlerde bu had
topluca dikkate al›n›r" ﬂeklindeki hükümle birlikte de¤eri 560,-YTL'yi aﬂmayan maddi duran varl›klar, "gider"
yazma veya "aktifleﬂtirme" yollar›ndan birisi tercih edilerek muhasebeleﬂtirilecektir.
Konuyla ilgili olarak ele al›nacak son
iki düzenleme ise Vergi Usul Kanunu'nun 163 ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 187 nolu Genel Tebli¤'leridir
(Arpac›, 2007: 164). ‹lgili Tebli¤'ler,
maddi duran varl›k ediniminde kullan›lan kredilerin faizleri ve kur farklar›na yönelik hükümleri içermektedir.Buna göre, yat›r›mlar›n ve amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin finansman›nda kullan›lan kredilerin faizleri ve kur farklar›, ilgili varl›¤›n aktife al›nd›¤› dönemin sonuna kadar
maliyete ilave edilecek, sonraki döneme ait olanlar ya maliyete ilave edilecek, ya da gider yaz›lacakt›r.
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2.2. TMS 16: Maddi Duran Varl›klar
Standard›nda Yer Alan Hükümler
Belirtilen standard›n 7nci maddesi
uyar›nca, varl›k kalemiyle ilgili gelecekteki ekonomik yararlar›n iﬂletmeye aktar›lmas›n›n muhtemel olmas› ve
ilgili kalemin maliyetinin güvenilir
bir ﬂekilde ölçülebilmesi halinde, yaln›zca maddi duran varl›k kaleminin
maliyeti varl›k olarak muhasebeleﬂtirilir ve finansal tablolara yans›t›l›r.
Standard›n devam eden ilgili maddelerinde "muhasebeleﬂtirilme ilkeleri"ne yönelik esaslarla ilgili olarak ﬂu
hususlar üzerinde durulmaktad›r:
a. 7.ci maddede öngörülen kriterler,
kal›plar, araç ve gereçler gibi tek baﬂ›na önemsiz kalemlerin toplam de¤erine uygulan›r.
b. Bir iﬂletmenin bir dönemden fazla
kullanmay› bekledi¤i önemli yedek
parça ve yedek malzemeler ile sadece
bir maddi duran varl›¤a ba¤l› olarak
kullan›labilen yedek parça ve malzemeler maddi duran varl›k olarak dikkate al›n›rlar.
c. Güvenlik veya çevresel nedenlerle
edinilen maddi duran varl›klar, mevcut herhangi bir maddi duran varl›k
kaleminden elde edilmesi beklenen
gelecekteki ekonomik yararlar› do¤rudan art›rmasa da, bir iﬂletmenin di¤er varl›klar›ndan gelecekte ekonomik yarar elde etmesi için gerekli olabilir. Bu tür yat›r›mlara, yasa gere¤i
Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

fabrika bacas›na filtre takt›r›lmas› örnek olarak verilebilir. Zira iﬂletme ancak filtre takt›rmas› halinde üretim
yapabilece¤inden, tak›lan filtre duran
varl›k olarak kaydedilmelidir.
d. Arsa ve binalar birlikte al›nd›klar›nda her ikisi de farkl› iki duran varl›k olarak muhasebeleﬂtirilirler
Muhasebeleﬂtirilme kriterlerini sa¤layan bütün maddi duran varl›klar, ilk
muhasebeleﬂtirilmede maliyet bedeli
ile kaydedilirler. Sonraki dönemde ise
maliyet veya yeniden de¤erleme modellerinden birisini seçmek suretiyle
ölçme ve de¤erleme yap›l›r.
Maddi duran varl›klarla ilgili bütün
maliyetler oluﬂtu¤u tarihteki de¤erleriyle muhasebeleﬂtirilir. 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. Standart'›n 16.c›
ve devam eden maddelerinde sözkonusu maliyet unsurlar› aﬂa¤›daki gibi
s›ralanm›ﬂt›r:
1. ‹ndirimler ve ticari iskontolar düﬂüldükten sonra, ithalat vergileri ve
iade edilmeyen al›ﬂ vergileri dahil, sat›n alma fiyat›,
2. Varl›¤›n yerleﬂtirilece¤i yere ve yönetim taraf›ndan amaçlanan koﬂullarda çal›ﬂabilmesini sa¤layacak duruma
getirilmesine iliﬂkin her türlü maliyet,
3. Maddi duran varl›¤›n sökülmesi ve
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taﬂ›nmas› ile yerleﬂtirildi¤i alan›n restorasyonuna iliﬂkin tahmini maliyeti,
iﬂletmenin ilgili kalemin elde edilmesi ya da stok üretimi d›ﬂ›nda bir amaçla belirli bir süre kullan›m› sonucunda
katland›¤› yükümlülük,
4. Do¤rudan maddi duran varl›k kaleminin elde edilmesiyle veya inﬂaat›yla ilgili çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalardan kaynaklanan maliyetler,
5. Yerin haz›rlanmas›na iliﬂkin maliyetler;
6. ‹lk teslimata iliﬂkin maliyetler;
7. Kurulum ve montaj maliyetleri;
8. Varl›¤›n uygun ﬂekilde çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›na dair yap›lan test maliyetlerinden, varl›¤› gerekli yer ve duruma getirirken üretilen kalemlerin sat›ﬂ›ndan elde edilen net has›lat düﬂüldükten sonra kalan tutar (teçhizat›n
denenmesi s›ras›nda üretilen örnekler
gibi); ve
9. Mesleki ücretler (mimarlara, mühendislere vb. ödenen ücretler).
Yukar›da say›lan maliyet unsurlar› d›ﬂ›nda kalan ve aﬂa¤›da s›ralanan unsurlar ise maliyete dahil edilmezler:

1. Yeni bir tesis aç›lmas›n›n maliyetleri;
2. Yeni bir ürün veya hizmetin tan›t›lmas›na iliﬂkin maliyetler (reklam ve
tan›t›m harcamalar› dahil);
3. Yeni bir yerde veya yeni bir müﬂteri kitlesiyle iﬂ yapmak amac›yla katlan›lan maliyetler (personel e¤itim masraflar› dahil);
4. Yönetim giderleri ve di¤er genel giderleri.
Bir maddi duran varl›k, kullan›ma
haz›r hale gelmesinden itibaren, duran varl›k için yap›lan masraflar aktifleﬂtirilmeyip do¤rudan gider yaz›l›r.
Yukar›da "maliyet unsuru" say›lan iﬂlemlerin de¤erleri ölçülürken aﬂa¤›daki esaslara göre hareket edilmelidir
(Madde 23-28):
1. 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'te izin verilen alternatif yöntem1 çerçevesinde defter de¤erinde
taﬂ›nmad›¤› sürece, kredi dönemi bo-

1 ‹lgili Standard’da yer alan bu yönteme göre, bir özellikli varl›¤›n (amaçlanan kullan›ma veya sat›ﬂa
haz›r duruma getirilmesi zorunlu olarak uzun süreyi gerektiren varl›klar) sat›n al›nmas›, inﬂaat›
veya üretimi ile do¤rudan ilgisi olan borçlanma maliyetleri ilgili varl›¤›n maliyetine dahil
edilir(Gökçen, Ataman ve Çak›c›, 2006:207). Standard’›n 25nci maddesi uyar›nca, “bir varl›¤›n
amaçlanan kullan›ma veya sat›ﬂa haz›r duruma getirilmesi için gerekli tüm iﬂlemler esas itibar›yla
tamamland›¤›nda borçlanma maliyetlerinin aktifleﬂtirilmesine son verilir” ﬂeklinde düzenleme de
yer almaktad›r.
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yunca faiz olarak finansal tablolara
yans›t›l›r.
2. Bir veya birden fazla maddi duran
varl›k kalemi, parasal olmayan varl›k
veya varl›klar veya parasal ve parasal
olmayan varl›klar›n birleﬂimi karﬂ›l›¤›nda elde edilebilir. Bu kapsamdaki
bir maddi duran varl›k kaleminin maliyeti aﬂa¤›daki durumlardan bir veya
daha fazlas› söz konusu olmad›¤› sürece gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçülür:
a. Takas iﬂleminin ticari2 içerikten
yoksun olmas›,
b. Elde edilen varl›¤›n veya elden ç›kar›lan varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinin
güvenilebilir bir ﬂekilde ölçülememesi,
c. Elde edilen maddi duran varl›¤›n
maliyeti, gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçülememesi durumunda, elden ç›kar›lan maddi duran varl›¤›n defter de¤eri
ile ölçülür.
3. Finansal kiralama iﬂlemi kapsam›nda bir kirac› taraf›ndan elde tutulan
maddi duran varl›k kaleminin maliyeti "TMS 17 Kiralama ‹ﬂlemleri" Standard› uyar›nca belirlenir.
4. Bir maddi duran varl›k kaleminin
defter de¤eri "TMS 20 Devlet Ba¤›ﬂlar›n›n Muhasebeleﬂtirilmesi ve Devlet Yard›mlar›n›n Aç›klanmas›" Standard› uyar›nca al›nan devlet ba¤›ﬂlar›
sebebiyle azalt›labilir.

Yukar›da gerek muhasebeleﬂtirme ve
gerekse ölçmeyle ilgili olarak ele al›nan standart hükümleri ile Vergi Usul
Kanunu hükümleri aras›nda bir tak›m
farkl›l›klar oldu¤u gözükmektedir.
Aﬂa¤›da yap›lacak karﬂ›laﬂt›rma ile
sözkonusu farkl› noktalar ayr›nt›l›
olarak aç›klanacakt›r.
3. Mevcut Mevzuat ve TMS 16
Hükümlerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
‹ki düzenleme hükümleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, maddi duran varl›klar›n ilk
edinimiyle ilgili olarak ortaya ç›kan
farkl› uygulamalar aﬂa¤›da baﬂl›klar
halinde ele al›nm›ﬂt›r.
a. Maddi Duran Varl›k Al›ﬂ Giderleri:
Maddi duran varl›¤›n al›ﬂ›nda sat›n alma bedeline ek olarak katlan›lan giderlerinin muhasebeleﬂtirilmesi konusunda iki düzenleme aras›nda farkl›l›klar bulunmaktad›r. Örne¤in, standard›n 16 ve devam eden maddelerinde duran varl›k edinimiyle ilgili ilk
teslimata ait maliyetler ile mesleki ücretlerin (noter, komisyon vb.) duran
varl›¤›n maliyetine ilave edilmesi gerekti¤i vurgulan›rken, Vergi Usul Kanunu'nun 270 ci maddesinde, duran
varl›k ediniminde katlan›lan "noter,
mahkeme, k›ymet takdiri, komisyon
ve tellâliye giderleri ile Emlak Al›m
ve Özel Tüketim Vergileri" gibi har-

2 Bu kavram Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na yeni girmiﬂ olup, nakit ak›ﬂ› sa¤layan iﬂlem
karﬂ›l›¤›nda kullan›lmaktad›r (Epstein and Mirza, 2005:227).
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camalar›n maliyete ilave edebilece¤i
gibi gider olarak da kaydedebilece¤i
belirtilmektedir. Buna göre Standart
uyar›nca, maddi duran varl›k al›m›nda
ödenen tüm edinme masraflar› maliyete ilave edilirken, Vergi Usul Kanunu'na göre sözkonusu masraflardan
baz›lar› "gider" olarak da kay›t edilebilmektedir. Bu durumda iﬂletmeler,
standart hükümlerine paralel olarak
tüm edinim masraflar›n› maliyete ilave etmek suretiyle standart-mevzuat
çeliﬂkisini ortadan kald›rmal›d›r.
b. Maddi Duran Varl›k Ediniminde
Oluﬂan Borçlanma Maliyetleri:
Standarda göre, maddi duran varl›k
ediniminde ortaya ç›kan borçlanma
maliyetlerinin TMS 23 Borçlanma
Maliyetleri Standard›nda yer alan "alternatif yöntem"e göre kaydedilmesi
gerekmektedir. Buna göre, aktifleﬂtirme (bir varl›¤›n amaçlanan kullan›ma
veya sat›ﬂa haz›r duruma getirilmesi
için gerekli tüm iﬂlemlerin esas itibar›yla tamamlanmas›) tarihine kadar
oluﬂan borçlanma maliyetleri maddi
duran varl›¤›n maliyetine ilave edilirken, aktifleﬂtirme tarihinden sonra
oluﬂanlar ise gider yaz›lmal›d›r. Vergi
Kanunlar› ve tebli¤ hükümlerine göre
ise sözkonusu borçlanma maliyetleri,
ilgili varl›¤›n aktifleﬂtirildi¤i dönemin
sonuna kadar zorunlu olarak maliyete
ilave edilecek, sonraki döneme ait

olanlar ise ister maliyete ilave edilecek, isterse gider yaz›lacakt›r (Özulucan ve Do¤an, 2001: 88). Örne¤in,
standarda göre 2007 y›l› içinde tamamlan›p aktife al›nan veya anahtar
teslimi sat›n al›nan bir binayla ilgili
borçlanma maliyetleri, binan›n aktifleﬂtirme tarihine kadar (kredi faizleri,
kur farklar› vb.) maliyete ilave edilecek, bu tarihten sonra oluﬂanlar iseayn› dönem içinde oluﬂsa bile- gider
yaz›lacakt›r. Oysa mevcut mevzuata
göre 2007 y›l› sonuna kadar oluﬂan
borçlanma maliyetleri duran varl›¤›n
maliyetine ilave edilecek, 2008 ve
sonraki y›llara sarkanlar ise ya gider
yaz›lacak ya da maliyete ilave edilecektir3. Bu durumda da iﬂletmelerin
mevzuat›n tan›d›¤› serbestli¤i Standart hükümleriyle paralel yönde kullanmalar› olas› çeliﬂkiyi en aza indirecektir.
c. Arsas›yla Birlikte Bina Al›m›:
Standard›n 58.ci maddesine göre, arsa
ve binalar birlikte al›nd›klar›nda dahi
ayr›labilir maddi duran varl›klar olarak kabul edilir ve ayr› olarak muhasebeleﬂtirilmesi önerilmektedir. Bunun nedeni, arsan›n s›n›rs›z ömre sahip olmas› gösterilmektedir. Bununla
birlikte, standard›n ayn› maddesi uyar›nca, taﬂ ocaklar› ve toprak doldurmak için kullan›lan alanlar bu uygulaman›n d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r. Örne¤in,

3 Konuyla ilgili olarak bu çal›ﬂman›n “Örnek Uygulamalar” k›sm›nda say›sal örnek verilmiﬂtir.
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bir maden iﬂletmesinin bina yapmak
için ald›¤› ve maden bitti¤inde de¤ersiz hale gelecek olan arsa için, "binaarsa" ayr›m› yap›lmamal›d›r (Sevilengül, 2003:428). Ancak Türk Vergi
Mevzuat›na göre, arsan›n s›n›rl› veya
s›n›rs›z ömre sahip olup olmad›¤›na
bak›lmaks›z›n arsa bedeli, binan›n
maliyet unsuru olarak iﬂlem görmekte
ve toplam tutar 252 Binalar Hesab›nda izlenmektedir (Sürmen, 2006:266;
Yalk›n, 2005:241).
d. De¤eri Belirli Bir Tutar› Aﬂmayan Maddi Duran Varl›k Al›m›: Bu
konuyla ilgili olarak Vergi Usul Kanunu'nun aksine TMS 16'da herhangi
bir düzenleme yer almamaktad›r. Oysa TMS 16'dan önce yürürlükte olan
"TMS 8: Maddi, Maddi Olmayan Duran Varl›klar ‹le Özel Tükenmeye Tabi Varl›klar" adl› Standard'›n 7nci
maddesinde yer alan " tek tek önemsiz
nitelikte olan kal›p, alet gibi varl›klar›n tutarlar›n›n toplanarak tek bir baﬂl›k alt›nda belirtilmesi ve söz konusu
kriterlerin hesaplanan toplam tutara
uygulanmas› daha do¤ru olur. Bunun
yan›nda asl›nda bir maddi, maddi olmayan duran varl›k ile özel tükenmeye tabi varl›k kalemi olarak belirtilebilecek herhangi bir harcama önemsiz
olmas› nedeniyle gider olarak kaydedilebilir" hükmüne yeniden düzenlenen TMS 16'nolu Standartta yer verilmemiﬂtir. Bir baﬂka ifadeyle, maddi
duran varl›k niteli¤inde olan iktisadi
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k›ymetlerin de¤erine bak›lmaks›z›n
aktifleﬂtirilmesi gerekmektedir. Bu
de¤iﬂiklik, Standartlar›n genel amac›
olan "mali tablolardaki ﬂeffafl›k sa¤lama" misyonunun bir parças› olarak
düﬂünülmelidir.
4. Örnek Uygulamalar
Çal›ﬂman›n bu bölümünde, örnek uygulamadaki kay›tlar Standart hükümleri ›ﬂ›¤›nda yap›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte çal›ﬂman›n amac›na uygun olmas› için ilgili örneklerin alt›na Türkiye'deki mevcut uygulamalara at›flar
yap›larak, standart-mevzuat farkl›l›¤›
ortaya konulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Örnek I: "E" ‹ﬂletmesi, 2007 y›l›
içinde üretim faaliyetlerinde kullanmak amac›yla KDV hariç 8.000,YTL'ye makine sat›n alm›ﬂt›r. Bu makineyi iﬂletmeye getirmek için KDV
hariç 1.000,-YTL taﬂ›ma bedeli ödenmiﬂ, monte ettirmek için de KDV hariç 200,-YTL montaj gideri yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca bu makine için KDV hariç
200,-YTL'lik yedek parça sat›n al›nm›ﬂt›r. Tüm ödemeler peﬂin yap›lm›ﬂt›r. KDV oran› %18'dir.
a. Yedek parçan›n 2007 y›l› içinde
kullan›laca¤› varsay›m› ile yap›lacak
al›ﬂ kayd›,
b. Yedek parçan›n iki y›ll›k ihtiyac›
karﬂ›lamak amac›yla al›nd›¤›n› varsayarak
yap›lacak al›ﬂ kayd› aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir:
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a.

/
253 TES‹S, MAK‹NE veC‹HAZLAR

9. 200,-

150 ‹LKMADDEve MALZEME G‹D.

200 ,-

191 ‹ND‹R‹LECEK KDV

1.692,11.092,-

100 KASA
/

Yukar›daki kay›tta, yedek parçalar düzenli olarak tüketildi¤inden stok niteli¤inde kabul edilmiﬂ ve ilgili stok hesab›na al›nm›ﬂt›r.
b.

/
253 TES‹S, MAK‹NE veC‹HAZLAR

9. 200,-

150 ‹LKMADDEve MALZEME G‹D.

100 ,-

293 GELECEK YIL ‹HT‹YACI S TOKLAR

100 ,-

191 ‹ND‹R‹LECEK KDV

1.692,-

11.092,-

100 KASA
/

Sat›n al›nan yedek parçan›n yar›s› gelecek y›llarda kullan›laca¤› için bir duran
varl›k olarak muhasebeleﬂtirilmesi gerekmektedir.
Gerek "a" seçene¤i ve gerekse "b" seçene¤iyle ile ilgili mevcut mevzuat çerçevesinde iki düzenleme aras›nda farkl› uygulamaya neden olacak herhangi bir
hüküm bulunmamaktad›r.
Örnek II: "E" ‹ﬂletmesi, üretim faaliyetlerinde kulland›¤› ve kay›tl› de¤eri
20.000,-YTL, birikmiﬂ amortisman› 12.000,-YTL olan makinesini, baﬂka bir
makineyle takas edecektir. Elden ç›kar›lan makinenin gerçe¤e uygun de¤eri
belirlenememiﬂtir. Elde edilen makinenin gerçe¤e uygun de¤eri ise 10.000,YTL'dir. Anlaﬂmaya göre taraflar herhangi bir ödemede bulunmayacakt›r.
KDV %18 al›nacakt›r. Bu bilgilere göre; elden ç›kar›lacak (a seçene¤i) ve elde edilecek (b seçene¤i) makine için yap›lmas› gereken muhasebe kay›tlar›
aﬂa¤›daki gibidir:
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a.

/
136 D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ ALACAKLAR1 4

11.800,-

257 B‹R‹KM‹ﬁ AMORT‹SMANLAR

12.000,-

253 TES‹S, MAK.ve C‹HAZLAR

20.000,-

391 HESAPLANAN KDV .

1.800,-

649 D‹⁄. OLA⁄. GEL.VE KAR.

2.000,-

/

b.

/
253 TES‹S, MAK.ve C‹HAZLAR
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
136 D‹⁄. ÇEﬁ‹TL‹ ALACAKLAR

10.000,1.800,11.800,-

/

Bu uygulamada da, örnek I'de oldu¤u gibi, mevcut mevzuat çerçevesinde iki
düzenleme aras›nda farkl› uygulamaya neden olacak herhangi bir hüküm bulunmamaktad›r.
Örnek III: "E" ‹ﬂletmesi, 03.02.2007 tarihinde bir binan›n inﬂas›na baﬂlam›ﬂ
ve KDV hariç 20.000,-YTL'lik malzeme peﬂin bedelle sat›n alm›ﬂt›r.
01.05.2007 tarihinde yeniden 5.000,-YTL'lik daha harcama yap›lm›ﬂ, bedeli
banka kredisiyle karﬂ›lanm›ﬂt›r. 23.08.2007 tarihinde 2.000,-YTL'lik iﬂçilik
ödemesi yap›lm›ﬂt›r(kesintiler dikkate al›nmayacakt›r). 01.09.2007 tarihinde
01.05.2007 tarihinde al›nan kredinin 2.000,-YTL'lik anaparas›, 100,-YTL faiziyle birlikte peﬂin ödenmiﬂtir. 30.11.2007'de bina kullan›ma haz›r olarak teslim al›nm›ﬂ ve ilgili aktif hesaba aktar›lm›ﬂt›r. 31.12.2007 tarihinde kalan kredi borcu 300,-YTL faiziyle birlikte peﬂin ödenerek kapat›lm›ﬂt›r. Bu bilgilere
göre yap›lmas› gereken muhasebe kay›tlar› aﬂa¤›daki gibidir:

4 Bu iﬂlem için literatürde 123 Trampa ‹ﬂleminden Do¤an Alacaklar Hesab› gibi özel bir hesab›nda
kullan›labilece¤i ifade edilmektedir(Sürmen, Daﬂtan, 2002:120)

Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 77
‹SMMMO Yay›n Organ›

/
258YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

20.000,3.600,-

191‹ND‹R‹LECEK KDV

23.600,-

100 KASA
/

258 YAPILMA KTA OLAN YATIRIMLAR
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV

5.000,900,-

300 BANKA KRED‹LER‹

5.900,-

/
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

2.000,-

100 KASA

2.000,-

/
/
300 BANKA KRED‹LER‹
258 YAPILMA KTA OLAN YATIRIMLAR
258.00. Kredi Faizleri

2.000,100,2.100,-

100KASA

/
252 B‹NALAR

27.100,-

258 YAPIL. OLAN. YATIRIML AR

27.100,-

/
300 BANKA KRED‹LER‹
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (7/A)

3.900,300,4.200,-

100 KASA
/
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Yukar›daki son kay›tta (31.12.2007), ödenen faiz aktifleﬂtirme tarihinden sonra ortaya ç›kt›¤›ndan, Standart hükmüne uygun olarak do¤rudan gider hesab›na aktar›lm›ﬂt›r. Mevcut mevzuat hükümlerine göre ise, bu faiz aktifleﬂtirme
döneminde (2007 y›l› içinde) ortaya ç›kt›¤›ndan duran varl›¤›n maliyete ilave
edilecek ve 252 Binalar Hesab›na kaydedilecektir.
Örnek IV: "E" ‹ﬂletmesi, pazarlama faaliyetlerinde kullanmak amac›yla arsas›yla birlikte bina sat›n alm›ﬂt›r. Binan›n bedeli KDV hariç 80.000,-YTL, arsa
bedeli ise KDV hariç 20.000,-YTL' dir. Al›ﬂta 2.000,-YTL emlak al›m vergisi,
300,-YTL noter harc› peﬂin ödenmiﬂtir. Ödenen tüm giderlerin 1.200,-YTL'si
arsayla ilgilidir. KDV oran› %18'dir.Bu bilgilere göre binan›n al›ﬂ kayd› ﬂöyle
olacakt›r:

/
252B‹NALAR
250ARAZ‹ VEARSALAR

81.100,21.200,18.000,-

191‹ND‹R‹LECEK KDV

120.300,-

100 KASA
/

Yukar›daki kay›t, mevcut vergi mevzuat› aç›s›ndan farkl›l›k arzetmektedir. Zira mevcut mevzuat hükümlerine göre, arsa bedeli binan›n maliyetine kat›l›p,
bina ve arsaya ait toplam bedelin (100.000,-YTL) 252 Binalar Hesab›na, al›ﬂta ödenen emlak vergisi ve noter harc›n›n ise ya 252 Binalar Hesab›na ya da bir
gider hesab›na kaydedilmesi gerekmektedir.
Örnek V: "E" ‹ﬂletmesi, faaliyetlerinde kullanmak amac›yla 02.05.2007 tarihinde KDV hariç 500,-YTL'lik büro malzemesini peﬂin olarak sat›n alm›ﬂt›r.
KDV oran› %18'dir.Bu bilgilere göre Standart uyar›nca demirbaﬂ›n al›ﬂ kayd›
ﬂöyle olacakt›r:

/
500,-

255 DEM‹RBAﬁLAR
191‹ND‹R‹LECEK KDV

90,-

100 KASA

590,--

/
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Mevcut mevzuat hükümlerine göre
ise mükelleflerden bir k›sm› yukar›daki gibi bir kay›t yaparken, bir k›sm›
da, demirbaﬂ›n al›ﬂ de¤erinin 560,YTL'yi aﬂmamas› nedeniyle,
255
Demirbaﬂlar Hesab› yerine, 770 Genel yönetim Giderleri Hesab›n› veya
di¤er bir gider hesab›n› kullanarak kay›t yapmaktad›rlar. Ancak, mükelleflerin olas› çeliﬂkiden kurtulmak için,
tutar›na bakmaks›z›n duran varl›k niteli¤indeki tüm varl›klar› aktifleﬂtirme
yoluna gitmeli en sa¤l›kl› yol olacakt›r.
Sonuç ve Öneriler
Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yasalaﬂmas›yla birlikte Türkiye'de birçok
iﬂletme için standartlara uyum zorunlulu¤u gelecektir. Buna göre ilgili iﬂletmeler, öteden beri uygulad›klar›
mevzuat hükümlerini b›rak›p, standart
hükümlerine göre raporlama yapacaklard›r.
Öngörülen raporlama tarihi uyar›nca
iﬂletmelerin, öncelikli olarak aç›l›ﬂ bilançolar›n› standartlara uygun olarak
yeniden haz›rlamalar› gerekmektedir.
Bu süreçte, önceki bilanço verileri ile
düzenlenmiﬂ bilanço verileri aras›nda
herhangi bir farkl›l›k tespit edilmesi
halinde, sözkonusu farkl›l›klar, TFRS
1: Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›n›n ‹lk Uygulamas›na ‹liﬂkin
Türkiye Finansal Raporlama Standard›'n›n 11nci paragraf› uyar›nca duruma göre 570 Geçmiﬂ Y›l Karlar› veya
580 Geçmiﬂ Y›l Zararlar› Hesab›na
Hakemli Yaz›lar
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veya uygun bir di¤er hesaba aktarmak
suretiyle giderilecektir (Terzi, ﬁen ve
Bülbül, 2007:105).
Yukar›daki hükümler dikkate al›nd›¤›nda günümüz iﬂletmelerinin aﬂa¤›daki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:
a. Maddi duran varl›k al›m›nda katlan›lan al›ﬂ giderleri do¤rudan maliyete
aktar›lmal›,
b. Arsayla birlikte bina al›m›nda, her
iki varl›k da ﬂartlara göre ayr› ayr›
kaydedilmeli,
c. De¤eri ne olursa olsun al›nan tüm
maddi duran varl›klar aktifleﬂtirilmeli,
d. Maddi duran varl›k ediniminde katlan›lan borçlanma maliyetlerinden aktifleﬂtirme döneminden sonra ortaya
ç›kanlar do¤rudan gider yaz›lmal›d›r.
‹ﬂletmelerin yukar›daki hususlara uymas› halinde, maddi duran varl›klar›n
ilk edinimi aç›s›ndan "Standart-Mevzuat" çeliﬂkisi en aza inecek ve bu
yolla da ilk uygulamaya daha rahat bir
geçiﬂ yap›labilecektir.
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ÇEVREC‹ ﬁ‹RKET VE ÇEVRE
MUHASEBES‹
ENVIRONMENTALIST FIRM AND
ENVIRONMENTAL ACCOUNTING
Ö¤r. Gör. Dr. Ulaﬂ ÇAKAR *

ÖZ
evcut ekolojik krizin yaratt›¤› büyük sorunlar gerek toplumsal gerekse
iktisadi olarak büyük de¤iﬂimlerin baﬂlamas› sonucunu do¤urmuﬂtur.
ﬁirketlerin çevreci yönde geçirdikleri de¤iﬂim süreci pek çok farkl› uygulamalar›n hayata geçmesi sonucunu do¤urmuﬂtur. Bu uygulamalar›n yap›lar›ndaki farkl›l›k ölçüm ve de¤erlendirmelerinde sorun yaratmaktad›r. Bu noktada muhasebenin çevreci yönde bir de¤iﬂim geçirmesi eksik olan ölçüm ve de¤erlendirme unsurunu tamamlayacakt›r. Sürdürülebilirlik esas›na dayal› olarak
yeni bir verimlilik tan›m› yap›lmas› gerekti¤i gibi makro düzeyde de ﬂirketlerin faaliyet gösterdikleri çevrenin de dönüﬂmesi gerekmektedir. Çevre muhasebesi alan›nda geliﬂtirilen stok, sürdürülebilir maliyet ve kaynak ak›ﬂ› (girdiç›kt›) yaklaﬂ›mlar› bu yönde f›rsatlar sunmaktad›r.

M

Anahtar Kelimeler: Çevre Muhasebesi, Çevreci ﬁirket, Sürdürülebilirlik.
ABSTRACT
Great problems caused by current ecological crisis caused great changes in
both social and economic life. This environmentalist transformation process
resulted in many different approaches to be implemented. The structural differences in this applications cause problems in their measurement and evaluations. At this point, transformation of accounting in an environmentalist direction will provide this much needed measurement and evaluation. A new effectiveness definition has to be made on the basis of sustainability and firms’ mac* Dokuz Eylül Üniversitesi, ‹ﬂletme Fakültesi.
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ro environments has to transformed.
In this sense, environmental accounting’s approaches inventory, sustainable cost and resource flow (inputoutput) approaches provides opportunities.

eder ﬂekilde yorumlanmaktad›r (Frost
ve Wilmshurst, 2000, 346). Bu zay›fl›klar özellikle aﬂa¤›daki gibi klasik
muhasebe finans yöntemlerinin izlendi¤i durumlarda daha çok görülür;
(Gray vd., 1993, 11);

Key Words: Environmental Accounting, Environmentalist Firm, Sustainability.

ß Yat›r›m de¤erlendirme ölçütleri

1. G‹R‹ﬁ

ß Hisse senedi performans›

Günümüzde yaﬂanmakta olan ekolojik kriz insanl›¤› bütüncül olarak etkilemektedir.

ß Hisse baﬂ›na raporlanan kazanç

Bu durum iﬂletmelerin kendi istekleriyle veya yasal düzenlemeler nedeniyle çevresel politikalar› izlemeleri
sonucunu do¤urmaktad›r. Bununla
beraber yasal düzenlemeler d›ﬂ›nda iﬂletmelerin kendi insiyatifleri yoluyla
ortaya koyduklar› faaliyetlerin gerçekten çevreci mahiyette olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesi ciddi bir sorun teﬂkil etmektedir. Bu alan›n yenili¤i, dinamizmi ve iﬂletmelerin gösterdi¤i faaliyetlerdeki yap›sal çeﬂitlilik
bir karmaﬂa yaratmakta ve yap›lan faaliyetlerin çevreci amaca hizmet edip
etmedi¤inin de¤erlendirilmesini zorlaﬂt›rmaktad›r. Bu alandaki de¤erlendirmeye iliﬂkin zorluk çevreci faaliyetlerin ﬂeffaf bir ﬂekilde muhasebe
yoluyla raporlanmas›n› da neredeyse
olanaks›z k›lmaktad›r. Bu zorluklar
kimi zamanda istemeden de olsa çevresel aç›dan zararl› faaliyetleri teﬂvik
Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

ß Performans de¤erlendirme ölçütleri
ß Bütçeleme k›s›tlar›

ß Y›ll›k rapordaki öncelikler
ß Tasar›m maliyetleri
ß Yeni bilgi sistemlerin yarat›lmas›
ß Tahminleme
ß Çevresel maliyetlerin de¤erlendirilmesi.
Mevcut raporlama sisteminde çevre
olgusu yeterli ölçüde dikkate al›namamakta yaln›zca yasa koyucunun çevreyle ilgili uygun gördü¤ü noktalarda
maliyet unsuru olarak de¤erlendirilmektedir. Çevresel kaynaklar›n tasarruflu kullan›m›ndan çok büyük ölçüde
tüketilmesinden do¤abilecek maliyet
tasarrufu üzerinde odaklan›lmaktad›r.
Ana varsay›m, en az kaynak en büyük
miktarda üretimin hedeflendi¤i ölçek
ekonomisinde çevreci aç›dan çok büyük miktarda kaynak kullan›m› gerçekleﬂmesi büyük bir sorun yaratmaktad›r. Çevreye yönelik ölçümlerde piyasa koﬂullar›n›n d›ﬂ›nda do¤a kaynakl› fiyatland›r›lmam›ﬂ unsurlar göz
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önüne al›nmak zorunda olmas› muhasebecileri zorlamaktad›r (Herbohn
vd., 2000, 665, Birkin ve Woodward,
1997, 42). Bütün bu sorunlar mevcut
muhasebe kurallar› ve düzenlemelerinde reformlar yap›larak çevreci de¤erlendirmelerin kar›ﬂ›kl›¤a yer kalmadan irdelenebilecekleri bir ortam
yarat›lmas› çabalar›n› do¤urmaktad›r
(French, 2000, 10, Frost ve Wilmshurst, 2000, 348 ). Bu amac›n yerine
getirilmesi için geliﬂtirilen çevresel
muhasebe alan›nda aﬂa¤›daki gibi baz› uygulama yöntemleri geliﬂtirilmiﬂtir (Gray vd., 1993, 13);
ß Klasik muhasebe uygulamalar›n›n
çevresel zarara yol açan etkilerini tan›mlama ve engelleme
ß Klasik muhasebe sistemlerinin içerdi¤i çevreye iliﬂkin maliyet ve gelirleri ayr›ca tan›mlama
ß Klasik muhasebe uygulamalar›n›n
mevcut çevresel etkilerini islah etmeye yönelik aktif ad›mlar atma
ß Finansal ve finansal olmayan yeni
muhasebe, bilgi ve kontrol sistemleri
geliﬂtirme ve çevresel aç›dan daha iyi
niyetli yönetim kararlar›n› teﬂvik etme
ß ‹ç ve d›ﬂ amaçlara yönelik yap›lan
performans ölçümü, raporlama ve de¤erlendirme için yeni biçimler geliﬂtirme
ß Klasik(finansal) kriterler ve çevresel
kriterlerin çat›ﬂma halinde oldu¤u alanlar› tan›mlama, inceleme ve arama
Hakemli Yaz›lar
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ß Sürdürülebilirli¤in de¤erlendirilmesi ve örgütlerin kabul etti¤i temel bir
do¤ru olarak kabul görmesine yönelik
yollara iliﬂkin denemeler yapma
Bu çal›ﬂmada çevresel anlamda sürdürülebilirlik kavram› temel al›narak
ﬂirketler aç›s›ndan gerekli olan dönüﬂümün muhasebe aç›s›ndan yarataca¤›
etkilere de¤inilmektedir. Özellikle yeni etkinlik ölçüleri üzerinde durularak
muhasebecilerin bu ölçüleri dikkate
almalar› konusunda öneriler getirilmektedir. Çal›ﬂman›n mikro düzeyde
kalmamas› için makro düzeyde ﬂirketleri etkileyen unsurlar da irdelenmiﬂtir. Muhasebe alan›ndaki çevreci dönüﬂüm sürecine yönelik olarak geliﬂtirilen “stok yaklaﬂ›m›”, “sürdürülebilir
maliyet yaklaﬂ›m›” ve “kaynak ak›ﬂ›
(girdi-ç›kt›) yaklaﬂ›m›”na k›saca de¤inilmektedir.
2. ÇEVRESEL AÇIDAN
SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K KAVRAMI
Çevreci bir ﬂirkete yönelik bu dönüﬂüm sürecinde sürdürülebilirlik ilkesine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Burada ifade edilen “sürdürülebilirlik” iktisadi anlamda kalk›nma ve geliﬂmeye yönelik bir sürdürülebilirlik de¤ildir. Çevreci anlamda
ifade edildi¤inde sürdürülebilirlik;
“mevcut kaynaklar› tüketirken sonraki kuﬂaklar›n bu kaynaklardan yararlanma ﬂans›n› yok etmeme esas›d›r”
(Welford, 1995, 6). Buradan hareketEylül
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le sürdürülebilirlik kavram› baﬂta Avrupa Birli¤i olmak üzere yasal düzenlemelerin bir parças› haline gelmiﬂtir.
Örne¤in, Avrupa Birli¤i Sözleﬂmesinin 174. maddesinde ifade edildi¤i gibi iﬂletmeler çevre hasarlar›n› önlemeye yönelik faaliyet göstermek zorundad›r. Böylesine bir yaklaﬂ›m ﬂirketlerdeki bireysel davran›ﬂlar› oldu¤u kadar ﬂirketlerin kurumsal yap›lar›nda da köklü bir dönüﬂüm gerektirmektedir (Stone ve WashingtonSmith, 2001,193). Çünkü ﬂu an yaﬂanan ekolojik krizin baﬂlang›ç aﬂamas›nda oldu¤u ve ekolojik anlamda sorunlar›n gittikçe ivme kazanaca¤› herkes taraf›ndan bilinen bir gerçektir.
Son y›llarda kamuoyunun bilinç düzeyinin artmas› sonucunda ﬂirketlerden
bu yöndeki giriﬂimlerini artt›rmalar›
beklentileri gerek dünya gerekse ülkemizde zamanla artan oranlarda görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r (Eurobarometer,
2005, 22, Öncel, 2003, 152).
Günümüzde, ﬂirketlerin önemli bir
k›sm› karl›l›¤› ve dolay›s›yla rekabet
gücünü düﬂürdü¤ü düﬂüncesiyle genel
olarak ekolojik faaliyetleri itici ve sorun yarat›c› unsurlar olarak görmektedirler (Fineman, 2001, 27). Bu olumsuz bak›ﬂ aç›s›n›n düzeltilmesi ve
çevre görüﬂü ve de¤erlerinin bir gereklilik oldu¤unun vurgulanmas› gerekmetedir (Starkey ve Crane, 2003,
220, Prasad ve Elmes, 2005, 864).
Klasik anlamda karl›l›k tan›m› çevreEylül
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ci unsurlar› birer maliyet kalemi olarak içerdi¤inden çevreci bir dönüﬂüm
karl›l›k tan›m›nda da bir dönüﬂüm gerektirmektedir. Kal›l›k çevreci faaliyetlerle zarar gören de¤il, onlarla do¤rudan ba¤lant›l› gerçekleﬂtirilerek sürdürülebilirli¤i artt›r›c› bir unsur olarak
de¤erlendirilmelidir. Baﬂka bir ifadeyle, iﬂletmeler “sürdürülebilirlik”
bak›ﬂ aç›s›yla karl›l›k kavram›n›n yeni s›n›rlar›n› çizmek durumundad›r.
ﬁirketler yaln›zca finansal kazanca
yönelmekle yetinmemeli do¤al çevreyle bir uyum sa¤lama çabas›n› ve bu
konudaki adanm›ﬂl›¤› bir amaç edinmelidir (Shrivastava, 1995, 941). Buradan hareketle ﬂirketlerin do¤al çevreyle uyum sa¤lama konusunda somut
ve belirgin hedefler koymas› ve bu
hedeflere ulaﬂmak için belli bir plan
dahilinde çal›ﬂmalar› gerekmektedir.
Böylesine bir süreçte çevreci faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanmas› kritik
öneme sahiptir. ﬁirketlerin sa¤l›kl› bir
ﬂekilde çevreci faaliyetler izleyebilmeleri için iki temel unsur gözden kaç›r›lmamal›d›r (Hopfenbeck, 1993, 286);
1. ﬁirketin çevrede yaratt›¤› olumsuz
etkilerin de¤erlendirilmesi,
2. ﬁirketin çevreci yönelimli davran›ﬂlar›ndan dolay› sa¤lad›¤› avantajlar›n say›sal olarak ifade edilmesi.
Yukar›da say›lan iki temel unsura dikkat edilmedi¤i takdirde çevreci yaklaﬂ›m soyut bir olgu olarak kalaca¤› için
ﬂirketler yönlerini kaybedebilirler
Hakemli Yaz›lar
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Sürdürülebilirlik kavram›ndan hareketle bir performans kriteri olarak
karl›l›k tan›m›nda nas›l bir de¤iﬂim
gerekiyorsa benzer bir dönüﬂüm verimlilik kavram›n›n tan›m› için de gerekmektedir. Klasik anlamda verimlilik, amac›n gerçekleﬂtirilmesi için
kullan›lan kaynak miktar› ve ulaﬂ›lan
ç›kt› miktar›na dayal› hesaplan›r.
Böylesine bir hesaplamada kullan›lan
kaynak miktar› özellikle dikkate al›nd›¤› için, hesaplaman›n çevreci bir
amaca hizmet etti¤i düﬂünülebilir.
Oysa bu hesaplamada verimlili¤in
odak noktas› olarak ekonomik ve insani üretkenli¤in ölçülmesi esas al›nd›¤›ndan, çevre ve çevre sa¤l›¤› göz
önüne al›nmamaktad›r (Birkin ve Woodward, 1997, Birkin, 2001,52 ).
Klasik anlamda verimlilik hesaplanmas›yla kimi zaman çevreci amaca
hizmet eder sonuçlara ulaﬂ›labilse de
klasik anlamda verimlilik çevreci de¤ildir. Buradan hareketle ﬂirketlerin
yaln›zca üretim sistemleri olmad›¤›n›,
ayn› zamanda yok edici sistemler olduklar›n› göz önüne alarak çevreci
ﬂirketler için yeni ölçütler belirlenmesi gerekmektedir. (Shrivastava, 1988,
297, Shrivastava, 1994, 706).
Klasik verimlili¤e karﬂ› geliﬂtirilen
eko-verimlilik bu ölçütlerin en önemlilerinden biridir. Eko-verimlilik, bir
ürün ya da hizmetin hayat döngüsünde ortaya ç›kan çevresel etkileri ve
kullan›lan kaynak yo¤unlu¤unu do¤aHakemli Yaz›lar
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ya en az zarar verecek ﬂekilde dengeleyerek rekabetçi ﬂekilde fiyatland›r›labilecek ürün ve hizmet üretim sürecidir(DeSimone ve Popoff, 2000, 2).
‹ktisadi düﬂünüﬂ, verimlili¤i parasal
ölçülerle de¤erlendirirken, eko-verimlilik termodinamik esaslara dayal›d›r. Eko-verimlilik enerji de¤erlendirmesi ve do¤al kaynaklar›n korunmas›
amac›yla bir ölçüm gerektirdi¤inden
klasik verimlilik tan›m› çevresel amaca yönelik de¤erlendirmeler için k›s›tl› kalmaktad›r (Hawken, 1993, 178).
Örne¤in günümüz iﬂletmeleri taraf›ndan yayg›n bir ﬂekilde uygulanmakta
olan toplam kalite yönetimi (TKY) ve
buna ba¤l› olarak geliﬂtirilen kalite
yönetim süreçleri, ilk bak›ﬂta çevresel
verimlili¤i art›r›r gibi görünse de,
TKY felsefesi ancak klasik verimlilik
tan›m›n›n iyileﬂtirilmesiyle s›n›rl› kalarak eko-verimlilik aﬂamas›na geçememektedir (Welford, 1995, 54 Orsato, 2006, 130, Corbett ve Klassen,
2006,9 ). TKY felsefesi ve özelde de
ISO uygulamalar› irdelendi¤inde çevre sorununa teknik bir sorun olarak
yaklaﬂ›lmakta ve buna yönelik çareler
geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmakta olduklar›
görülmektedir. Bu yüzden çevreci dönüﬂümler ürün kalitesi, maliyet kontrolü, müﬂteri hizmetleri veya sosyal
sorumluluk gibi konularla özdeﬂleﬂtirilerek s›n›rl› bir ﬂekilde ele al›nmaktad›r (Starkey ve Crane, 2003, 227).
Böyle bir anlay›ﬂ›n egemen oldu¤u iﬂEylül
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letmelerde baz› kalemlerin muhasebeye konu edilmesi çevre aç›s›ndan kimi
olumlu sonuçlar ortaya ç›karsa da
TKY içerisine eko-verimlili¤in bir
felsefe olarak tam anlam›yla yerleﬂmemiﬂ olmas› çevre karﬂ›t› yap›y› temelden etkilememektedir. Zira buradaki sorun bir baﬂka ifadeyle, bir sistem olarak iﬂletmenin çevredeki kaynaklar› kullan›p atmas› ve yenilerine
yönelerek bu do¤rusal sürecin sürekli
k›l›nmas›na dayal› bir üretim ve tüketim sürecine sahip olmas›d›r (Stone ve
Washington-Smith, 2001,171).
Özetle bugünün egemen görüﬂü olan
ve çevreyi göz önüne almayan ölçek
ekonomisine dayal› bir yaklaﬂ›m yerine çevresel aç›dan verimlili¤i göz
önüne alan yaklaﬂ›mlara ihtiyaç vard›r
(Michelini ve Razzoli, 2004, 416,
Wells, 2004, 23).
Eko-verimlili¤in tan›m›nda görüldü¤ü
gibi eko-verimlili¤in ölçümünde hem
kaynak tüketimi hem de hizmet ya da
ürünlerin yaﬂam döngüleri dikkate
al›nmaktad›r(Welford,
1995,101,
Sharfman vd., 1997, 21). Bu konuyla
ilgili olarak ﬂirketler kendilerine özgü
hesap yöntemleri geliﬂtirmiﬂlerdir.
Hangi yöntemin kullan›ld›¤›na bak›lmaks›z›n bu hesaplamalarda eko verimlili¤i kapsaml› bir ﬂekilde hayata
geçirebilmek için yedi temel unsura
dikkat edilmesi gerekmektedir (DeSimone ve Popoff, 2000, 85):
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1. Mal ve hizmetlerde kullan›lan materyal ve kullan›m yo¤unlu¤u,
2. Mal ve hizmetlerin üretimi için kullan›lan enerji yo¤unlu¤u,
3. Toksik yay›l›m,
4. Materyal geri dönüﬂüm oran›,
5. Sürdürülebilirli¤i sa¤layacak ﬂekilde kullan›lan yenilenebilir kaynak
oran›,
6. Ürünün dayan›kl›l›¤›,
7. Mal ve hizmetlerin üretiminde kullan›lan hizmet yo¤unlu¤u.
Bu geniﬂ kapsaml› bak›ﬂ aç›s›n›n iﬂletmeler aç›s›ndan ortaya ç›karabilece¤i
temel sorunlar aﬂa¤›daki gibi s›ralanabilir (Welford, 1995, 108):
1. De¤erlendirilen etkilerin parametrelerinin belirlenerek s›n›rlar›n çizilmesinin zorlu¤u,
2. Birimlerin farkl›l›¤›ndan dolay› verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›n›n zorlu¤u,
3. Ayn› anda birden fazla etkileﬂimin
görülmesi,
4. At›klar›n ve onlar›n yok oluﬂ süreçlerinin de¤erlendirilmesindeki zorluklar,
5. Gerçek sebeplerin belirlenmesinin
zorlu¤u.
Yaln›zca iﬂletmelerin kulland›klar›
teknoloji ve ürünlere yönelik hesaplama ve de¤erlendirmelerle çevreye
olan etkilerin sürdürülebilirlik aç›s›ndan de¤erlendirilmesi olanakl› de¤ildir. Kapsaml› ve çevresel amaca yöHakemli Yaz›lar
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nelik tam bir de¤erlendirme için insanl›k, hayvanlar, bitkiler, toprak, su,
hava, iklim, arazi ve kültürel miraslar
üzerindeki birincil ve ikincil etkilerin
de dikkate al›nmas› gerekmektedir
(Hopfenbeck, 1993, 37). ‹ﬂletmelere
bu anlamda yard›mc› olabilecek en temel kaynaklar iﬂletme faaliyetlerinin
çevre üzerindeki etkilerini karﬂ›laﬂt›rma yoluyla ölçülmesine yard›mc› olabilecek sektörel endekslerdir (Starik
ve Rands, 1995,929).
3. ÇEVRESEL PROBLEM‹N
MAKRO DÜZEYDE TANIMLANMASI
Çevreci bir ﬂirkete yönelme sürecinde
örgütsel sorunlara odaklanarak ulusal
boyuttaki makro zay›fl›klar›n da gözden kaç›r›lmamas› gerekmektedir.
Özellikle yasa koyucular›n düzenlemelerindeki yetersizlik ve de¤erlendirme ölçütlerinin çeﬂitlili¤i makro ölçekte de ciddi sorunlar do¤urmaktad›r. Özellikle sürdürülebilirlik konusundaki gösterge veya endekslerde
standartlaﬂmaya gidilememiﬂ olmas›
da belli kar›ﬂ›kl›klara yol açmaktad›r.
1998 Kyoto Zirvesi’nde imzalanan
protokole ve çevresel politikalara s›cak yaklaﬂmayan A.B.D.’de bile devletin kendi eliyle kurdu¤u komisyonlar yoluyla veya özel sektör taraf›ndan
belirlenmiﬂ endekslerin çeﬂitlili¤i ve
bu konuda standartlaﬂmaya gidilememiﬂ olmas› sa¤l›kl› de¤erlendirmeleri

ço¤u zaman olanaks›z hale getirmektedir*.
Bununla birlikte uygulamada makro
anlamda çevreci ölçütlerin belirlenmesinde yaﬂanabilecek temel sorunlar
ﬂu ﬂekilde dile getirilmektedir (Parris
ve Kates, 2003, 581);
1. Sürdürülebilir geliﬂmenin belirsizli¤i,
2. Sürdürülebilir geliﬂmeyi s›n›fland›rma ve ölçmeye yönelik amaçlardaki çeﬂitlilik,
3. Terminoloji, bilgi ve ölçüm yöntemlerindeki karmaﬂa.
Her alanla ilgili olarak makro düzeyde yay›nlanan göstergeler mikro düzeyde al›nan kararlar› ve uygulamalar› do¤rudan etkilemektedir. Dolay›s›yla ulusal ekonomik de¤erlendirmelerde çevresel unsurlar› içeren baz›
göstergelerin hesaplanarak yay›nlanmas›n›n mikro düzeydeki çevre yönlü
karar ve uygulamalar› da etkilemesi
beklenir. Mevcut durumda dünyan›n
pek çok ülkesinde bu tür bir bilgi üretimi ve paylaﬂ›m› tam anlam›yla gerçekleﬂtirilmemiﬂ olmakla birlikte bu
yönlü çabalar›n sürdü¤ü görülmektedir.
Örne¤in Almanya’daki Çevresel Ekonomik Muhasebe (EEA) adl› çerçeve;
ulusal muhasebeyi ekonomi ve çevre
aras›ndaki iliﬂkiyi de göz önüne alarak bütünleﬂtirmeye yönelik makro
uygulamalara iliﬂkin çarp›c› bir ör-

* Türkiye de henüz bu protokole imza koymayan s›n›rl› say›daki ülkelerden birisidir.
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nektir. Bu çerçevenin en temel özelli¤i üretilen varl›klar kavram›n›n içerisine do¤al varl›klar›n ekleniyor olmas›d›r. EEA ulusal boyutta üretilen varl›k hesaplamas›nda suyu ve ithalat
ürünlerini ayr› ele ald›¤› gibi, kullan›lmayan materyaller, biyotik (canl›),
kullan›lan biyotik olmayan yenilenemeyen maddeler ve oksijen kullan›m›n› ayr› kalemler olarak de¤erlendirmekte ve birimlerin fiziksel birimlerini göz önüne almaktad›r. Örne¤in bu
sistemde Kyoto Protokolü’nün temel
bir unsuru olan karbon emisyonu, büyüme etkisi, yap›sal etki, enerji yo¤unlu¤u etkisi ve karbondiyoksit yo¤unlu¤u etkisi ﬂeklindeki bileﬂenleri
baz›nda ele al›narak matematiksel
olarak hesaplanmaktad›r. EEA’n›n
makro düzeyde ortaya koydu¤u çal›ﬂmalar›n sektörlere ve özel olarak kiﬂilere kadar indirilmesi di¤er bir ifadeyle mikro düzeye aktar›lmas› çabalar›
sürmektedir (Höh vd., 2001, 42).
Özellikle Çin gibi ülkelerin büyük bir
h›zla ve çevreye zarar vererek geliﬂtikleri düﬂünülürse, geliﬂmekte olan
ülkelere uygun olacak çevreci muhasebe tekniklerinin geliﬂtirilmesi ayr›ca
önem arz etmektedir (Azua, 1996,
43). Asya Pasifik bölgesinde yap›lan
ve havayolu ﬂirketlerinin çevresel raporlama faaliyetlerinin incelendi¤i bir
çal›ﬂmada çevresel raporlamalar›n daha çok geliﬂmiﬂ ülkelere ba¤l› olan
havayolu ﬂirketleri taraf›ndan yap›ld›¤› görülmektedir (Mak ve Chan,
2006, 626).
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Bir ülkede çevreci faaliyetlerin hedeflenen amaca do¤ru bir ﬂekilde yöneltilebilmesi için makro ve mikro düzeyde bir koordinasyona ihtiyaç vard›r.
Türkiye’de 5419 say›l› “Çevre Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair
Kanun” ile 2872 say›l› Çevre kanununda yap›lan de¤iﬂiklikler bu yönde
iyi bir örnektir. Bu düzenlemeye göre
çevreyi kirletebilecek ya da zarar verebilecek kurum, kuruluﬂ ve iﬂletmeler çevre yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Çevre ve Orman Bakanl›¤›’nca yetkilendirilmiﬂ kurum ve kuruluﬂlardan bu
amaçla hizmet almakla yükümlü k›l›nm›ﬂt›r (Danar, 2006).
Ülkemizdeki mevcut çevre yasas›n›n
talep etti¤i bir bütünleﬂtirici birimin
oluﬂturulmas› çevreci dönüﬂüme yönelik yararl› bir çaba olmakla beraber
yeterli de¤ildir.
4. ÇEVRE MUHASEBES‹
Çevre muhasebesi, muhasebe, muhasebeciler ve ekoloji aras›ndaki karﬂ›l›kl› iliﬂkilerin incelenmesi çabalar›na
verilen temel isim olarak ele al›nm›ﬂt›r (Clark ve O’Neill, 2005, 117). Bu
alandaki faaliyetler örgütlerin çevresel politika ve stratejilerini gerçekleﬂtirebilmesi için gerekli olan muhasebe
bilgilerinin belirlenmesi, analizi ve
raporlanmas›n› içermektedir. Süreç,
bütün d›ﬂsal çevre maliyetlerini içselleﬂtirebilecek ﬂekilde muhasebe kavHakemli Yaz›lar
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ramlar›, kurallar›, uygulama ve metodolojisini yeniden tan›mlamas›n› gerektirmektedir. Bu amaçla ekonomik
ve çevresel bilgi birleﬂtirilerek, ﬂirketin çevreye mevcut ve olas› etkileri ölçülmeye ve ifade edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bununla beraber mevcut
yap›n›n uzun vadeli sosyal ve çevresel
ihtiyaçlar› cevaplayabilmek aç›s›ndan
sahip oldu¤u eksikler göz önünde bulunduruldu¤unda köklü bir de¤iﬂim
gerekti¤i görülmektedir.
Al›ﬂ›lm›ﬂ muhasebe yaklaﬂ›mlar›n›n
iyileﬂtirilmesine yönelik çabalar›n yan› s›ra, yeni muhasebe yaklaﬂ›mlar›na
da yönelindi¤i görülmektedir. Bununla ilgili olarak stok, sürdürülebilir maliyet ve kaynak ak›ﬂ› (girdi-ç›kt›) yaklaﬂ›mlar› geliﬂtirilmiﬂtir (Gray vd.,
1993, 292 ). Stok yaklaﬂ›m› do¤al sermayeye ait de¤iﬂik kategorilerin tan›mlanmas›, izlenmesi, ço¤u zaman
parasal olmayan birimlerle raporlanmas› ve onlar›n harcanmas› ya da geliﬂtirilmesiyle ilgilidir. Stok yaklaﬂ›m›na göre haz›rlanan raporlar kritik
do¤al sermaye, yenilenemeyen, ikame
edilemeyen do¤al sermaye, yenilenemeyen ikame edilebilen do¤al sermaye ve yenilenebilir do¤al sermaye gibi
alt baﬂl›klar içerebilmektedir. Sürdürülebilir maliyet yaklaﬂ›m› ise ﬂirketin
muhasebe döneminin sonunda dünyan›n canl› yaﬂam› ve çevresel yap›s›n›
o dönemin baﬂ›nda oldu¤undan daha
kötü bir halde b›rakmamas› esas›na
dayal›d›r. Kaynak ak›ﬂ› yaklaﬂ›m›nda
Hakemli Yaz›lar
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ise ﬂirkette gerçekleﬂen kaynak ak›ﬂ›
çevresel aç›dan de¤erlendirilmekte ve
finansal olmayan rakamlar› da içerecek ﬂekilde düzenlenmektedir.
Çevresel unsurlar› kay›t alt›na almada
ve de¤erlendirmelerde yaln›zca parasal unsurlar›n temel al›nmas› yerine,
özellikle fiziksel durum de¤erlendirilmesi ve iktisadi modellerdeki kaynak
ve kirleten ak›ﬂ de¤erlendirmeleri daha yararl› bilgi sa¤lamaktad›r. Say›lan
bu de¤erlendirme yöntemleri yaﬂamsal öneme sahip çevresel kaynaklar›n
de¤erlendirilmesi bak›m›ndan oldukça önemlidir (Ahlroth,1997, 40). Bu
ﬂekilde çevresel raporlamalar›n geliﬂtirilerek sürdürülebilirli¤e yönelik raporlamalara dönüﬂtürülmesi sa¤lanacakt›r.
5. SONUÇ
Ekolojik krizin yaratt›¤› sonuçlardan
dolay› büyük bir toplumsal, sosyal ve
ekonomik bir de¤iﬂikli¤inin eﬂi¤inde
oldu¤umuz günümüzde iﬂletme faaliyetleri çevreci bir özellik almaya baﬂlam›ﬂt›r. Yaﬂanan de¤iﬂimin büyüklü¤ü ve kapsam› gerçekleﬂtirilen çevreci faaliyetlerin kaydedilmesi, denetlenmesi ve de¤erlendirilmesi aç›s›ndan bir karmaﬂaya yol açmaktad›r. Bu
sorunlar›n en aza indirilebilmesi için
muhasebe uygulamalar›n›n çevreci
amaca yönelik olarak yeniden yap›land›r›lmas› gerekmektedir. Bir bütün
olarak bak›ld›¤›nda çevre muhasebesine duyulan ihtiyac›n temelinde inEylül
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sanl›¤›n iyili¤inin nas›l ölçülece¤ine
iliﬂkin önemli tart›ﬂmalar yatmaktad›r
(Atkinson,1995, 25).
Çevreci amac›n temelinde ekolojik
anlamda tan›mlanm›ﬂ “sürdürülebilirlik” kavram› bulunmaktad›r. Buna
iliﬂkin olarak art›k mevcut kaynaklar
tüketilirken sonraki kuﬂaklar›n bu
kaynaklardan yararlanmas› ﬂans›n›n
korunmas›na çal›ﬂ›lmaktad›r. Karl›l›k
ve verimlilik kavramlar› klasik anlamlar›ndan kurtularak art›k çevresel
aç›dan sürdürülebilirlik esaslar›nda
yeniden tan›mlanmakta ve eko-verimlilik kavram› öne ç›kmaktad›r. Ekoverimlilik daha önce üzerinde durulmayan tüketilen madde ve enerji yo¤unlu¤u, toksik etkiler, geri dönüﬂüm
oranlar› gibi unsurlar› göz önüne almaktad›r.
ﬁirketler baz›nda mikro ölçekte gösterilen çevreye duyarl› çabalar›n baﬂar›l› k›l›nabilmesi çevre bak›ﬂ aç›s›n›n
makro düzeyde de de¤erlendirilmesini gerektirmektedir. Devletin gerek
çevre konusunda ortaya koydu¤u yasalar gerekse ulusal düzeyde çevresel
kaynak ve de¤erlerin kaydedilmesi ve
de¤erlendirilmesi konusunda ortaya
koyaca¤› çabalar çevreye duyarl› ulusal bir politikan›n izlenmesini kolaylaﬂt›racakt›r.
Günümüzde giderek art›ﬂ gösteren bir

Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

çizgide çevreci uygulamalar hayata
geçmekle birlikte, bu alanda yap›lmas› gerekenler henüz yeterli düzeye
4
eriﬂmemiﬂtir. Yeni geliﬂtirilen çevreci
muhasebe yaklaﬂ›mlar› yeni bir dönüﬂüm sürecinin yaln›zca bir baﬂlang›c›d›r. Çünkü çevre muhasebesinin “çevreci” olarak ifade ediliyor olmas› çevre ve muhasebe iliﬂkisinin bütünleﬂtirilemedi¤i ﬂeklinde yorumlanabilir.
Çünkü as›l ulaﬂ›lmas› gereken ideal
durum muhasebenin çevre muhasebesi haline gelmesi de¤il, çevrecili¤in
muhasebenin temel bir yap› taﬂ› haline gelmesidir.
Çevreci bir ﬂirketin oluﬂumu için
meydana gelmekte olan ekolojik de¤iﬂimi anlayabilecek çal›ﬂanlara ihtiyaç
vard›r. Teknolojik alanda görülen h›zl› geliﬂim ve de¤iﬂim süreçleri beraberinde ﬂirketlerin faaliyetlerini kimi zaman kökten de¤iﬂtirebilmektedir. Bir
dönemin çevreci yaklaﬂ›m› di¤er dönemin çevre kirletici yaklaﬂ›m› olarak
nitelendirilebilmektedir. Üstelik mevcut geliﬂmelerin çok h›zl› olmas›ndan
dolay› dönemsel geçiﬂler birbirlerine
çok yak›n gerçekleﬂmektedir. Çevreci
politikalar izlemeye yönelen ﬂirketler
çevreci bir ﬂekilde süreçlerini iyileﬂtirmenin yan› s›ra, muhasebecilerine
çevresel e¤itimi de sa¤lamal›d›rlar
(Wycherley, 1997,177).
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KURUMLAR VERG‹S‹ MATRAH
TESP‹T‹NDE TEMEL ESASLAR
Altar Ömer ARPACI *

1. MATRAH TESP‹T‹NDE, GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNDA YER
ALAN, T‹CAR‹ KAZANÇLARA DA‹R ESASLAR GEÇERL‹D‹R
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesine göre kurumlar vergisi,
mükelleflerin1 bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazanc› üze* Maliye Bakanl›¤› Gelirler Baﬂkontrolörü, Manisa Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› Gelir ‹daresi Grup Müdürü V.
1 Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 2
Mükellefler
(1) Sermaye ﬂirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuﬂ olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüﬂ komandit ﬂirketler ile benzer nitelikteki
yabanc› kurumlar sermaye ﬂirketidir. Bu Kanunun uygulanmas›nda, Sermaye Piyasas› Kurulunun
düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabanc› fonlar sermaye ﬂirketi say›l›r.
(2) Kooperatifler: 24/4/1969 tarihli ve 1163 say›l› Kooperatifler Kanununa veya özel kanunlar›na
göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabanc› kooperatifleri ifade eder.
(3) ‹ktisadî kamu kuruluﬂlar›: Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, di¤er kamu idarelerine ve
kuruluﬂlar›na ait veya ba¤l› olup, faaliyetleri devaml› bulunan ve birinci ve ikinci f›kralar d›ﬂ›nda kalan
ticarî, s›naî ve ziraî iﬂletmeler iktisadî kamu kuruluﬂudur.
(4) Yabanc› devletlere, yabanc› kamu idare ve kuruluﬂlar›na ait veya ba¤l› olup, bu maddenin birinci
ve ikinci f›kralar› d›ﬂ›nda kalan ticarî, s›naî ve ziraî iﬂletmeler, iktisadî kamu kuruluﬂu gibi de¤erlendirilir.
(5) Dernek veya vak›flara ait iktisadî iﬂletmeler: Dernek veya vak›flara ait veya ba¤l› olup
faaliyetleri devaml› bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci f›kralar› d›ﬂ›nda kalan ticarî, s›naî ve ziraî
iﬂletmeler ile benzer nitelikteki yabanc› iﬂletmeler, dernek veya vak›flar›n iktisadî iﬂletmeleridir. Bu
Kanunun uygulanmas›nda sendikalar dernek; cemaatler ise vak›f say›l›r.
(6) ‹ktisadî kamu kuruluﬂlar› ile dernek veya vak›flara ait iktisadî iﬂletmelerin kazanç amac› gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiﬂ görevler aras›nda bulunmas›, tüzel kiﬂiliklerinin olmamas›,
ba¤›ms›z muhasebelerinin ve kendilerine ayr›lm›ﬂ sermayelerinin veya iﬂ yerlerinin bulunmamas›
mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karﬂ›layacak kadar olmas›,
kâr edilmemesi veya kâr›n kuruluﬂ amaçlar›na tahsis edilmesi bunlar›n iktisadî niteli¤ini de¤iﬂtirmez.
(7) ‹ﬂ ortakl›klar›: Yukar›daki f›kralarda yaz›l› kurumlar›n kendi aralar›nda veya ﬂah›s ortakl›klar› ya da
gerçek kiﬂilerle, belli bir iﬂin birlikte yap›lmas›n› ortaklaﬂa yüklenmek ve kazanc›n› paylaﬂmak
amac›yla kurduklar› ortakl›klardan bu ﬂekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iﬂ
ortakl›klar›d›r. Bunlar›n tüzel kiﬂiliklerinin olmamas› mükellefiyetlerini etkilemez.
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rinden hesaplan›r. Genel olarak safi
kurum kazanc› ise Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümlerine
göre tespit olunur. Yani kurumlar›n
elde ettikleri kazanç ve iratlar nereden
kaynaklan›rsa kaynaklans›n (ticari-zirai-serbest meslek kazançlar›, ücret,
gayrimenkul-menkul sermaye iratlar›
veya di¤er kazanç ve iratlar) her gelir
unsuru ayr› ayr› de¤il hepsi bir bütün
olarak dikkate al›n›r ve kazanç tutar›n›n hesab›nda Kurumlar Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununun ticari
kazanç hakk›ndaki hükümleri uygulan›r.
Gelir Vergisi Kanununa göre ticari
kazanc›n tespiti gerçek ve basit usulde
olmak üzere iki ﬂekilde gerçekleﬂtirilmektedir.2 Gerçek usulde ticari kazanç ise bilanço esas›na veya iﬂletme
hesab› esas›na göre iki ﬂekilde tespit
edilebilmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 38. maddesi bilanço esas›na göre,
39. maddesi de iﬂletme hesab› esas›na
göre kazanc›n tespitini düzenlemiﬂtir.
Bilanço esas›na göre ticari kazanç teﬂebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve baﬂ›ndaki de¤erleri
aras›ndaki olumlu farktan oluﬂmaktad›r. Ticari kazanc›n bu suretle tespit
edilmesi s›ras›nda Vergi Usul Kanunu'nun de¤erlemeye ait hükümleri ile
Gelir Vergisi Kanununun "indirilecek
giderler" baﬂl›kl› 40. maddesi ile "gider kabul edilmeyen ödemeler" baﬂl›kl› 41. maddesi hükümlerine uyulur.
‹ﬂletme hesab› esas›na göre ticari ka-

zanç ise bir hesap dönemi içinde elde
edilen has›lat ile giderler aras›ndaki
müspet farkt›r. Elde edilen has›lat;
tahsil olunan paralarla tahakkuk eden
alacaklar›, giderler ise; tediye olunan
ve borçlan›lan mebla¤lar› ifade eder.
Emtia al›m sat›m› ile u¤raﬂanlarda ticari kazanc›n bulunmas› için hesap
dönemi sonundaki emtia mevcudunun
de¤eri has›lata, dönem baﬂ›ndaki emtia mevcudunun de¤eri ise giderlere
ilave olunur.
Her türlü ticaret ﬂirketleri (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi ﬂah›s ve
sermaye ﬂirketleri) ile kurumlar vergisine tabi kooperatifler, iktisadi kamu
müesseseleri, dernek ve vak›flara ait
iktisadi iﬂletmeler ve iﬂ ortakl›klar› birinci s›n›f tüccar say›l›rlar ve bu nedenle bilanço esas›nda defter tutmalar› gerekir.(V.U.K madde 177/4) Yine
ayn› madde hükmüne göre sermaye
ﬂirketleri d›ﬂ›nda kalan kurumlar vergisi mükelleflerinden iﬂlerinin icab›, bilanço esas›na göre defter tutmalar›na imkan ve lüzum görülmeyenlerin iﬂletme
hesab› esas›na göre defter tutmalar›na
Maliye Bakanl›¤›'nca izin verilebilir.
Yukar›daki aç›klamalardan anlaﬂ›laca¤› üzere kurumlar vergisi mükelleflerinde bilanço usulünde defter tutma
esast›r. ‹ﬂletme hesab› esas›nda defter
tutulmas› durumunda ise Türk Vergi
Sisteminde yer alan baz› ayr›cal›klardan yararlan›lamamaktad›r. Örne¤in
iﬂletme hesab› esas›nda defter tutan

2 Küçük ticaret ve sanat erbab›na yönelik olarak 4369 say›l› kanunla getirilmiﬂ olan basit usulün kurumlarda uygulama imkan› yoktur. Bu nedenle kurumlar›n kazanc› sadece gerçek usulde tespit edilebilir.
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kurumlar Vergi Usul Kanununun 323.
maddesinde yer alan ﬂüpheli hale gelen alacaklar›n gider yaz›lma imkan›ndan faydalanamazlar.
2. VERG‹LEND‹RME DÖNEM‹
HESAP DÖNEM‹D‹R
Kurumlar vergisinde vergilendirme
dönemi gelir vergisinin aksine takvim
y›l› de¤il, hesap dönemidir.(K.V.K.
md. 6, 25) Kurumlar›n bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum
kazanc› vergilendirilecektir. Kazanc›n
safi miktar› ise, bir hesap döneminde
elde edilen gelirden kazanc›n elde
edilmesi için yap›lan giderler düﬂüldükten sonra kalan tutar› ifade eder.
Hesap dönemi normal olarak takvim
y›l›d›r. Ancak takvim y›l› dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine
uygun bulunmayanlar için, Maliye
Bakanl›¤›'na müracaat ﬂart›yla Bakanl›k 12'ﬂer ayl›k özel hesap dönemleri

belirleyebilir. Yeni iﬂe baﬂlama veya
iﬂi b›rakma hallerinde, bir tam y›ldan
eksik olan faaliyet süresi de hesap dönemi kabul edilir.(V.U.K. md. 174)
Özel hesap dönemine izin alan iﬂletmelerin hesap dönemi hangi y›lda kapan›yorsa, iﬂletmenin kazanc› o y›l›n
kazanc› say›larak vergilendirilir. Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap
döneminin kapand›¤› ay› izleyen dördüncü ay›n birinci gününden yirmibeﬂinci günü akﬂam›na kadar, tarhiyat›n
muhatab›n›n Türkiye'yi terk etmesi
halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki onbeﬂ gün içinde verilir. (K.V.K.
md. 25) Kurumlar vergisi; beyannamenin vergi dairesine verildi¤i gün, beyanname posta ile gönderilmiﬂse, beyannamenin vergiyi tarh edecek daireye geldi¤i tarihi izleyen üç gün içinde tarh edilir.
(K.V.K. md. 16) Kurumlar vergisi, beyannamenin verilece¤i ay›n sonuna kadar ödenir. (K.V.K. md. 21)3

3 Ödeme süresi
MADDE 21- (1) Kurumlar vergisi, beyannamenin verildi¤i ay›n sonuna kadar ödenir.
(2) Tasfiye ve birleﬂme halinde, tasfiye edilen veya birleﬂen kurumlar ad›na tasfiye veya
birleﬂme kâr› üzerinden tarh olunan vergiler, tasfiye veya birleﬂme nedeniyle infisah eden
kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde ödenir. Tasfiye edilen
veya birleﬂen kurumlar›n bu Kanuna göre tahakkuk etmiﬂ olup, henüz vadeleri gelmemiﬂ
bulunan vergileri de ayn› süre içinde ödenir.
(3) Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›na göre gerçekleﬂtirilen devir ve
bölünmelerde münfesih kurum ad›na tahakkuk eden vergilerden;
a) Bu f›kralar›n (a) bentlerinin (1) numaral› alt bentlerine göre münfesih veya bölünen
kurum ad›na tahakkuk edenler, devralan veya birleﬂilen kurumun devir veya bölünmenin
gerçekleﬂti¤i hesap dönemine iliﬂkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i ay›n sonuna
kadar,
b) Di¤er hallerde ise beyanname verme süresi içerisinde,
devralan veya birleﬂilen kurumlarca ödenir.
(4) Muhtasar beyanname ile bildirilen vergiler, beyannamenin verildi¤i ay›n yirmialt›nc›
günü akﬂam›na kadar ödenir.
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3. KAZANCIN TESP‹T‹NDE
TAHAKKUK VE DÖNEMSELL‹K
‹LKELER‹ ESAS ALINIR
Vergi Usul Kanunu'nun 19. maddesinde, vergi alaca¤›n›n do¤umu vergiyi do¤uran olay›n vukuu veya hukuki
durumun tekemmülüne ba¤lanm›ﬂt›r.
Kurum kazanc›n›n tespitinde 2 temel
ilke söz konusudur. Bunlardan birincisi tahakkuk esas›, ikincisi ise dönemsellik esas›d›r. Tahakkuk esas›na
göre, kazanc›n tespitinde ödeme veya
tahsilat dikkate al›nmaz. Bir has›lat
unsurunun do¤uﬂu(tahakkuku) yeterli
olup tahsil edilmiﬂ olmas› ﬂart de¤ildir. Ayn› ﬂekilde bir gider unsurunun
do¤uﬂu(tahakkuku) yeterli olup ödenmiﬂ olmas› ﬂart de¤ildir. Burada tahakkuktan kas›t has›lat veya giderin
mahiyet ve tutar olarak kesinleﬂmesidir.
Uygulamada zaman zaman gelir ve
giderler aç›s›ndan tahakkuk esas›ndan
sapmalar görülmektedir. ‹ﬂveren sendikalar›na ödenen aidatlar ve SSK
prim ödemeleri örnek olarak verilebilir.

Gelir Vergisi Kanununun 40/8. maddesine göre; iﬂverenlerce, Sendikalar
Kanunu hükümleri uyar›nca sendikalara ödenen aidatlar›n gider yaz›lmas›
mümkündür. Ancak ödenen aidat›n
bir ayl›k tutar› iﬂyerinde iﬂçilere ödenen ç›plak ücretin bir günlük toplam›n› aﬂamaz. Ayr›ca madde hükmünden
de anlaﬂ›laca¤› üzere bu gider türünde
tahakkuk esas› de¤il ödeme esas› geçerlidir.4
506 say›l› Kanunun 80. maddesinin
birinci f›kras›nda "‹ﬂveren, bir ay içinde çal›ﬂt›rd›¤› sigortal›lar›n primlerine
esas tutulacak kazançlar toplam› üzerinden bu kanun gere¤ince hesaplanacak prim tutarlar›n› ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlar›n›
da bu miktara ekleyerek en geç ertesi
ay›n sonuna kadar Kuruma ödemeye
mecburdur." denilmiﬂ, ayn› maddenin
üçüncü f›kras›nda da "Kuruma ödenmeyen prim Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamas›nda gider yaz›lamaz"
hükmü yer alm›ﬂt›r.5
Bu hükümlere göre, SSK priminin gider olarak dikkate al›nabilmesi için,
bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiﬂ olmas› gerek-

4 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. 149 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i (18 Mart 1986 tarih ve
19051 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r)
5 Sigorta primi ve emekli aidat› iﬂveren hisselerinin gider olarak yaz›labilmesi, bu primlerin
ve aidat›n geri al›nmamak üzere Türkiye'de yerleﬂik sigorta ﬂirketlerine veya emekli ve
yard›m sand›klar›n›n tüzel kiﬂili¤i haiz bulunmalar› ﬂart›na ba¤lanm›ﬂ bulunmaktad›r. Bu
nedenle bu ﬂartlara haiz olmayan müesseselere yap›lan bu tür ödemeler gider yaz›lamayacakt›r.
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mektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait oldu¤u y›la bak›lmaks›z›n fiilen ödendi¤i tarihte gider
yaz›lacakt›r.6
Ancak 506 say›l› Kanunun 80. maddesi gere¤ince bir aya ait sigorta
primleri ertesi ay›n sonuna kadar ödenebilece¤inden, Aral›k ay›na ait olan
sigorta primlerinin ertesi y›l›n Ocak
ay› içerisinde ödenmesi durumunda
bu primler Aral›k ay›n›n gideri olarak
dikkate al›nabilecektir.7
Yine; 04.03.2006 tarih ve 26098 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan 5458
say›l› Sosyal Güvenlik Prim Alacaklar›n›n Yeniden Yap›land›r›lmas› ve
Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun 3.maddesinin
beﬂinci f›kras›nda; "Bu Kanunun 1
inci maddesinin ikinci f›kras›n›n (b)
bendi kapsam›nda borçlar› yeniden
yap›land›r›lanlarca, taksitlendirme süresinde beyanlar› üzerine tahakkuk
eden; y›ll›k gelir ya da kurumlar vergisinin süresinde veya vade tarihlerinin rastlad›¤› y›l› takip eden y›l›n sonuna kadar tamamen ödenmemesi,
katma de¤er vergisinde bir takvim y›l›nda üç defadan fazla kanunî ödeme
süresinde veya vade tarihlerinin rastlad›¤› y›l› takip eden y›l›n sonuna ka-

dar ödeme yükümlülüklerinin yerine
getirilmemesi, bu vergi türleri için ikmalen, re'sen veya idarece yap›lan tarhiyatlardan, taksitlendirme süresince
kesinleﬂenlerin ise kanunî süresinde
veya kesinleﬂme tarihlerinin bulundu¤u y›l› takip eden y›l›n sonuna kadar
ödenmemiﬂ olmas› ya da bu borçlar›n
21/7/1953 tarihli ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 48. maddesine göre
taksitlendirilmemesi hallerinde, bu
hususlar iﬂverenin ba¤l› oldu¤u vergi
dairelerince Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilir. Bu durumda, borçlular bu Kanunun yeniden yap›land›rma
hükümlerinden yararlanma hakk›n›
kaybederler ve ödedikleri tutarlar
Sosyal Sigortalar Kurumunun ilgili
mevzuat› uyar›nca borçlar›na mahsup
edilir." hükmü yer almaktad›r.
Bu hüküm ve aç›klamalara göre, SSK
priminin gider olarak dikkate al›nabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumu'na fiilen ödenmiﬂ olmas› gerekti¤inden, sigorta primleri, dönemine ve ait oldu¤u y›la bak›lmaks›z›n (taksitlendirilerek ödenmesi halinde ödenen taksit tutarlar›ndan prim
asl› kadar›n›n) fiilen ödendi¤i tarihte
gider yaz›lmas› mümkündür. Sosyal

6 Ancak, tahakkuk ettirilen sigorta primleri nedeniyle ceza ve faiz ödenmesi halinde ilerleyen
bölümlerde anlat›laca¤› üzere bu ceza ve faizlerin kazanc›n tespitinde gider olarak dikkate
al›nmas› mümkün de¤ildir.
7 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. 174 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i (19 ﬁubat 1994 tarih ve
21854 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanm›ﬂt›r)
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Sigortalar Kurumuna ödenen, idari
para cezalar› ile ödenen gecikme zamlar›n›n, tecil faizlerinin ticari kazanc›n›n tespitinde gider olarak dikkate
al›nmas› mümkün de¤ildir.
1 seri no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤inde dönemsellik
kavram› aﬂa¤›daki ﬂekilde tan›mlanm›ﬂt›r.
"‹ﬂletmenin süreklili¤i kavram› uyar›nca s›n›rs›z kabul edilen ömrünün,
belirli dönemlere bölünmesi ve her
dönemin faaliyet sonuçlar›n›n di¤er
dönemlerden ba¤›ms›z olarak saptanmas›d›r. Gelir ve giderlerin tahakkuk
esas›na göre muhasebeleﬂtirilmesi,
has›lat, gelir ve kârlar›n ayn› döneme
ait maliyet, gider ve zararlarla karﬂ›laﬂt›r›lmas› bu kavram›n gere¤idir."
Dönemsellik ilkesine göre ise kazanc›n tespitinde bir has›lat›n olumlu, giderin ise olumsuz unsur olarak dikkate al›nabilmesi için söz konusu döneme ait olmas› gerekir. Bu ilkenin hukuki dayana¤›n› ise Vergi Usul Kanunu'nun "aktif geçici hesap k›ymetleri"

ve "pasif geçici hesap k›ymetleri"
baﬂl›kl› 283 ve 287. maddelerinde
bulmaktay›z.8 Ticari kazanç aç›s›ndan
gelirin ve giderin tahakkuk etmiﬂ olmas› yeterlidir. Ancak dönemsellik ilkesi gere¤i bir gelir veya gider tahakkuk etmiﬂ olsa bile ilgili oldu¤u hesap
dönemine intikali gerekir. Bu nedenle
gelecek dönemleri ilgilendiren giderler ve gelirler gelir tablosunda de¤il
bilançoda yer al›rlar. Baz› gider türleri önceden ödenmesine ra¤men gelecek y›llar› ilgilendirebilir. Bu tip peﬂin
ödemeler yap›l›nca "280 Gelecek Y›llara Ait Giderler Hesab›"n›n borcuna
kaydedilir. Birden fazla y›l› ilgilendiren gider ödemesi yap›lm›ﬂsa dönem
baﬂ›nda cari y›l› ilgilendiren k›s›m bu
hesaptan ç›kar›l›p "180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab›"n›n borcuna
aktar›l›r. ‹lgili ay geldi¤inde 180 no'lu
hesaptan gider hesaplar›na intikal ettirilir.
‹çinde bulunulan y›ldan sonraki gelecek y›llar› ilgilendiren gelirler, dönemsellik ilkesi gere¤i ilgili gelecek
y›l veya y›llara aktar›lmak üzere ta-

8 Aktif Geçici Hesap K›ymetleri
Madde 283 – “Gelecek bir hesap dönemine ait olarak peﬂin ödenen giderler ile cari hesap
dönemine ait olup da henüz tahsil edilmemiﬂ olan has›lat, mukayyet de¤erleri üzerinden
aktifleﬂtirilmek suretiyle de¤erlenir.
Zirai iﬂletmelerde henüz idrak edilmemiﬂ olan mahsuller için yap›lan giderler (Haz›rl›k iﬂleri
giderleri gibi) de bu madde hükmüne göre aktifleﬂtirilerek de¤erlenir.”
Pasif Geçici Hesap K›ymetleri
Madde 287 – “Gelecek hesap dönemlerine ait olarak peﬂin tahsil olunan has›lat ile cari
hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiﬂ olan giderler mukayyed de¤erleri üzerinden
pasifleﬂtirilmek suretiyle de¤erlenir.”
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hakkuk ettirilerek, içinde bulunulan
y›l›n gelirlerinden ayr›lm›ﬂ olur. Gelecek y›llar› ilgilendiren gelirlerin tahakkuku için "480 Gelecek Y›llara
Ait Gelirler Hesab›" kullan›l›r. Muhasebedeki "ihtiyatl›l›k" ilkesi gere¤i bu
hesaba, gelirin gelecek y›l veya y›llara ait oldu¤u kesin olarak bilindi¤i zaman kay›t yap›l›r. Dönem baﬂ›nda cari y›l› ilgilendiren k›s›m bu hesaptan
ç›kar›l›p "380 Gelecek Aylara Ait Gelirler" Hesab›"na aktar›l›r. ‹lgili ay
geldi¤inde 380 no'lu hesaptan gelir
hesaplar›na intikal ettirilir.
Dönemsellik ilkesi ile ilgili olarak
özellikli durumlar›n iki örne¤i aﬂa¤›ya
al›nm›ﬂt›r. Bunlardan birincisi; Telefon, elektrik, su vs. faturalar›n›n gider
yaz›laca¤› dönem sorunu, ikincisi ise
vadesi geçti¤i halde henüz ödenmemiﬂ olan vergi ve SSK prim borçlar›n›n durumudur.
Telefon, elektrik, su ve do¤algaz faturalar› Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen "fatura ve benzeri belgeler''
kapsam›nda nitelendirilmektedir. Yukar›da belirtilen belgelerin baz›lar›n›n
üzerinde ''VUK hükümleri ve yönetmeliklerine tabi de¤ildir." ibaresi bulunmas›, bu belgelerin fatura ve benzeri olma niteli¤ini ortadan kald›rmamaktad›r. Belgelerin, üzerinde bu iba-

renin bulunmas›n›n nedeni, belgelerin
bas›m ve kullan›m›ndaki baz› formalitelerin ortadan kald›r›lmas›d›r.
Söz konusu giderler aç›s›ndan en
önemli özellik, bu giderlerin tahakkuk
esas›na göre gayri safi kazançtan düﬂülmesidir. Ayn› zamanda bu giderler
aç›s›ndan vergilendirmede dönemsellik ilkesi esast›r. Bu tür giderlerin tahakkuk ettikleri dönemde, ilgilendirdikleri dönem gideri yaz›labilir. Birden fazla dönemi ilgilendiren giderlerin gelecek dönemler için aktifleﬂtirilmeleri gerekir. Bu tür giderlerde dönemsellik ilkesinin istisnas›n›, giderlerin ait olduklar› dönem içinde alacakl› kamu kuruluﬂlar› taraf›ndan tahakkuklar›n›n bildirilmedi¤inde, ödendikleri y›lda gider yaz›labilece¤i durumu oluﬂturmaktad›r.
Telefon, elektrik, su ve do¤algaz giderlerinde, yukar›da belirtilen dönemsellik ilkesi haricinde bunlar›n iﬂletmenin aktifinde kay›tl› olmalar› veya
sözleﬂmelerinin iﬂletme ad›na düzenlenmiﬂ olmalar› da ikinci bir özellik
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.9
Dönem sonu envanter çal›ﬂmalar› s›ras›nda dikkat edilmesi gerekli hususlardan birisi de, 360 ve 361 no'lu hesaplarda yer alan ve vadesi geçti¤i

9 Bu tip Faturalar›n›n gider kaydedilmesi, Katma De¤er vergisi ve Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakkanda Kanunu karﬂ›s›ndaki durumu aç›s›ndan ayr›nt›l› bilgi için bkz. APAK Talha;
“Telefon, Elektrik, Su ve Do¤algaz Faturalar›n›n Giderleﬂtirilmesi ve Bu Faturalarda
Gösterilen KDV’nin ‹ndirimi” www.alomaliye.com web sitesi, Ekim 2004
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halde henüz ödenmemiﬂ olan vergi ve
SSK prim borçlar›n›n ne tür bir iﬂleme
tabi tutulmas› gerekti¤idir.

kuruluﬂlar›na ödenecek di¤er yükümlülüklerin izlendi¤i hesapt›r.

Bu konu ile ilgili hesaplara iliﬂkin olarak 1 seri no'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤inde yap›lan
aç›klamalar aﬂa¤›da yer almaktad›r.

Kesintiler yap›ld›kça bu hesap alacakland›r›l›r ve ödemeler yap›ld›kça
borçland›r›l›r. Bir y›ldan daha uzun
sürede ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri varsa, bunlar "438 Kamuya
Olan Ertelenmiﬂ veya Taksitlendirilmiﬂ Borçlar Hesab›"na aktar›l›r.

"360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab›"
‹ﬂletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmas›n›n sonucu ilgili mali mevzuat uyar›nca mükellef veya sorumlu s›fat›yla iﬂletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kiﬂilere iliﬂkin olarak
ödenmesi gereken vergi, resim, harç
ve fonlar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
Vergi, resim, harçlar›n tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve iﬂlemler ortaya ç›kt›kça an›lan hesaplar alacaklan›r, ödemeler yap›ld›kça borçlan›r. Bir y›ldan daha uzun sürede ödenecek ertelenmiﬂ veya takside ba¤lanm›ﬂ vergiler varsa, bunlar "438 Kamuya Olan Ertelenmiﬂ veya Taksitlendirilmiﬂ Borçlar Hesab›" na aktar›l›r.
"361 Ödenecek Sosyal Güvenlik
Kesintileri Hesab›"
‹ﬂletmenin, personelin hakediﬂlerinden sosyal güvenlik mevzuat› hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulundu¤u, personele ait
emeklilik kesene¤i ve sigorta primleri
ile bunlara iliﬂkin iﬂveren kat›lma
paylar› ve iﬂverence sosyal güvenlik
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‹ﬂleyiﬂi:

"368 - Vadesi Geçmiﬂ Ertelenmiﬂ veya
Taksitlendirilmiﬂ Vergi ve Di¤er
Yükümlülükler Hesab›"
Kanuni süresi içerisinde ödenmeyen
vergi ve yükümlülükler ile erteleme
ve taksitlendirme süresi bilanço tarihinde bir y›ldan az olan vergi ve yükümlülükleri kapsar.
‹ﬂleyiﬂi:
Vadelerinde ödenemeyen vergi ve di¤er yükümlülüklerle erteleme veya
taksitlendirme, süresi bir y›ldan az
olanlar ile vadesi bir y›l›n alt›na düﬂtü¤ü için 438 nolu hesaptan bu hesaba
aktar›lanlar, hesab›n alaca¤›na kaydedilir. Ödenmeleri halinde hesaba borç
kaydedilir. Ancak, vadesi geçmiﬂ vergi ve di¤er yükümlülüklerde erteleme
veya taksite ba¤lama süresi bir y›l›
aﬂanlar bu hesab›n borcu karﬂ›l›¤›nda
"438 Kamuya Olan Ertelenmiﬂ veya
Taksitlendirilmiﬂ Borçlar Hesab›"na
aktar›l›r.
"369 ÖDENECEK D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER Hesab›"
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Özel bölümlerinde tan›mlananlar d›ﬂ›nda kalan yükümlülüklerin izlendi¤i
hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
Tahakkuk ettirilmesini gerektiren
olaylar ve iﬂlemler ortaya ç›kt›kça
an›lan hesaplar alacaklan›r, ödemeler
yap›ld›kça borçlan›r.
Tebli¤de yer alan belirlemelere göre
vergi ve sosyal güvenlik kesintileri
ödemelerinin vadesinde yap›lmamas›
halinde, 360 ve 361 hesaplardaki vadesi geçen yükümlülükler yine ayn›
gruptaki "368 Vadesi Geçmiﬂ Ertelenmiﬂ veya Taksitlendirilmiﬂ Vergi ve
Di¤er Yükümlülükler Hesab›"na aktar›lmal›d›r. Bu iﬂlem, dönem içerisinde
yap›lmam›ﬂ olsa bile, dönem sonundaki envanter çal›ﬂmalar› s›ras›nda
mutlaka yap›lmak durumundad›r. Vadesi geçmiﬂ ve ödenmemiﬂ borçlar,
"360" ve "361" hesaplardan al›n›p, en
az›ndan mali tablo aﬂamas›nda "368"
hesaba mutlaka aktar›lmal›d›rlar. Bu
tutarlar›n mali tabloda "360 ve 361"
hesaplar içerisinde b›rak›lm›ﬂ olmas›,
iﬂletmenin bu tür borçlar›n› hep zaman›nda ödedi¤i gibi bir görüntü vererek
mali tablo okuyucusunun aldanmas›na
neden olacak, bu yolla "Tam Aç›klama
Kavram›" ile "Sosyal Sorumluluk Kavram›" gözden ç›kar›lm›ﬂ olacakt›r.

Bilanço tarihindeki iﬂletmenin bütün
borçlar›n›n bilançoda yer almas›n› gerektiren bilanço ilkesi gere¤i ve dönem içinde do¤an tüm giderlerin do¤du¤u döneme kaydedilmesini gerektiren "dönemsellik ilkesi" gere¤i, vadesi geçmiﬂ oldu¤u için "368" hesaba
aktar›lan vergi ve sosyal güvenlik
borçlar›n›n dönem sonu itibariyle
oluﬂmuﬂ gecikme zamlar› da hesaplan›p tahakkuk ettirilerek "369- Ödenecek Di¤er Yükümlülükler" hesab›na
alacak kaydedilmelidir. Zira bu gecikme zamlar› da iﬂletmenin oluﬂmuﬂ
borçlar›d›r ve iﬂletme kiﬂili¤inin gideridir. Giderin do¤uﬂ zaman› da ödenme tarihi de¤il, tahakkuk etti¤i tarihtir. Sonuçta, Tam Aç›klama ve Dönemsellik ‹lkeleri gere¤i, dönem sonu
itibariyle oluﬂan gecikme zamm› borcu bilançoda, oluﬂan gecikme zamm›
gideri de o dönemin gelir tablosunda
yer almal›d›r.10
3.1. Dönemsellik ‹lkesinin
Tahakkuk Esas›na Göre Önceli¤i
Ticari bir gelir ya da giderin mahiyet
itibariyle tahakkuk etti¤inden söz edilebilmesi için, miktar olarak hesaplanabilmesi, gelire hak kazan›lmas› ya
da borç alt›na girilmesi gerekmektedir. Tahakkuk esas›na göre belirlenen
gelir ve giderlerin yaln›zca cari döne-

10 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. KURDO⁄LU Nusret; Tekdüzen Muhasebe sisteminde Vadesi Geçmiﬂ
(Ödenmemiﬂ) Vergi ve SSK Prim Borçlar›, 368 ve 369 Hesaplar, Sivas SMM Odas› mesleki yaz›lar.
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me ait k›sm›, ayn› döneme iliﬂkin ticari kazanc›n hesab›nda gelir ya da gider olarak dikkate al›nabilir. Bu durum dönemsellik ilkesinin de bir gere¤idir. Kurum kazanc›n›n tespitinde
Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümleri dikkate al›nd›¤›ndan
kurum gelir ve giderleri aç›s›ndan da
tahakkuk ve dönemsellik esaslar› geçerlidir. Ancak yukar›da anlat›ld›¤›
gibi bu esaslardan sapmalar olabilmektedir. Ayr›ca yine yukar›da yap›lan aç›klamalardan da anlaﬂ›laca¤›
üzere ticari kazanc›n›n vergilendirilmesinde dönemsellik ilkesi, tahakkuk
esas›n›n önüne geçmektedir. Fakat bu
noktada göz ard› edilmemesi gereken
bir di¤er husus bir gelirin veya giderin
ticari kazanc›n veya kurum kazanc›n›n tespitinde dikkate al›nmas› için tahakkuk etmesinin ﬂart oldu¤udur.
Vergi Usul Kanunu Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan düzenlemeler birlikte de¤erlendirildi¤inde ticari kazanc›n, veya kurum kazanc›n›n elde edilmesinde dönemsellik ilkesine uyulmak suretiyle tahakkuk esas›n›n geçerli oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lmaktad›r.
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4. Z‹RA‹ FAAL‹YETTEN DO⁄AN
KAZANÇ TESP‹T‹ ‹LE DAR
MÜKELLEFLERDE GENEL
ESASTAN AYRILINMAKTADIR.
Kurumlar vergisinde kazanc›n tespitinde temel esaslar yukar›da aç›klanmakla birlikte baz› özel durumlarda genel esastan ayr›l›nmaktad›r. Bunlar zirai
faaliyetten do¤an kazanç tespiti ile dar
mükelleflerde kazanç tespiti ile ilgilidir.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 22.
maddesinde dar mükellefiyete tabi
kurumlar›n, kurum kazançlar›n›n tespitinde özel belirleme yapmaktad›r.
Buna göre, dar mükellefiyete tabi kurumlar›n, Türkiye'deki kazançlar›, ticari ve zirai kazançlar d›ﬂ›nda kalan
kazanç ve iratlardan ibaret bulunmas›
halinde, kurum matrah›n›n tespitinde,
Gelir Vergisi Kanunu'nun bu gibi kazanç ve iratlar›n tespiti hakk›ndaki
hükümleri uygulan›r.
Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinin ikinci f›kras›nda; "zirai faaliyetle u¤raﬂan kurumlar›n, bu faaliyetlerinden do¤an kazançlar›n›n tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 59'uncu
maddesinin son f›kras› hükmü nazara
al›n›r." hükmü yer almaktad›r. Gelir
Vergisi Kanununun 59. maddesi zirai
kazanc›n bilanço esas›nda tespiti ile
ilgilidir. Bu maddenin son f›kras› ile
ayr›ca ayn› kanunun 56 (zirai kazançta has›lat), 57(zirai kazançta giderler)
ve 58.(indirimi kabul edilmeyen giderler) maddelerine at›f yap›lm›ﬂt›r.
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SERBEST MESLEK AÇISINDAN
MÜDAF‹ VE VEK‹L AVUKATLARA
YAPILAN ÖDEMELER‹N
VERG‹LEND‹R‹LMES‹
Mahmut Tayyar ERGÜL *

1- G‹R‹ﬁ
4.12.2004 tarihli ve 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu ile 23.03.2005
tarihli ve 5560 say›l› Kanunla de¤iﬂik 5320 say›l› Kanunun 13’üncü maddesinde yer alan yetki gere¤ince Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan
“Ceza Muhakemesi Kanunu Gere¤ince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ‹le Yap›lacak Ödemelerin Usul ve Esaslar›na ‹liﬂkin Yönetmelik”
02.03.2007 tarih ve 26450 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂ bulunmaktad›r. Yönetmelik de¤iﬂikli¤i ile 2 Mart 2007 tarihli Yönetmelikte baro taraf›ndan görevlendirilen müdafi veya vekilin acele ve zorunlu hallerde karﬂ›lanacak yol giderlerine iliﬂkin ücret tan›m› yap›lm›ﬂt›r. Daha önce ödemeler barolar taraf›ndan yap›lmakta iken yeni düzenleme sonras›nda ilgili
Cumhuriyet savc›l›klar› taraf›ndan ödenmektedir. Çal›ﬂmam›zda Cumhuriyet
Savc›l›klar› taraflar›ndan müdafi ve vekil avukatlara yap›lan ödemelerin vergi
kanunlar› karﬂ›s›ndaki durumu ele al›nacakt›r.

0

2-GEL‹R VERG‹S‹ AÇISINDAN
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’inci maddesinde; “Her türlü serbest
meslek faaliyetinden do¤an kazançlar serbest meslek kazanc›d›r.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”; 67’nci maddesinde ise “Serbest meslek kazanc› bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karﬂ›l›¤› olarak tahsil edilen para ve ay›nlar ve di¤er suretlerle sa¤lanan
* Gelir ‹daresi Grup Müdürü V., Vergi Denetmeni
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ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolay›s›yla yap›lan
giderler indirildikten sonra kalan farkt›r.
Müﬂteri veya müvekkilinden, serbest
meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere
para ve ay›n ﬂeklinde al›nan gider karﬂ›l›klar› kazanca ilave edilir.” hükümleri yer almaktad›r.
Kazanc›n elde edilmesi veya idame
ettirilmesi ile ilgili giderlerin kazanc›
elde eden serbest meslek erbab› taraf›ndan yap›lmas› tabii olup bu giderin
müﬂteri veya müvekkilden talep edilmesi halinde, serbest meslek erbab›n›n kazanc› bu miktar kadar artm›ﬂ
olur. Bu itibarla kanunda, serbest
meslek faaliyeti ile ilgili olarak al›nan
gider karﬂ›l›klar› has›lat say›lm›ﬂt›r.
02.03.2007 tarih ve 26450 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gere¤ince Müdafi
ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ‹le
Yap›lacak Ödemelerin Usul ve Esaslar›na ‹liﬂkin Yönetmelik’in 4’ncü
maddesinin (d) bendinde, ücretin Ceza Muhakemesi Kanunu gere¤ince
baro taraf›ndan görevlendirilen müdafi veya vekile Tarife gere¤ince ödenecek mebla¤ ile 10.02.1954 tarihli ve
6245 say›l› Harc›rah Kanunu hükümleri uyar›nca mutat olan taﬂ›ta göre
gerçek masraf üzerinden yap›lan zorunlu yol giderlerini, acele ve zorunlu
hallerde ise bu Yönetmeli¤in 11’inci
maddesinin birinci f›kras›nda say›lan
mercilerin uygun görmesi üzerine
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mutat taﬂ›t d›ﬂ›ndaki araçlarla yap›lan zorunlu yol giderlerini ifade
edece¤i; 8’inci maddesinin (3) numaral› bendinde de, müdafi veya vekile
Tarife gere¤ince ödenen mebla¤ ile
zorunlu yol giderlerinin yarg›lama giderlerinden say›laca¤› belirtilmiﬂtir.
Ayn› Yönetmeli¤in “Ücretin Ödenme
Usulü” baﬂl›kl› 11’inci maddesinde ise;
(1) Müdafi veya vekil; soruﬂturma evresinde ifade alma ve sorguya, kovuﬂturma evresinde ise bir oturuma kat›lmakla Tarifede belirlenen mebla¤› almaya hak kazan›r. Bu mebla¤, soruﬂturmay› yürüten Cumhuriyet savc›s›
veya kovuﬂturmay› yapan mahkeme
hakimi taraf›ndan düzenlenecek sarf
karar› ve serbest meslek makbuzuna
istinaden ödeme emri belgesiyle ödenir.
(2) Zorunlu yol giderleri ise buna iliﬂkin belge veya gider pusulas›n›n ibraz› üzerine birinci f›krada say›lan mercilerce düzenlenen sarf karar›na istinaden ödeme emri belgesiyle ödenir.
(3) Ödeme emri belgeleri, soruﬂturma
veya kovuﬂturman›n yap›ld›¤› yer
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›nca düzenlenir.
aç›klamalar› yer almaktad›r.
Di¤er taraftan; 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi Tevkifat›”
baﬂl›kl› 94’üncü maddesinde; “Kamu
idare ve müesseseleri, iktisadi kamu
müesseseleri, sair kurumlar, ticaret
ﬂirketleri, iﬂ ortakl›klar›, dernekler,
vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadi
Hakemsiz Yaz›lar
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iﬂletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbab›, zirai kazançlar›n› bilanço
veya zirai iﬂletme hesab› esas›na göre tespit eden çiftçiler aﬂa¤›daki bentlerde
say›lan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yapt›klar› s›rada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya
mecburdurlar.” denilmekte olup, ayn› maddenin 2’nci bendinde; yapt›klar› serbest meslek iﬂleri dolay›s›yla bu iﬂleri icra edenlere yap›lan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolay› ödemeler hariç);
a) ......
b) Di¤erlerinden %20 oran›nda tevkifat yap›laca¤› belirtilmiﬂtir.
3- KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ AÇISINDAN
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1/1’nci maddesi ile serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetler katma de¤er vergisine tabi oldu¤undan, karﬂ› taraf avukat›na ödenen ve serbest meslek kazanc› niteli¤inde
olan söz konusu vekalet ücreti katma de¤er vergisine tabi bulunmaktad›r.
Ceza Muhakemesi Kanunu gere¤ince görevlendirilen avukat›n yönetmelik gere¤ince alaca¤› ücret için Vergi Usul Kanunu’nun 236’nc› maddesi hükmü
uyar›nca ödemeyi yapan ad›na serbest meslek makbuzu düzenlemesi, Katma
De¤er Vergisi Kanunu’nun 20/4’üncü maddesi gere¤ince katma de¤er vergisi
tarifeye dahil edilerek belirlendi¤inden iç yüzde oran› uygulayarak katma de¤er vergisi hesaplay›p göstermesi gerekmektedir.
Bu durumda, müdafi veya vekil olarak görevlendirilen bir avukata bu görevi
nedeniyle tarife üzerinden 400-YTL ücret ile zorunlu yol giderlerine karﬂ›l›k
da 100-YTL olmak üzere katma de¤er vergisi dahil toplam 500-YTL ödenmesine karar verildi¤ini varsayd›¤›m›zda serbest meslek makbuzunun aﬂa¤›daki
ﬂekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

108 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

AVUKATLIK ÜCRET‹ (KDV Hariç)

: 338,98 YTL

400,00- 61,02 (400x18/118)
ZORUNLU YOL G‹DERLER‹ (KDV Hariç)

: 84,75 YTL

100,00- 15,25 (100x18/118)
ÜCRETLER TOPLAMI

: 423,73 YTL

(338,98 + 84,75)
GEL‹R VERG‹S‹ STOPAJI

: 84,75 YTL

(423.73x %20)
NET ÜCRET TOPLAMI

: 338,98 YTL

+

: 76,27 YTL

+

(423,73-84,75)
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
(423,73x %18)
KES‹LECEK DAMGA VERG‹S‹

: 2,54 YTL

(423,73x %o 6)
AVUKATA ÖDENECEK

: 412,71 YTL

500,00- 87,29 (84,75+2,54)

Buna göre, müdafi ve vekil avukatlara “Ceza Muhakemesi Kanunu Gere¤ince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yap›lacak Ödemelere ‹liﬂkin Tarife” gere¤ince ödenecek mebla¤ ile zorunlu yol giderleri toplam› has›lat say›ld›¤›ndan, bunun üzerinden
katma de¤er vergisi; avukat›n düzenleyece¤i serbest meslek makbuzunda içyüzde oran› uygulanarak ayr›ﬂt›r›l›p Savc›l›kça katma de¤er vergisi hariç tutar üzerinden;
Damga Vergisi Kanunu’nun (1) nolu tablosunun IV/b bendi gere¤ince %o 6 oran›nda damga vergisi hesaplanmas›, bakiye net ücret ile katma de¤er vergisi toplam›n›n
müdafi veya vekil avukata ödenmesi gerekmektedir.
4- SONUÇ
Serbest meslek erbab› olan avukatlar taraf›ndan düzenlenen serbest meslek makbuzunda ödemeyi yapacak kurum olarak ödeme emri belgesini düzenleyen Cumhuriyet savc›l›¤›n›n gösterilmesi gerekir. Gelir vergisi tevkifat›n› da ödemeyi yapan kurum taraf›ndan yap›lmas› ve %20 nispetinde tevkif edilen verginin Hazineye intikal
ettirilmesi gerekmektedir. Müdafi veya vekil sigortal› olarak çal›ﬂmakta ise sigortal› olarak yan›nda çal›ﬂt›¤› avukat›n, avukatl›k bürosu ya da avukatl›k ortakl›¤› ﬂeklinde çal›ﬂmakta ise büro veya ortakl›¤›n serbest meslek makbuzunu kullanabilecektir. Cumhuriyet baﬂsavc›l›¤›nca listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten
sonra, müdafi veya vekile ödenmesi gereken tarifede yaz›l› mebla¤ ile varsa zorunlu yol giderlerini de kapsayan toplam ücret, ödeme emri belgesiyle serbest meslek
makbuzunu düzenleyen avukat›n bildirece¤i banka hesab›na ödenecektir.
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‹ﬁ KANUNUNDA ‹DAR‹ PARA
CEZALARI
Dr. Muzaffer KOÇ*

I. G‹R‹ﬁ
ﬂ Kanunu’nun “‹dari Ceza Hükümleri” baﬂl›kl› “Sekizinci Bölüm”’ünde
idari para cezalar› düzenlenmiﬂtir. Söz konusu bölüm 98-108 maddeleri
kapsamaktad›r. Bu yaz›da idari para cezalar›n›n uygulanmas› ele al›nacakt›r.

‹

II. PARA CEZASI KAVRAMI VE PARA CEZASININ ÇEﬁ‹TLER‹
A. Para Cezas› Kavram›
Devlet, öncelikle çal›ﬂma düzeninin bozulmamas›n›, ancak bozulmas› halinde,
onu bozanlar› bir ölçüde cezaland›rma yolunu tercih etmektedir. Teknik-hukuki anlamda cezan›n çeﬂitli amaçlar› bulunmaktad›r (Akyi¤it, 2005, 7): Toplum
düzenini korumak, bozma niyeti olanlar› cayd›rmak, bozanlara toplum ad›na
yapt›r›m uygulamak ve nihayette toplum düzenini bozarak anormal tutum sergileyen kimseleri ›slah etmek.
Para cezas›, bir hukuk kural›n›n ihlal edilmesi sonucunda belli bir miktar paran›n Devlet Hazinesi’ne ödenmesidir (Songör, 2007).
5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun 16. maddesinde “‹dari Yapt›r›mlar” baﬂl›¤› alt›nda yapt›r›m türleri say›lm›ﬂ ve kabahatler karﬂ›l›¤›nda uygulanacak olan
idari yapt›r›mlar›n, idari para cezas› ve idari tedbirlerden ibaret oldu¤u belirtilmiﬂtir. ‹dari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer
alan di¤er tedbirlerdir. ‹dari para cezas› ise, Kabahatler Kanun’un 22. maddesinde belirlenen yetkili makamlar taraf›ndan verilen parasal nitelikte bir yapt›r›md›r (Songör, 2007).
B. Para Cezas›n›n Çeﬂitleri
Para cezalar›, konusuna, amac›na, cezay› veren yarg› organ›na göre çeﬂitli kategorilere ayr›lmaktad›r (Caniklio¤lu ve Canbolat, 2004, 5). Cezay› veren ma* Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹ﬂ Müfettiﬂi
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kam esas al›narak yap›lan s›n›flaya
göre adli makamlar taraf›ndan verilen
cezalara adli para cezalar›, idari makamlar taraf›ndan verilen cezalara da
idari para cezalar› denilmektedir.
Para cezalar›, kanunda miktarlar›n›n
belirlenmiﬂ olmas›na göre maktu ve
nispi para cezas› olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Kanunda miktar› kesin olarak belirlenmiﬂ para cezalar›na maktu
para cezas›, cezan›n miktar› kesin olarak belirlenmiﬂ olmay›p da, fail taraf›ndan elde edilen fayda veya verilen
zarara orant›l› olarak de¤iﬂen para cezalar›na da nispi para cezas› denir
(Caniklio¤lu ve Canbolat, 2004, 5).
Daha farkl› s›n›flamalar da söz konusudur; ancak, yaz›n›n konusu itibariyle sadece yukar›daki ayr›mlara yer verilmiﬂtir.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’ndaki cezalar›n
tamam› idari para cezas› niteli¤indedir.
III. ‹DAR‹ PARA CEZASI
KONULARI
‹ﬂ Kanunun “‹dari Ceza Hükümleri”
baﬂl›kl› “Sekizinci Bölüm”’ünde düzenlenen para cezalar›, Kanunun 98108. maddelerinde hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Madde baﬂl›klar› itibariyle,
2007 y›l› için uygulanacak ceza miktarlar› aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r. (4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu, 10.6.2003 tarihinde
yürürlü¤e girmiﬂtir. ‹dari para cezalar› her y›l y›lbaﬂ›ndan itibaren, tespit
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ve ilan edilen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmaktad›r. Yeniden de¤erlendirme oran› 2004 y›l› için % 28,5,
2005 y›l› için % 11,2 ve 2006 y›l› için
%7,8 olarak belirlenmiﬂ ve ceza miktarlar› bu oranlara göre art›r›lm›ﬂt›r.)
A. ‹ﬂyerini Bildirme
Yükümlülü¤üne Ayk›r›l›k (4857/98)
‹ﬂ Kanunun 3. maddesine göre bildirim yükümlülü¤üne uymaman›n cezas› ayn› Kanunun 98. maddesinde düzenlenmiﬂtir. Buna göre, Kanunun
3’üncü maddesindeki iﬂyerini bildirme yükümlülü¤üne ayk›r› davranan
iﬂveren veya iﬂveren vekiline çal›ﬂt›r›lan her iﬂçi için para cezas› öngörmüﬂtür. Baﬂka bir ifadeyle, kanun iﬂyerinin bildirilmemesi hâlinde uygulanacak para cezalar›n›, çal›ﬂt›r›lan iﬂçi say›lar›na ba¤lam›ﬂt›r. Buna göre, bildirme yükümlülü¤üne uymayan iﬂveren ve iﬂveren vekillerine çal›ﬂt›r›lan
her iﬂçi için 2007 y›l›nda 83 YTL para cezas› uygulanacakt›r.
Kanun, bu para cezas›n›n kesinleﬂmesinden sonra bildirim yükümlülü¤üne
ayk›r›l›¤›n sürmesi hâlinde takip eden
her ay için ayn› miktar ceza uygulanaca¤›n› hükme ba¤lam›ﬂt›r.
Kanunda para cezas›n›n kesinleﬂmesinden bahsedildi¤inden, idarî para
cezas›na itiraz edilmemiﬂ olmas› veya
itiraz›n ret edilmiﬂ olmas› gereklidir.
Bu ba¤lamda idarî para cezas›n›n
ödenmiﬂ olmas›n›n önemi bulunmaHakemsiz Yaz›lar
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maktad›r. Baﬂka bir ifadeyle, para cezas›n›n ödenmesi, cezan›n kesinleﬂti¤i
anlam›na gelmemektedir. Buna göre,
idarî para cezas›n› kesinleﬂmesi, ancak yasal sürede itiraz edilmemesi veya itiraz›n ret edilmesi hâlinde mümkündür (Koç, 2004,162-168).
B. Genel Hükümlere Ayk›r›l›k
(4857/99)
1. Eﬂit Davranma ‹lkesine Ayk›r›
Davranmak (4857/5)
‹ﬂ Kanunu’nun 99. maddesinin a f›kras›nda “bu Kanunun, 5 inci maddesinde öngörülen ilke ve yükümlülüklere ayk›r› davranan iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu durumdaki her iﬂçi
için elli milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l›nda söz konusu ceza miktar› 83 YTL
olarak uygulanacakt›r.
2. Geçici ‹ﬂ ‹liﬂkisine ‹liﬂkin Hükümlere Ayk›r› Hareket
Etmek (4857/7)
‹ﬂ Kanunu’nun 99. maddesinin a f›kras›nda “bu Kanunun, 7 inci maddesinde öngörülen ilke ve yükümlülüklere ayk›r› davranan iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu durumdaki her iﬂçi
için elli milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l›
için söz konusu ceza miktar› 83 YTL
olarak uygulanacakt›r.
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3. Çal›ﬂma Koﬂullar›na ‹liﬂkin
Belgeyi Vermemek (4857/8)
‹ﬂ Kanunu’nun 99. maddesinin b f›kras›nda “bu Kanunun, 8 inci maddenin son f›kras›ndaki belgeyi iﬂçiye
vermeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu durumdaki her iﬂçi için elli milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne
yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme
oranlar› ile 2007 y›l› için söz konusu
ceza miktar› 83 YTL olarak uygulanacakt›r.
4. Ça¤r› Üzerine Çal›ﬂma
Hükümlerine Ayk›r› Davranmak
(4857/14)
‹ﬂ Kanunu’nun 99. maddesinin b f›kras›nda “bu Kanunun, 14 üncü madde
hükümlerine ayk›r› davranan iﬂveren
veya iﬂveren vekiline bu durumdaki
her iﬂçi için elli milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir.
Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007
y›l› için söz konusu ceza miktar› 83
YTL olarak uygulanacakt›r.
5. ‹ﬂten Ayr›lan ‹ﬂçiye Çal›ﬂma
Belgesi Vermemek; Belgeye Gerçe¤e Ayk›r› Bilgi Yazmak
(4857/28)
‹ﬂ Kanunu’nun 99. maddesinin c f›kras›nda “bu Kanunun, 28 inci maddesine ayk›r› olarak çal›ﬂma belgesi düzenleme yükümlülü¤üne ayk›r› davranan veya bu belgeye gerçe¤e ayk›r›
bilgi yazan iﬂveren veya iﬂveren vekiEylül
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line bu durumdaki her iﬂçi için elli
milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz konusu ceza miktar› 83 YTL olarak uygulanacakt›r.

Kamu kuruluﬂlar› da bu para cezas›ndan hiçbir ﬂekilde muaf tutulmayacakt›r.

C. Toplu ‹ﬂçi Ç›karma ‹le ‹lgili
Hükümlere Ayk›r›l›k (4857/100)

1. Ücreti Süresi ‹çinde Kasten

‹ﬂ Kanunu’nun 100 maddesinde “Bu
Kanunun 29 uncu maddesindeki hükümlere ayk›r› olarak iﬂçi ç›karan iﬂveren veya iﬂveren vekiline iﬂten ç›kard›¤› her iﬂçi için ikiyüz milyon lira
para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar›
ile 2007 y›l› için söz konusu ceza
miktar› 336 YTL olarak uygulanacakt›r.

(4857/32)

D. Özürlü ve Eski Hükümlü
Çal›ﬂt›rma Zorunlulu¤una
Ayk›r›l›k (4857/101)
‹ﬂ Kanunu’nun 101 maddesinde “bu
Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere ayk›r› olarak özürlü ve eski
hükümlü çal›ﬂt›rmayan iﬂveren veya
iﬂveren vekiline çal›ﬂt›rmad›¤› her
özürlü ve eski hükümlü ve çal›ﬂt›rmad›¤› her ay için yediyüzelli milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer
verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz konusu ceza
miktar› 1.266 YTL olarak uygulanacakt›r.

Eylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

E. Ücret ‹le ‹lgili Hükümlere Ayk›r›l›k (4857/102)

Ödememek Veya Eksik Ödemek
‹ﬂ Kanunu’nun 102 maddesinin a f›kras›nda “32 nci maddesinde belirtilen
ücret ile iﬂçinin bu Kanundan veya
toplu iﬂ sözleﬂmesinden veya iﬂ sözleﬂmesinden do¤an ücretini süresi
içinde kasden ödemeyen veya eksik
ödeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline
bu durumda olan her iﬂçi ve her ay
için yüz milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l›
için söz konusu ceza miktar› her iﬂçi
ve her ay için 167 YTL olarak uygulanacakt›r.
2. Ücrete ‹liﬂkin Hesap Pusulas›
Düzenlememek (4857/37)
‹ﬂ Kanunu’nun 102 maddesinin b f›kras›nda “37 nci maddesine ayk›r› olarak ücrete iliﬂkin hesap pusulas› düzenlemeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline iki yüz milyon lira para cezas›
verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l›
için söz konusu ceza miktar› 336
YTL olarak uygulanacakt›r.
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3. ‹ﬂçi Ücretlerinden Kanuna Ayk›r› Ücret Kesme Cezas› Vermek veya Yapt›¤› Ücret Kesintisinin Sebebini Ve Hesab›n› Bildirmemek
(4857/38)
‹ﬂ Kanunu’nun 102 maddesinin b f›kras›nda “iﬂçi ücretlerinden 38 inci
maddeye ayk›r› olarak ücret kesme
cezas› veren veya yapt›¤› ücret kesintisinin sebebini ve hesab›n› bildirmeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline iki
yüz milyon lira para cezas› verilir.”
hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz
konusu ceza miktar› 336 YTL olarak
uygulanacakt›r.
4. Asgari Ücreti ‹ﬂçiye Ödememek
Veya Noksan Ödemek (4857/39)
‹ﬂ Kanunu’nun 102 maddesinin a f›kras›nda “39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirledi¤i asgari ücreti iﬂçiye ödemeyen veya noksan
ödeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline
bu durumda olan her iﬂçi ve her ay
için yüz milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l›
için söz konusu ceza miktar› her iﬂçi
ve her ay için 167 YTL olarak uygulanacakt›r.
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5. Fazla Çal›ﬂma Ücretini
Ödememek; ‹ﬂçiye Hak Etti¤i
Serbest Zaman› Alt› Ay ‹çinde
Vermemek; ‹ﬂçinin Onay›n›
Almadan Fazla Çal›ﬂma Yapt›rmak
(4857/41).
‹ﬂ Kanunu’nun 102 maddesinin c f›kras›nda “41 inci maddesinde belirtilen
fazla çal›ﬂmalara iliﬂkin ücreti ödemeyen, iﬂçiye hak etti¤i serbest zaman›
alt› ay zarf›nda kulland›rmayan, fazla
saatlerde yap›lacak çal›ﬂmalar için iﬂçinin onay›n› almayan iﬂveren veya
iﬂveren vekiline, bu durumda olan her
iﬂçi için yüz milyon lira para cezas›
verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l›
için söz konusu ceza miktar› 167 YTL
olarak uygulanacakt›r.
6. Yüzde ‹le ‹lgili Belgeyi
Temsilciye Vermemek (4857/52)
‹ﬂ Kanunu’nun 102 maddesinin b f›kras›nda “52 nci maddedeki belgeyi
vermeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline ikiyüz milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l›
için söz konusu ceza miktar› 336
YTL olarak uygulanacakt›r.
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F. Y›ll›k Ücretli ‹zin Hükümlerine
Ayk›r›l›k (4857/103)
1. Y›ll›k Ücretli ‹zni, ‹ﬂ Kanununa
Ayk›r› Olarak Bölmek (4857/56)
‹ﬂ Kanunu’nun 103 maddesinde “y›ll›k ücretli izni bu Kanunun 56 nc›
maddesine ayk›r› olarak bölen iﬂveren
veya iﬂveren vekiline bu durumda
olan her iﬂçi için yüz milyon lira para
cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile
2007 y›l› için söz konusu ceza miktar› her iﬂçi için 167 YTL olarak uygulanacakt›r.
2. ‹zin Ücretini Kanuna Ayk›r›
Olarak Veya Eksik Ödemek
(4857/57)
‹ﬂ Kanunu’nun 103 maddesinde “izin
ücretini 57 nci maddenin üç ve dördüncü f›kralar›nda belirtilen usule ayk›r› olarak ödeyen veya eksik ödeyen
iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu durumda olan her iﬂçi için yüz milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer
verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz konusu ceza
miktar› her iﬂçi için 167 YTL olarak
uygulanacakt›r.
3. Hak Edilmiﬂ ‹zni Kullanmadan
‹ﬂ Sözleﬂmesinin Sona Ermesi
Halinde, Bu ‹zne Ait Ücreti Ödememek (5857/59)
‹ﬂ Kanunu’nun 103 maddesinde “59
uncu maddedeki hak edilmiﬂ izni kulEylül

-

Ekim

Y›l: 2007 Say›: 83

lanmadan iﬂ sözleﬂmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen
iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu durumda olan her iﬂçi için yüz milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer
verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz konusu ceza
miktar› her iﬂçi için 167 YTL olarak
uygulanacakt›r.
4. Y›ll›k ‹zin Yönetmeli¤inin
Esas Ve Usullerine Ayk›r› Olarak
‹zin Kulland›rmamak Veya Eksik
Kulland›rmak (4857/60).
‹ﬂ Kanunu’nun 103 maddesinde “60
›nc› maddede belirtilen yönetmeli¤in
esas ve usullerine ayk›r› olarak izin
kulland›rmayan veya eksik kulland›ran iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu
durumda olan her iﬂçi için yüz milyon
lira para cezas› verilir.” hükmüne yer
verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz konusu ceza
miktar› her iﬂçi için 167 YTL olarak
uygulanacakt›r.
G. ‹ﬂin Düzenlenmesine ‹liﬂkin
Hükümlere Ayk›r›l›k (4857/104)
1. Çal›ﬂma Sürelerine Ve Buna
‹liﬂkin Yönetmelik Hükümlerine Ayk›r› Olarak ‹ﬂçilerini Çal›ﬂt›rmak (4857/63)
‹ﬂ Kanunu’nun 104 maddesinde “Bu
Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu
maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen çal›ﬂma sürelerine ayk›r› olaHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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rak iﬂçilerini çal›ﬂt›ran iﬂveren veya
iﬂveren vekiline beﬂyüz milyon lira
para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar›
ile 2007 y›l› için söz konusu ceza miktar› 844 YTL olarak uygulanacakt›r.
2. Telafi Çal›ﬂmas› Usullerine
Uymamak (4857/64)
‹ﬂ Kanunu’nun 104 maddesinde “64
üncü maddede öngörülen hükümlere
ayk›r› davranan iﬂveren veya iﬂveren
vekiline bu durumda olan her iﬂçi için
yüz milyon lira para cezas› verilir.”
hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz
konusu ceza miktar› her iﬂçi için 167
YTL olarak uygulanacakt›r.
3. K›sa Çal›ﬂma Ve K›sa Çal›ﬂma
Ödene¤i Düzenlemelerine
Uymamak (4857/65)
‹ﬂ Kanunu’nun 104 maddesinde “65
inci maddede öngörülen hükümlere
ayk›r› davranan iﬂveren veya iﬂveren
vekiline bu durumda olan her iﬂçi için
yüz milyon lira para cezas› verilir.
hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz
konusu ceza miktar› her iﬂçi için 167
YTL olarak uygulanacakt›r.
4. Ara Dinlenmelerini ‹ﬂ Kanununa Uygun Olarak Uygulamamak (4857/68)
‹ﬂ Kanunu’nun 104 maddesinde “Ka-
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nunun 68 inci maddesindeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline
beﬂyüz milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l›
için söz konusu ceza miktar› 844
YTL olarak uygulanacakt›r.
5. ‹ﬂçileri Geceleri Yedibuçuk
Saatten Fazla Çal›ﬂt›rmak; Gece
Ve Gündüz Postalar›n›
De¤iﬂtirmemek (4857/69)
‹ﬂ Kanunu’nun 104 maddesinde “Kanunun iﬂçileri 69 uncu maddesine ayk›r› olarak geceleri yedibuçuk saatten
fazla çal›ﬂt›ran; gece ve gündüz postalar›n› de¤iﬂtirmeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂyüz milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile
2007 y›l› için söz konusu ceza miktar› 844 YTL olarak uygulanacakt›r.
6. Çal›ﬂt›rma Yaﬂ›na ve Çocuklar›
Çal›ﬂt›rma Yasa¤›na Ayk›r›
Davranmak (4857/71)
‹ﬂ Kanunu’nun 104 maddesinde “Kanunun 71 inci maddesi hükmüne ayk›r› hareket eden iﬂveren veya iﬂveren
vekiline beﬂyüz milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir.
Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007
y›l› için söz konusu ceza miktar› 844
YTL olarak uygulanacakt›r.
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7. Yer ve Sualt›nda Çal›ﬂt›rma
Yasa¤›na Ayk›r› Olarak, Buralarda
Onsekiz Yaﬂ›n› Doldurmam›ﬂ
Erkek Ve Her Yaﬂtaki Kad›nlar›
Çal›ﬂt›rmak (4857/72)

9. Do¤umdan Önceki Ve Sonraki
Sürelerde Gebe Veya Do¤um
Yapm›ﬂ Kad›nlar› Çal›ﬂt›rmak
Veya Ücretsiz ‹zin Vermemek
(4857/74)

‹ﬂ Kanunu’nun 104 maddesinde “Kanunun 72 nci maddesi hükümlerine
ayk›r› olarak bu maddede belirtilen
yerlerde onsekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ
erkek çocuklar› ve gençleri ve her
yaﬂtaki kad›nlar› çal›ﬂt›ran iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂyüz milyon lira
para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar›
ile 2007 y›l› için söz konusu ceza
miktar› 844 YTL olarak uygulanacakt›r.

‹ﬂ Kanunu’nun 104 maddesinde “Kanunun 74 üncü maddesindeki hükme
ayk›r› olarak do¤umdan önceki ve
sonraki sürelerde gebe veya do¤um
yapm›ﬂ kad›nlar› çal›ﬂt›ran veya ücretsiz izin vermeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂyüz milyon lira para
cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile
2007 y›l› için söz konusu ceza miktar› 844 YTL olarak uygulanacakt›r.

8. Sanayiye Ait ‹ﬂlerde, 18 Yaﬂ›n› Doldurmam›ﬂ Çocuk Ve
Genç ‹ﬂçileri Gece Çal›ﬂt›rmak;
‹lgili Yönetmelik Hükümlerine
Ayk›r› Hareket Etmek (4857/73)
‹ﬂ Kanunu’nun 104 maddesinde “Kanunun 73 üncü maddesine ayk›r› olarak çocuk ve genç iﬂçileri gece çal›ﬂt›ran veya ayn› maddede an›lan yönetmelik hükümlerine ayk›r› hareket
eden iﬂveren veya iﬂveren vekiline
beﬂyüz milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l›
için söz konusu ceza miktar› 844
YTL olarak uygulanacakt›r.
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10. ‹ﬂçi Özlük Dosyalar›n›
Düzenlememek (4857/75)
‹ﬂ Kanunu’nun 104 maddesinde “Kanunun 75 inci maddesindeki iﬂçi özlük dosyalar›n› düzenlemeyen iﬂveren
veya iﬂveren vekiline beﬂyüz milyon
lira para cezas› verilir.” hükmüne yer
verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz konusu ceza
miktar› 844 YTL olarak uygulanacakt›r.
11. Çal›ﬂma Sürelerine ‹liﬂkin
Yönetmelik Hükümlerine
Uymamak (4857/76)
‹ﬂ Kanunu’nun 104 maddesinde “Kanunun 76 nc› maddesinde belirtilen
yönetmelik hükümlerine uymayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂyüz

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 117
‹SMMMO Yay›n Organ›

milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz konusu ceza miktar› 844 YTL olarak
uygulanacakt›r.
H. ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ‹le
‹lgili Hükümlere Ayk›r›l›k
(4857/105)
1. ‹ﬂ Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i Hükümlerine Ayk›r› Davranmak (4857/77)
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinde “Kanunun 77 nci maddesi hükmüne ayk›r› hareket eden iﬂveren veya iﬂveren
vekiline beﬂyüzer milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir.
Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007
y›l› için söz konusu ceza miktar› 844
YTL olarak uygulanacakt›r.
2. ‹ﬂ Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i Tüzük
Ve Yönetmeliklerine Uymamak
(4857/78-1)
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinde “Kanunun 78 inci maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen tüzük ve yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline al›nmayan
her iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemi için
elli milyon lira para cezas› verilir.”
hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz
konusu ceza miktar› her iﬂ sa¤l›¤› ve
güvenli¤i önlemi için 83 YTL olarak
uygulanacakt›r
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Al›nmayan önlemler oran›nda izleyen
her ay için ayn› miktar para cezas› uygulan›r.
3. Kurma ‹zni Ve ‹ﬂletme Belgesi
Almadan ‹ﬂyeri Açmak (4857/78-2)
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinde “Kanunun 78 inci maddenin ikinci f›kras›na ayk›r› olarak kurma izni ve iﬂletme
belgesi almadan bir iﬂyeri açan iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂyüzer
milyon lira para cezas› verilir. ” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz konusu ceza miktar› 844 YTL olarak
uygulanacakt›r.
4. Faaliyeti Durdurulan ‹ﬂi ‹zin
Almadan Devam Ettirmek,
Kapat›lan ‹ﬂyerlerini ‹zinsiz
Açmak (4857/79)
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinde “Kanunun 79 uncu maddesi hükmüne ayk›r› olarak faaliyeti durdurulan iﬂi izin
almadan devam ettiren, kapat›lan iﬂyerlerini izinsiz açan iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂyüzer milyon lira
para cezas› verilir. ” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar›
ile 2007 y›l› için söz konusu ceza
miktar› 844 YTL olarak uygulanacakt›r.
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5. ‹ﬂ Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i
Kurullar›n›n Kurulmas› Ve
Çal›ﬂt›r›lmas› ‹le ‹lgili Hükümlere
Ayk›r› Davranmak; ‹ﬂ Sa¤l›¤› Ve
Güvenli¤i Kurullar›nca Al›nan
Kararlar› Uygulamamak
(4857/80)
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinde “Kanunun 80 inci maddesinde öngörülen
iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n kurulmas› ve çal›ﬂt›r›lmas› ile ilgili hükümlere ayk›r› davranan; iﬂ sa¤l›¤› ve
güvenli¤i kurullar›nca al›nan kararlar›
uygulamayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂyüzer milyon lira para cezas› verilir. ” hükmüne yer verilmiﬂtir.
Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007
y›l› için söz konusu ceza miktar› 844
YTL olarak uygulanacakt›r.
6. ‹ﬂyeri Hekimi Çal›ﬂt›rma Ve
‹ﬂyeri Sa¤l›k Birimi Oluﬂturma
Yükümlülüklerini Yerine
Getirmemek (4857/81)
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinde “Kanunun 81 inci maddesine ayk›r› olarak
iﬂyeri hekimi çal›ﬂt›rma ve iﬂyeri sa¤l›k birimi oluﬂturma yükümlülü¤ünü
yerine getirmeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂyüzer milyon lira para
cezas› verilir. ” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile
2007 y›l› için söz konusu ceza miktar› 844 YTL olarak uygulanacakt›r.
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7. ‹ﬂ Güvenli¤i ‹le Görevli Mühendis Veya Teknik Eleman
Görevlendirme Yükümlülü¤ünü
Yerine Getirmemek (4857/82)
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinde “Kanunun 82 nci maddesine ayk›r› olarak
iﬂ güvenli¤i ile görevli mühendis veya
teknik eleman görevlendirme yükümlülü¤ünü yerine getirmeyen iﬂveren
veya iﬂveren vekiline beﬂyüzer milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne
yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme
oranlar› ile 2007 y›l› için söz konusu
ceza miktar› 844 YTL olarak uygulanacakt›r.
8. A¤›r Ve Tehlikeli ‹ﬂlerde,
Onalt› Yaﬂ›ndan Küçükleri
Çal›ﬂt›rmak Veya ‹lgili
Yönetmelikte Gösterilen Yaﬂ
Kay›tlar›na Ayk›r› ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rmak
(4857/85)
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinde “Kanunun 85 inci maddesine ayk›r› olarak
a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde onalt› yaﬂ›ndan küçükleri çal›ﬂt›ran veya ayn›
maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaﬂ kay›tlar›na ayk›r› iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂveren veya iﬂveren vekiline
beﬂyüz milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l›
için söz konusu ceza miktar› 844
YTL olarak uygulanacakt›r.
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9. A¤›r Ve Tehlikeli ‹ﬂlerde Çal›ﬂan
‹ﬂçiler ‹çin Doktor Raporu
Almamak (4857/86)
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinde “Kanunun 86 nc› maddesi uyar›nca iﬂçilere doktor raporu almayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu durumda olan
her iﬂçi için yüz milyon lira verilir.”
hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz
konusu ceza miktar› her iﬂçi için 167
YTL olarak uygulanacakt›r.
10. 18 Yaﬂ›ndan Küçük ‹ﬂçiler
‹çin Doktor Raporu Almamak
(4857/87)
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinde “Kanunun 87 nci madde gere¤ince çocuklara doktor raporu almayan iﬂveren
veya iﬂveren vekiline bu durumdaki
her bir çocuk için yüz milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile
2007 y›l› için söz konusu ceza miktar› her çocuk iﬂçi için 167 YTL olarak
uygulanacakt›r.
11. Gebe veya Emzikli Kad›nlar
Hakk›ndaki Yönetmelik
Hükümlerine Uymamak (4857/88)
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinde “Kanunun 88 inci maddelerinde öngörü-
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len yönetmeliklerde gösterilen ﬂartlara ve usullere uymayan iﬂveren veya
iﬂveren vekiline beﬂyüz milyon lira
para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar›
ile 2007 y›l› için söz konusu ceza
miktar› 844 YTL olarak uygulanacakt›r.
12. ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yönetmeliklerine Ayk›r›
Davranmak (4857/89).
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinde “Bu
Kanunun 89 uncu maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde gösterilen
ﬂartlara ve usullere uymayan iﬂveren
veya iﬂveren vekiline beﬂyüz milyon
lira para cezas› verilir.” hükmüne yer
verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz konusu ceza
miktar› 844 YTL olarak uygulanacakt›r.
I. ‹ﬂ ve ‹ﬂçi Bulma Hükümlerine
Ayk›r›l›k (4857/106)
‹ﬂ Kanunu’nun 105. maddesinde “Kanunun 90 ›nc› maddesinde öngörülen
izni almadan faaliyet gösteren iﬂverene bir milyar lira para cezas› verilir.”
hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz
konusu ceza miktar› 1.689 YTL olarak uygulanacakt›r.
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J. ‹ﬂ Hayat›n›n Denetim ve Teftiﬂi
‹le ‹lgili Hükümlere Ayk›r›l›k
(4857/107)
1. Teftiﬂ S›ras›nda Davete
Gelmemek; Belge, Bilgi Ve ‹fade
Vermemek, ‹ﬂ Müfettiﬂlerinin
Görevlerini ‹fa Ederken Bu Yöndeki
Emir Ve ‹steklerini Yerine
Getirmemek (4857/92-2)
‹ﬂ Kanunu’nun 107 maddesinin a f›kras›ndaki “Bu Kanunun; 92 nci maddesinin ikinci f›kras›ndaki teftiﬂ ve
denetleme s›ras›nda iﬂverenler, iﬂçiler
ve bu iﬂle ilgili görülen baﬂka kiﬂiler
izleme, denetleme ve teftiﬂle görevli
iﬂ müfettiﬂleri taraf›ndan ça¤r›ld›klar›
zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek,
gerekli olan belge ve delilleri getirip
göstermek ve vermek ve 92. maddenin birinci f›kras›nda yaz›l› görevlerini yapmak için kendilerine her çeﬂit
kolayl›¤› göstermek ve bu yoldaki
emir ve isteklerini geciktirmeksizin
yerine getirmekle yükümlüdürler.”
düzenlemesine ayk›r› davranan iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂ milyar
lira para cezas› verilir. ” hükmüne yer
verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz konusu ceza
miktar› 8.455 YTL olarak uygulanacakt›r.
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2. ‹ﬂverence ‹fade Verenlere
Telkinde Bulunmak, Zorlamak
veya ‹ﬂçilerin ‹lgili Makamlara
Baﬂvurmalar›, Haber ve ‹fade
Vermeleri Üzerine, Bunlara
Kötü Davranmak (4857/96).
‹ﬂ Kanunu’nun 107 maddesinin b f›kras›ndaki “Kanunun 96 nc› maddesindeki iﬂ denetimi ve teftiﬂine yetkili iﬂ
müfettiﬂleri taraf›ndan ifade ve bilgilerine baﬂvurulan iﬂçilere, iﬂverenlerin
gerek do¤rudan do¤ruya ve gerek dolay›s›yla telkinlerde bulunmalar›, iﬂçileri gerçe¤i saklamaya yahut de¤iﬂtirmeye sevk veya herhangi bir suretle
zorlamalar› veyahut iﬂçilerin ilgili
makamlara baﬂvurmalar›, haber ve
ifade vermeleri üzerine, bunlara karﬂ›
kötü davran›ﬂlarda bulunmalar› yasakt›r.” düzenlenmesine uymayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂ milyar lira para cezas› verilir.” hükmüne
yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme
oranlar› ile 2007 y›l› için söz konusu
ceza miktar› 8.455 YTL olarak uygulanacakt›r.
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3. ‹ﬂ Müfettiﬂlerinin ‹ﬂ Kanundan
Veya Di¤er Kanunlardan Do¤an
Her Çeﬂit Teftiﬂ, Denetleme
Yetki ve Görevleri Gere¤ince
Görevlerinin Yerine Getirilmesi
S›ras›nda, Görevlerini Yapma ve
Sonuçland›rmaya Engel Olmak
(4857/107)
‹ﬂ Kanunu’nun 107 maddesinde “‹ﬂ
müfettiﬂlerinin bu Kanundan veya di¤er kanunlardan do¤an her çeﬂit teftiﬂ,
denetleme yetki ve görevleri gere¤ince görevlerinin yerine getirilmesi s›ras›nda, görevlerini yapma ve sonuçland›rmaya engel olan kimselere eylem
baﬂka bir suçu oluﬂtursa dahi ayr›ca
beﬂ milyar lira para cezas› verilir.”
hükmüne yer verilmiﬂtir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2007 y›l› için söz
konusu ceza miktar› 8.455 YTL olarak uygulanacakt›r.
IV. ‹DAR‹ PARA CEZALARININ
UYGULANMASI
‹dari para cezalar›n›n nas›l uygulanaca¤›na iliﬂkin düzenleme, 4857 say›l›
‹ﬂ Kanununun 108. maddesinde getirilmiﬂtir. Uygulamayla ilgili baﬂl›ca
hususlar ﬂunlard›r:
A. ‹dari Para Cezas›n› Uygulayacak
Kiﬂi
‹ﬂ Kanununda öngörülen idari nitelikteki para cezalar› gerekçesi belirtilmek suretiyle Çal›ﬂma ve Sosyal Gü-
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venlik Bakanl›¤› Bölge Müdürünce
verilir. Kanunda yaz›l› olan idari para
cezalar› o yerin Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürü taraf›ndan verilir.
B. ‹dari Para Cezas›n›n Muhataba
Tebli¤i
Verilen idari para cezalar›na dair kararlar, ilgililere 11.2.1959 tarihli ve
7201 say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli¤ edilir. ‹dari para cezas›n›n muhatab›, iﬂveren veya iﬂveren vekilidir. Kanun cezan›n iﬂveren
veya iﬂveren vekilinin her ikisinden
birinin muhatap al›nabilmesine imkân
tan›m›ﬂt›r. Bunun ‹ﬂ Kanunundaki istisnai hali, “iﬂ ve iﬂçi bulma hükümlerine ayk›r›l›k” baﬂl›kl›, 106. maddesinde yer almaktad›r. Bu madde 4857
say›l› ‹ﬂ Kanununun 90. maddesi gere¤ince, özel istihdam bürosu kurabilmek için gerekli izni almadan, iﬂ ve
iﬂçi bulmaya arac›l›k etmenin yapt›r›m›n› düzenlemiﬂtir. Burada, cezaya
konu olan olay›n niteli¤i, sadece iﬂverenin sorumlu olabilece¤i bir hal oldu¤undan, “iﬂveren vekili” ﬂeklinde
bir ihtimale yer verilmeden iﬂveren
sorumlu tutulmuﬂtur. (Çukur,2005,
168-175).
C. ‹dari Para Cezalar›na ‹tiraz
1. ‹tiraz Süresi
‹ﬂ Kanununun 108. Maddesinde, cezalara karﬂ› tebli¤ tarihinden itibaren
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en geç yedi gün içinde yetkili idare
mahkemesinde itiraz edilebilece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
‹dari para cezalar›n›n verilmesi iﬂlemi
idari bir tasarruf oldu¤undan, itiraz›n
yetkili idare mahkemesine yap›lmas›
kanunda belirtilmiﬂtir. Yetkili idare
mahkemesi, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 32. Maddesine
göre, yetkili idare mahkemesi, dava
konusu olan idari iﬂlemi veya idari
sözleﬂmeyi yapan idari merciin bulundu¤u yerdeki idare mahkemesidir.
2. ‹tiraz›n Sonucu
‹dari para cezalar›, 21.7.1953 tarihli
ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n
Tahsili Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre tahsil olunmaktad›r.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 108. maddesine göre, idarece verilen cezan›n
yerine getirilmesini durdurmaz. ‹tiraz,
zaruret görülmeyen hallerde evrak
üzerinden inceleme yap›larak en k›sa
sürede sonuçland›r›lmal›d›r. ‹tiraz
üzerine idare mahkemesinin verdi¤i
karar kesindir. Temyiz yolu kapal›d›r.
V. SONUÇ
4857 Say›l› ‹ﬂ Kanununda yeralan
idari para cezalar›na itiraz zamanla
de¤iﬂmiﬂtir. Özetle,
1) 10.06.2003 -31.05.2005 dönemimde idari para cezalar›na karﬂ› ‹ﬂ Kanunu’nun 108 maddesine göre, tebli¤ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz
öngörülmüﬂtü.
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2) 01.06.2005-18.12.2006 dönemimde idari para cezalar›na karﬂ›, Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre, karar›n tebli¤i tarihinden itibaren
en geç onbeﬂ gün içinde, sulh ceza
mahkemesine baﬂvuru öngörülmüﬂtü.
3) 19.12.2006 tarihi itibariyle idari
para cezalar›na karﬂ› ‹ﬂ Kanunu’nun
108 maddesine göre, tebli¤ tarihinden
itibaren en geç yedi gün içinde yetkili
idare mahkemesine itiraz edilebilecektir.
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EMEKL‹L‹KTE 5698 SAYILI KANUNLA
YAPILAN SON DÜZENLEMELER
Ali TEZEL*

1-G‹R‹ﬁ

SK emekli ayl›klar›n›n hesaplanmas›nda 1978 y›l›ndan 1999 y›l›na kadar
katsay› esas›na dayal› gösterge sistemi esas al›nmaktayd›. Bu ﬂekilde yap›lan hesaplamalarda emeklinin hangi tarihte emekli olursa olsun emeklilik maaﬂ› de¤iﬂmiyordu. Yani, ayn› gösterge ve katsay›daki eski ve yeni emeklilerin maaﬂ› ayn›yd›.

S

Ancak, bu sistem 1999 y›l›nda ç›kart›lan 4447 say›l› Kanunla de¤iﬂtirildi.
31.12.1999 tarihine kadar geçerli olan sistem ile geriye do¤ru son 5 veya 10 y›l›n kazançlar› ba¤lanacak emekli ayl›¤›nda dikkate al›n›rken, 01.01.2000’den
sonra bu uygulamadan vazgeçilerek tüm y›llar›n kazançlar›n›n ortalamas›n›n
dikkate al›nmas› uygun görülmüﬂtür.
Sosyal Sigortalar Kanununa göre; hesaplanan yaﬂl›l›k ayl›¤›, ayl›k ba¤lanmas›
için yaz›l› baﬂvurunun yap›ld›¤› y›l›n Ocak ay› ile ayl›¤›n baﬂlad›¤› takvim y›l›n›n baﬂlang›ç tarihi aras›nda geçen her ay için Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan aç›klanan en son temel y›ll› kentsel yerler tüketici fiyatlar› indeksindeki art›ﬂ oranlar› kadar art›r›lmaktad›r. Ancak, ayl›klar art›r›l›rken gayrisafi
yurt içi has›la sabit fiyatlarla geliﬂme h›z› dikkate al›nmamaktad›r.
2000 y›l›ndan itibaren emekli olan SSK’l›lar›n kayb›n›n esas nedeni ilk defa
ayl›k ba¤lan›rken emekli oldu¤u y›la kadarki “geliﬂme h›z›” uygulan›yor.
Emekli ayl›¤› ba¤land›ktan sonra ise, “geliﬂme h›z›” emekli ayl›¤›na yans›t›lm›yor. ‹ﬂte, SSK emeklisinin kayb› da buradan do¤uyordu.
Kanuna göre, iﬂinden ayr›l›p birkaç gün çal›ﬂt›ktan sonra yeniden emekli ayl›¤› ba¤lanmas› için baﬂvuranlar›n ayl›klar›nda önemli oranda art›ﬂ oluyordu. Kimileri buna “Süper Formül”, kimileri de “‹kinci Emeklilik” dediler.
* SGK Baﬂmüfettiﬂi
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SSK’dan emekli olduktan sonra kimi
bir gün kimi bir ay normal iﬂçi olarak
çal›ﬂ›p, yeniden emeklilik müracaat›
yap›p emekli ayl›klar›n› yüzde 43’e
varan oranlarda artt›r›lmas›n› sa¤layan bu konuyla ilgili olarak son 2 ayda yaﬂananlar› bu yaz›mda ayr›nt›lar›yla aç›klamaya çal›ﬂaca¤›m.
2-SSK’DA EMEKL‹ AYLI⁄ININ
HESAPLANMASI
Çal›ﬂanlar›n emekli ayl›¤›n›n hesaplanmas› konusunda çok kapsaml› en
son, 1999 y›l›nda 4447 Say›l› Kanun’la
de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r. 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan
4447 say›l› Kanunla Sosyal Sigortalar
Kurumunda emekli ayl›¤› hesaplamas›nda köklü de¤iﬂiklikler olmuﬂ ve ayl›klar›n hesaplanmas›nda 1978 y›l›ndan beri uygulanmakta olan katsay›
esas›na dayal› gösterge sistemi kald›r›larak, yerine TÜFE ve GH oranlar›na göre sigortal›lar›n güncelleﬂtirilmiﬂ
prime esas y›ll›k kazançlar›n›n esas
al›nmas› öngörülmüﬂ ve ayl›k ba¤lama oran›n›n belirlenmesine iliﬂkin hükümler de yeniden düzenlenmiﬂtir.
2000 y›l› baﬂ›nda yürürlü¤e giren ayl›k ba¤lama sistemi sigortal›l›k süresinin baﬂlang›c› 01.01.2000 tarihinden
sonra olanlara uygulanaca¤›ndan, bu
tarihten önce de çal›ﬂmalar› bulunanlar›n ayl›klar›n›n hesab›nda, eski ve
yeni ayl›k hesaplama sisteminin birleﬂiminden oluﬂan KARMA bir sistem
getirilmiﬂtir.
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Bu de¤iﬂiklik ile 31.12.1999 tarihine
kadar geçerli olan katsay› ve gösterge
sisteminden ile 01.01.2000 den itibaren kazançlar›n güncellenmesi uygulamas›na geçilmiﬂtir.
31.12.1999 tarihine kadar geçerli olan
sistem ile geriye do¤ru son 10 y›l›n
(veya son beﬂ y›l›n) kazançlar› ba¤lanacak emekli ayl›¤›nda dikkate al›n›rken, 01.01.2000 den sonraki uygulama ile sadece son 10 veya 5 y›l›n ortalamas› uygulamas›ndan vazgeçilerek (2000 y›l› ve sonras›ndaki) tüm
y›llar›n kazançlar›n›n ortalamas› dikkate al›nmas› uygulamas› baﬂlanm›ﬂt›r.
A-2000 y›l› ve sonras›nda emekli
olanlar karma sisteme tabidir
4447 Say›l› Kanun’la getirilen sistem
tam olarak sadece 01.01.2000 den
sonra iﬂe girenler için geçerli olacakt›
ve 31.12.1999 tarihinden önce iﬂe girmiﬂ olanlar›n 2000 y›l› ve sonras›nda
emekli olmas› halinde ayl›klar› karma
sistem ile belirlenecekti. Karma sistem ayl›k hesaplamas›n›n nas›l olaca¤› da 506 say›l› Kanun’un geçici 82
inci maddesine belirtilmiﬂtir. Bugünlerde emekli olanlar da 1999 y›l› ve
öncesinde iﬂe giren kiﬂiler oldu¤undan emekli ayl›klar›n›n hesaplanmas›nda 2000 y›l› öncesi ve sonras› sistemin ikisi birden uygulanmaktad›r.
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B-2000 sonras› sistem nedir?
2000 y›l› ve sonras› için uygulanan
sisteme göre,
Çal›ﬂan›n, her takvim y›l›na ait prime
esas kazanc›, kazanc›n ait oldu¤u takvim y›l›ndan itibaren emekli oldu¤u
y›la kadar geçen takvim y›llar› için,
her y›l›n Aral›k ay›na göre Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan aç›klanan
en son temel y›ll› kentsel yerler tüketici fiyatlar› indeksindeki art›ﬂ oran›
ve gayrisafi yurt içi has›la sabit fiyatlarla geliﬂme h›z› kadar artt›r›lmaktad›r. Ortaya ç›kan güncellenmiﬂ y›ll›k
kazançlar toplam› da 2000 sonras›
toplam prim ödeme gün say›s›na bölünmesi suretiyle ortalama günlük kazanç bulunmaktad›r.
Bulunan ortalama günlük kazanç 506
say›l› Kanun’un 61 inci maddesine
göre tüm prim ödeme gün say›s›na
göre bulunan ayl›k ba¤lama oran› ile
çarp›larak ayl›k hesaplanmaktad›r.
Yani emekli ayl›¤› hesaplan›rken hem
TÜFE hem de GH dikkate al›nmaktad›r.
3-EMEKL‹ AYLIKLARININ
ARTTIRILMASI
‹ster eski ister yeni emekli olsun
emekli olanlar›n ayl›klar›n›n nas›l artt›r›laca¤› da 506 say›l› Kanun’un ek
38 inci maddesine göre, “Bu Kanuna
göre ba¤lanan gelir ve ayl›klar ile
geçici 76 nc› maddeye göre yap›lan
telafi edici ödemeler, her ay ödeme
tarihlerinde bir önceki aya göre
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dan aç›klanan en son temel y›ll›
kentsel yerler tüketici fiyatlar› indeksi art›ﬂ oran› kadar art›r›larak
belirlenir.” denerek ba¤lanan emekli
ayl›klar›n›n sadece ayl›k TÜFE’ler
kadar artt›r›lmaktad›r.
A-Birisi 1 ad›m di¤eri 2 ad›m gidiyor
Görüldü¤ü üzere emekli ayl›klar› hesapland›ktan sonra her ay bir önceki
ay›n TÜFE’si yani enflasyon oran›
kadar artt›r›lmaktad›r ama ba¤lanacak
emekli ayl›klar› hesaplan›rken hem
TÜFE hem de GH (geliﬂme h›z›) dikkate al›nmaktad›r. Bu durumda emekli olanlar ile olacaklar aras›nda fark
ad›m ad›m aç›lmaktad›r.
B-Emekli ayl›klar›na geliﬂmeden
pay verilmez mi?
Bir ülke büyüyorsa, geliﬂiyorsa kiﬂi
baﬂ›na düﬂen milli gelir de art›yor demektir. Çal›ﬂanlar bu art›ﬂ› ücretlerinin art›ﬂ› ile görürlerken, sanayiciler
ve tüccarlar kârlar›n›n art›ﬂ› ile bunu
hissederler. Normal ﬂartlarda emekli
ayl›klar›ndan baﬂka geliri olmayan bir
emekli ülkenin büyümesinden, geliﬂmesinden ancak ve ancak emekli ayl›¤›na yap›lacak art›ﬂlarla alabilir. Ülke
büyüyorsa, geliﬂiyorsa bu büyüme ve
geliﬂmeden pay›n› alamaz ise bu kere
büyüyen ülke küçük kal›r.
C-Eﬂitler aras›nda fark oluﬂuyordu
Bilindi¤i üzere devlet memurlar›n›n
emekli ayl›¤› t›pk› SSK’l›lar›n 1999
y›l›ndan önceki sistemleri gibi derece
ve kademeye göre belli edilir ve gösEylül
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tergesi belirlenir. Göstergesi ile memur maaﬂ katsay›s› çarp›m› ile ayl›klar› hesaplan›r. Bu nedenle eﬂitler aras›nda emekli ayl›klar›nda bir kuruﬂ bile fark olmaz. Ancak, 2000 y›l›nda
SSK’da emekli ayl›¤› sistemi de¤iﬂtirildi¤inden ve emekli ayl›klar›na GH
pay› verilmedi¤i için SSK’da eﬂitler
aras›nda fark her y›l artar. Mesela, bütün çal›ﬂma hayat› boyunca hep tavandan prim ödemiﬂ birisi 2000 y›l›nda
emekli olmuﬂsa emekli ayl›¤› her ay
TÜFE kadar artt›r›lm›ﬂ ve GH’den
(Geliﬂme H›z›ndan) pay verilmedi¤inden ayn› ﬂartlarla 2007 y›l›nda emekli
olandan yüzde 43 daha az emekli ayl›¤› almaktad›r.
4-EMEKL‹LER NEDEN
AYLIKLARINI KEST‹R‹YORLARDI?
‹ﬂte bu farkl›l›k nedeniyle bir SSK
emeklisi emekli oldu¤u y›l›n ve daha
sonraki y›llar›n Geliﬂme H›zlar›n›
emekli ayl›¤›na ilave ettirebilmek ve
kay›plar›n› telafi edebilmek için ﬂu
yöntemi izliyordu.
1-Emekli ayl›¤›n› kestir
2-En az bir gün çal›ﬂ
3-Yeniden emekli olunca ayl›¤›n
arts›n.
Emekli oldu¤u y›la göre de almas› gereken Geliﬂme H›zlar› (GH) da aﬂa¤›daki tablodaki gibidir.
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TÜFE

GH

2002

29,7

7,8

2003

18,4

5,8

2004

9,32

8,9

2005

7,72

7,4

2006

9,65

6

‹ﬂte “Sihirli Formül” buydu. 27 eylül
2007 günü AKﬁAM gazetesinden bunu tüm ülke ile paylaﬂt›m.
Bu formülü de ben haber yapmadan
önce 10 bin kiﬂinin kulland›¤› yetkililer taraf›ndan aç›kland›. Ard›ndan da
aç›klamalara göre 50 binden fazla kiﬂi
emekli ayl›¤›n› kestirip iﬂe girdi ve
daha sonra yeniden emeklilik müracaat›nda bulundu.
5-“S‹H‹RL‹ FORMÜL”E FREN
SSK emeklilerinin kendilerine verilmesi gerekti¤i halde verilmeyen
GH’lerini alabilmelerinin önüne geçmek için harekete geçen yetkililer,
TBMM’ye eski bir iﬂçi sendika baﬂkan› olan Agah Kafkas eliyle verdirdikleri kanun teklifi ile sona erdirdiler.
17 Ekim 2007 günü TBMM’de kabul
edilen ve 23 Ekim 2007 günü Resmi
Gazetede yay›nlanan 5698 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf Ve
Sanatkarlar Ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›ﬂanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanunu ‹le Tar›m ‹ﬂçileri Sosyal
Sigortalar Kanununda De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile art›k emeklilere geliﬂme h›z›ndan pay
verilmeyecek.
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