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“ TTK YASALLAﬁMA SÜREC‹NDE”
TÜRMOB’UN YOL HAR‹TASI
Yahya Ar›kan

1950 y›llar›n baﬂlar›nda Prof.Dr.Ernest E.Hirhs taraf›ndan haz›rlanmaya baﬂlanan 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu (TTK) 01.01.1957 tarihinde yürürlü¤e
girdi. Yaklaﬂ›k 50 y›ld›r kulland›¤›m›z bu kanunun; Teknolojinin geliﬂmesi,
de¤iﬂen, geliﬂen ve yeni hükümlere ihtiyaç gösteren ticari hayat›n gerisinde
kalmas› dolay›s› ile yenilenmesi kaç›n›lmaz olmuﬂtur.
TTK Yasa Tasar›ndaki Önemli De¤iﬂiklikler;
• Mevcut Kanun 5 Ana kitaptan oluﬂurken, yenisi, Taﬂ›ma ‹ﬂlerinin de ilave
edilmesi ile Ticari ‹ﬂletme, Ticaret ﬁirketleri, K›ymetli Evrak, Deniz Ticareti
ve Sigorta Hukuku ad› alt›nda 6 Ana Kitap ve çeﬂitli hükümler olmak üzere
1535 maddeden oluﬂmuﬂtur.
• ﬁirketin birden fazla kiﬂiden oluﬂmas›na iliﬂkin dogma y›k›lm›ﬂt›r. Tek kiﬂilik A.ﬁ., Tek kiﬂilik Ltd.ﬁti. kurulabilecektir. Zorlama bugüne kadar suni ortakl›klar do¤urmuﬂ, tek kiﬂilik ﬂirket zaruret olmuﬂtur.
Art›k vak›f tek baﬂ›na bir ﬂirket kurabilecek, ﬂirket tek baﬂ›na baﬂka bir ﬂirket
kurabilecektir.
• Anonim ﬁirket de yönetim Kurulu Üyesi olabilmek için ortak olma ﬂart› kald›r›lm›ﬂ, Yönetim Kurulu üyelerinin en az yar›s›n›n yüksek okul mezunu olma
zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. Bu de¤iﬂiklikle profesyonel kiﬂilerin yönetimlere girmesi hedeflenmiﬂtir.
Tüzel kiﬂiler de Yönetim Kurulu Üyesi olabileceklerdir. Yönetim Kurulu ve
Genel Müdür Aras›ndaki fark ortaya ç›kacak. Genel Müdüre de sorumluluk
yüklenecektir.
• Yeni TTK nun bir amac› da Bilgi Toplumunu oluﬂturmakt›r. Bilgi toplumu
demek bilgili toplum demek de¤il; bilgiyi alabilen, bilgiye ulaﬂabilen toplum
demektir.
* ‹SMMMO Baﬂkan›
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Bu ba¤lamda her ﬂirketin bir Web
Sayfas› olacak, bu sayfas›n›n bir köﬂesinde ayl›k, 3 ayl›k Mali Tablolar ve
raporlar yer alacak, ﬂirket s›rr› kavram› yepyeni bir konsepte oturacakt›r.
• Bu 6 kitapta en az k›ymetli Evrak ile
ilgili olan› de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. Maliye Bakan› bizzat hamiline çekin kald›r›lmas›n› istemiﬂ uluslar aras› toplumdan uzaklaﬂmamak için komisyonca reddedilmiﬂtir.
• Ticari iﬂletme ile ilgili kitab›n Ticari
defterler ile ilgili bölümüne göre ‹ﬂletme Hesab› Esas› terk edilmiﬂ, bilanço
usulüne göre defter tutma zorunlu hale getirilmiﬂtir.
• Halka aç›k ﬂirketler ile di¤erleri aras›ndaki uçurumun kald›r›lmas› hedeflenmiﬂtir. ﬁirket ilk kurulurken halka
aç›k olarak kurulabilecek. ﬁirket kendi hisselerini de sat›n alabilecektir. Bu
madde borsadaki spekülasyonlardan
ﬂirketlerin daha az zarar görmesi için
konulmuﬂtur.
• Yeni TTK denetim üzerine kurulmuﬂ bir kanundur. Bu kanun 1.maddesinden sonuncu maddesine kadar
muhasebe ve denetçilik mesle¤ini ön
plana ç›karmaktad›r. Denetçi, ancak
ortaklar›, yeminli mali müﬂavir veya
serbest muhasebeci mali müﬂavir ünvan›n› taﬂ›yan bir ba¤›ms›z denetleme
kuruluﬂu olabilecektir. Ancak, orta ve
küçük ölçekli anonim ﬂirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müﬂaviri
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veya serbest muhasebeci mali müﬂaviri denetçi olarak seçebileceklerdir.
• Türk ‹ﬂletmeleri Uluslararas› piyasalar›n aktörleri olmak zorundalar. Bu
sebeple Finansal Tablolar Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na
(UFRS) veya bunun yerine geçen ve
bu standartlara tam bir uygunluk içinde haz›rlanm›ﬂ bulunan Türkiye Muhasebe Standartlar›na (TMS) göre düzenlenecek ve Türkiye Denetim Standartlar›na uygun olarak ve özenle denetlenecek. Küçük iﬂletmeler için ise
UFRS’nin daha basit hükümleri uygulanacakt›r.
• Haks›z rekabetle ilgili önemli de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. Mevcut kanun
sadece haks›z rekabete u¤rayan› korurken, yenisinde ise tüketicinin korunmas›, haks›z rekabete u¤rayan›n
korunmas› ve bizzat kendisinin korunmas› ﬂeklinde üçlü koruma getirilmiﬂtir.
Acenteleri koruyan Portföy Tazminat›, Rekabet yasa¤› tazminat› gibi hükümler konulmuﬂtur.
• ﬁirketlerle ilgili kuruluﬂ, genel kurul, pay ve pay defteri, esas mukavele
de¤iﬂiklikleri, tasfiye, birleﬂme bölünme, tür de¤iﬂtirme iﬂlemleri de¤iﬂtirilmiﬂ, Türk hukukunda ilk defa ﬂirketler
toplulu¤u ile ilgili hükümler konulmuﬂtur.

mali ÇÖZÜM 21
‹SMMMO Yay›n Organ›

• En önemli de¤iﬂikliklerden biri de
Ticaret Sicilinde yap›larak, Ticaret
Sicil veri taban› olarak kullan›lmak
üzere daha önemli bir yap›ya kavuﬂturulmuﬂtur.
TBMM Adalet Komisyonu, 22. Dönemde Genel Kurul’da görüﬂülemedi¤i için kadük olan ve bu dönem Hükümet taraf›ndan yenilenen 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›n›,
26.12.2007 tarihinde kabul edilmiﬂtir.
Adalet Komisyonu Baﬂkan›, Tasar›da
baz› eksiklikler ve uyumsuzluklar bulundu¤unu belirterek, Genel Kurulda
önergelerle gerekli düzenlemelerin
yap›laca¤›n› söylemiﬂtir.
2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda yasallaﬂmas› beklenen TTK Tasar›s› hem iﬂletme
sahipleri aç›s›ndan hem de meslek
mensuplar›m›z aç›s›ndan yeni bir dönemin baﬂlang›c› olacakt›r.T›pk› Tek
Düzen Uygulama Tebli¤inde oldu¤u
gibi .Bu süreci baﬂar›l› ile tamamlamam›z aﬂa¤›da belirtilen yol haritas›n›n uygulanmas›na ba¤l›d›r.
Bu yol haritas› son geliﬂmeler dikkate
al›narak haz›rlanm›ﬂt›r:
1- “Türk Ticaret Kanununun
Yürürlü¤ü Ve Uygulama ﬁekli
Hakk›nda Kanun Tasar›s›’n› Sürekli
‹zleme Komisyonu” Oluﬂturulmal›d›r.
Ticaret Hukuku ve Muhasebe Hukuku
alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂ akademisyen
ve uygulamac›lar›n bir araya gelerek

bir “Türk Ticaret Kanununun Yürürlü¤ü ve Uygulama ﬁekli Hakk›nda
Kanun Tasar›s›’n› Sürekli ‹zleme Komisyonu” derhal oluﬂturulmal›d›r.
Bu komisyon Tasar›y› sürekli ve aktif
bir biçimde izlemeli ve TÜRMOB
üyelerinin ç›karlar›n› ilgilendiren konularda gerekli görülen de¤iﬂiklikleri
haz›rlamal› ve de¤iﬂikliklerin derhal
yap›lmas› için TÜRMOB Yönetimi
bilgilendirmelidir.
Baﬂta medya olmak üzere, sonra
TÜRMOB üyeleri, ‹ﬂ Dünyas› ve Kamuoyunu bilgilendirmesine katk› sa¤lamal›d›r.
Komisyon;Makale, araﬂt›rma, konferans, bildiri, kitap vb. çal›ﬂmalar› yapmal›d›r.
Komisyon; TÜRMOB ile TBMM, TOBB
gibi birimlerin iﬂbirli¤ine zemin haz›rlamal› ve gerçekleﬂtirmelidir.
2- “Denetleme Tüzü¤ü”, “Ba¤›ms›z
Denetleme Yönetmeli¤i”, “Denetçinin
Denetimi Yönetmeli¤i” Çal›ﬂmalar›
Baﬂlat›lmal›d›r.
Ayn› Komisyon, “Yeni Türk Ticaret
Kanununun Kabulünden ‹tibaren Alt›
Ay ‹çinde Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Taraf›ndan Ç›kar›lmas› Gereken
Tüzük, Yönetmelik, Tebli¤ ve Genelgeler” üzerinde derhal çal›ﬂmaya baﬂlanmal› ve özellikle TÜRMOB üyelerini yak›ndan ilgilendiren “Denetleme
Tüzü¤ü”, “Ba¤›ms›z Denetleme Yönetmeli¤i”, “Denetçinin Denetimi YöKas›m - Aral›k
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netmeli¤i” üzerinde çok dikkatli çal›ﬂ›lmal›d›r.
3- Uluslararas› Denetim Standartlar›
(UDS) ‹le Uyumlu Türkiye Denetim
Standartlar›na (TDS) Derhal
Yay›nlanmal›d›r.
TTK Tasar›s›na göre, Sermaye ﬂirketlerinde denetimler Uluslararas› Denetim Standartlar› (UDS) ile uyumlu
Türkiye Denetim Standartlar›na
(TDS) göre yap›lmal›d›r. Tasar›n›n
geçici 2. maddesiyle Adalet Komisyonu, bir denetim standartlar› kurulunun
kurulmas›n› hükme ba¤lam›ﬂt›r. Sadece “Kurul” diye an›lan bu yetkili kuruluﬂa iliﬂkin hüküm ﬂöyledir. “Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu kuruluncaya kadar, 397’nci maddede belirtilen Türkiye Denetim Standartlar›,
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müﬂavirler ve Yeminli Mali Müﬂavirler Odalar Birli¤i (“TÜRMOB”) ile
iliﬂkili bir kurul taraf›ndan UDS ile
uyumlu olarak belirlenir. Kurulun
hangi kurum ve kuruluﬂlar›n temsilcilerinden oluﬂaca¤› ile çal›ﬂma usul ve
esaslar› TÜRMOB taraf›ndan haz›rlanacak ve Maliye Bakanl›¤›n›n uygun
görüﬂü üzerine yay›nlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu kurulun
oluﬂturulma biçimine iliﬂkin olarak
TÜRMOB bünyesinde derhal çal›ﬂmalara baﬂlanmal›d›r. Di¤er yandan,
TUDEKS taraf›ndan haz›rlanan TDS
çal›ﬂmalar› TÜRMOB taraf›ndan derhal yay›mlanmal›d›r.
Kas›m - Aral›k
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4- Denetçide Aranacak Nitelikleri
Belirleyen Bir Düzenleme Yap›lmal›d›r.
Tasar› sermaye ﬂirketlerinin, yani
anonim, limited ile sermayesi paylara
bölünmüﬂ komandit ﬂirketlerin ve ﬂirketler toplulu¤unun denetiminde,
köklü bir sistem de¤iﬂikli¤i önermektedir. De¤iﬂiklik, ulusal ve uluslararas› piyasalarda güveni kuracak, yerleﬂtirecek ve Türkiye’ye yeni bir görünüﬂ kazand›racak çapta ve niteliktedir.
‹leri bir denetim hukuku anlay›ﬂ›n›n
özelliklerini taﬂ›yan denetime iliﬂkin
hükümler, anonim ve Türkiye’de ilk
defa denetlenmeye tabi tutulacak limited ﬂirketlerin yap›s›n› ve organsal
düzenini teorik ve dogmatik düzeyde
de¤iﬂtirecektir. Ça¤daﬂ yaklaﬂ›mlar,
uluslararas› çapta bilinen muhasebe
skandallar› sonras›nda ABD’de görülen yeni düzenlemeler ve AB’deki
oluﬂumlarla tamamen örtüﬂen bu yeni
denetim ﬂu özelliklere sahiptir:
- Uzman, mesleki yönden yeterli, teknik donan›ml›, hukuki anlamda özenli,
sorumlulu¤unun bilincinde bulunan,
- ba¤›ms›z bir denetçi taraf›ndan Uluslararas› Denetim Standartlar›’na uygun,
- meslek eti¤ine ba¤l› olarak gerçekleﬂtirilen,
- mesle¤in gere¤i olan ﬂüphecilikle yap›lan,
- ﬂeffaf,
bir denetim olmal›d›r.
Tasar›da, sadece münferit (solo) bir
sermaye ﬂirketinin denetlenmesiyle
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s›n›rl› kalmam›ﬂ, ﬂirketler toplulu¤unun denetimini de kapsam›ﬂt›r. Sermaye ﬂirketinin halka aç›k, kapal›,
büyük, orta ölçekli ya da küçük olmas›, denetleme ve standartlar aç›s›ndan
önemli de¤ildir. Konsolidasyona tabi
ﬂirketlerin yerli veya yabanc› olmalar› da denetimin niteli¤inde, konusunda, kapsam›nda ve uygulanan standartlarda farkl›l›¤a yol açamaz. Tasar›ya göre, denetlenmemiﬂ finansal
tablo hukuken yoktur. Denetlenip
olumlu görüﬂ almam›ﬂ finansal tablolara dayanarak hiçbir organ hiçbir karar alamaz; al›rsa karar geçersizdir.
Finansal tablosu olumlu görüﬂ almam›ﬂ Yönetim Kurulu göreve devam
edemez; istifa etmek zorundad›r.
Denetimin Konusu ve Kapsam› ile ilgili olarak Tasar›da ﬂu düzenlemelere
yer verilmiﬂtir:
• ﬁirketin veya toplulu¤un finansal
tablolar›n denetimi,
• muhasebenin içerdi¤i finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile
tutarl› olup olmad›¤› ve gerçe¤i yans›t›p yans›tmad›¤›n›n denetimi,
• Yönetim kurulunun y›ll›k faaliyet
raporunun, finansal tablolara iliﬂkin
aç›klamalar›n›n ve de¤erlendirmelerinin denetimi,
• ﬂirketi tehdit eden veya edebilecek
riskleri zaman›nda belirlemeye uygun
yeterli bir sistemin (mekanizman›n)mevcut olup olmad›¤›n›n ve bu

mekanizman›n iﬂleyip iﬂlemedi¤inin
denetimi,
Tasar›da Denetçi, mesle¤i denetçilik
olan, denetim e¤itimi alm›ﬂ bulunan
kiﬂi veya bu kiﬂilerden oluﬂan kuruluﬂtur. Denetçi olabilirlik ﬂartlar›n›
3568 say›l› Kanun belirler. TÜRMOB, bu konuda bir çal›ﬂma komisyonu oluﬂturarak gerekli görürse denetçide aranacak nitelikleri belirleyen
bir düzenleme yapmal›d›r.
5-Teknoloji Seferberli¤i
Baﬂlat›lmal›d›r.
2008 y›l›nda, TÜRMOB bünyesinde
bir “Teknoloji Seferberli¤i”( ‹SMMMO çal›ﬂmalar› model al›nabilinir )
baﬂlat›lmal›d›r. Meslek mensuplar›n›n asgari teknoloji alt yap› gereksinimi belirlenmeli ve meslek mensuplar›
taraf›ndan derhal edinilmeleri teﬂvik
edilmelidir. Bu konudaki meslek
mensuplar›n›n finansman sorunu için,
gerekirse TÜRMOB , bankalar ve di¤er finans kuruluﬂlar› ile iﬂbirli¤ine
gidebilir.
6- Kurumsallaﬂma Özendirilmelidir.
TTK Tasar›s›na göre büyük sermaye
ﬂirketlerinin denetimleri “Denetim
ﬁirketleri” taraf›ndan yap›l›r. Küçük
ve orta ölçekli sermaye ﬂirketlerinin
denetimleri ise bir YMM veya bir
SMMM taraf›ndan yap›l›r. Tasar›,
mesle¤in kurumsallaﬂmas›n› teﬂvik
edici bir özellik göstermektedir. Mes-
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lek mensuplar›n›n büyük sermaye ﬂirketlerinin denetim iﬂlerini yapabilmeleri ve genelde daha kaliteli hizmeti,
daha h›zl› ve daha ucuz verebilmeleri
için birleﬂmeleri kurumsallaﬂmalar›
teﬂvik edilmelidir. Bu gerçekleﬂmezse, çok say›da meslek mensubunun
varl›¤› tehlike alt›na girebilir.
7- Kalite Güvence Sistemi Bir An
Evvel Kurulmal›d›r.
TÜRMOB bünyesinde çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂ bulunan Kalite Güvence
Sistemi, TTK Tasar›s›n›n uygulamas›nda rahatl›k sa¤lamas› için, biran
önce uygulamaya konulmal›d›r.
8- E¤itimler Yap›lmal›d›r.
TÜRMOB üyelerinin aﬂa¤›daki konularda derhal e¤itimine baﬂlanmal›d›r.
Bu e¤itimlerin yaklaﬂ›k 70.000 meslek mensubuna verilece¤i düﬂünüldü¤ünde, e¤itimlerde internet üzerinden
uzaktan e¤itim, webcast gibi teknikler
mutlaka düﬂünülmelidir.
i- Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar› (TFRS) E¤itimleri, Tasar›ya göre tüm iﬂletmeler muhasebe
defterlerini ve finansal raporlar›n›
TMSK taraf›ndan haz›rlanan TFRS
ile yapacaklard›r. Oldukça önemli ve
aciliyet gösteren bu durum için derhal
e¤itimlere baﬂlan›lmal›d›r.
ii- TTK Tasar›s› E¤itimi; “Türk Ticaret Kanununun Yürürlü¤ü ve Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanun Tasar›-
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s›’n› Sürekli ‹zleme Komisyonu” taraf›ndan haz›rlanacak TTK Tasar›s›
E¤itim Program› ve E¤itim Materyali
ile TÜRMOB / ‹SMMMO e¤itmenlerinin e¤itimleri yap›larak meslek
mensubunun konu hakk›nda e¤itimlerine baﬂlanmal›d›r.
iii- Türkiye Denetim Standartlar›
E¤itimi, için e¤itmenlerin e¤itimine
baﬂlanmal›d›r. Bu e¤itimler ve e¤itim
materyallerinin haz›rlanmas› için Denetim alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂ bir akademisyen görevlendirilmelidir. T›pk›
TFRS e¤itimlerinde oldu¤u gibi, öncelikle TÜRMOB/ ‹SMMMO bünyelerinde e¤itmenlerin e¤itimi yap›lmal›, bu e¤itmenler de meslek mensuplar›n›n e¤itimlerini gerçekleﬂtirmelidirler.
‹v- Kurumsal Yönetim E¤itimi, Tasar›ya hakim olan düﬂünce; kurumsal
yönetimin, yani Corporate Governance’›n, halen borsa ﬂirketleri için öngörülen kurallar bütünü olmas›na ra¤men, esas›nda tüm iﬂletmelere uygulanmas› gereken bir yat›r›mc›ya güven verme, sürdürülebilir geliﬂme
sa¤lama kodeksi oldu¤udur. Bu sebeple Tasar›, tüm sermaye ﬂirketlerine
uygulanan iyi yönetime, iç ve ba¤›ms›z denetime iliﬂkin somut hükümler
getirmiﬂtir. Tasar›n›n amac› son y›llarda dünyada yayg›nl›k kazanan ancak ülkelerin ekonomik finansal, siyasal ve kültürel yap›lar›n›n farkl›l›¤›
dolay›s›yla çeﬂitlilik ve karmaﬂa gös-
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teren bu aç›l›m›, Türk hukukuna sade
ve karmaﬂa yaratmayacak ﬂekilde
yans›tmakt›r. Kurumsal Yönetim e¤itimi bu konuda uzman bir akademisyene, daha önce TFRS ve TDS e¤itimlerinde izlenen yol izlenerek verilebilir.
v- “Konsolide Finansal Rapor E¤itimi” Birden çok sermaye ﬂirketinin,
hakimiyet (kontrol alt›nda tutma) iliﬂkileri ba¤lam›nda, önceden belirlenmiﬂ ve somut politikalara göre yönetilmesi amac›yla oluﬂturulan ﬂirketler
toplulu¤u (“Topluluk”) Türk hukukunda ilk defa Tasar› ile düzenlenmiﬂtir. Topluluk konsolide finansal
raporlar›n›n düzenlenebilmesi için
“Konsolide Finansal Rapor E¤itimi”
verilmelidir. Bu e¤itimi, TFRS e¤itimini verenler gerçekleﬂtirebilir.Bu
E¤itimler bir an evvel verilmelidir.
Vi- Yap›sal De¤iﬂiklikler ‹le ‹lgili
E¤itimler, Tasar›, ﬂirketlerde yap›lacak yap›sal de¤iﬂiklikleri, yani bölünme, birleﬂme ve tür de¤iﬂtirmeyi 60
maddede düzenlemiﬂtir. Bu hükümlerin ço¤u, ortaklar›n, ortakl›k alacakl›lar›n›n, iﬂçilerin korunmas›; bunlar›n
haklar›n›n ve alacaklar›n›n güvence
alt›na al›nmas›na iliﬂkindir. Koruyucu
kurum, mekanizma ve dava haklar›n›n bir k›sm› tüm yap›sal de¤iﬂiklikler

için ortak hükümlere ba¤lanm›ﬂt›r; di¤erleri ise paralel düzenlemeler olup,
farkl›l›klar özel kurallara tabi tutulmuﬂtur. Yap›sal de¤iﬂiklikler ile ilgili
e¤itimler verilmeli. Bu e¤itim, ﬁirketler Muhasebesi alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂ
bir akademisyen taraf›ndan verilebilir. E¤itim çok özel bir konuda olmas› nedeniyle, her meslek mensubuna
de¤il, isteyenlere verilmelidir.
Vii- Yabanc› Dil E¤itimleri, teﬂvik
edilmelidir. Meslek mensubunun bu konudaki aç›¤› mutlaka kapat›lmal›d›r.
viii- Kiﬂisel Geliﬂim E¤itimi, Meslek
mensuplar›n›n kiﬂisel geliﬂimlerine
katk› sa¤lamak için sürekli e¤itimler
verilmelidir. Bunlardan baz›lar› ﬂunlar olabilir; liderlik, beden dili, NLP,
h›zl› okuma vb.
9- TFRS Yaz›l›m Program›
Haz›rlanmal›d›r.
TÜRMOB üyelerinin Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› (TFRS)
E¤itimlerine paralel bir biçimde
TFRS uygulamalar›n› gerçekleﬂtirebilmek için derhal bir yaz›l›m program› çal›ﬂmas› baﬂlat›lmal›d›r.
Sonuç; TÜRMOB yukar›da dile getirdi¤imiz “TTK’n›n Yasallaﬂma Sürecinde Yol Haritas›”n› tarihi bir sorumluluk içerisinde hayata geçirecektir.
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TÜRK‹YE MUHASEBE
STANDARTLARINA UYUM ‹Ç‹N
TEKDÜZEN HESAP PLANINDA
YAPILMASI GEREKEN DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
THE NECESSARY AMENDMENTS WHICH SHOULD
BE CONSIDERED IN TURKISH UNIFORM CHART
OF ACCOUNTS FOR ADOPTION TO TURKISH
ACCOUNTING STANDARDS
Prof. Dr. Nalan AKDO⁄AN*
Prof. Dr. Orhan SEV‹LENGÜL**

Öz
uhasebenin önemli amaçlar›ndan birisi finansal tablolar› üretmektir.Genel amaçl› f›nansal tablolar,.iﬂletmenin finansal durumu, finansal performans› ve nakit ak›ﬂlar› hakk›nda yararl› ve gerekli bilgiler
sa¤lar .Yüksek kaliteli finansal bilgi elde edebilmek için; finansal tablolar›n,bilgileri do¤ru anlaﬂ›labilir,güvenilir ve karﬂ›laﬂt›r›labilir sunmas› gerekir.Yüksek kaliteli ve karﬂ›laﬂt›r›labilir bilgi üretilmesine imkan vermek üzere
Maliye Bakanl›¤› 1992 y›l›nda muhasebe sistemi uygulama genel tebli¤i yay›mlam›ﬂt›r.Bu tebli¤ kapsam›nda;
-Muhasebenin temel kavramlar›,
-Muhasebe politikalar›n›n aç›klanmas›,
-Finansal tablo ilkeleri,
-Finansal tablolar›n haz›rlanmas› ve sunumu ve
-Tekdüzen hesap plan› bulunmaktad›r

M

* Baﬂkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölüm Baﬂkan›
** Baﬂkent Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Ö¤retim Üyesi
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Bilanço esas›na göre defter tutan iﬂletmeler 1994 y›l›ndan beridir tek düzen
muhasebe sistemine göre muhasebe
uygulamalar›n› yapmakta ve finansal
tablolar›n› düzenlemektedir.Bankalar
, sigorta iﬂletmeleri ve di¤er finansal
kurumlar bu kapsamda de¤ildir. Onlar
için ayr› kendilerine özel tekdüzen hesap planlar› haz›rlanm›ﬂt›r. Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu, uluslar aras› muhasebe standartlar› ile tam
uyumlu ulusal muhasebe standartlar›n› yay›mlamak üzere kurulmuﬂtur.
TMSK muhasebe standartlar›n› yay›mlam›ﬂt›r.Türkiye muhasebe standartlar› ile tekdüzen muhasebe sistemi
aras›nda baz› farkl›l›klar ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu makalenin amac›, Türkiye
Muhasebe Standartlar›na
uyum
için,tekdüzen hesap plan›nda yap›lmas› gereken de¤iﬂiklikleri incelemektir.
Anahtar Kelimeler:Tekdüzen hesap
plan›, Türkiye muhasebe standartlar›
Abstract
One of the main aims of accounting is
to produce financial statements.The
general purpose financial statements
provide necessary and useful information about the financial position, financial performance and cash flows
of entity.In order to provide h›gh quality financial information, financial
statements, should present the information about transactions faithfully,
understandable, reliable, and compa-
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rable.In order to have high quality
and comparable informat›on, Ministry
of Finance publ›shed Accounting Regulation in 1992.The contents of the
regulation are;
-Basic concepts of accounting,
-Explanation of accounting policies,
-Principles of financial statements,
-Preparation and presentation of financial statements and
-Türkish uniform chart of accounts.
Entities that keep accounting records
on a balance sheet basis, have used
this uniform accounting system since
1994. Banks and ›nsuarence compan›es and other f›nanc›al institutions are
not covered. Financial institutions have special uniform chart of accounts.
Turk›sh Accounting Standards Board
(TASB)has estabilished to set uniform national accounting standards
compatible with IFRS. TASB has already issued account›ng standards
which are fully compatible with the
IAS/IFRS.Because of that, there are
some differences between uniform account›ng
System and TFRS.
The aim of this article is to review the
necessary amendments wh›ch should
be considered in Turk›sh uniform
charts of Accounts for adopt›on to
Turk›sh Accounting Standards.
Key words: Uniform charts of Accounts, Turkish Accounting Standards
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1.G‹R‹ﬁ
1 Say›l› Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli¤i (6.12.1992 Tarih ve
21447 Say›l› Resmi Gazetenin Mükerrer Say›s›nda yay›mlanan); ondört
y›ld›r muhasebe uygulamalar›nda tekdüzeni sa¤lam›ﬂ, büyük küçük bütün
iﬂletmelerde ayni muhasebe dilinin
kullan›lmas›n› temin etmiﬂtir. Tebli¤’in düzenlenme amac›nda belirtilen
‘"Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kiﬂilere ait teﬂebbüs ve iﬂletmelerin faaliyet ve sonuçlar›n›n
sa¤l›kl› ve güvenilir bir biçimde muhasebeleﬂtirilmesi, mali tablolar arac›l›¤› ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarl›l›k ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu
yans›tmas›n›n sa¤lanmas› ve iﬂletmelerde denetimin kolaylaﬂt›r›lmas›’’
hedefinin büyük ölçüde gerçekleﬂmiﬂ
oldu¤unu meslek mensuplar›n›n ve
di¤er ilgi gruplar›n›n beyanlar›nda
s›kça görülmektedir. Muhasebe sistemi uygulama genel tebli¤leri ile;
* Muhasebe bilgilerinin karar alma
durumunda bulunan ilgililere yeterli
ve do¤ru olarak ulaﬂt›r›lmas›,
* Farkl› iﬂletmeler ile ayn› iﬂletmenin
farkl› dönemlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›,
* Mali tablolarda yer alan hesap adlar›n›n
tüm kesimler için ayn› anlam› vermesi,
* Muhasebede terim birli¤inin sa¤lanmas› suretiyle anlaﬂ›labilir olmas›,
* ‹ﬂletmelerle ilgililer aras›nda güven unsurunun oluﬂturulmas›,
Hakemli Yaz›lar
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sa¤lanm›ﬂt›r.Ancak muhasebe sistemi
uygulama genel tebli¤inin ölçme ve
de¤erleme konular›nda uluslararas›
muhasebe standartlar›na uyumlu düzenlemeler getirememiﬂ olmas› finansal tablolar›n uluslararas› karﬂ›laﬂt›r›labilirli¤ini k›s›tlam›ﬂt›r.
TMSK’n›n kurulmas›yla uluslararas›
muhasebe standartlar› ile uyumlu
TMS/TFRS’ler yay›mlanm›ﬂ ve bu
boﬂluk doldurulmuﬂtur. TMS/TFRS’lerin yay›mlanm›ﬂ olmas›, tekdüzen muhasebe sisteminin fonksiyonunu tamamlad›¤› anlam›na gelmemekte, aksine TMS/TFRS’lerin sa¤l›kl› uygulanmas› ve karﬂ›laﬂt›r›labilirli¤i ve güvenilirli¤i sa¤lamak için önemini art›rmaktad›r.TMS/TFRS’ler kuﬂkusuz hesap plan›nda ve finansal tablolarda baz›
de¤iﬂiklikleri gerektirmektedir.. Kan›m›zca, mevcut hesap plan›n›n yap›s›nda
kökten de¤iﬂtirilmeler yap›lmadan da
gerekli uyarlamalar›n gerçekleﬂtirilmesi
olanakl›d›r. Makalemiz, bu konudaki
görüﬂ ve önerilerimizin sunularak bu alanda tart›ﬂma ortam›n›n yarat›lmas› amac›yla haz›rlanm›ﬂt›r.
2 HESAP PLANINDA YAPILMASI
GEREKEN DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
2.1 Hesap S›n›flar›ndaki De¤iﬂiklikler
Hesap çerçevesini oluﬂturan ve Tebli¤de "hesap s›n›flar›" olarak an›lan
unsurlarda herhangi bir de¤iﬂiklik
beklenmedi¤inden çerçeve aﬂa¤›da verilen mevcut durumunu koruyacakt›r.
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HESAP SINIFLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DÖNEN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR
KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
ÖZ KAYNAKLAR
GEL‹R-G‹DER TABLOSU HESAPLARI
MAL‹YET HESAPLARI
(Serbest)
NAZIM HESAPLAR

Ana gruplar de¤iﬂmemekle beraber, ana gruplarda yer alan alt gruplarda baz›
de¤iﬂikliklerin yap›lmas› gerekmektedir. Alt gruplarda ve hesaplarda yap›lmas›n› önerdi¤imiz de¤iﬂiklikler aﬂa¤›daki gibi özetlenebilir.
2.2. Dönen Varl›k Hesaplar›ndaki De¤iﬂiklikler
Kavramsal Çerçevede ve Finansal Tablolar›n Sunuluﬂu Standard›nda dönen
varl›klar›n tan›m› yap›lm›ﬂt›r. Finansal Tablolar›n Sunuluﬂuna iliﬂkin 1 no.lu
Türkiye Muhasebe Standard› aﬂa¤›daki özellikleri taﬂ›yan varl›klar›n dönen
varl›klar grubu içerisinde yer alaca¤›n› aç›klam›ﬂt›r (m.57).
a) Varl›¤›n; iﬂletmenin normal faaliyet döngüsü içerisinde iﬂletmenin tasarrufuna girmesinin ya da sat›lmas›n›n veya tüketilmesinin beklenmesi,
b) Varl›¤›n, esas olarak, al›m- sat›m amaçl› olarak elde tutulmas›,.
c) Varl›¤›n, bilanço gününden(raporlama tarihinden) sonraki on iki ay içinde
paraya çevrilmesi di¤er bir deyiﬂle, iﬂletme tasarrufuna girece¤i bekleniyor olmas›,
d) Nakit veya nakit benzeri de¤er olmas› (Raporlama döneminden sonraki on
iki ay içerisinde varl›¤›n takas veya bir borcun yerine getirilmesi için kullan›lmas› konusunda bir k›s›tlama alt›nda olmad›¤› durumlarda).
Dönen varl›k grubunda standartlar›n uygulanabilirli¤ini sa¤lamak için baz› yeni alt gruplar›n aç›lmas› gerekmektedir. Uyum çal›ﬂmalar›nda dönen varl›k ana
grubunda yer almas› gereken alt gruplar aﬂa¤›daki gibi olmal›d›r:
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Hesap Plan›
Grup Kodu

Dönen Varl›k Grubun un Bilançodaki Alt Bölümleri

1

I. Dönen Varl›klar

10

A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varl›klar

11

B- Finansal Varl›klar( Menkul K›ymetler)

12

C- Ticari Alacaklar

13

D- ‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar

14

E- Di¤er Alacaklar

15

F- Stoklar

16

G- Canl› Varl›klar

17

H-‹nﬂaat Sözleﬂmelerine ‹liﬂkin Varl›klar

18

I- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar›

19

‹- Di¤er Dönen Varl›klar

19

J- Sat›ﬂ Amac›yla Elde Tutulan Duran Varl›klar ve
Durdurulan Faaliyetler

(199 no.lu
Hesap)

2.2.1 Haz›r De¤erler Grubuna ‹liﬂkin Öneriler
Haz›r de¤erler grubu aﬂa¤›daki hesaplardan oluﬂmal›d›r:
10 NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ VARLIKLAR
100 KASA
101 ALINAN ÇEKLER
102 BANKALAR
103 VER‹LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM‹RLER‹ (–)
104 BANKA L‹M‹T KULLANIMLARI (-)
105 NAK‹T BENZER‹ YATIRIMLAR
106 KRED‹ KARTLARI (Banka garantili olanlar)
108 D‹⁄ER NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ VARLIKLAR
De¤iﬂiklik önerileri aﬂa¤›daki gibi özetlenebilir:
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1. Grubun ad› “Nakit ve Nakit Benzeri Varl›klar” olarak de¤iﬂtirilmelidir.
TMS: 7- Nakit Ak›ﬂ Tablolar› Standard›’nda(m.6) yer alan “ tutar› belirli bir nakde kolayca çevrilebilen
k›sa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve de¤erindeki de¤iﬂim riski
önemsiz olan yat›r›mlar” nakit benzeri varl›k olarak tan›mland›¤›ndan bu
tan›ma uyan varl›klar›n “Haz›r De¤erler” aras›nda rapor edilmeleri gerekmektedir.Bu nedenle bu grupta aç›lacak bir hesap raporlamay› kolaylaﬂt›racakt›r. Nakit ak›ﬂ tablosunda; nakit
hareketlerinin, nakit ve nakit benzeri
varl›klardaki art›ﬂ ve azal›ﬂlar› analiz
edildi¤inden, nakit benzeri varl›klar›n
da haz›r de¤erler kapsam›nda raporlanmas› uygun olacakt›r. Bu nedenle
baﬂl›¤›n da kapsama uygun olarak nakit ve nakit benzeri varl›klar olarak
de¤iﬂtirilmesi ve tan›m›n›n ‘’Bu grup,
nakit olarak elde veya bankada bulunan varl›klar ile istenildi¤i zaman de¤er kayb›na u¤ramadan paraya çevrilme imkân› bulunan ve yüksek likiditeye sahip ve de¤erindeki de¤iﬂim riski önemsiz olan yat›r›mlar›n izlendi¤i
hesaplardan oluﬂur’’ ﬂeklinde yap›lmas› uygun olacakt›r.
2. Ayr›ca nakit ak›ﬂ tablosunda, nakit
benzeri varl›klar›n tutar›n›n hesaplanmas›nda; cari hesap ﬂeklinde çal›ﬂan
mevduat hesaplar›na tan›nan limitler
dahilinde ek olarak kullan›lan tutarlar›n borç olarak de¤il, nakit benzeri
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varl›klar kapsam›nda raporlanmas›
gereklili¤i aç›kland›¤›ndan bu grupta
‘Banka Limit Kullan›mlar›’’ﬂeklinde bir hesab›n bankalar hesab›n› düzelten bir hesap olarak aç›lmas› uygun
olacakt›r.
3. Nakit Benzeri Yat›r›mlar, “tutar›
belirli bir nakde kolayca çevrilebilen
k›sa vadeli ve yüksek likiditeye sahip
ve de¤erindeki de¤iﬂim riski önemsiz
olan yat›r›mlar” ›n izlenmesinde kullan›lacak olan bir hesapt›r. Hâlihaz›rdaki uygulamada bu k›ymetler menkul k›ymetler grubunda izlenmektedir. Likidite de¤eri yüksek olan ve paraya çevrilmesinde de¤erinde herhangi bir de¤iﬂim riski bulunmayan bu
k›ymetler, nakit benzeri varl›k niteli¤ini taﬂ›d›¤›ndan menkul k›ymetler
grubu yerine bu grupta izlenmesi uygun olacakt›r. Nakit benzeri yat›r›mlara örnek olarak likit fonlar gösterilebilir.
4. Bankalarla yap›lan anlaﬂmalar çerçevesinde, 20 gün içinde bankadan
tahsil edilebilir nitelikte olan ve herhangi bir risk taﬂ›mayan kredi kartlar›ndan alacaklar›n da nakit benzeri
varl›k olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu grupta böyle bir hesab›n aç›lmas›n›n uygun olaca¤› düﬂünülmüﬂtür. Tahsilinde banka
garantisi taﬂ›mayan kredi kart› alacaklar› bu grupta de¤il, alacaklar aras›nda gösterilecektir
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5. Di¤er Haz›r De¤erler hesab›n›n isminin, grup baﬂl›¤›na uygun olarak,
’’Di¤er Nakit ve Benzeri Varl›klar ’’
ﬂeklinde de¤iﬂtirilmesi önerilmiﬂtir.
2.2.2 Menkul De¤erler Grubuna
‹liﬂkin Öneriler
TMS: 32- Finansal Araçlar- Sunum ,
TMS:39-Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme Standartlar› ile
TFRS:7-Finansal Araçlar: Aç›klamalar standartlar›nda yer alan düzenlemeler; gerek s›n›fland›rma gerekse
ölçme aç›s›ndan bu grubun yeniden
düzenlenmesini zorunlu hale getirmiﬂtir.Bu grupta yer alacak hesaplar
aﬂa¤›daki gibi olmal›d›r.
11- F‹NANSAL VARLIKLAR(MENKUL KIYMETLER)
110 GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER
FARKI KÂR VEYA ZARAR
YAZILAN F‹NANSAL VARLIKLAR
111 SATILMAYA HAZIR F‹NANSAL
VARLIKLAR
112 VADEYE KADAR ELDE
TUTULACAK F‹NANSAL VARLIKLAR
113 TÜREV F‹NANSAL VARLIKLAR
118 D‹⁄ER F‹NANSAL VARLIKLAR
119 F‹NANSAL VARLIKLAR
DE⁄ER DÜﬁÜKLÜ⁄Ü KARﬁILI⁄I (-)

Bu hesap grubuna yönelik de¤iﬂiklik
önerileri aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
1- Grubun ismi; “11 F‹NANSAL VARLIKLAR ” olmal›d›r. Grubun tan›m›;
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‘’Bu grup, nakit benzeri yat›r›mlar
olarak tan›mlanan de¤erler d›ﬂ›nda
kalan ve gerçe¤e uygun de¤er fark›
kâr veya zarara yans›t›lan finansal
varl›klar, vadeye kadar elde tutulacak
yat›r›mlar(Vadesi bir y›l›n alt›nda
olan) ve sat›lmaya haz›r finansal varl›klar› kapsar. Bu nitelikteki türev
ürünler de bu grupta yer alan hesaplarda izlenir. Finansal varl›k kapsam›nda olmas›na ra¤men kredi ve alacaklar bu grupta de¤il kendilerine ayr›lan özel gruplarda yer al›r. ” ﬂeklinde olmal›d›r.
2- TMS 32, TMS 39 standartlar› kapsam›nda bu grupta yer alan hesaplar›n
yeniden s›n›fland›r›lmas› ihtiyac› ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu ba¤lamda, ‹lk edinmede gerçe¤e uygun de¤erle kaydedilecek ve daha sonraki de¤erlemelerde
ortaya ç›kan gerçe¤e uygun de¤er
farklar› kâr zarara yans›t›lacak de¤erler olarak nitelenen varl›klar›n izlenmesinde kullan›lacak olan ”Gerçe¤e
Uygun De¤er Fark› Kâr veya Zarar
Yaz›lan Finansal Varl›klar’’ hesab›n›n aç›lmas› gerekir. Bu hesap borsada iﬂlem gören al›m sat›m amaçl›
menkul k›ymetlerin izlenmesinde kullan›l›r. Örne¤in; al›m sat›m amac›yla ›
elde tutulan hisse senetleri bu hesapta
al›nacak ve dönem sonlar›nda borsa
de¤erleri ile de¤erlenerek borsa de¤er
art›ﬂ ve azal›ﬂlar› do¤rudan sonuç hesaplar›nda kâr veya zarar olarak kaydedilecektir.
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3- Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar hesab›; Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr Zarara Yans›t›lan Finansal Varl›k tan›m›na girmeyen ve ihtiyaç duyuldu¤unda, vadeyi beklemeden, paraya çevrilmesi söz konusu olan menkul
k›ymetlerin izlendi¤i hesapt›r. Bu hesapta izlenen menkul k›ymetlerin de¤erlemesinde de borsa fiyat› esas al›n›r. Ancak, de¤erleme art›ﬂlar› veya
azal›ﬂlar› kâr veya zarara de¤il, öz
kaynaklarda bu amaç için aç›lan Finansal Varl›klar De¤erleme Farklar› hesab›nda izlenir. Sat›lmaya haz›r bir varl›k elden ç›kar›ld›¤›nda Finansal Varl›klar De¤erleme Farklar›
hesab›nda tutulan tutarlar ilgili kâr veya zarar hesab›na aktar›l›r.
De¤er düﬂüklü¤ünün sürekli hale geldi¤ine iliﬂkin nesnel göstergelerin ortaya ç›kmas› halinde, sat›lmaya haz›r
varl›¤›n aktiften ç›kmas› beklenmeden olumsuz farklar tutulduklar› Finansal Varl›klar De¤erleme Farklar›
hesab›ndan sonuç hesaplar›na aktar›l›r.
4- Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Finansal Varl›klar hesab›; vadeye
kadar elde tutma niyeti ile edinilen
menkul k›ymetlerin izlenmesinde kullan›l›r. Vadeye kadar elde tutulacak
menkul k›ymetler etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmiﬂ tutarlar› ile
gösterilir. E¤er iskonto edilmiﬂ tutarlar› ile kaydedilmiﬂ varl›klarda de¤er
düﬂüklü¤ü oldu¤una iliﬂkin bir gösterge varsa zarar›n hesap edilerek bu tutar için karﬂ›l›k ayr›l›r.
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5- Türev Finansal Varl›klar hesab›
ise standartlar›n bilançoda izlenmesini gerekli gördü¤ü türev ürünlerin izlenmesinde kullan›l›r.
6- Di¤er Finansal Varl›klar hesab›
ise, kendisine özgü hesap bulunmayan finansal varl›klar›n izlenmesinde
kullan›l›r.
7- Finansal Varl›klar De¤er Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤› (-) Finansal varl›klarda
meydana gelen de¤er düﬂüklü¤ü için
ayr›lan karﬂ›l›klar›n izlendi¤i hesapt›r.
2.2.3 Ticari Alacaklar Grubuna
‹liﬂkin Öneriler
Bu grubun aﬂa¤›daki ﬂekilde oluﬂturulmas› önerilmektedir.
12 - T‹CAR‹ ALACAKLAR
(ESAS FAAL‹YETLERDEN
ALACAKLAR)
120 ALICILAR
121 ALACAK SENETLER‹
122 ALINAN ‹LER‹ TAR‹HL‹ ÇEKLER
123 KRED‹ KARTLARINDAN
ALACAKLAR
126 D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ T‹CAR‹
ALACAKLAR
127 T‹CAR‹ ALACAKLAR
REESKONTU (veya ERTELENM‹ﬁ
FA‹Z GEL‹RLER‹) (–)
128 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
KARﬁILI⁄I (–)
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Bu grubu oluﬂturan hesaplara iliﬂkin
de¤iﬂiklik ve öneriler aﬂa¤›daki gibidir:
1. Ticari Alacaklar grubunun tan›m›n›n netleﬂtirilmesi uygun olur. Halen
grubun kapsam›n›n belirlenmesinde
ay›r›c› özellik olarak kullan›lan “iﬂletmenin ticari iliﬂkisi nedeniyle ortaya
ç›kan” alacak ölçütü belirsizlik taﬂ›maktad›r. Bu nedenle, grubun kapsam›n› belirleyen 1. paragraf›;
“‹ﬂletmenin esas faaliyet konusunu
oluﬂturan sat›ﬂlar nedeniyle ortaya ç›kan vadesiz ve en çok bir y›l vadeli
senetli ve senetsiz alacaklar bu gruptaki hesaplarda izlenir. ‹ﬂletmenin ana
kuruluﬂ, iﬂtirak ve ba¤l› ortakl›klar›na
yapt›¤› as›l faaliyet konusunu oluﬂturan mal ve hizmet sat›ﬂ›ndan do¤ma
senetli ve senetsiz alacaklar› da ticari
alacak olarak de¤erlendirilir ve bu
gruptaki hesaplarda izlenir. Bu grupta
aﬂa¤›daki hesaplar yer al›r.” ﬂeklinde
de¤iﬂtirilmelidir.
2. Ticari Alacaklar grubundan ‘’ 126
Verilen Depozito ve Teminatlar’’ hesab›n›n ç›kart›lmas› uygun olur. Verilen depozito ve teminatlar sat›ﬂ iﬂleminden do¤mad›¤› için ticari alacak
tan›m›na uymamaktad›r. Bilindi¤i üzere
finansal tablo analizinde kullan›lan ticari alacaklar devir h›z›n› gösteren
fonksiyonun iki de¤iﬂkeninden biri
kredili net sat›ﬂlar, di¤eri ortalama ticari alacakt›r. Sat›ﬂla ilgisiz bir tutar›n
sat›ﬂ tutar› gibi fonksiyona dahil edilHakemli Yaz›lar
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mesi uygun olmamakta, analizlerde
bu tutar›n toplamdan indirilmesi gibi
gereksiz bir iﬂlem yap›lmas›na neden
olmaktad›r. Bu konuda önerimiz, ‘’Verilen Depozito ve Teminatlar’’ hesab›n›n
bu gruptan ç›kart›larak 14. grup olarak
yeniden s›n›fland›rd›¤›m›z di¤er alacaklar grubunda 142 no.lu hesapta izlenmesidir.
3. Al›nan ‹leri Tarihli Çekler hesab›n›n ticari alacaklar aras›nda ayr› bir
hesap olarak aç›lmas› uygun olacakt›r. Esasen birçok ﬂirket, sat›ﬂlardan
al›nan ileri tarihli çekleri ticari alacak
olarak de¤erlendirilmekte, ancak bu
konuya özel bir hesap açmak yerine
Alacak Senetleri hesab›nda izlemeyi
tercih etmektedir. Bu nitelikteki çekler için, yeni s›n›fland›rma ile boﬂalan koddan yararlan›larak, “122 Al›nan ‹leri Tarihli Çekler” ﬂeklinde ayr›
bir hesap oluﬂturulmas› yararl› olacakt›r.
4. Ticari Alacaklar grubunda kredi
kartlar›ndan do¤ma alacaklar›n izlenmesini sa¤lamak üzere Kredi Kartlar›ndan Alacaklar isimli özel bir hesap aç›lmas› uygun olacakt›r.Kredi
kart›na dayal› sat›ﬂlarda ortaya ç›kan
alacaklardan istendi¤i anda tahsil edilebilir nitelikte olanlar (bunlar haz›r
de¤er bölümündeki hesaplarda izlenmelidir) d›ﬂ›nda kalanlar›n izlenmesi
için ticari alacaklar grubunda bir hesap bulunmas›, bu tür alacaklar›n bir
çok iﬂletme için önemli tutarlara ulaﬂmas› nedeniyle zorunlu hale gelmiﬂ
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bulunmaktad›r. Bu nedenle, kredi kart›na dayal› sat›ﬂlardan do¤ma alacaklar›
izlemek üzere Ticari Alacaklar grubunda bir hesab›n aç›lmas› yararl› olacakt›r.
5. Ticari Alacak Senetlerini bilanço günündeki de¤erine indirgemekte olan 122
Alacak Senetleri Reeskontu hesab›n›n kald›r›lmas› ve grubun sonuna Ticari
Alacaklar Reeskontu(Ertelenmiﬂ Gelirler) (-)baﬂl›¤› alt›nda yeni bir hesap aç›lmas› uygun olacakt›r.
TMS:18- Has›lat Standard›’na göre (m.11) has›lat, sat›lan mal veya hizmet karﬂ›l›¤›nda al›nacak bedelin gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçülece¤inden vade farklar› sat›ﬂ has›lat› içinde yer almayacakt›r. Buna göre sat›ﬂ aﬂamas›nda gelir yaz›lmayan tutar›n dönem sonlar›nda da reeskont yolu ile düzeltilmesine gerek
kalmayacakt›r. Çünkü, 15 Kas›m günü peﬂin sat›ﬂ bedeli 100.000 TL olan bir
mamul 61 gün vadeli bir senet karﬂ›l›¤›nda 102.005 TL.ye sat›lm›ﬂsa(KDV ihmal edilecektir) standarda göre aﬂa¤›daki gibi kaydedilecektir.
____________________ 15/11 ____________________
121 ALACAK SENETLER‹
102.005
600 YURT‹Ç‹ SATIﬁLAR
100.000
642 FA‹Z GEL‹RLER‹ (*)
493
127 T‹CAR‹ ALACAKLAR REESKONTU
(ERTELENM‹ﬁ GEL‹RLER )
1.512
Kas›m ay›na iliﬂkin faiz geliri 2.005/61x15 = 493
Aral›k – Ocak ay›na iliﬂkin gelir 2.005-493 = 1.512
____________________
_____________________
Kolay izlenebilmesi için yukar›da ayl›k dönemlere gün baz›nda bir bölümleme yap›lm›ﬂt›r. Daha hassas bir hesaplama için dönem baﬂ› – dönem sonu peﬂin de¤er fark› al›nmal›d›r.
Aral›k ay› sonunda bir ayl›k faiz gelirlere aﬂa¤›daki gibi bir kay›tla aktar›lacakt›r.
____________________ 31/12 ____________________
127 T‹CAR‹ ALACAKLAR REESKONTU
(ERTELENM‹ﬁ GEL‹RLER
1.019
642 FA‹Z GEL‹RLER‹
1.019
Aral›k ay›na iliﬂkin faiz geliri 2.005/61x31= 1.019
_____________________
____________________
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Buna göre, baﬂka ticari alacak olmad›¤› varsay›m›na göre Ticari Alacaklar grubu bilançoda aﬂa¤›daki gibi sergilenecektir.
…………
…./…/ Dönemi
B‹LANÇOSU
Varl›klar
Kaynaklar
…………
……….
…………
………
T‹CAR‹ ALACAKLAR
101.512
Alacak Senetleri
102.005
Tic. Alacaklar Reeskontu
(Ertelenmiﬂ Gelirler)
(493)
‹zleyen dönemde senet tutar› tahsil edildi¤inde (örne¤in borçlu, senet tutar›n›
iﬂletmenin banka hesab›na yat›rmas› halinde) aﬂa¤›daki gibi bir muhasebe iﬂlemiyle senet kay›tlardan ç›kart›l›rken Ticari Alacaklar Reeskontu (Ertelenmiﬂ
Gelirler) hesab› da kapanacakt›r.
____________________ 16/01 ____________________
102 BANKALAR
100.000
127 T‹CAR‹ ALACAKLAR REESKONTU
(ERTELENM‹ﬁ GEL‹RLER)
493
121 ALACAK SENETLER‹
100.000
642 FA‹Z GEL‹RLER‹
493
Ocak ay›na iliﬂkin faiz geliri 2.005/61x15= 493
_____________________
____________________
Mevcut reeskont uygulamas›; elektronik bilgi iﬂlem imkanlar›n›n böylesi geliﬂmedi¤i dönemlerde uygulamada kolayl›k sa¤lamaya yönelik olarak geliﬂtirilmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›mda; gelecekte do¤acak gelir karﬂ›l›¤›nda nakden veya hesaben yap›lan tahsilat›n tamam›n›n gelir hesab›na al›nmaktad›r. Dönem sonunda ise gerçekleﬂmeyen geli, reeskont iﬂlemine tabi tutulmaktad›r. ‹zleyen
dönemin baﬂ›nda reeskont iﬂlemi iptal edildi¤inden yeni raporlama döneminin
sonuna kadar bu iﬂlemle ilgilenilmemesi uygulamada büyük kolayl›k sa¤lam›ﬂt›r. Bu uygulamada senet tahsil edildi¤inde (tahsil edilen tutardan bu döneme düﬂen gelir dönemin baﬂ›nda toptan gelir hesab›na al›nd›¤›ndan ) herhangi
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bir kay›t yapmaya gerek kalmamaktad›r.
Ancak günümüzün imkânlar› göz
önünde tutuldu¤unda pratik nedenlerle iﬂlemin özüne uymayan uygulamalar yap›lmas›na gerek bulunmamaktad›r. Standart, vade farklar›n›n sat›ﬂ has›lat› içinde raporlanmas›n› da istemedi¤inden, vadeli sat›ﬂlarda, sat›ﬂ›n yap›ld›¤› tarihte bu tutarlar›n ‘’Ertelenmiﬂ Gelirler’’veya alaca¤›n tutar›n›
gerçe¤e uygun de¤ere indirgedi¤i için
eski uygulamada kullan›ld›¤› gibi
‘’Alacaklar Reeskontu’’ ad›yla tan›mlad›¤›m›z hesaba kay›t yap›lmas› uygun olacakt›r. Faiz gelirleri süre geçtikçe tahakkuk etti¤inden, her dönemin geliri bu hesaptan faiz gelirleri
hesab›na aktar›lacakt›r. Bu uygulamada; dönem sonlar›nda alacaklar›n tasarruf de¤erine göre yani gerçe¤e uygun de¤erine göre de¤erlenmesi için
ayr›ca bir iﬂlem yap›lmas›na gerek
kalmayacakt›r. Zira, Ticari Alacaklar
Reeskontu hesab›n›n kalan› esasen
gelecek döneme ait gelirleri ifade etmektedir.
Bu amaçla; 127 Ticari Alacaklar Reeskontu (Ertelenmiﬂ Gelirler) hesab›
oluﬂturulabilir(Baz› hesaplar›n tan›mlar›, örnek olmas› amac›yla veya özellikleri dolay›s›yla verilmiﬂtir).
“127 T‹CAR‹ ALACAKLAR REESKONTU’’ hesab›n›n niteli¤i aﬂa¤›daki gibi tan›mlanabilir:
“Ticari alacaklar grubunda yer alan
Kas›m - Aral›k
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senetli veya senetsiz alacaklara dahil
edilmiﬂ olup da gelir yaz›lmas› gelecek aylara ertelenmiﬂ bulunan tutarlar›n izlendi¤i hesapt›r. Bu hesaptaki tutar ticari alacaklar› dönem sonu itibariyle gerçe¤e uygun de¤ere indirger”
Hesab›n. ‹ﬂleyiﬂi ise aﬂa¤›daki gibi
düzenlenebilir:
‘’Kredili sat›ﬂ nedeniyle ortaya ç›kan
gelecek aylara ait vade farklar;, sat›ﬂ›n
yap›lmas› aﬂamas›nda bu hesaba alacak, ilgili dönemlerde o döneme düﬂen tutar›n 642 Faiz Gelirleri hesab›na
aktar›lmas›nda ise borç yaz›l›r. Alaca¤›n de¤ersiz alacak haline gelmesi durumunda bu hesaptaki tutar alacak tutar›ndan indirilir kalan tutar zarar yaz›l›r.”
6. Ticari Alacaklar grubunda yer alan
“124 KAZANILMAMIﬁ F‹NANSAL
K‹RALAMA GEL‹RLER‹ (-) hesab›n›n kald›r›lmas› gerekir.
Finansal kiralama iﬂlemi, sadece Finansal Kiralama ﬁirketleri taraf›ndan
yap›lmaktad›r. Söz konusu ﬂirketler
de Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun tebli¤i ile yürürlü¤e
konulan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ﬁirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Plan›” n›
uygulamak durumundad›rlar. Finansal kiralama ﬂirketleri d›ﬂ›nda kalan
iﬂletmelerin finansal kiralama yapmas› ve bu nedenle de Tekdüzen Hesap
Plan›’ndaki 124 no.lu hesab› kullanmas› söz konusu olmad›¤›ndan 124
no.lu hesap gereksiz hale gelmiﬂtir.
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Bu konudaki önerimiz; Finansal kiralama ﬂirketlerinin d›ﬂ›nda kalan iﬂletmelerin kullanmas› söz konusu olmad›¤›ndan gereksiz hale gelen “124
KAZANILMAMIﬁ F‹NANSAL K‹RALAMA GEL‹RLER‹ (-)” hesab›n›n hesap plan›ndan ç›kar›lmas› ve bu
kod numaras›n›n iﬂletmelerin di¤er ihtiyaçlar› için kullan›lmasa uygun olacakt›r.
7. Hesap plan›ndaki 128 ﬁüpheli Ticari Alacaklar hesab›n›n tan›m›n›n de¤iﬂtirilmesi uygun olur. Hesap plan›ndaki ﬂüpheli alacak tan›m› Vergi Usul
Kanununun önceki düzenlemesini
yans›tmaktad›r. Kald› ki hesap tan›m›n›n muhasebe ilkeleri yerine yasal
düzenlemeye göre yap›lmas› zaten
uygun de¤ildir. Bu nedenle , 128 ﬁüpheli Ticari Alacaklar hesab›n›n tan›m›; “Tahsil edilece¤i konusunda ciddi
ﬂüpheler bulunan alacaklar bu hesapta
izlenir.” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmelidir.
8. Hesap plan›ndaki 129 ﬁüpheli Ticari Alacaklar Karﬂ›l›¤› hesab›n›n iﬂleyiﬂine iliﬂkin ikinci paragraf›n da aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmesi yararl›
olacakt›r. Çünkü, hesab›n iﬂleyiﬂine
iliﬂkin aç›klaman›n ikinci paragraf›n›
oluﬂturan “Gerçekleﬂen zarar›n ayr›lan karﬂ›lardan fazla olmas› halinde,
ayr›lan karﬂ›l›k kadar bu hesaba borç,
zarar fazlas› ise 681 Önceki Dönem
Gider ve Zararlar hesab›na borç, tahsil edilemeyen tutar ilgili alacak hesab›na alacak kaydolunur.” ﬂeklindeki
ifade hesap plan›n›n esas›na ayk›r›d›r.
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Karﬂ›l›k miktar›n› aﬂan zarar bu dönemde ortaya ç›kt›¤›na göre bu dönemin zarar› say›l›p buna göre rapor
edilmelidir. Aç›klamadaki gibi bir anlay›ﬂ, zarar›n karﬂ›l›¤›n alt›nda kalmas› durumunda da iptal edilen karﬂ›l›¤›n, önceki y›lda zarar yaz›lm›ﬂ olmas› nedeniyle, “671 Önceki Dönem
Gelir Kârlar› hesab›na alacak yaz›lmas› önerisine götürür. Ayr›ca TMS
ola¤anüstü gelir ve gider ay›r›m›na
kald›rm›ﬂ olup bu durumlar için hesap plan›nda ayr› bir bölüm oluﬂturmas› gereksiz hale gelmiﬂtir.
Bu nedenle önerimiz; 129 ﬁüpheli Ticari Alacaklar Karﬂ›l›¤› hesab›n›n iﬂleyiﬂine iliﬂkin ikinci paragraf› ; “Gerçekleﬂen zarar›n ayr›lan karﬂ›lardan
fazla olmas› halinde; 128 ﬁüpheli Ticari Alacaklar” hesab› alacakland›r›l›rken, zarara mahsup edilen karﬂ›l›k
bu hesaba, karﬂ›l›¤› aﬂan zarar ise
659Di¤er Ola¤an Gider ve Zararlar
hesab›na borç yaz›l›r.” ﬂeklinde olmal›d›r.
2.2.4. ‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar
ve Di¤er Alacaklar Gruplar›na iliﬂkin
Öneriler
Halen “13Di¤er Alacaklar’’ grubunun
kapsam› incelendi¤inde, bu grupta yer
alan hesaplar›n büyük bir k›sm›n›n
daha ziyade iliﬂkili taraf konumunda
oldu¤u görülmektedir. “TMS 24 ‹liﬂkili Taraf Aç›klamalar›’’standard›na
göre iliﬂkili taraf konumunda olanlara
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ait alacak ve borçlar›n bilanço içeri¤inde veya dipnotlarda aç›kça görülecek ﬂekilde ayr› olarak raporlanmas›
istendi¤inden bu grubun bilançoda
ayr› grup olarak raporlanmas›n›n ﬂeffafl›¤› art›raca¤› düﬂünülmüﬂtür. Hesap plan›ndaki boﬂ gruplar da dikkate
al›nd›¤›nda 13 grubunun ‹liﬂkili Taraflardan alacaklara, 14 grubun da Di¤er Alacaklara tahsisi önerilmiﬂtir.
Buna göre gruplardaki hesaplar aﬂa¤›daki biçimde oluﬂturulabilir.
13 ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN
ALACAKLAR
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132 ‹ﬁT‹RAKLERDEN ALACAKLAR
133 BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN
ALACAKLAR
134 ‹ﬁ ORTAKLIKLARINDAN
ALACAKLAR
135 K‹L‹T PERSONELDEN
ALACAKLAR
136 D‹⁄ER ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN
ALACAKLAR
137 ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN
ALACAKLAR REESKONTU(-)
138 ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN
ﬁÜPHEL‹ ALACAKLAR
139 ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN
ﬁÜPHEL‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I(-)
14 D‹⁄ER ALACAKLAR
140
141
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142 VER‹LEN DEPOZ‹TO VE
TEM‹NATLAR
143 D‹⁄ER PERSONELDEN
ALACAKLAR
144 VERG‹ ‹DARES‹NDEN
ALACAKLAR
145 K ‹RACILARDAN ALACAKLAR
146 D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ ALACAKLAR
147 D‹⁄ER ALACAKLAR
REESKONTU (-)
148 D‹⁄ER ﬁÜPHEL‹ ALACAKLAR
149 D‹⁄ER ﬁÜPHEL‹ ALACAKLAR
KARﬁILI⁄I (-)

13. ve 14. hesap gruplar›na iliﬂkin
öneriler aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
1- ‹ﬂletmenin esas faaliyet konusu d›ﬂ›ndaki iﬂlemleri dolay›s›yla ortaya ç›kan, di¤er bir deyiﬂle mal ve hizmet
sat›ﬂlar›ndan kaynaklanmayan ve en
çok bir y›l içinde tahsil edilmesi düﬂünülen iliﬂkili taraflardan olan senetli,
senetsiz alacaklar ‹liﬂkili taraflardan
alacaklar grubunda yer al›r.
Bu grupta yer alan ortaklardan , iﬂtiraklerden, ba¤l› ortaklardan, iﬂ ortakl›klar›ndan olan alacaklar ve üst kademe yöneticilerden (kilit personelden
ve ailelerinden) olan alacaklar iliﬂkili
taraftan olan alacaklard›r. Mal ve hizmet sat›ﬂ›ndan ortaya ç›kan ticari alacaklar iliﬂkili taraflardan olsa dahi; ticari alacaklar›n bütün olarak görülmesini sa¤lamak amac›yla; bu grupta
de¤il ticari alacaklar grubunda muha-
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sebeleﬂtirilir(‹liﬂkili taraflardan olan
alacaklar›n bütünü, dip notlarda ticari
alacaklardaki tutarlar ile bu gruptaki
alacaklar birleﬂtirilmek suretiyle gösterilir).
2- ‹liﬂkili taraf d›ﬂ›nda kalan kiﬂi ve
kuruluﬂlardan olan ticari alacaklar d›ﬂ›ndaki alacaklar
“14-Di¤er Alacaklar’’ grubunda izlenir.Verilen Depozito ve Teminatlar,
Vergi Dairelerinden Alacaklar,Kilit
personel d›ﬂ›ndaki personelden olan
alacaklar gibi alacaklar bu gruptaki
hesaplarda izlenir. .
3- Bu gruplarda da Alacak reeskontu ›
ve ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› hesaplar›
buluncakt›r.
2.2.5 Stoklar Grubuna ‹liﬂkin Öneriler
TMS 2 Stoklar standart hükümleri
kapsam›nda bu gruba iki hesap daha
aç›lmas› uygun bulunmuﬂtur. Stoklar
standard› hizmet maliyetlerinin de
stoklar aras›nda raporlanmas›n› öngördü¤ünden bu grupta söz konusu
hesaplar aç›lm›ﬂt›r. Stoklar grubunda
yer alacak hesaplar aﬂa¤›daki gibidir:
15 STOKLAR
150 ‹LK MADDE VE MALZEME
151 YARI MAMÜLLER – ÜRET‹M
152 MAMÜLLER
153 T‹CAR‹ MALLAR
154 TAMAMLANMAMIﬁ
H‹ZMET MAL‹YETLER‹
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155 TAMAMLANMIﬁ H‹ZMET
MAL‹YETLER‹
156 YOLDAK‹ STOKLAR
157 D‹⁄ER STOKLAR
158 STOK DE⁄ER DÜﬁÜKLÜ⁄Ü
KARﬁILI⁄I (–)
159 VER‹LEN S‹PAR‹ﬁ AVANSLARI

Stoklar grubuna yönelik önerilerimiz
aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r:
1. Stoklar grubunun kapsam›n›n geniﬂletilmesi gerekir. Gerek TMS:2Stoklar Standard›’ndaki (m.6) tan›mlar maddesinde, gerekse Tekdüzen
Hesap Plan›’n›n stoklar grubunun
kapsam›n›n belirlenmesinde esas olarak stoklanan “maddeler”in göz
önünde tutuldu¤u görülmektedir. Ancak, TMS: 2- Stoklar Standard›’n›n
19. maddesinde “Verilen hizmetle ilgili has›lat›n mali tablolara gelir
olarak yans›t›lamad›¤› durumlarda
ilgili giderler stok hesab›na yans›t›l›r” denmektedir. Bu durumda art›k
stok kavram›; maddeler yan›nda katlan›lm›ﬂ ve henüz gelirle eﬂleﬂtirilecek
aﬂamaya gelmemiﬂ “hizmet” maliyetlerini de kapsamaktad›r. Bu nedenle
Grubun kapsam›n› belirleyen metnin
2. cümlesinden sonra; “Tamamlanm›ﬂ
ancak henüz hizmet olarak sunulmad›¤›ndan geliri fatura edilmemiﬂ hizmetlerle yap›m› devam eden hizmetlere iliﬂkin maliyetler de stok olarak
bu gruptaki hesaplarda izlenir” ﬂeklinde bir cümle eklenmesi uygun olacakt›r.
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2. Stoklar grubunda hizmet stoklar›na
iliﬂkin olarak aﬂa¤›da tan›m› yap›lan
ve iﬂleyiﬂleri aç›klanan 2 yeni hesab›n aç›lmas› uygun olacakt›r.

155 TAMAMLANMIﬁ H‹ZMET
MAL‹YETLER‹

154 TAMAMLANMAMIﬁ H‹ZMET
MAL‹YETLER‹

Bu hesap üretimi tamamlanm›ﬂ ancak
henüz gelir unsurunu do¤uran olay
(çekimi tamamlanm›ﬂ ancak henüz
sat›lmam›ﬂ veya gösterime girmemiﬂ
olan bir televizyon program› gibi)
gerçekleﬂmemiﬂ hizmetler için katlan›lm›ﬂ maliyetlerin izlenmesinde kullan›l›r.

a.Niteli¤i
Bu hesap, hizmet iﬂletmelerinde sunumu tamamlanmam›ﬂ hizmetlerin üretimi için o ana kadar yap›lan harcamalar›n izlenmesinde kullan›l›r.
Esas olarak bu hesapta tamamlanmam›ﬂ proje ve program yap›mlar› ile ilgili maliyetler izlenir. Özellikle; televizyon program› haz›rlayan , yaz›l›m
iﬂi yapan, mühendislik hizmeti sunan
iﬂletmelerde kapanan faaliyet döneminde sonuçland›r›lmam›ﬂ hizmetler
için katlan›lan maliyetler bu hesaba
al›narak izlenir.
b.‹ﬂleyiﬂi
740 Hizmet Üretim Maliyeti hesab›nda toplanan giderler, dönem sonlar›nda hizmet henüz tamamlanmam›ﬂsa
741 Hizmet Üretim Maliyeti Yans›tma hesab› arac›l›¤› ile bu hesaba borç
yaz›l›r. Bu hesaba al›nan maliyet, hizmet daha sonra tamamland›¤›nda bu
hesaba alacak , 622 Sat›lan Hizmet
Maliyetleri hesab›na borç yaz›l›r. Hizmet tamamland›ktan sonra gelirle eﬂleﬂmesinin gelecekte gerçekleﬂecek
olmas› durumunda ise maliyet bu hesab›n alaca¤› karﬂ›l›¤›nda 155 Tamamlanm›ﬂ Hizmet Maliyetleri hesab›na aktar›l›r.
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a.Niteli¤i

b.‹ﬂleyiﬂi
740 Hizmet Üretim Maliyeti hesab›nda toplanan giderler, dönem sonlar›nda hizmet tamamlanm›ﬂ ancak gelir
unsurunu do¤uran olay gerçekleﬂmemiﬂse;741 Hizmet Üretim Maliyeti
Yans›tma hesab› arac›l›¤› ile bu hesaba borç yaz›l›r. Önceki dönemde baﬂlay›p da bu dönem içinde tamamlanan
ancak gelir unsurunu do¤uran olay
gerçekleﬂmemiﬂ hizmetlerin maliyetleri de tamamlamay› takiben söz konusu hesaptan bu hesaba aktar›l›r.
Bir hizmete iliﬂkin gelir do¤du¤unda
bu hesaba al›nm›ﬂ olan maliyetin , tamam› ya da faydas› tükenen k›sm› bu
hesab›n alaca¤› karﬂ›l›¤›nda 622 Sat›lan Hizmet Maliyetleri hesab›na borç
yaz›l›r.
Bu hesaba al›nan bir hizmetin daha
sonra de¤ersiz hale gelmesi durumunda bu hesaptaki maliyet zarar yaz›l›r. “
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3- Mülkiyeti iﬂletmeye geçmiﬂ olmas›na ra¤men henüz fiilen iﬂletme ambarlar›na girmemiﬂ bulunan stoklar›n
ilgili stok hesab› tali hesaplar›nda
gösterilmesinin, stok kalemlerinin bütünlü¤ü aç›s›ndan, uygun olaca¤› düﬂünülmektedir. Ancak bu tür stoklar›n
muhasebe d›ﬂ› envanterde iﬂletme taraf›ndan say›ma tabi tutulamamas›
özelli¤i nedeniyle ayr› bir hesapta izlenmesi de düﬂünülmekte, iﬂletmeler
taraf›ndan ikinci biçimdeki uygulama
tercih edilmektedir. Uygulamay› bu
ﬂekilde yapmay› tercih edecek iﬂletmeler taraf›ndan kullan›lmak üzere
yoldaki stoklar için “156 YOLDAK‹
STOKLAR” ad› alt›nda ayr› bir hesap aç›lmas› uygun olacakt›r.
4- 158 Stok De¤er Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤› hesab›n›n “iﬂleyiﬂi” k›sm›nda de¤iﬂiklik yap›lmas› gerekir. TMS:2-Stoklar Standard›(m.34); daha önce karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂ bulunan bir stokun net
gerçekleﬂebilir de¤erinin daha sonra
yükselmesi dolay›s›yla iptal edilen
stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›k tutar›n›n iptalin gerçekleﬂti¤i dönemin sat›ﬂ
maliyetini azaltacak ﬂekilde muhasebeleﬂtirilmesini istemektedir. Karﬂ›l›k
giderinin de de¤er azalmas›n›n oldu¤u
dönemin sat›ﬂ maliyetini art›r›c› biçimde muhasebeleﬂtirilmesi gere¤i bu
aç›klaman›n do¤al sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Standart hükmünün uygulanabilmesi
için 158 Stok De¤er Düﬂüklü¤ü Kar-
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ﬂ›l›¤› hesab›n›n iﬂleyiﬂi aﬂa¤›daki gibi
düzenlenmelidir.
“b.‹ﬂleyiﬂi
Stoklarda de¤er düﬂüklü¤ü tespit edildi¤inde “627 Stok De¤er Düﬂüklü¤ü
Karﬂ›l›k Gideri” hesab›n›n borcu karﬂ›l›¤›nda bu hesaba alacak kaydedilir.
Karﬂ›l›k ayr›lan stok kaleminin sat›lmas› ya da iﬂletme içinde kullan›lmas› halinde; daha önce ayr›lm›ﬂ bulanan karﬂ›l›k, stokun kay›tl› de¤erine
mahsup edilir, kullan›lmayan karﬂ›l›k
ise bu hesab›n borcuna karﬂ›l›k “628
Stok De¤er Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›k ‹ptalleri” hesab›na alacak yaz›l›r.’’ﬂeklinde de¤iﬂtirilmelidir.
2.2.6. Canl› Varl›klar ‹çin
Oluﬂturulacak Gruba ‹liﬂkin Öneriler
TMS: 41- Tar›msal Faaliyetler Standard›’n›n uygulanmas›n› kolaylaﬂt›rmak amac›yla Tekdüzen Hesap Plan›’nda canl› varl›klar için bir grup
oluﬂturulmas› gerekmektedir. Canl›
varl›klar; de¤iﬂim kapasitesine sahip,
de¤iﬂimleri yönetilebilen ve ölçülebilen varl›klard›r. Bu varl›klar, bir süre elde tutulup daha sonra de¤erlendirilmeleri aç›s›ndan stoklara benzemekle birlikte; elde tutuldu¤u süre içinde
de¤iﬂime u¤rama özelli¤i nedeniyle
stoklardan ayr›l›r. Bu nedenle önerimiz
Tekdüzen Hesap Plan›’n›n boﬂ bulunan
16. kodu kullan›larak bir hesap grubu
oluﬂturulmas›d›r.Bu grupta yer alacak
hesaplar aﬂa¤›daki gibi olmal›d›r:

Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

46 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

16- CANLI VARLIKLAR (B‹YOLOJ‹K
VARLIKLAR)
160 TARLA B‹TK‹LER‹
161 BAHÇE B‹TK‹LER‹
162 CANLI KÜMES HAYVANLARI
163 CANLI SU HAYVANLARI
164 CANLI BÜYÜKBAﬁ HAYVANLAR
165 CANLI KÜÇÜKBAﬁ HAYVANLAR
168 D‹⁄ER CANLI VARLIKLAR
169 CANLI VARLIKLAR DE⁄ER
DÜﬁÜKLÜ⁄Ü KARﬁILI⁄I

Bu gruba iliﬂkin öneriler aﬂa¤›daki
gibidir:
1- Hesap grubu aﬂa¤›daki gibi tan›mlanmal›d›r;
“Bu grup, iﬂletmenin satmak veya iﬂletmede kullanmak amac›yla edindi¤i
canl› varl›klardan oluﬂur. Bu grupta
aç›lacak hesaplarda en çok bir y›l
içinde sat›lacak veya “canl› olma” niteli¤ini kaybedecek” varl›klar izlenir.
Canl› hayvanlardan hasad› yap›lan
ürünler ile yaﬂam› sona erdirilen di¤er
canl› varl›klar bu gruptaki de¤il, 15
Stoklar grubundaki hesaplara al›narak
izlenir.”
2- Bu gruptaki hesaplar aﬂa¤›daki gibi
düzenlenmelidir(makalenin belirli hacimde kalmas› için örnek olarak önerilen ilk hesab›n niteli¤i ve iﬂleyiﬂi
öneri olarak sunulmuﬂtur).
“ 160 TARLA B‹TK‹LER‹
a. Niteli¤i
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Bu¤day, arpa, mercimek, vb. gibi tek
y›ll›k bitkilerin izlendi¤i hesapt›r.
b. ‹ﬂleyiﬂi
Tarla bitkileri için yap›lan; tohum,
gübre vb. harcamalar bu hesaba borç
yaz›l›r. Tarla bitkilerinin k›smen veya
tamamen yetiﬂmiﬂ olarak tarlada sat›n
al›nmas›nda ödenen bedeller de bu
hesab›n borcuna yaz›l›r, Hasad› yap›lan ürünlerin stoka al›nmas›nda; 152
Mamuller hesab›n›n, hasad› yap›lmadan tarlada sat›lmas›nda ise 620 Sat›lan Mamuller Maliyeti hesab›n›n borcuna karﬂ›l›k bu hesaba alacak yaz›l›r.
De¤erlemede de¤er art›ﬂlar›, 606
CANLI VARLIK DE⁄ERLEME
FARKLARI hesab›n›n borcuna, de¤er
azal›ﬂlar› ise alaca¤›na yaz›l›r.“
3- Bu gruptaki hesaplarda izlenen varl›klardaki de¤er düﬂüklüklerini izlemek üzere aﬂa¤›daki ﬂekilde bir karﬂ›l›k hesab› oluﬂturulmal›d›r.
169 CANLI VARLIK DE⁄ER DÜﬁÜKLÜ⁄Ü KARﬁILI⁄I ( - )
a. Niteli¤i
Bu hesap, canl› varl›klar›n de¤erlerinde önemli azal›ﬂlar›n olmas› durumunda ayr›lan de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›klar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
b.‹ﬂleyiﬂi
Canl› varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü
tespit edildi¤inde 654 Karﬂ›l›k giderleri hesab›n›n borcu karﬂ›l›¤›nda bu
hesaba alacak yaz›l›r. Karﬂ›l›k ayr›lan
canl› varl›¤›n stoklara al›nmas› halin-
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de karﬂ›l›k da 158 STOK DE⁄ER
DÜﬁÜKLÜ⁄Ü KARﬁILI⁄I hesab›na
aktar›l›r. Canl› varl›¤›n bu niteli¤ini
kaybetmesi halinde mevcut karﬂ›l›k
canl› varl›¤›n maliyetine mahsup edilir. “
2.2.7. Y›llara Yayg›n ‹nﬂaat Ve
Onar›m Maliyetleri Grubuna ‹liﬂkin
Öneriler
TMS:11- ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Standard› uyar›nca gruba yeni hesaplar›n
eklenmesi ve grupta yer alan hesaplar›n iﬂleyiﬂlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Bu grupta yer alacak
hesaplar aﬂa¤›daki gibi olmal›d›r:
17 ‹NﬁAAT SÖZLEﬁMELER‹NE ‹L‹ﬁK‹N
VARLIKLAR
174 ÖNCEDEN YAPILAN ‹ﬁLER
175 ‹ﬁ SAH‹B‹NE YANSITILACAK
MAL‹YETLER
176 HAKED‹ﬁE BA⁄LANACAK
‹ﬁLER GEL‹R TAHAKKUKLARI
179 TAﬁERONLARA VER‹LEN
AVANSLAR

Bu gruba iliﬂkin de¤iﬂiklik ve öneriler aﬂa¤›daki gibidir:
1- TMS:11- ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Standard›, halen uygulanmakta olan ve
Gelir Vergisi Kanunu’ndaki (m.42)
iﬂin bitimi esas›na dayanan yöntemden farkl› olarak; yap›lan harcamalar›
ve al›nan hak ediﬂ bedellerini iﬂin bitiminden önce de ilgili dönem sonlar›
itibariyle ve sözleﬂme faaliyetlerinin
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tamamlanma düzeylerine göre eﬂleﬂtirilmesini öngörmektedir. Bu nedenle
17. grupta Standarda göre muhasebeleﬂtirmeye olanak tan›yacak yukar›da
s›ralanan yeni hesaplar›n aç›lmas› ve
eski hesaplar›n iptal edilmesi gerekmektedir.
2- TMS:11- ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Standard› kapsam›nda, hesap plan›nda
‘’174 Önceden Yap›lan ‹ﬂler’’hesab›n›n aç›lmas› gerekir. Hesab›n niteli¤i,
iﬂleyiﬂi aﬂa¤›da aç›kland›¤› gibi olmal›d›r:
a. Niteli¤i
Bu hesap, TMS : 11 - ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Standard› kapsam›nda; y›llara
yayg›n inﬂaat ve onar›m iﬂlerinde, cari dönem için de¤il, gelecekte yap›lmak üzere planlanm›ﬂ olmas›na karﬂ›n
cari dönemde yap›lm›ﬂ iﬂlere iliﬂkin
olarak cari dönemde harcanan tutarlar›n izlenmesinde kullan›l›r. Gelecekte
yap›lmas› planlanm›ﬂ olan iﬂlere iliﬂkin ola-rak katlan›lan maliyetler, cari
dönemin sonuç hesaplar›na yans›t›lmaz, bir varl›k olarak muhasebeleﬂtirilir ve müﬂteriden gelecekte istenebilir nitelikteki alaca¤› temsil eder.
TMS 11 ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Standard›na göre; cari dönemde taahhüt edilen inﬂaat sözleﬂmeleri ile ilgili maliyetler aktifleﬂtirilmez ve do¤rudan sonuç hesaplar›na aktar›l›r. Ancak, katlan›lan maliyet; cari dönemin inﬂaat
iﬂleri ile ilgili olmay›p, gelecekte yap›lmas› planlanm›ﬂ inﬂaat iﬂlerine ait-
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se, bu maliyetler, önceden yap›lan maliyetler olarak yap›lmakta olan iﬂ kapsam›nda iﬂlem görür. (TMS 11, m.27).
b. ‹ﬂleyiﬂi
“740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesab›nda izlenen maliyetlerden; cari dönem iﬂlerine ait olmay›p, gelecek y›llarda yap›lmas› gereken iﬂlere iliﬂkin tutarlar,
“741 Hizmet Üretim Maliyeti Yans›tma” hesab› alaca¤› ile bu hesab›n borcuna aktar›l›r.
Ait oldu¤u dönem gelip gelir tahakkuk etti¤inde, söz konusu maliyetler bu hesab›n alaca¤›na, yap›lan iﬂin hizmet maliyeti olarak “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na borç kaydedilir. ‹ﬂ sahibinden bu amaçla al›nan veya al›nacak
hakediﬂ tutarlar› da sat›ﬂlar hesab›na kay›t edilerek gelir oluﬂturulur ve gelir
tablosunda bu maliyetle eﬂleﬂir.
Örnek :
“A” Taahhüt firmas›n›n 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesab›nda cari dönem
içinde biriken maliyet toplam› 800.000 TL.dir. Bu tutar›n 100.000 TL.lik k›sm›n›n gelecek y›llarda yap›lmas›na baﬂlanacak okul inﬂaat iﬂlerine ait oldu¤u
tespit edilmiﬂtir. 700.000 TL.lik k›sm› ise %80 olarak tamamlanan “C” hastahanesi inﬂaat›na aittir.
…/…/…
174 ÖNCEDEN YAPILAN ‹NﬁAAT MAL‹YETLER‹
174.10 Okul ‹nﬂaat›

700.000,00

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹
174.01 C Hastahanesi

100.000,00

100.000,00
700.000,00

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
YANSITMA
/

800.000,00

3- TMS 11 ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Standard› kapsam›nda ,hesap plan›nda ‘175
‹ﬂ Sahibine Yans›t›lacak Maliyetler’’hesab›n›n aç›lmas› gerekir. Hesab›n niteli¤i, iﬂleyiﬂi aﬂa¤›da aç›kland›¤› gibi olmal›d›r.
a. Niteli¤i
Bu hesap; sözleﬂme hükümlerine göre özellikle iﬂ sahibine yans›t›lacak giderlerin izlenmesinde kullan›l›r. Baz› durumlarda iﬂ sahibi, giderlerini kendisi üstlenmek suretiyle, baz› özel iﬂlerin kendi ad›na yap›lmas›n› talep edebilir. Bu
durumda yap›lan harcamalar, inﬂaat maliyetleri kapsam›na al›nmaz, bu hesapta izlenerek iﬂ sahibinden tahsil edilir.
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b. ‹ﬂleyiﬂi
‹ﬂ sahibi ad›na yap›lan ve iﬂ sahibi taraf›ndan karﬂ›lanacak harcamalar yap›ld›kça 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesab›na al›n›r ve “741 H‹ZMET ÜRET‹M
MAL‹YET‹ YANSITMA” hesab› alaca¤› karﬂ›l›¤›nda bu hesaba borç yaz›l›r..
Yap›lan harcama tutarlar›; iﬂ sahibinden tahsil edilince bu hesaba alacak kaydedilir.
Örnek :
Bir kooperatife ait konut ihalelerini alan “B” taahhüt firmas›; dönem içinde konutlar-la ilgili inﬂaat iﬂleri için 900.000 TL, ayr›ca kooperatif ortaklar›n›n birinin talebi ile ilgili olarak, sahibinden bedelini tahsil etmek üzere mutfa¤a özel
teçhizat eklenmesi için 5.000 TL harcam›ﬂt›r. Dönem sonunda “740 Hizmet
Üretim Maliyeti” hesab›nda biriken toplam maliyet 950.000 TL.dir. Bu durumda dönem sonunda yap›lacak kay›t aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
31/12/…
175 ‹ﬁ SAH‹B‹NE YANSITILACAK MAL‹YETLER
622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹

5.000,00
945.000,00

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
YANSITMA HESABI
/

950.000,00

5.000 TL alacak; kooperatif orta¤›ndan tahsil edilmiﬂtir (Banka hesab›na yat›r›lm›ﬂt›r).
…/… /…

102 BANKALAR
175 ‹ﬁ SAH‹B‹NE YANSITILACAK
MAL‹YETLER
/

5.000,00
5.000,00

4- TMS:11-‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Standard› kapsam›nda ,hesap plan›nda ‘’176
Hakediﬂe Ba¤lanacak ‹ﬂler Gelir Tahakkuklar›’’hesab›n›n aç›lmas› uygun olacakt›r.
a. Niteli¤i
Bu hesap; TMS:11 kapsam›nda; tamamlanma düzeyine göre veya maliyet tutar›na eﬂde¤er tutar›n gelirler hesab›na al›nmas› esas›na göre gelir olarak kaydedilen ancak henüz hak ediﬂe ba¤lanmam›ﬂ gelir tahakkuklar›n›n izlenmesinde kullan›l›r.
b. ‹ﬂleyiﬂi
Henüz hakediﬂi düzenlenmemiﬂ olan, ancak sonuç hesaplar›na cari dönem gelirleri olarak kaydedilen tutarlar bu hesaba borç, 60 grubundaki sat›ﬂlar hesab›na ise alacak yaz›l›r. Tahsilat yap›ld›¤›nda bu hesap alacakland›r›l›r.
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Örnek 1:
“A” taahhüt firmas›, “AC” ﬂirketinin merkez binas›n›n inﬂaat ihalesini
6.000.000 TL sözleﬂme bedeli üzerinden kazanm›ﬂt›r. Yap›lan sözleﬂmeye göre inﬂaat›n maliyeti 5.000.000 TL olarak tah-min edilmiﬂtir. Birinci y›lda bu
amaçla 3.500.000 TL harcama yap›lm›ﬂt›r. Dönem içinde al›nan hakediﬂ tutarlar› ise 3.800.000 TL.dir.
740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
740.27 Bina ‹nﬂaat›

351 YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT VE
ONARIM HAKED‹ﬁ BEDELLER‹
351.27 Bina ‹nﬂaat›

-------

-------

3.500.000

3.800.000

- Dönem sonunda TMS : 11 - Standard›na göre yap›lacak kay›t aﬂa¤›daki gibi
olacakt›r.
‹ﬂin tamamlanma düzeyi
Gelir : 6.000.000 x 0.70 = 4.200.000
hak ediﬂe ba¤lanmam›ﬂ iﬂler tutar› : 4.200.000 – 3.800.000 = 400.000 TL
31/12/…
622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹

3.500.000

622.27 Bina ‹nﬂaat›

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
YANSITMA HESABI
…/… /…
351 YIL.YAY. ‹Nﬁ. VE ONARIM HAKED‹ﬁ BEDEL.
176 HAKED‹ﬁE BA⁄LANACAK ‹ﬁLER GEL‹R
TAHAKKUK.
600 YURT ‹Ç‹ SATIﬁLAR
/

3.500.000

3.800.000
400.000
4.200.000

Örnek 2:
“B” taahhüt firmas›; yeni kurulacak olan bir yerleﬂim bölgesindeki sitelerin yap›m›n› üstlenmiﬂtir. Anlaﬂmaya göre ilk iki y›l içinde birinci etap, 3. ve 4. y›llarda da ikinci etap tamamlanacakt›r. Birinci etaptaki site maliyetleri 500.000
TL, gelir ise 650.000 TL olarak tahmin edilmiﬂtir. 3. ve 4. etaptaki sitelerin maliyeti ise 700.000 TL, geliri ise 910.000 TL olarak planlanm›ﬂt›r.
ﬁirket birinci y›l sonunda 300.000 TL.lik maliyeti 1. etap için yapm›ﬂ ve iﬂin
%60’›n› tamamlam›ﬂt›r. Ayr›ca 3. ve 4. etaplar›n da temellerini dökmüﬂ ve bu
amaçla 50.000 TL harcam›ﬂt›r (Vergiler ihmal edilmiﬂtir).
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Dönem sonunda yap›lacak kay›t:
31/12/…
622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YETLER‹

300.000

622.40 1. Etap Site ‹nﬂaat›

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
YANSITMA HESABI
31/12/…
174 ÖNCEDEN YAPILAN ‹NﬁAAT MAL‹YETLER‹
741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ YANS.
31/12/…
176 HAKED‹ﬁE BA⁄LANACAK ‹ﬁLER GEL‹R
TAHAKKULARI
600 YURT ‹Ç‹ SATIﬁLAR

300.000

50.000
50.000
390.000
390.000

6 00.40 1. Etap Site ‹nﬂaat›
650.00 0 x 0,60 = 390.000

/

2.2 8.Di¤er Dönen Varl›klar Grubuna ‹liﬂkin Öneriler
Di¤er Dönen Varl›k grubuna yeni bir hesap eklenmesi uygun olacakt›r.
TFRS:5- Sat›ﬂ Amac›yla Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler Standard›(m.6), bir duran varl›¤›n kullan›m›n›n sürdürülmesinden ziyade sat›ﬂ yoluyla elden ç›kar›lmas›na karar verilmesi durumunda bu varl›¤›n
“sat›ﬂ amac›yla elde tutulan’’ olarak s›n›fland›r›lmas›n› gerektirmektedir. Bu
tan›mlama 294 no.lu hesapta izlenecek maddi duran varl›klardan farkl› özellik
taﬂ›maktad›r. Sözü geçen hesaptaki duran varl›klar hizmetten ç›kar›lm›ﬂ olup
de¤erlendirilmelerini bekleyen varl›klard›r. Bu nedenle duran varl›klarda bedel(294 no.lu hesap) ve birikmiﬂ amortisman(299 no.lu hesap) olarak izlenirler. Sat›ﬂ amaçl› elde tutulan duran varl›k ise sat›larak elden ç›kart›lmas› karar› verilmiﬂ olup 1 y›l içinde nakde çevrilmesi beklenen varl›klard›r. Bu nedenle de dönen varl›klar içinde rapor edilmelidirler. Bu tür varl›klar›n ve nakit giriﬂi sa¤lamas› beklenen durdurulan faaliyetlerin izlenmesi için bir hesaba gereksinim bulunmaktad›r. Bilançoda ayr› bir grup baﬂl›¤› olarak sunulmas› gereken bu hesap, kod numaras› s›n›rl›l›¤› yüzünden di¤er dönen varl›klar grubunun son hesap kodu olarak düﬂünülmüﬂtür. Bu nedenle, bu gruptaki hesap kodlar›nda baz› kayd›rmalar›n yap›lmas› ihtiyac› ortaya ç›kmaktad›r. Grupta yer
alacak hesaplar aﬂa¤›daki gibi oluﬂturulabilir.
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19 D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR
190 DEVREDEN KATMA DE⁄ER
VERG‹S‹
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
192 D‹⁄ER KDV
193 PEﬁ‹N ÖDENEN VERG‹LER
VE FONLAR
194 PERSONEL AVANSLARI
195 ‹ﬁ AVANSLARI
196 D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ DÖNEN
VARLIKLAR
197SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI
198 D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR
KARﬁILI⁄I (–)
199 SATIﬁ AMACIYLA ELDE
TUTULAN DURAN VARLIKLAR
VE DURDURULAN FAAL‹YETLER

Bu gruba yönelik öneriler aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
1- “ 199 SATIﬁ AMACIYLA ELDE
TUTULAN DURAN VARLIKLAR
VE DURDURULAN FAAL‹YETLER’’hesab› aç›lmal›d›r. Hesab›n niteli¤i, ve iﬂleyiﬂi aﬂa¤›da aç›kland›¤›
gibi olmal›d›r.
a.Niteli¤i
Duran varl›klar›n kullan›m›ndan vazgeçilerek sat›lmas›na karar verilmesi,
derhal sat›lacak durumda olmas› ve
sat›ﬂ olas›l›¤›n›n yüksek olmas› durumunda ilgili duran varl›klardan ç›kar›larak net bedellerinin sat›ﬂa kadar izlendi¤i hesapt›r. En çok üç ay içinde
Kas›m - Aral›k
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elden ç›kar›lmak amac›yla edinilmiﬂ
olan ve bir y›l içinde elden ç›kar›lmas› mümkün olan duran varl›klar da bu
hesaba al›n›r. Nakit giriﬂi sa¤lamas›
beklenen durdurulan faaliyetler de bu
hesapta izlenir. Sat›labilecek duruma
gelmesi için bir k›s›m iﬂlemlerin yap›lmas› gereken duran varl›klar ile sat›labilme imkanlar› araﬂt›r›lacak duran
varl›klar bu hesaba al›nmaz.
b.‹ﬂleyiﬂi
Mevcut duran varl›klardan “sat›ﬂ
amac›yla elde tutulan varl›k” olarak
s›n›fland›r›lanlar bulunduklar› hesaplardan ç›kar›ld›klar›nda kay›tl› de¤eri
veya gerçe¤e uygun de¤erinden düﬂük olanla bu hesaba al›n›r. Edinme
aﬂamas›nda bu niteli¤i taﬂ›yan duran
varl›klar da edinildiklerinde maliyet
bedelleri üzerinden do¤rudan bu hesaba al›n›r. Söz konusu varl›klar sat›ld›klar›nda veya de¤ersiz olduklar› kesinleﬂti¤inde ya da sat›lma olana¤› ortadan kalkt›¤› için maddi duran varl›k
grubuna aktar›ld›¤›nda bu hesaba alacak yaz›l›r..”
2- Di¤er Dönen Varl›klar Karﬂ›l›¤›
hesab›n›n kodu 198 olarak de¤iﬂtirilmelidir.
3- Di¤er Çeﬂitli Dönen Varl›klar hesab›n›n kodu 196 olarak de¤iﬂtirilmelidir.
4- Personel Avanslar› hesab›n›n kodu
194 olarak de¤iﬂtirilmelidir.
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2.3 DURAN VARLIK HESAPLARINDAK‹ DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n Duran Varl›k grubundaki alt gruplara ve hesaplara s›n›fland›rma ve kapsam aç›s›ndan etkisi olmuﬂtur. Duran varl›k grubunda, iliﬂkili taraflardan alacaklar, canl› varl›klar, yat›r›m amaçl› gayrimenkuller gibi yeni alt bölümlerin oluﬂturulmas›, “Ertelenmiﬂ Vergi Varl›¤›”, “ﬁerefiye” gibi hesaplar›n bilançoda ayr› bir grupta raporlanmas› gerekmektedir.
Duran varl›k gruplar›n›n bilançoda görünümü aﬂa¤›daki gibi olacakt›r:
2

II. Duran Varl›klar

22

A- Ticari Alacaklar

(220, 221-227)
23

B- ‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar

22

C- Di¤er Alacaklar

24

D- Finansal (Mali) Duran Varl›klar

20

E- Canl› Varl›klar

21

F- Yat›r›m Amaçl› Gayr›menkuller

25

G- Maddi Duran Varl›klar

26

H- ﬁerefiye

(260 no.lu
hesap)
26

I- Maddi Olmayan Duran Varl›klar

27

‹- Özel Tükenmeye Tabi Varl›klar

28
(283 no.lu
hesap)

J- Gelecek Y›llara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar›

28

K- Ertelenmiﬂ Vergi Varl›¤›

29

L- Di¤er Duran Varl›klar
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2.3.1. Ticari Alacaklar, ‹liﬂkili
Taraflardan Alacaklar ve Di¤er
Alacaklar Gruplar›na ‹liﬂkin Öneriler
Halen “23 Di¤er Alacaklar’’ grubunun kapsam› incelendi¤inde, bu grupta yer alan hesaplar›n büyük bir k›sm›n›n daha ziyade iliﬂkili taraf konumunda oldu¤u görülmüﬂtür. “TMS:24‹liﬂkili Taraf Aç›klamalar›’’standard›na göre iliﬂkili taraf konumunda olanlara ait alacak ve borçlar›n bilanço
içeri¤inde veya dipnotlarda aç›kça görülecek ﬂekilde ayr› olarak raporlanmas› istendi¤inden bu grubun bilançoda ayr› grup olarak raporlanmas›n›n
ﬂeffafl›¤› art›raca¤› düﬂünülmüﬂtür.
Bu nedenle 23 grubu, 13 grubu gibi
“‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar” için
önerilmiﬂtir.
Uzun vadeli ticari alacaklar grubu
içinde boﬂ kod olmas› sebebi ile di¤er
alacak grubunun içinde yer al›p, yukar›da ifade edildi¤i ﬂekilde “‹liﬂkili taraflardan alacaklar” niteli¤inde olmayanlar, 22 grubuna taﬂ›nm›ﬂt›r.
Bilançoya aktar›l›rken hesap düzeyinden hareket edilerek grup toplamlar›
oluﬂturulacakt›r. 22. ve 23. gruplar›n
aﬂa¤›daki gibi olmas› önerilmektedir:
22 T‹CAR‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR
220 ALICILAR(esas faaliyetlerden)
221 ALACAK SENETLER‹ (esas
faaliyetlerden )
222 VER‹LEN DEPOZ‹TO VE
TEM‹NATLAR
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223 D‹⁄ER PERSONELDEN
ALACAKLAR
224
225
226 D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ ALACAKLAR
227 ALACAKLAR REESKONTU(-)
228 ﬁÜPHEL‹ ALACAKLAR
229 ﬁÜPHEL‹ ALACAKLAR
KARﬁILI⁄I (-)
23 ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN
ALACAKLAR
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
232 ‹ﬁT‹RAKLERDEN ALACAKLAR
233 BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN
ALACAKLAR
234 ‹ﬁ ORTAKLIKLARINDAN
ALACAKLAR
235 K‹L‹T PERSONELDEN
ALACAKLAR
236 D‹⁄ER ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN
ALACAKLAR
237 ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN
ALACAKLAR REESKONTU (-)
238 ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN
ﬁÜPHEL‹ ALACAKLAR
239 ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN
ﬁÜPHEL‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I(-)

Yukar›da aç›klanan hesap gruplar›na
iliﬂkin de¤iﬂiklikler ve öneriler aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
1- Ticari alacaklar ve di¤er alacaklar
tek grupta toplanm›ﬂt›r. Ancak bilanço düzenlenirken ticari alacaklar ve
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di¤er alacaklar ayr› bölümler olarak
raporlanacakt›r.
2- “Verilen depozito ve teminatlar”
sat›ﬂ iﬂleminden kaynaklanmad›¤› için
“Ticari Alacaklar” kapsam›nda de¤il,
“Di¤er Alacaklar” kapsam›nda raporlanacakt›r.
3- ‹liﬂkili taraflardan alacaklara iliﬂkili tespitler Dönen Varl›klar içindeki
13. Grup aç›klamalar›nda verilmiﬂtir.
2.3.2. Yat›r›m Amaçl› Gayr›menkuller
‹çin Oluﬂturulacak Gruba ‹liﬂkin
Öneriler
Kira geliri veya de¤er art›ﬂ kazanc› ya
da her ikisini birden elde etmek amac›yla elde tutulan gayr›menkuller bu
grupta aç›lacak hesaplarda izlenir. Finansal kiralama yoluyla ayn› amaç
için edinilen varl›klar da bu gruptaki
hesaplara al›n›r.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin ölçümünde esas olarak gerçe¤e uygun
de¤er yöntemi kullan›lmakla beraber
istisnai durumlarda maliyet de¤eri
yöntemi de uygulanabilir. Bu durumda yat›r›m amaçl› gayrimenkuller için
de, maddi duran varl›klarda oldu¤u
gibi, amortisman ayr›lmas› ve de¤er
düﬂüklü¤ü testine tabi tutularak de¤er
düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› ayr›lmas› gerekli
olmaktad›r. Ayr›lan amortismanlar ve
zarar yaz›lan de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›klar› 207 no.lu hesapta izlenir.
Bu hesaplar›n ilk kayda al›nmas›nda
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ve dönem sonlar›nda ölçülmesinde
uygulanacak esaslar “TMS: 40 - Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller” standard› çerçevesinde yap›l›r.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ilk
olarak elde etme maliyetleri ile kaydedilir. Maddi duran varl›klarda oldu¤u gibi yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin elde edilmesinde yap›lan al›ﬂ giderleri maliyetlere dahil edilir.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin inﬂaa edilmesi durumunda, maliyet; inﬂaat veya geliﬂtirmenin tamamland›¤›
tarihteki tutard›r. ‹nﬂaat tamamlan›ncaya kadar yap›lan inﬂaat maliyetleri
maddi duran varl›k grubundaki “Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar” hesab›nda
izlenir. ‹nﬂaat tamamlan›nca gayrimenkul, yat›r›m amaçl› gayrimenkule
dönüﬂür (TMS 40, m.22).
Yat›r›m amaçl› gayrimenkulün peﬂin
olarak al›nmay›p, kredili olarak al›nmas› durumunda, gayrimenkulün maliyeti; eﬂde¤er peﬂin ödeme tutar›d›r.
Bu tutar ile toplam ödemeler aras›ndaki fark faiz gideri olarak muhasebeleﬂtirilir (TMS 40, m. 23).
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller; bilanço tarihinde maliyet veya gerçe¤e uygun de¤er yöntemlerinden biri kullan›larak de¤erlenir.
Maliyet yönteminin kullan›lmas› durumunda; maddi duran varl›klarda
aç›klanan de¤erleme esaslar› uygulan›r. Varl›¤a amortisman ve varsa de-
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¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› ayr›l›r. Maliyet yönteminin kullan›lmas› durumunda yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin gerçe¤e uygun de¤erlerinin dipnotlarda aç›klanmas› gerekir.
Gerçe¤e uygun de¤er yönteminin seçilmesi durumunda; gerçe¤e uygun
de¤erin tutar› özel koﬂul ve durumlar
nedeniyle yükseltilmiﬂ veya düﬂürülmüﬂ tahmini fiyatlar› içermez
(TMS:40, m.36). Genellikle gerçe¤e
uygun de¤er; bilanço tarihindeki piyasa koﬂullar›na göre oluﬂur ve belirli
bir tarihe özgü de¤eridir. Bu fiyat; sat›c›lar için elde edilebilen en iyi, al›c›lar için ise elde edilebilen en avantajl›
fiyatt›r. Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin gerçe¤e uygun de¤erinde zaman
içinde de¤iﬂiklikler olabilir. Ortaya
ç›kan farklar, gelir tablosunda de¤erleme fark› kârlar› veya zararlar› olarak raporlan›r.
Yukar›daki özellikler bu konuya özel
bir grup ve hesaplar›n oluﬂturulmas›n›
gerekli k›lmaktad›r.
20 YATIRIM AMAÇLI
GAYR‹MENKULLER
200 YATIRIM AMAÇLI ARAZ‹LER
201 YATIRIM AMAÇLI ARSALAR
202 YATIRIM AMAÇLI B‹NALAR
207 B‹R‹KM‹ﬁ AMORT‹SMANLAR
VE DE⁄ER DÜﬁÜKLÜ⁄Ü
KARﬁILIKLARI (-)
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2.3.3. Canl› varl›klar grubunun
oluﬂturulmas› için aç›lacak hesaplara
iliﬂkin öneriler
‹ﬂletmede bir y›ldan daha uzun süre
kalacak olan canl› hayvanlar ve bitkiler "21 Canl› Varl›klar" grubunda aç›lacak hesaplarda izlenir. Canl› varl›klardan hasad› yap›lan ürünler (yumurta, et ürünleri, meyveler, kereste vb)
ile yaﬂam süreci sona eren di¤er canl›
varl›klar bu gruptaki hesaplarda de¤il
15 Stoklar grubundaki hesaplarda izlenir.
Canl› varl›klar›n muhasebeleﬂtirilmesinde TMS:41 - Tar›msal Faaliyetler
Standar-d›'nda yer alan aﬂa¤›daki
esaslara uyulmal›d›r.
a) Genel olarak bir varl›¤›n gerçe¤e
uygun de¤erinin o varl›¤›n mevcut
durumundaki yerine ve durumuna
ba¤l› olmas› esas›, canl› varl›klar için
de geçerlidir. Bir çiftlikteki s›¤›r›n
gerçe¤e uygun de¤eri, onun piyasadaki fiyat›ndan, sat›ﬂ yerine taﬂ›nmas›
giderleri ile sat›ﬂ yerine getirilmesine
iliﬂkin di¤er giderlerin ç›kar›lmas› ile
bulunur.
b) Bir varl›¤›n bu gruptaki hesaplarda
yer alabilmesi için;
- ‹ﬂletmenin, söz konusu varl›¤› geçmiﬂ olaylar›n sonucu olarak kontrol
etmekte olmas›,
- Varl›¤a iliﬂkin gelecekteki ekonomik faydalar›n(gelecekte sa¤lanacak
faydalar normal olarak, önemli fizik-
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sel özellikleri ölçülmek suretiyle belirlenir) iﬂletmeye aktar›lmas›n›n muhtemel olmas›,
- Varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinin
veya maliyetinin güvenilir olarak ölçülebilmesi, gerekir.
Canl› varl›klar, elde tutuldu¤u sürede
de¤iﬂime u¤rama özelli¤ine sahip olmas› ile di¤er duran varl›klardan ayr›l›r. Duran varl›k niteli¤indeki canl›
varl›klar da, dönen varl›k niteli¤indeki canl›k varl›klarda oldu¤u gibi, bir
de¤iﬂim kapasitesine sahiptir ve de¤iﬂimleri yönetilebilir ve ölçülebilir.
Canl› varl›klar(yaﬂayan hayvanlar ve
bitkiler) biyolojik dönüﬂüm geçirebilme(örne¤in fidan olarak dikilen bir
meyve a¤ac›n›n olgunlaﬂarak meyve
verir hale gelmesi gibi) özelli¤ine sahiptir.Yönetim, ilgili sürecin gerçekleﬂmesi için gerekli olan koﬂullar› de¤iﬂtirerek söz konusu dönüﬂümü etkileyebilir(örne¤in gübreleme, nem, s›cakl›k, ›ﬂ›k gibi faktörleri de¤iﬂtirerek
bir bitkinin meyve verme düzeyi art›r›labilir). Canl› varl›klarda büyüme,
bozulma, üretim ve döllenme ﬂeklinde
oluﬂan biyolojik de¤iﬂim onlarda niteliksel ve niceliksel de¤iﬂim yarat›r.
Biyolojik de¤iﬂim sonucunda canl›
varl›¤›n kalitesinde (genetik özellikler, yo¤unluk, olgunluk, meyve dönme vb) veya miktar›nda (örne¤in soy,
a¤›rl›k, hacim, tomurcuk say›s› vb)
yarat›lan de¤iﬂiklikler , rutin bir yönetim iﬂlevi olarak, ölçülür ve izlenir.
Maddi yap›ya sahip di¤er duran var-
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l›klar edinildikten sonra eskime, y›pranma vb de¤iﬂimler d›ﬂ›nda nitelik
de¤iﬂikli¤ine u¤ramad›klar› halde
canl› varl›klar; niteliksel ve niceliksel,
dolay›s›yla da, gerçek de¤eri aç›s›ndan sürekli bir de¤iﬂim sürecindedirler. Ayr›ca maddi yap›ya sahip di¤er
duran varl›klar›n esas olarak ekonomik ömrü sonucunda edinme de¤erine
oranla önemsiz tutarlarla sat›labilmesi
söz konusu iken bir k›s›m canl› varl›klar uzun süre yetiﬂtirilmek daha sonra
da sat›lmak üzere (kavak yetiﬂtiricili¤inde oldu¤u gibi) elde edilirler ve
belirli süre sonunda paraya çevrilirler.
Canl› varl›klar; "tüketilen / taﬂ›y›c›"
ya da "olgunlaﬂm›ﬂ / olgunlaﬂmam›ﬂ"
gibi baﬂka farkl› özellikler de taﬂ›rlar.
Canl› varl›klar›n bu özellikleri nedeniyle Tekdüzen Hesap Plan›nda duran
varl›k niteli¤indeki canl› varl›klar için
özel bir grup oluﬂturulmas› yerinde
olacakt›r. Taraf›m›zdan (boﬂ olan
kodlardan yararlan›larak) duran varl›k
niteli¤indeki canl› varl›klar için, 21.
grubun (dönen varl›klar için 16. grup)
kullan›lmas›n›n uygun olaca¤› düﬂünülmekte ve önerilmektedir. Bu grup
için önerilen hesaplar aﬂa¤›daki gibidir:
21 CANLI VARLIKLAR (Biyolojik
Varl›klar)
210 MEYVE A⁄AÇLARI
211 MEYVE VERMEYEN A⁄AÇLAR
212 CANLI KÜMES HAYVANLARI
213 CANLI SU HAYVANLARI

Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

58 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

214 CANLI BÜYÜKBAﬁ HAYVANLAR
215 CANLI KÜÇÜKBAﬁ HAYVANLAR
218 D‹⁄ER CANLI VARLIKLAR
219 CANLI VARLIKLAR DE⁄ER
DÜﬁÜKLÜ⁄Ü KARﬁILI⁄I“

2.3.4. Finansal Duran Varl›k Grubuna
‹liﬂkin Öneriler
Bu grup,TMS 32, ve TMS 39 kapsam›nda yeniden s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Grupta yer almas› önerilen hesaplar
aﬂa¤›daki gibidir:
24 F‹NANSAL DURAN VARLIKLAR
240 SATILMAYA HAZIR F‹NANSAL
VARLIKLAR
241 VADEYE KADAR ELDE
TUTULACAK F‹NANSAL VARLIKLAR
242 ÖNEML‹ ETK‹YE SAH‹P
OLUNAN ‹ﬁT‹RAKLER
243 ‹ﬁ ORTAKLIKLARI
244
245 BA⁄LI ORTAKLIKLAR
246 TÜREV F‹NANSAL VARLIKLAR
247 D‹⁄ER F‹NANSAL DURAN
VARLIKLAR
248 ORTAKLIKLARA SERMAYE
TAAHÜTLER‹(-)
249 F‹NANSAL DURAN VARLIKLAR
DE⁄ER DÜﬁÜKLÜ⁄Ü KARﬁILI⁄I (–)

Finansal Duran Varl›k grubuna iliﬂkin
de¤iﬂiklikler ve öneriler aﬂa¤›daki gibidir:
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1. Ba¤l› Menkul K›ymet hesab› kald›r›lm›ﬂt›r. Bu hesap kapsam›nda izlenen menkul k›ymetlerin,”Sat›lmaya
Haz›r Finansal Varl›klar” ve “Vadeye
Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl›klar” olarak iki ayr› hesapta izlenmesi önerilmektedir.
2. ‹ﬂtirakler hesab›n›n kapsam› daralt›lm›ﬂ ve önemli etkiye sahip iﬂtirakler
ayr› bir hesapta izlenmek üzere kodlanm›ﬂt›r.Sermaye pay› veya oy hakk›
%20 den fazla, %50 den az olan iﬂtiraklerin ana ortakl›k aç›s›ndan önemli
etkiye sahip oldu¤u kabul edilir.TMS:28- ‹ﬂtiraklerdeki Yat›r›mlar
Standard› kapsam›nda önemli etkiye
sahip iﬂtirakler konsolide tablolar›n
haz›rlanmas›nda öz kaynak yöntemine göre de¤erlendi¤inden bu nitelikteki iﬂtiraklerin izlenmesinde kullan›lmak üzere ayr› bir hesap önerilmektedir. Önemli etkiye sahip olmayan iﬂtirakler ise TMS:39 kapsam›nda dikkate al›naca¤›ndan “Sat›lmaya Haz›r
Finansal Varl›klar’’ hesab›nda izlenecektir. Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal varl›klar hesaplar›n›n iﬂleyiﬂleri dönen varl›k grubundaki finansal varl›klar hesaplar›n›n iﬂleyiﬂinde aç›klanm›ﬂt›r.
3. ‹ﬂ ortakl›klar› önemli bir ortakl›k
türü oldu¤u için ve konsolidasyonda
öz kaynak yöntemine göre veya oransal konsolidasyon yöntemine göre
konsolide tablo kapsam›na al›nd›kla-
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r›ndan bu tür faaliyet ortakl›klar›n›n
ayr› bir hesapta izlenmesinin uygun
olaca¤› düﬂünülmüﬂtür.
4. Varl›k olarak izlenmesi gereken ve
duran varl›k niteli¤i taﬂ›yan türev
ürünlerin izlenmesi için ayr› bir hesap
aç›lm›ﬂt›r.
5. ‹ﬂtirakler sermaye taahhüt hesab›
ile Ba¤l› ortakl›klar sermaye taahhüt
hesab› ç›kart›larak bütün ortakl›klar
için kullan›labilecek “248 Ortakl›klara Sermaye Taahhütleri” hesab›n›n
aç›lmas›n›n uygun olaca¤› düﬂünülmüﬂtür.
6. Ba¤l› Ortakl›klar De¤er Düﬂüklü¤ü
Karﬂ›l›k hesab› ile ‹ﬂtirakler de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›k hesaplar› ç›kart›larak
bunun yerine finansal duran varl›k hesaplar›n›n tamam› için kullan›labilecek “ 249 Finansal Duran Varl›klar
De¤er Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤›” hesab›
aç›lmas› önerilmiﬂtir.
2.3.5. Maddi Duran Varl›k Grubuna
‹liﬂkin Öneriler
Maddi duran varl›klarda “TMS 36
Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤› ” standard› kapsam›nda dönem sonlar›nda yap›lacak de¤erleme iﬂlemi
sonucunda ortaya ç›kan de¤er düﬂüklü¤ü için karﬂ›l›k ayr›lmas› gerekmektedir. Söz konusu de¤er düﬂüklüklerinin izlemek üzere , ayr› bir hesap açmak için boﬂ kod bulunmad›¤›ndan,
“257 Birikmiﬂ Amortisman” hesab›n›n kapsam› geniﬂletilerek de¤er dü-
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ﬂüklü¤ü karﬂ›l›k tutarlar›n›n da bu hesapta izlenmesinin uygun olaca¤› düﬂünülmüﬂtür. Bu nedenle hesab›n isminin “Birikmiﬂ Amortismanlar ve
De¤er Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤›” olarak
de¤iﬂtirilmesi önerilmektedir.
2.3.6. Maddi Olmayan Duran Varl›k
Grubuna ‹liﬂkin Öneriler
Maddi olmayan duran varl›k grubu
hesaplar›nda baz› düzenlemelerin yap›lmas› uygun olacakt›r. Bu gruptaki
hesaplar aﬂa¤›daki gibi oluﬂturulmal›d›r.
26 MADD‹ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR
260 ﬁEREF‹YE
261 HAKLAR
262 GEL‹ﬁT‹RME G‹DERLER‹
263 YAZILIM PROGRAMLARI
264 TV PROGRAMLARI, S‹NAMA
F‹LMLER‹
265 GEL‹ﬁT‹RME G‹DERLER‹
266 D‹⁄ER MADD‹ OLMAYAN
DURAN VARLIKLAR
267 B‹R‹KM‹ﬁ AMORT‹SMANLAR
VE DE⁄ER DÜﬁÜKLÜ⁄Ü
KARﬁILI⁄I (–)
268 YAPIMI DEVAM EDEN
PROGRAMLAR, PROJELER
269 VER‹LEN AVANSLAR

De¤iﬂiklik ve öneriler aﬂa¤›da listelenmiﬂtir
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1. ﬁerefiye hesab›, maddi olmayan
duran varl›k niteli¤i taﬂ›makla birlikte
de¤erlemede TFRS 3 ﬁirket Birleﬂmeleri standard› kapsam›nda maddi olmayan duran varl›klardan farkl› ölçümlemeye tabii tutulmaktad›r. Bu
varl›k kalemine amortisman uygulamas›na son verilmiﬂtir. Ayr›ca finansal raporlamada bilançoda bu kalemin
maddi olmayan duran varl›klar›n d›ﬂ›nda ayr› bir kalem olarak sunulmas›
öngörülmektedir. Bu nedenle bu hesab›n, kod numaras› 260 numaraya aktar›larak ilk s›rada yer almas›, böylece
bilanço düzenlenirken ayr› kalem olarak raporlanmas›na kolayl›k sa¤lanmas› düﬂünülmüﬂtür.
2. Haklar hesab› 261 koduna al›nm›ﬂt›r.
3.Maddi Olmayan Duran Varl›k standard› yaz›l›m programlar›na yap›lan
harcamalar›n varl›k olarak izlenmesini istedi¤inden 263 Yaz›l›m Programlar› ﬂeklinde yeni bir hesap önerilmiﬂtir
4. Araﬂt›rma giderlerinin aktifleﬂtirilmesi mümkün olmad›¤›ndan, hesab›n
ad› kapsam›na uygun olarak de¤iﬂtirilmiﬂ ve “265 Geliﬂtirme Giderleri
”hesab› önerilmiﬂtir.
5. Yay›n yapan iﬂletmeler için tekrarlanabilir programlar niteli¤inde olan
ve ﬂirkete uzun süre fayda sa¤layacak
TV programlar› ve sinema filmleri
için özel bir hesap önerilmiﬂtir.
6. Çekimi veya yaz›l›m› devam eden
projelerin izlenmesi için “268 Yap›m›
Devam Eden Programlar ve Projeler
‘’ hesab› önerilmiﬂtir.
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7. Maddi olmayan duran varl›klar için
de de¤eri düﬂtü¤ü zaman de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› ayr›laca¤›ndan Birikmiﬂ Amortismanlar hesab›n›n kapsam›n›n geniﬂletilmesi ve hesab›n ad›n›n“Birikmiﬂ Amortismanlar Ve De¤er Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤› “ olarak de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir.
2.3.7 Özel Tükenmeye Tabi Varl›k
Grubuna ‹liﬂkin öneriler
Bu grup da da Birikmiﬂ Amortismanlar hesab›n›n ad›n›n “Birikmiﬂ Amortismanlar ve De¤er Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤›” olarak de¤iﬂtirilmesi uygun görülmüﬂtür.
2.3.8 Gelecek y›llara Ait Giderler
ve Gelir Tahakkuklar› Grubuna
‹liﬂkin Öneriler
Bu gruba ilave olarak, TMS: 12 - Gelir Vergileri Standard› kapsam›nda
“283 Ertelenmiﬂ Vergi Varl›klar› “hesab›n›n aç›lmas› önerilmiﬂtir. Bu hesap, indirilebilir geçici farklar›n bulunmas› durumunda kullan›l›r. Bu hesaptaki tutarlar vergi idaresinden herhangi bir alacak tutar›n› ifade etmemektedir. Dönem kâr›ndan indirilecek
vergi gideri tutar›n›n dönemsellik ilkesine uygun olarak hesaplanmas›na
olanak vermek üzere TMS:12 - Gelir
Vergileri Standard› gere¤i kullan›lacak olan bu hesap, dönem ay›r›c› nitelik taﬂ›d›¤›ndan, bu grupta yer almas›
önerilmiﬂtir. Vergilendirilebilir geçici
farklar bulundu¤unda; ortaya ç›kan
tutarlar› izlemek üzere, uzun vadeli
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yabanc› kaynaklarda 483 Ertelenmiﬂ Vergi Borcu (Yükümlülü¤ü) hesab› önerilmiﬂtir.
2.3.9 Di¤er Duran Varl›k Grubuna ‹liﬂkin Öneriler
Bu grupta aﬂa¤›daki de¤iﬂiklikler yap›lmas› önerilmektedir:
1. Peﬂin Ödenmiﬂ Vergi ve Fonlar hesab›n›n kodunun 293 olarak de¤iﬂtirilmesi,
2 Birikmiﬂ Amortisman hesab›n›n ad›n›n Birikmiﬂ Amortismanlar ve De¤er
Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤› olarak de¤iﬂtirilmesi.
2.4 YABANCI KAYNAK HESAPLARINDAK‹ DE⁄‹ﬁ‹KLER
K›sa ve uzun vadeli yabanc› kaynak hesaplar›nda da standartlar›n uygulanmas› ile baz› de¤iﬂiklikler gerekmektedir. K›sa ve uzun vadeli yabanc› kaynaklar›n önerilerimize göre oluﬂumu aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
Hesap Plan›
Grup Kodu

K›sa ve Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar

3

I. K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar

30

A- Finansal Borçlar (Mali Borçlar)

32

B- Ticari Borçlar

33

C- ‹liﬂkili Taraflara Borçlar

34

D- Di¤er Borçlar

35

E- Al›nan Avanslar

35

E1-Y›llara Yayg›n ‹nﬂaat ve Onar›m Hakediﬂleri

36

F- Ödenecek Vergi ve Di¤er Yükümlülükler

37

G- Borç ve Gider Karﬂ›l›klar›

38

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar›

39

I- Di¤er K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar

39

‹- Sat›ﬂ Amac›yla Elde Tutulan› Duran Varl›klar ve
Durdurulan Faaliyetlere ‹liﬂkin Borçlar

4

II. Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar

40

A- Finansal Borçlar (Mali Borçlar)

42

B- Ticari Borçlar

43

C- ‹liﬂkili Taraflara Borçlar

44

D- Di¤er Borçlar

45

E- Al›nan Avanslar

46

F.Ödenecek Vergi ve Di¤er Yükümlülükler

47

G. Borç Ve Gider Karﬂ›l›klar›

48

H- Gelecek Y›llara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkuklar›

48

I- Ertelenmiﬂ Vergi Borcu (Yükümlülü¤ü)

49

‹- Di¤er Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar
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Yabanc› Kaynak hesaplar›nda aﬂa¤›daki gibi de¤iﬂiklikler olmas› önerilmektedir.
1. Mali Borçlar grubunun ad›n›n Finansal Borçlar olarak de¤iﬂtirilmesi
önerilmektedir.
Finansal Borçlar gruplar›na “307,407
Türev Finansal Borçlar” hesaplar› ve
“309,409 Di¤er Finansal Borçlar Reeskontu “ hesaplar› aç›lm›ﬂt›r.Ayr›ca
uzun vadeli Finansal Borçlar içinde
TMS 39 kapsam›nda, ‘’ 404 Hisse Senedine Dönüﬂtürülebilir Tahvillerden
Borçlar’’(Yükümlülük niteli¤i taﬂ›yan
k›sm›n›n izlenmesi için)hesab›n›n
aç›lmas› uygun bulunmuﬂtur.Bu gruplarda yer alacak hesaplar aﬂa¤›daki gibi önerilmiﬂtir:

307 TÜREV F‹NANSAL BORÇLAR
308 MENKUL KIYMETLER ‹HRAÇ
FARKLARI (–)
309 F‹NANSAL BORÇLAR
REESKONTU(-)
40 F‹NANSAL BORÇLAR
400 BANKA KRED‹LER‹
401 F‹NANSAL K‹RALAMA
‹ﬁLEMLER‹NDEN BORÇLAR
402 ERTELENM‹ﬁ F‹NANSAL
K‹RALAMA BORÇLANMA
MAL‹YETLER‹(-)
403 ÇIKARILMIﬁ TAHV‹LLER
404 H‹SSE SENED‹NE
DÖNÜﬁTÜRÜLEB‹L‹R
TAHV‹LLERDEN BORÇLAR

30 F‹NANSAL BORÇLAR

406 ÇIKARILMIﬁ D‹⁄ER MENKUL
KIYMETLER

300 BANKA KRED‹LER‹

407 TÜREV F‹NANSAL BORÇLAR

301 F‹NANSAL K‹RALAMA
‹ﬁLEMLER‹NDEN BORÇLAR

408 MENKUL KIYMETLER
‹HRAÇ FARKLARI (–)

302 ERTELENM‹ﬁ F‹NANSAL
K‹RALAMA BORÇLANMA
MAL‹YETLER‹ (-

409 D‹⁄ER F‹NANSAL BORÇLAR
REESKONTU(-)

303 UZUN VADEL‹ KRED‹LER‹N
ANA PARA TAKS‹TLER‹ VE
FA‹ZLER‹
304 TAHV‹L ANA PARA BORÇ
TAKS‹T VE FA‹ZLER‹
305 ÇIKARILMIﬁ BONOLAR VE
SENETLER
306 ÇIKARILMIﬁ D‹⁄ER MENKUL
KIYMETLER
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2.Ticari borçlar grubunda;
- “322,422 borç Senetleri Reeskont “
hesaplar›n›n kald›r›lmas›, bunun yerine 329,429 nolu hesaplarda izlenmek
üzere “Ticari Borçlar Reeskontu “hesaplar›n›n kullan›lmas› önerilmektedir.
-Verilen Depozito ve Teminatlarda
önerildi¤i gibi, Al›nan Depozito ve
Teminat hesaplar›n›n da ticari borçlar

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers
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gruplar›ndan ç›kart›larak 34 ve 44 Di¤er Borçlar gruplar›nda 326,426 numaral› hesaplarda izlenmesi daha uygun görülmüﬂtür.
-322 ve 422 nolu hesaplarda ileri tarihli çeklerin izlenmesi uygun görülmüﬂtür
-Faturas› Beklenen Al›ﬂlardan Borçlar›n” izlenmesi için 323 ve 423 numaral› hesaplar önerilmiﬂtir.
Yukar›daki öneriler çerçevesinde
32/42 Ticari Borçlar gruplar›nda yer
alacak hesaplar aﬂa¤›daki
gibi olacakt›r:
32/42 T‹CAR‹ BORÇLAR(ESAS
FAAL‹YETLERDEN BORÇLAR)
320 /420 SATICILAR
321/421 BORÇ SENETLER‹
324/424 VER‹LEN ‹LER‹ TAR‹HL‹
ÇEKLER
325 425 FATURASI BEKLENEN
ALIﬁLARDAN BORÇLAR
328/428 D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ T‹CAR‹
BORÇLAR
329 /429 T‹CAR‹ BORÇLAR
REESKONTU (ERTELENM‹ﬁ FA‹Z
G‹DERLER‹)(-)

3.33 ve 43 gruplar› ‹liﬂkili Taraflardan Borçlara ayr›lm›ﬂt›r. Bu grupta
yer alacak hesaplar›n aﬂa¤›daki gibi
olmas› önerilmiﬂtir:

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

33/43 ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARA BORÇLAR
331/431 ORTAKLARA BORÇLAR
332/432 ‹ﬁT‹RAKLERE BORÇLAR
333/433 BA⁄LI ORTAKLIKLARA
BORÇLAR
334/434 ‹ﬁ ORTAKLIKLARINA
BORÇLAR
335/435 K‹L‹T PERSONELE
BORÇLAR
338/438 D‹⁄ER ‹L‹ﬁK‹L‹
TARAFLARA BORÇLAR
339/439 ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARA
BORÇLAR REESKONTU(-)

4. 34 ve 44 gruplar› Di¤er Borçlara
ayr›lm›ﬂt›r. Bu grupta yer alacak hesaplar›n aﬂa¤›daki gibi olmas› önerilmiﬂtir:
34/44D‹⁄ER BORÇLAR
342/442 ALINAN DEPOZ‹TO VE
TEM‹NATLAR
343/443 D‹⁄ER PERSONELE
BORÇLAR
345/445
348/448 D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ BORÇLAR
349/449 D‹⁄ER BORÇLAR
REESKONTU (ERTELENM‹ﬁ
G‹DERLER)(-)

5..Al›nan avanslar grubuna, y›llara
yayg›n inﬂaat iﬂlerinden al›nan hak
ediﬂ bedelleri dahil edilmiﬂ ve grubun
kodu 35 olmuﬂtur. 34 grubu di¤er
borçlar grubuna tahsis edilmiﬂtir.35
ve 45 gruplar›nda aﬂa¤›daki hesaplar
aç›lm›ﬂt›r.
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35/45 ALINAN AVANSLAR
350/450 ALINAN S‹PAR‹ﬁ
AVANSLARI
351/451 ALINAN HAKED‹ﬁ
AVANSLARI
359/459 ALINAN D‹⁄ER AVANSLAR

6. K›sa Vadeli Ödenecek Vergi ve Di¤er Yükümlülükler grubunda herhangi bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Uzun vadeli yabanc› kaynaklar grubunda ise
uzun vadeli ödenecek vergi ve yükümlülükler için ayr› bir grup oluﬂturulmas› önerilmiﬂtir.36 ve 46 grup hesaplar› aﬂa¤›daki gibidir:

7. Hesap plan›nda Borç ve Gider Karﬂ›l›klar› grubuna muhasebe standartlar›n›n öngördü¤ü yeni hesaplar›n ilavesi önerilmiﬂtir.. Maliyet giderleri
karﬂ›l›k hesab›n›n ad› “Gider Karﬂ›l›klar›” olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.Bu öneriler çerçevesinde 37 ve 47 grubunda
yer alan hesaplar aﬂa¤›daki gibi oluﬂacakt›r:
37 BORÇ VE G‹DER KARﬁILIKLARI
370 DÖNEM KÂRI VERG‹ VE
D‹⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARﬁILIKLAR1

36 ÖDENECEK VERG‹ VE D‹⁄ER
YÜKÜMLÜLÜKLER

371 DÖNEM NET KÂRININ PEﬁ‹N
ÖDENEN VERG‹ VE D‹⁄ER
YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (–)

360 ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR

372 KIDEM TAZM‹NATI KARﬁILI⁄I

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL‹K
KES‹NT‹LER‹

373 G‹DER KARﬁILIKLARI

368 VADES‹ GEÇM‹ﬁ ERTELENM‹ﬁ
VEYA TAKS‹TLEND‹R‹LM‹ﬁ VERG‹
VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER
369 ÖDENECEK D‹⁄ER YASAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
46 ÖDENECEK VERG‹ VE D‹⁄ER
YÜKÜMLÜLÜKLER
460 GELECEK YILLARDA
ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR
461 GELECEK YILLARDA
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL‹K
KES‹NT‹LER‹

374 ÇALIﬁANLARA SA⁄LANACAK
D‹⁄ER FAYDALARA ‹L‹ﬁK‹N
KARﬁILIKLAR
375 GARANT‹ YÜKÜMLÜLÜKLER‹
KARﬁILIKLARI
376 MADD‹ DURAN VARLIKLAR
SÖKÜLME VE RESTORASYON
MAL‹YETLER‹ KARﬁILIKLARI
378
379 D‹⁄ER BORÇ KARﬁILIKLARI
47 BORÇ VE G‹DER KARﬁILIKLARI
472 KIDEM TAZM‹NATI KARﬁILI⁄I

464 GELECEK YILLARA ERTELENEN
VEYA TERK‹N ED‹LECEK KATMA
DE⁄ER VERG‹S‹

474 ÇALIﬁANLARA SA⁄LANACAK
D‹⁄ER FAYDALARA ‹L‹ﬁK‹N
KARﬁILIKLAR

469 ÖDENECEK D‹⁄ER YASAL
YÜKÜMLÜLÜKLER

475 GARANT‹ YÜKÜMLÜLÜK
KARﬁILIKLARI
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476 MADD‹ DURAN VARLIKLAR SÖKÜLME VE RESTORASYON
MAL‹YETLER‹ KARﬁILIKLAR
478
479 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARﬁILIKLARI

8. Di¤er k›sa vadeli yabanc› kaynaklar grubunun 399 numaras› ‘’Sat›ﬂ Amac›yla Elde Tutulan Duran Varl›klar Ve Durdurulan Faaliyetlere ‹liﬂkin Borçlar’’
hesab›na tahsis edilmiﬂtir. TFRS 5- Sat›ﬂ Amac›yla Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler Standard› gere¤i bu gruba ait borçlar›n k›sa vadeli yabanc› kaynaklar grubunda ayr› baﬂl›kta raporlanmas› gerekmektedir.
2.5 ÖZKAYNAK HESAPLARINDAK‹ DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
Öz Kaynak alt gruplar›n›n bilançodaki görünümü aﬂa¤›daki gibidir.
5

III. Öz Kaynaklar

50

A- Ödenmiﬂ Serma ye

52

B- Sermaye Yedek leri

54

C- Kâr Yedekleri

57

D- Geçmiﬂ Y›llar Kârlar›

58

E- Geçmiﬂ Y›llar Zararlar› (-)

59

F- Dönem Net Kâr› (Zarar›)

Öz kaynak grubunu oluﬂturan alt gruplardaki hesaplarda aﬂa¤›daki de¤iﬂiklikler önerilmektedir.
1.Sermaye yedekleri grubunda muhasebe standartlar›n›n de¤erleme hükümleri
çerçevesinde baz› yeni hesaplar›n aç›lmas› gerekli olmaktad›r. Bu grubun hesaplar› aﬂa¤›daki gibi olabilir:
52 SERMAYE YEDEKLER‹
520 H‹SSE SENED‹ ‹HRAÇ PR‹MLER‹
521 H‹SSE SENED‹ ‹PTAL KÂRLARI
522 M.D.V. YEN‹DEN DE⁄ERLEME ARTIﬁLARI
523 ‹ﬁT‹RAKLER YEN‹DEN DE⁄ERLEME ARTIﬁLARI
524 MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YEN‹DEN DE⁄ERLEME
ARTIﬁLARI

Hakemli Yaz›lar
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525 ÖZEL TÜKENMEYE TAB‹
VARLIKLAR YEN‹DEN DE⁄ERLEME
ARTIﬁLARI
526 F‹NANSAL VARLIKLAR
DE⁄ERLEME FARKLARI(+)(-)
529 D‹⁄ER SERMAYE YEDEKLER‹

2. Geçmiﬂ Y›l karlar› Veya Zararlar›
gruplar›na “ TMS 8 Muhasebe Politikalar›,Muhasebe Tahminlerinde De¤iﬂiklikler ve Hatalar” standard› ve “
TMS10 Bilanço Tarihinden Sonraki
Olaylar standard› kapsam›nda geçmiﬂ
y›l karlar› veya zararlar› hesab›nda
yap›lacak düzeltmelerin ayr› bir hesapta izlenmesi için bu gruplara yeni
hesaplar›n aç›lmas›n›n yararl› olaca¤›
düﬂünülmüﬂtür.Ayr›ca” TFRS 1-Türkiye Finansa Raporlama Standartlar›n›n ‹lk Uygulamas› “ standard› kapsam›nda ilk uygulama döneminde ortaya ç›kan farklar›n izlenmesi için ayr›
bir hesap önerilmiﬂtir.Bu gruplarda
yer almas› önerilen hesaplar aﬂa¤›daki
gibidir:
57 GEÇM‹ﬁ YILLAR KÂRLARI
570 GEÇM‹ﬁ YILLAR KÂRLARI
571 GEÇM‹ﬁ YILLAR
DÜZELTMELER‹NDEN KARLAR
572 TFRS ‘YE ‹LK GEÇ‹ﬁ
FARKLARINDAN KARLAR
58 GEÇM‹ﬁ YILLAR ZARARLARI(-)
580 GEÇM‹ﬁ YILLAR ZARARLARI (–)
581 GEÇM‹ﬁ YILLAR
DÜZELTMELER‹NDEN ZARARLAR(-)
582 TFRS’YE ‹LK GEÇ‹ﬁ
FARKLARINDAN ZARARLAR (-)
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2.6 SONUÇ HESAPLARINA ‹L‹ﬁK‹N
ÖNER‹LER
Gelir-Gider tablosu hesaplar›nda,
“TMS-1 Finansal Tablolar›n Sunuluﬂu” standard› ve “TMS 18 Has›lat”
standard› kapsam›nda baz› yeni hesaplar›n ilavesi veya baz› gruplar›n
kald›r›larak yeni alt gruplar›n oluﬂturulmas› gerekmektedir. Önerilen gelir-gider tablosunun üretilmesi için 6.
Grup hesaplar› aﬂa¤›daki gibi olmal›d›r:
7. GEL‹R-G‹DER TABLOSU
HESAPLARI
60 BRÜT ESAS FAAL‹YET
GEL‹RLER‹ ( Brüt sat›ﬂlar)
600 YURT ‹Ç‹ SATIﬁLAR
601 YURT DIﬁI SATIﬁLAR
602 ‹HRAÇ KAYDIYLA SATIﬁLAR
603 SERBEST BÖLGEDEN SATIﬁLAR
604 CANLI VARLIK DE⁄ERLEME
FARKLARI

605-608 (kurumlar›n niteli¤ine göre
ortaya ç›kan yukar›daki hesaplardan
farkl›l›k arz eden esas faaliyet ge
lirleri için kullan›labilir. (örnek:
meslek örgütlerinde, vak›flarda
üye aidatlar›, ba¤›ﬂlar› gibi)
609 D‹⁄ER ESAS FAAL‹YET
GEL‹RLER‹
61 ESAS FAAAL‹YET GEL‹RLER‹NDEN ‹ND‹R‹MLER (–)
610 SATIﬁTAN ‹ADELER (–)
611 SATIﬁ ‹SKONTOLARI (–)
619 D‹⁄ER ‹ND‹R‹MLER (–)
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62 SATIﬁLARIN MAL‹YET‹ (Brüt
esas faaliyet maliyetleri)
620 SATILAN MAMÜLLER
MAL‹YET‹ (–)
621 SATILAN T‹CAR‹ MALLAR
MAL‹YET‹ (–)
622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ (–)
623 D‹⁄ER SATIﬁLARIN MAL‹YET‹ (–)
624 D‹⁄ER ESAS FAAL‹YET
GEL‹RLER‹ MAL‹YETLER‹(-)
625 DA⁄ITILMAYAN GENEL
ÜRET‹M MAL‹YETLER‹(-)
626 ÜRET‹M ANORMAL F‹RE VE
KAYIPLARI (-)
627 STOK DE⁄ER DÜﬁÜKLÜ⁄Ü
KARﬁILIK G‹DERLER‹(-)
628 STOK DE⁄ER DÜﬁÜKLÜ⁄Ü
KARﬁILIK ‹PTALLER‹ (+)
63 FAAL‹YET G‹DERLER‹
630 ARAﬁTIRMA GEL‹ﬁT‹RME
G‹DERLER‹
631 PAZARLAMA, SATIﬁ VE
DA⁄ITIM G‹DERLER‹
632 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹

645 F‹NANSAL VARLIKLAR
SATIﬁ KÂRLARI
646 KAMB‹YO KÂRLARI
647 GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER
ARTIﬁ KÂRLARI
648 ENFLASYON DÜZELTMES‹
KÂRLARI (NET PARASAL
POZ‹SYON KÂRLARI)
649 D‹⁄ER GEL‹R VE KÂRLAR
65 D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN
G‹DER VE ZARARLAR (–)
651 YATIRIM AMAÇLI GAYR‹
MENKUL G‹DERLER‹(-)
653 KOM‹SYON G‹DERLER‹ (-)
654 KARﬁILIK G‹DERLER‹ (-)
655 F‹NANSAL VARLIK SATIﬁ
ZARARLARI (–)
656 KAMB‹YO ZARARLARI (–)
657 GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER
AZALIﬁ ZARARLARI(-)
658 ENFLASYON DÜZELTMES‹
ZARARLARI (-)
659 D‹⁄ER G‹DER VE ZARARLAR (-)
66 F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (-)

64 D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN
GEL‹R VE KÂRLAR

660 KISA VADEL‹ BORÇLANMA
G‹DERLER‹

640 TEMETTÜ GEL‹RLER‹

661 UZUN VADEL‹ BORÇLANMA
G‹DERLER‹

641 YATIRIM AMAÇLI GAYR‹
MENKUL GEL‹RLER‹
642 FA‹Z GEL‹RLER‹
643 KOM‹SYON GEL‹RLER‹
644 KONUSU KALMAYAN
KARﬁILIKLAR
Hakemli Yaz›lar
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67 DURDURULAN FAAL‹YETLER
GEL‹R VE KÂRLARI
670 SATIﬁ AMACIYLA ELDE
TUTULAN DURAN VARLIK
GEL‹RLER‹
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671 DURDURULAN FAAL‹YET
GEL‹RLER‹
672 BA⁄LI ORTAKLIKLAR SATIﬁ
KÂRLARI

693 SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER
ERTELENM‹ﬁ VERG‹ GEL‹R
ETK‹S‹ (+)

673 ‹ﬁT‹RAKLER SATIﬁ KÂRLARI

694 SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER
DÖNEM NET KÂRIVEYA ZARARI

674 ‹ﬁ ORTAKLIKLARI SATIﬁ
KÂRLARI

695 DURDURULAN FAAL‹YETLER
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

679 D‹⁄ER DURDURULAN
FAAL‹YET GEL‹R VE KARLARI

696 DURDURULAN FAAL‹YETLER
DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARﬁILIKLARI (–)

68 DURDURULAN FAAL‹YETLER
G‹DER VE ZARARLAR (-)
680 SATIﬁ AMACIYLA ELDE
TUTULAN DURAN VARLIK
G‹DERLER‹

697 DURDURULAN FAAL‹YETLER
ERTELENM‹ﬁ VERG‹ G‹DER
ETK‹S‹ (-)

681 DURDURULAN FAAL‹YET
G‹DERLER‹

698 DURDURULAN FAAL‹YETLER
ERTELENM‹ﬁ VERG‹ GEL‹R
ETK‹S‹(+)

682 BA⁄LI ORTAKLIKLAR SATIﬁ
ZARARLARI
683 ‹ﬁT‹RAKLERDEN SATIﬁ
ZARARLARI
684 ‹ﬁ ORTAKLIKLARINDAN
SATIﬁ ZARARLARI
689 D‹⁄ER DURDURULAN
FAAL‹YET G‹DER VE ZARARLARI
69 DÖNEM NET KÂR VEYA ZARARI
690 SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
691SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER
DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARﬁILIKLARI (–)
692 SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER
ERTELENM‹ﬁ VERG‹ G‹DER ETK‹S‹ (-
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699 DURDURULAN FAAL‹YETLER
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

Gelir-Gider Tablosuna iliﬂkin de¤iﬂikliklere yönelik önerilerimiz aﬂa¤›daki
gibidir:
1. Brüt sat›ﬂlar, baﬂl›¤›n›n ‘’Brüt Esas
Faaliyet Gelirleri “ olarak de¤iﬂtirilmesi ve bu bölümde sat›ﬂ gelirleri yan›nda bu niteli¤i taﬂ›mayan ancak iﬂletmenin esas faaliyetleri sonucunda
ortaya ç›kan di¤er gelirlerin de yer almas›n›n sa¤lanmas› uygun olacakt›r.
Bu grupta, piyasan›n ihtiyaç duydu¤u ve zaman zaman farkl› uygulamalara neden olan ihraç kayd›yla yap›lan
sat›ﬂlar›n ayr› izlenebilmesi için “ 602
‹hraç Kayd›yla Sat›ﬂlar” hesab›n›n ve
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serbest bölgede yap›lan sat›ﬂlar›n ayr›
olarak izlenebilmesi için “603 Serbest
Bölgeden Sat›ﬂlar” hesab›n›n aç›lmas›
önerilmektedir.
2. Sat›ﬂ ‹ndirimleri baﬂl›¤›n›n ‘’Esas
Faaliyet Gelirlerinden ‹ndirimler ‘’
ﬂeklinde de¤iﬂtirilmesi yeni niteli¤ine
daha uygun olacakt›r.
3.Sat›ﬂlar›n maliyeti bölümüne TMS
2 Stoklar Standard› kapsam›nda yeni
hesaplar aç›lm›ﬂt›r.
4. Ola¤and›ﬂ› gelir ve karlar ve ola¤and›ﬂ› gider ve zararlara iliﬂkin 67 ve
68 gruplar› kald›r›larak boﬂalan kodlar durdurulan faaliyetlere ait gelir ve
karlar ile gider ve zararlara ayr›lm›ﬂt›r. Bu nedenle 64 ve 65 gruplar›n›n
da kapsam› geniﬂletilerek di¤er gelir
ve karlar ve di¤er gider ve zararlar
olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
5.TMS 12 Gelir Vergileri standart uygulamas› çerçevesinde 69 grubunda
yeni hesaplar aç›lm›ﬂt›r. Ayr›ca gelir
tablosunda sürdürülen faaliyetler ile
durdurulan faaliyetlere ait dönem net
kar›n›n veya zarar›n›n ayr› olarak raporlanmas› gerekti¤inden bu amac›
gerçekleﬂtirecek yeni hesaplar aç›lm›ﬂt›r. 69 Grubunda yer alan 697 ve
698 no’lu enflasyon düzeltme hesaplar› kald›r›lm›ﬂt›r. Enflasyon düzeltmesinin gerekli oldu¤u dönemlerde
bu hesaplar›n fonksiyonu 648 veya
658 numaral› enflasyon karlar› veya
zararlar› hesaplar› arac›l›¤› ile yap›la-

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

bilecektir.
Yeni aç›lmas› önerilen hesaplar yukar›daki listeden görülebilir.
3.SONU
Türkiye muhasebe /finansal raporlama standartlar›n›n yürürlü¤e girmesi
sadece raporlamada de¤il kay›t düzeninde de de¤iﬂiklik meydana getirecektir. Bu nedenle Tekdüzen Muhasebe Hesap Plan›nda baz› de¤iﬂikliklerin yap›lmas› kaç›n›lmaz hale gelmiﬂtir.Bu makale ile yap›lmas›nda yarar
görülen de¤iﬂiklikler özetlenmiﬂ ve bu
konuda meslek mensuplar›n›n ve akademisyenlerin bir durum de¤erlendirmesi yapmalar› hedeflenmiﬂtir. Kuﬂkusuz hesap plan›nda de¤iﬂiklik yap›l›rken vergi kanunlar›nda da bir k›s›m
de¤iﬂikliklerin yap›lmas› gerekecektir. Aksi takdirde,hesap plan›nda gerekli de¤iﬂikliklerin yap›lmas›ndan
sonra bile,vergi için ayr›,standartlara
uygun muhasebe için ayr› kay›t tutulmas› ihtiyac› varl›¤›n› sürdürecektir.
Vergi yasalar›n›n tan›mlad›¤› gelir ile
muhasebenin tan›mlad›¤› gelirin ayni
olmas›,do¤al olarak,beklenmemektedir.Tan›mlanan gelirler aras›ndaki
farklar mevcut uygulamada da beyanname aﬂamas›nda giderilmektedir.
Ancak standartlar›n getirdi¤i birçok
düzenlemenin beyanname aﬂamas›ndaki çal›ﬂmalarla vergi yasalar›na uygun kar›n belirlenmesini imkans›z k›lmasa da büyük güçlükler yaratacak-
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t›r.‹ki uygulama aras›ndaki farkl›l›klar›n izlenebilmesi, baz› yasal hükümlerin standartlara paralel hale getirilmesi ile mümkün olabilecektir.
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DERECELEND‹RME SÜREC‹ IﬁI⁄INDA
BASEL II’N‹N KOB‹’LERE ETK‹LER‹
VE KOB‹’LERCE ATILMASI GEREKEN
ADIMLAR: ANAL‹T‹K B‹R BAKIﬁ
AN ANALITICAL GLANCE AT THE EFFECTS OF
BASEL II PRINCIPLES ON THE SMALL AND
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMEs) AND
STEPS TO BE TAKEN BY SMEs IN THE LIGHT
OF RATING PROCESS
Doç. Dr. Tamer AKSOY *

ÖZ
asel II düzenlemeleri bankalar›n küresel ortak standartlarda çal›ﬂmas›n›
öngören kurallar bütünüdür. Yeni düzenleme, % 8 oran›ndaki minimum
sermaye gereklili¤inin tekrar tan›mlanmas›, gözetimin gözden geçirilmesi ve piyasa disiplini konular›nda üç temel esas getirmektedir. Basel II, çok çeﬂitli kesimlere yönelik önemli etkiler do¤urmaktad›r. Bu kesimlerin baﬂ›nda bankac›l›k sektörü ile reel sektörü temsilen KOB‹’ler gelmektedir. Basel II, sermaye
yönetiminde, sermaye yeterlili¤inin hesaplanmas›nda, iﬂletmelerin kredilendirmesinde ve verilecek kredilerin fiyatland›rmas›nda risk bazl› yeni bir yap› getirmektedir. Bu yap› hem bankac›l›k sektörünü hem de faaliyetlerini çok büyük ölçüde
banka kredileriyle sürdüren KOB‹’leri etkilemektedir. Çal›ﬂmada derecelendirme
›ﬂ›¤›nda Basel II’nin getirdi¤i temel düzenlemeler ile risk bazl› kredilendirme,
muhasebe sistemi ve finansal raporlama dahil KOB‹’lere olan etkileri ve çeﬂitli
aç›lardan at›lmas› gereken ad›mlara k›saca ›ﬂ›k tutulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Basel II, KOB‹, Küçük ve Orta Ölçekli ‹ﬂletmeler

B

* Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi
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ABSTRACT

G‹R‹ﬁ

Basel II principles are the sum of the
rules targeting banks should run with
the same common global standards.
Basel II proposed a capital framework
consists of three main pillars: Minimum Capital Requirements with a minimum capital standard of 8%, supervisory review and market discipline in
addition to the risk-based capital management and risk-based credit pricing. These regulat›ons give birth important effects to various sectors.
Banking sector and Small And Med›um-S›zed Enterpr›ses (SMEs) which
represent the reel sector are in the lead of those sectors. Basel II principles
constitute a new risk-based structure
in the field of capital management, capital adequacy and pricing the credits
lended. This risk-based structure effects both banking sector and also
SMEs which continue their activity
almost with the banking credits. In
this study, It is tried to shed light on
the basic regulations and their impacts
on the SMEs of Basel II standards
along with the steps to be taken by
SMEs including risk based lending,
accounting system and financial reporting in the light of rating process.

Basel Komitesi-The Basel Committee (BIS f, 2007), uluslararas› finans piyasalar›n› düzenlemek ve bankalar›n
küresel ortak standartlarda çal›ﬂmas›n› sa¤lamak üzere, Uluslararas› Ödemeler Bankas› (BIS-Bank for International Settlements) bünyesinde 1974
y›l›nda oluﬂturulmuﬂtur1. Bu komitece 1988’de yay›nlanan Basel-I (The
Basel Capital Accord) standartlar› ile
uluslararas› bankalar›n yetersiz sermaye oran›yla çal›ﬂmalar›n›n önüne
geçilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ, ayr›ca bankalar›n uymas› ve sahip olmas› gereken
çal›ﬂma esaslar› ile minimum sermaye gereklilikleri de standart bir yap›ya
kavuﬂturulmuﬂtur.

Key Words: Basel II, Small And Med›um-S›zed Enterpr›ses, (SMEs)

Basel I, bankac›l›¤›n düzenlenmesi ve
risk yönetimine yönelik ilk kapsaml›
ortak uluslararas› uzlaﬂ›d›r. Bu nedenle, 1988’den bugüne kadar da varl›¤›n› sürdürebilmiﬂtir. Basel I'in temel
amac›, uluslararas› bankac›l›k sisteminin istikrar›n›, emniyetini ve güvenilirli¤ini korumak, bankalar›n risk
kültürlerini oluﬂturmak, yöneticilerin
ve banka sahiplerinin bak›ﬂ aç›lar›n›
yeni düzenlemelerle uyumlu olarak
geliﬂtirmek, teknolojik yat›r›mlar› tamamlamak, personeli e¤itmek ve
farkl› ülkelerdeki uygulamalarla yeknesakl›k sa¤layarak, uluslararas› ban-

1 Komitenin tarihçesi hk ayr›ca bkz. BIS, History of the Basel Committee and its
Membership, http://www.bis.org/bcbs/history.htm (eriﬂ.tar: 26.08.2007)
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kalar aras›nda rekabet eﬂitsizli¤ini azaltmak olarak belirlenmiﬂtir. (Lee, 2003, 93)
Zamanla finansal piyasalar›n geliﬂmesi ve iﬂlemlerin karmaﬂ›klaﬂmas› sonucu Basel I kriterleri yetersiz kalm›ﬂ
ve de¤iﬂen piyasa ﬂartlar›na uyum
sa¤layamama sonucunu do¤urmuﬂtur.
Bu nedenle, Haziran 2004’de bankalar›n sermaye yeterliliklerini ölçüp
de¤erlendirmek ve finansal risklere/krizlere dayan›kl›l›¤› ile de¤iﬂen
koﬂullara adaptasyon yetene¤ini art›rmak amac›yla yeni Basel II (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards-Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlar›n›n Uluslararas› Düzeyde Uyumlaﬂt›r›lmas›/Yak›nsamas›) düzenlemeleri
oluﬂturulmuﬂtur. (BIS e, 2004)
Basel II düzenlemeleri, hem finans
sisteminde öngördü¤ü radikal de¤iﬂiklikler sebebiyle bankalar›, hem de
bankalarla olan kredi iliﬂkileri nedeniyle do¤rudan firmalar› da etkileyen
bir uluslararas› kurallar bütünüdür.
Bu nedenle, ilk baﬂta sadece bankalar› etkiliyor gibi görünse de, Basel II;
getirdi¤i risk odakl› sermaye yönetimi
ve risk bazl› kredi fiyatlamas› sebebiyle ülkemizde KOB‹’ler baﬂta olmak üzere çok geniﬂ bir kesim (ekonomi, devlet, hazine, bankac›l›k sektörü, BDDK, reel sektör vb.) üzerinde

do¤rudan çok yönlü etkiler do¤uracakt›r. Bu etkiler bankalardan kredi
kullanan iﬂletmeler baﬂta olmak üzere
tüm KOB‹’lere do¤rudan ve/veya dolayl› olarak yans›yacakt›r.
Yaz›m›zda, Basel II’nin KOB‹’lere yönelik muhtemel etkileri ile KOB‹’lerce
at›lmas› gereken temel ad›mlara k›saca
›ﬂ›k tutulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
1. BASEL UYGULAMA TAKV‹M‹
Bankalar›n ortak standartlarda çal›ﬂmas›n› öngören ilk uluslar aras› düzenleme olan Basel I, 100'ün üzerindeki ülkede büyük kabul görmüﬂ ve
uygulamaya geçirilmiﬂtir. Ocak 1988’de
öncelikle geliﬂmiﬂ ülkelerde uygulamaya giren Basel I düzenlemesi, ülkemiz bankac›l›k sektörüne dört y›l
gecikmeyle 1.1.2002’de girmiﬂtir 2.
Yeni Basel II Sermaye uzlaﬂ›s› ise, G10 ve AB ülkeleri ile baz› geliﬂmekte
olan ülkelerde 2007 y›l› baﬂ›nda uygulamaya girmiﬂ olup ABD’de ise
2009 y›l›nda uygulamaya sokulmas›
planlanm›ﬂt›r. Basel II’nin yak›n tarihte küresel düzeyde genel kabul görerek uygulamaya girmesi beklenmektedir (BDDK a, 2005, 62).
Basel II’ye geçiﬂ takvimi ülkemiz aç›s›ndan da büyük önem arzetmektedir.
Çünkü bilindi¤i gibi Basel II, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 14

2 Basel düzenlemelerinin tarihsel geliﬂimi için ayr›ca bkz. BIS, Basel II: Revised International
Capital Framework: History, 26th June 2004; (http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm),
(e.tarihi: 17.04.2007)
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Haziran 2006 tarihli, 2006/48 (EC c,
2007) ve 2006/49 (EC b, 2007) say›l›
Direktifleri (CRD) ile Avrupa Birli¤i
(AB) müktesebat›na dahil edilmiﬂtir.
BDDK taraf›ndan Basel II'nin Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarca da
uygulanmas› zorunlulu¤unun bir
program dahilinde baﬂlat›lmas› öngörülmüﬂ ve buna iliﬂkin bir yol haritas›
kamuoyuna aç›klanm›ﬂt›r. Süreç içinde söz konusu kapsamdaki çal›ﬂmalar›n AB müktesebat›na dahil edilmesi
ile de BDDK uygulamalar›n›n AB
müktesebat› esas al›narak yürütülmesi
zorunlulu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. AB'nin
ilgili direktiflerinde (CRD), Basel II
döküman›nda oldu¤u gibi, bankalar›n
sermaye yeterliliklerini, kredi ve piyasa riskine ilaveten operasyonel risk
unsurlar›n› da dahil ederek hesaplamalar›, kredi riskinin belirlenmesinde
ise teminat›n niteli¤inin de¤il derecelendirme sonuçlar›n›n esas al›nmas›
ve üye ülkelerin mevzuatlar›n› 2006
y›l› sonunda tamamlay›p 1.1.2007'den
itibaren uygulamaya geçmeleri öngörülmüﬂtür.
Ancak, birçok AB üyesi ülkenin henüz bu süreçleri tamamlamad›¤› gözlemlenmektedir. Halen, Türk bankac›l›k sisteminde sermaye yeterlili¤inin
hesaplamas› 1 Kas›m 2006 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan "Bankalar›n
Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve
de¤erlendirilmesine ‹liﬂkin Yönetmelik" esas al›narak yap›lmaktad›r.

Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

Neticede, ülkemizin Basel II’ye geçiﬂ
süreci ve takvimine iliﬂkin uygulamada, söz konusu Yönetmelikte, bankalar›n geliﬂmiﬂ teknolojik alt yap›lar›,
yetkinlikleri ve sermaye yeterlilik düzeylerinin kayda de¤er geliﬂimi dikkate al›narak, CRD ile gelen iki temel
de¤iﬂiklikten biri olan ve operasyonel
risk unsuru da dahil edilmek suretiyle
sermaye yeterlili¤inin hesaplanmas›na iliﬂkin uygulamaya Temmuz 2007
itibar›yla geçilmiﬂtir.
Buna karﬂ›n Basel II kapsam›ndaki
bankalar›n kredi riskinin derecelendirilmeye dayal› hesaplanmas›na iliﬂkin
uygulama ise BDDK taraf›ndan 2009
y›l›n›n baﬂ›na ertelenmiﬂtir (BDDK, c,
2007). Sözkonusu ertelemede; Basel
II için UMS/UFRS uyumlu mali tablolar›n düzenlenmesinin gerekmesi,
yeni TTK tasar›s›n›n henüz yasalaﬂmamas›, reel sektör kuruluﬂ ve temsilcilerince bu gerekçeye dayal› erteleme talebinde bulunulmas› gibi hususlar etken olmuﬂtur.
2. BASEL II DÜZENLEMELER‹NE
ÖZET BAKIﬁ
2.1. Sermaye Yeterlili¤i , Risk Türleri
ve Fiyatland›rmada Risk Odakl›l›k
Bankalar dahil tüm kredi ve yat›r›m
kuruluﬂlar›na uygulanmas› öngörülen
yeni Basel II düzenlemesi, risk odakl›
sermaye yönetimi ve risk odakl› kredi
fiyatlamas›na (risk-based pricing) dayanmaktad›r (Lee, 2003, 93). Risk
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odakl› fiyatlama, bankan›n daha çok
risk ald›¤› ürünlerde ve yüksek riskli
ve düﬂük dereceli müﬂterilerde daha
yüksek fiyatlama yapmas› olarak yorumlanabilir. Basel II’de, banka sermaye yönetimlerinin risk odakl› hale
getirilmesi ve böylelikle aç›lan kredilerin maliyet hesab›, fiyatland›rma ve
teminatlar›n al›m politikas›nda tamamen
kredi alanlar›n risklerinin temel al›nmas›
amaçlanmaktad›r (Dicle, 2007, 137).
Risk odakl› kredi fiyatlamas› ayr›ca
bankalar baﬂta olmak üzere tüm kredi
kuruluﬂlar› ile beraber, KOB‹’ler baﬂta olmak üzere tüm iﬂletmelerce kullan›lacak kredi miktar›n› ve fiyat›n› da
olumlu ve/veya olumsuz yönde etkileyecektir (Uyar-Aygören, 2006, 5270).
Kulland›r›lan kredilerin türünden, vadesine, teminat›ndan firma derecelendirmesine kadar çeﬂitli kriterler, kredilerin fiyatlamas›na yans›yacakt›r.
Kredi riski Basel I’de ileri tekniklerle
ölçülmeden belirlendi¤inden, ayn› firma hakk›nda bankalar aras›nda farkl›
de¤erlendirmeler yap›labilmekte ve
farkl› kredi fiyatlar› ortaya ç›kabilmekteydi. Bu aksakl›klara ilaveten,
Basel I’in sürekli geliﬂen finansal piyasalar›n›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamamas› sonucu Basel II düzenlemeleri
oluﬂturulmuﬂtur.
Basel II, yeni teknoloji, küreselleﬂme,
yenilikçi finansal ürünler ve hizmetler, piyasa iﬂleyiﬂ ﬂekli baﬂta olmak
üzere, bankalar›n kredi yönetimini,
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

piyasa ve operasyonel risk yöntemlerini de de¤iﬂtirmiﬂtir (BIS a, 2004).
Bu ihtiyaç ve de¤iﬂim do¤rultusunda
ç›kar›lan Basel II’de, kredi kuruluﬂlar›nda risk yönetimine odaklan›lmakta
ve bu kuruluﬂlarda bilinçli bir risk yönetim kültürü oluﬂturulmas› hedeflenmektedir. Risk yönetim kültürü oluﬂtuktan sonra, bankac›l›k sistemi daha
verimli hale gelecek, niteliksel ya da
say›sal herhangi bir sorun ortaya ç›kt›¤›nda, sorunun risk yönetimince h›zl› bir ﬂekilde teﬂhisi mümkün olabilecektir. Basel II, bankalarda etkin risk
yönetimini ve piyasa disiplinini geliﬂtirme, sermaye yeterlili¤i ölçümlerinin etkinli¤ini art›rma, bu sayede sa¤lam ve etkin bir bankac›l›k sistemi
oluﬂturma ve finansal istikrar› sa¤lamay› da amaçlamaktad›r.
Ayr›ca, risk bazl› fiyatland›rma, zincirleme olarak, KOB‹’ler dahil tüm iﬂletmelerin mali ve kurumsal yap›lar›n› bir bütün halinde iyileﬂtirmelerini
teﬂvik edici dolayl› bir etki de yaratacakt›r. Daha ucuz kredi maliyetiyle
kredi almak isteyen firmalar, daha
yüksek bir derecelendirme notu almak
durumunda kalacak ve bu do¤rultuda
mali, kurumsal ve yönetim yap›lar›nda etkin iyileﬂtirmeler yapma ihtiyac›n› hissedeceklerdir.
Basel II içinde bankalar aç›s›ndan sermaye yükümlülü¤ünün nas›l hesaplanaca¤›, maruz kal›nan risklerin nas›l
yönetilece¤i, sermaye yeterlili¤inin
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nas›l de¤erlendirilece¤ine iliﬂkin hükümler mevcuttur. Basel II’de risk a¤›rl›kl› kredilendirmeye ilaveten, riski azalt›c› bir unsur olarak sigorta konusuna
da daha fazla onay verilmekte ve ayr›ca k›smi mortgage kredi kulland›r›mlar› gibi detay konulara da büyük esneklik getirilmektedir.
Ayr›ca, KOB‹’ler (Small and Medium-Sized Enterprises-SMEs) de özel bir
düzenlemeye tabi tutulmaktad›r. Bu nedenle % 99.8’i KOB‹ statüsü ve tan›m›na giren ülkemiz iﬂletmeleri aç›s›ndan Basel II konusu son derece önem taﬂ›maktad›r (Geçer, 2005, 78). Basel II uzlaﬂ›s›nda aç›klanan geliﬂmiﬂ yöntemlerin, banka ve kredi kuruluﬂlar›nca risk ölçümünde kullan›lmamas› halinde,
banka/kredi kuruluﬂlar›n›n sermaye ihtiyaçlar›n›n katlanarak art›r›lmas› öngörülmüﬂtür. Bu yöndeki bir art›ﬂ›n, KOB‹’lere kulland›r›lan kredi maliyetlerine
yans›t›lmas›, kredi maliyetlerinin artmas› ve uzun dönemde iﬂletmelerin rekabetçilik yeteneklerinin de etkilenmesi gibi önemli sonuçlar› olabilecektir.
Ülkemiz iﬂletmelerinin neredeyse tamam› KOB‹ tan›m› içine girmektedir.
KOB‹’lerin çok büyük k›sm›nda da banka kredileriyle finansman yöntemi seçilmiﬂ olup iﬂletmelerimiz deyim yerinde ise banka kredileriyle yaﬂar ve faaliyetlerini yabanc› kaynaktan finanse eder durumdad›r (Ada, 2007, 22). Bu nedenle, kredi maliyetinin düﬂüklü¤ü ile KOB‹’lerin rekabet gücünün korunarak
hayatta kalmas› aras›nda ters yönlü bir korelasyon bulunmaktad›r. Bu nedenle,
Basel II iﬂletmelerimiz aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
Son y›llarda geliﬂmiﬂ ülkelerdekine benzer ﬂekilde ülkemizde de KOB‹’lerin
konumu ve önemi artar hale gelmiﬂtir (Türker, a, 2007). Ayr›ca, ekonomi ve
iﬂletme literatürü göstergeleri KOB‹’lerin toplumsal kalk›nmada; ekonomiye
dinamizm kazand›rmak, istihdam sa¤lama (%76,5) ve yeni iﬂ imkan› yaratma,
esneklik ve yenilikleri teﬂvik etmek, bölgesel kalk›nmay› h›zland›rmak gibi
önemli roller üstlendi¤ini ortaya koymaktad›r. Dolay›s›yla yukar›dakilere ilaveten KOB‹’lerin üstlendi¤i bu önemli roller nedeniyle de Basel II gözard›
edilmemesi gereken bir düzenlemedir.
Basel II Direktifi ile getirilen temel düzenlemeler aﬂa¤›daki üç ana baﬂl›k alt›nda özetlenebilir (BIS, e, 2004).
Basel II ile getirilen temel düzenlemeler
•
•
•

Minimum Sermaye ‹htiyac›n›n tekrar tan›mlanmas› (minimum
capital requirements)
Gözetim ve Denetim Sürecinin Gözden geçirilmesi (supervisory
review)
Piyasa Disiplini (market discipline)
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Basel II’de, banka sermaye tutar›n›n risk a¤›rl›kl› aktifler içindeki pay› olarak
tan›mlanan sermaye yeterlik rasyosu de¤iﬂmemiﬂ ve minimum %8 olma koﬂulu aynen korunmuﬂtur. Basel II’de yeterlik rasyosundaki riskler, operasyonel,
piyasa ve kredi risklerini içermektedir ve yeni uzlaﬂ›daki temel de¤iﬂiklikler,
bilhassa sermaye yeterlilik rasyosundaki risklerin (Kredi Riski+ Piyasa Riski+
Operasyonel Risk) hesaplanmas›nda olmuﬂtur. Piyasa riski ayn› kal›rken, kredi riski daha detayl› tan›mlanm›ﬂt›r 3.
Basel II’de Sermaye Yeterlili¤i Oran›

Banka Sermaye Katsay›s› (en az %8) = ---

Toplam Sermaye
----------------------------------------( Kredi+ Piyasa+ Operasyonel )
Risk

Ayr›ca sermaye hesaplan›rken piyasa ve kredi riski ile beraber dikkate al›nmak
üzere ilk defa Operasyonel Risk (operational risk) gündeme getirilmiﬂtir (Lee,
2003, 94). Bankalardaki, teknoloji, ürün, enstrüman ve hizmet çeﬂitlili¤i ve
hacmi ile operasyon, otomasyon ve finansal yenilik (innovation) vb. düzeyindeki art›ﬂ ve çok yönlü geliﬂme, tüm dünyada operasyonel riskin önemini belirginleﬂtirmiﬂtir.
Operasyonel Risk (OR-Operational Risk), kredi riski ve piyasa riski d›ﬂ›nda
kalan ve yanl›ﬂ içsel yöntem, kiﬂi ve sistemlerden kaynaklanan risk olarak tan›mlanmaktad›r (Doyrangöl-Salto¤lu, 2007). Basel II’de de benzer biçimde,
operasyonel risk, yetersiz veya aksayan iç süreçler, insanlar ya da sistemler ya
da harici olaylar sonucu ortaya ç›kan zarar riski olarak tan›mlanmakta ve örne¤in zimmet, deprem, bilgi iﬂlem ar›zas› sonucu do¤an zararlar ve riskler için de
bankalardan ayr›ca sermaye bulundurmalar› talep edilmektedir (Kurt, 2006).
Ülkemizde de dünyadakine benzer bir e¤ilim gözlenmiﬂ ve BDDK taraf›ndan
yay›nlanan ‹ç Denetim ve Risk Yönetimi Hakk›ndaki Yönetmelik”i (BDDK,
b, 2001) takiben, bankalarda operasyonel risk yönetimi büyük önem kazanm›ﬂt›r.
2.2. Genel Kredi Riski ve Riske Dayal› Kredilendirme
Basel II’de risklere daha duyarl› ve esnek bir yap›n›n oluﬂturulmas› hedeflenmektedir (Korkmaz, 2004, 66-69). Standartlar›n amac›, bankalar›n kredi kriterlerinde risk yönetimini ön plana ç›karmakt›r. Bunun için bankalar›n risk bazl›
kredi fiyatlamas›n› da esnek yap›yla birlikte hayata geçirmeleri gerekmektedir.
3 Kredi riskinin ölçümlemesindeki son yirmi y›ll›k geliﬂmelere iliﬂkin ayr›ca bkz. ALTMAN, E. ve
SAUNDERS, A. “Credit Risk Measurement: Developments Over the Last 20 Years”, Journal of
Banking &Finance, 21, 1998
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Maruz kal›nan risklerin daha iyi ölçülmesi ön plana ç›kmaktad›r. Basel II ile
bankalara, kendi içsel risk derecelendirme modellerini kullanarak, kredi riski
için ay›rmalar› gereken minimum sermaye tutar›n› hesaplayabilme imkan› getirilmektedir. Bu düzenleme ile bankalar›n kendi risklerine iliﬂkin fark›ndal›klar›n›n olmas›, faaliyetlerini bu fark›ndal›k içinde sürdürmesi, verilen kredilerden kaynaklanan risk-sermaye dengesinin sürekli gözönünde tutulmas› ve etkin bir sermaye ve risk yönetim ve ölçüm sistemlerine sahip olmalar› öngörülmektedir. Bu yolla kredi kullanan firmalar›n taﬂ›d›klar› riskler ve teminat
türlerine göre kredi fiyatlar› belirlenecektir.
Yeni yay›nlanan uzlaﬂ›da hem kredi hem de operasyonel riskin ölçümü için
basitten karmaﬂ›¤a do¤ru geniﬂ bir spektrum içerisinde yer alan modellerin kullan›lmas›na imkan verilmektedir (BIS, c, 2004). Risk ölçümüne iliﬂkin olarak
basit matemati¤e dayal› standart yöntemler ile kredi, piyasa ve operasyonel riske iliﬂkin, teknik seviyesi yüksek ve uygulanmas› pahal› ileri istatistiki/matematiksel risk ölçüm yöntemleri de bulunmaktad›r. Basel II’de, piyasa riskinin
ölçümü için 1996 y›l›ndaki uygulamadan farkl› bir yöntem önerilmemiﬂtir
(BIS, d, 2001). Buna göre, piyasa riski ya standart yöntemle ya da içsel modellerle ölçülebilir. Basel II’nin Basel I’e göre en önemli farkl›l›klar›ndan biri operasyonel risk olup, bu riskin ölçümü için de üç yöntem önerilmiﬂtir. Bunlar; Temel
Gösterge Yaklaﬂ›m›, Standart Yöntem ve ‹çsel Ölçümlere Dayal› Yöntemdir 4.
Kredi Riskini Ölçme Yöntemleri

•
•
•

Standart Yaklaﬂ›m (Standardized Approach
Temel ‹çsel Derecelendirme Yaklaﬂ›m› (FIRB-Foundation Internal
Ratings Approach
Geliﬂmiﬂ ‹çsel Derecelendirme Yaklaﬂ›m› (AIRB-Advanced Internal
Ratings Approach

Kaynak: (BIS, 2004)

Basel II bilanço varl›klar›na uygulanacak risk a¤›rl›klar›nda, risk bazl› derecelendirme ve a¤›rl›kland›rmaya dayal› (kademelendirmeli) bir de¤iﬂim öngörmektedir 5. Basel II'de, kredi riskinin ölçümü ve bankalarca kredi kulland›r›r4 Operasyonel riskin ölçümü ve etkin yönetimi için ayr›ca bkz. AKSOY, Tamer, “Bankalarda Risk
Portföyünün Etkin Yönetimi ve Operasyonel Risk Yönetimine ‹liﬂkin Baﬂar› Faktörleri”, Bülten
Dergisi, ASMMMO, Y›l:13, Say›:153, Mart-Nisan 2004, s.10-12
5 Bilanço varl›klar›ndaki risk a¤›rl›kland›rma hk.ayr›nt›l› bilgi için ayr›ca bkz. AKSOY, Tamer, “Basel
I-II Sermaye Yeterlili¤i Uzlaﬂ›lar› Iﬂ›¤›nda Bilanço Varl›klar›nda Risk-Bazl› A¤›rl›kland›rma ve RiskOdakl› Kredi Fiyatlamas›n›n Çok Yönlü Etkilerine Yönelik Bir ‹nceleme” Üçüncü Sektör
Kooperatifçilik, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Say›:150, Ankara, Ekim-Aral›k 2005, s.31-51
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ken firmaya yans›t›lacak kredi maliyetinin hesaplanmas› için de "Standart
Yaklaﬂ›m" ve "‹çsel Derecelendirme
Yaklaﬂ›m›" ﬂeklinde iki yöntem önerilmektedir. Standart yaklaﬂ›mda, çok
özet olarak bak›ld›¤›nda; firmaya verilecek krediler Perakende/retail” ya
da “kurumsal/corporate” krediler olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.
Basel II kriterleri, risk a¤›rl›kland›rmas› yoluyla minimum sermaye gereklili¤i üzerinde etki yaratmaktad›r
(EMF, 2004). Riske dayal› kredilendirme ve fiyatland›rma neticesinde,
bilanço varl›klar›na iliﬂkin risk a¤›rl›klar›n›n de¤iﬂmesi ve örne¤in firman›n kredi derecelendirme notunun
düﬂmesi sonucunda, kredinin risk seviyesi artacak, (bankalar dahil) kredi
kuruluﬂlar› hem daha çok risk alacak,
hem de karﬂ›l›¤›nda daha çok sermaye tutacakt›r. Bu durum firmalara kulland›r›labilir kredi hacmi ve bilançolar üzerinde do¤rudan etkili olacak ve
daha çok kayna¤›n getiriden mahrum
kalmas›na ve firmalara kulland›r›lacak kredilerin maliyetlerinin artmas›na yol açacakt›r.
Standart yaklaﬂ›m, Basel I ile içerik
olarak ayn›, ancak risk hassasiyeti daha yüksektir. Bankalar varl›klar›na ve
naz›m hesaplarda (bilanço d›ﬂ›) takip
ettikleri pozisyonlar›na belli bir risk
a¤›rl›¤› vererek, risk a¤›rl›kl› varl›klar›n›n (risk-weighted assets) toplam›n›
bulurlar. Risk a¤›rl›¤›n›n yüzde 100
Hakemli Yaz›lar
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olmas›, o pozisyonun risk a¤›rl›kl› aktiflerin hesaplanmas›nda tüm de¤erinin dikkate al›nmas›, yani %8'lik bir
sermaye ihtiyac›n›n ortaya ç›kmas›
demektir. Buna benzer bir ﬂekilde
%20'lik bir risk a¤›rl›¤› ise o varl›¤›n
%1.6's› kadar ( %8'in beﬂte biri kadar)
sermaye ihtiyac› olaca¤›n› gösterir
(BISc, 2004, 3). Standart Yaklaﬂ›ma
göre aktifler içindeki temel kredi grubu; devletlerden, bankalardan ve firmalardan alacaklar kalemlerinden
oluﬂmaktad›r (Aksoy b, 2005).
Bankalar kurumsal portföyünde bulunan firmalar için, ba¤›ms›z uluslararas› derecelendirme kuruluﬂlar›nca verilmiﬂ not ile belirlenen kredi de¤erlili¤ini kullanacaklard›r. Uluslararas›
arenada çok say›da rating kuruluﬂu olmas›na karﬂ›n, genel kabul görmüﬂ üç
kuruluﬂ (Standard&Poor's, Moody's
ve Fitch) öne ç›kmaktad›r. Basel II'de
özellikle S&P'nin (Standard& Poor's)
rating notlar›, risk a¤›rl›klar›n›n belirlenmesinde referans olarak al›nmaktad›r. ‹çsel Derecelendirme Yaklaﬂ›m›
ise kendi içerisinde "Temel" ve "Geliﬂmiﬂ" olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Kredi maliyetini etkileyecek
anahtar faktörlerin baﬂ›nda firma derecelendirme notu, risk a¤›rl›kland›rma kapsam›nda belirlenen risk a¤›rl›¤›, banka içsel derecelendirme notu,
kullan›lan kredi türü, teminat kalitesi
gelmektedir. Ayr›ca Basel II ile kuruluﬂlara, uygulaman›n kapsam›, ödenmiﬂ sermaye, sermaye yeterlili¤i, yeKas›m - Aral›k
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dekler vb. maruz kal›nan riskler, risk
de¤erlendirme süreci, kurumsal yönetim, iç kontrol ve muhasebe uygulamalar› ile olan uyumluluk durumu gibi konularda kamuya yönelik ayr›nt›l›
bilgilendirmelerde bulunma yükümlülü¤ü getirilmektedir. ‹çsel Derecelendirme Yaklaﬂ›m›nda Risk Kategorileri, özetle ﬂunlardan oluﬂmaktad›r.
Devletlerden Alacaklar, Bankalardan
Alacaklar, Kurumsal Firmalardan
Alacaklar, KOBI Firmalar›ndan Alacaklar, Özellikli Krediler, Proje Finansman›, Eﬂya (object) Finansman›,
Emtia Finansman›, Gelir Getiren
Gayrimenkuller, Yüksek Riskli Ticari
Amaçl› Gayrimenkuller, Perakende
Krediler, ‹potekli konut kredileri, Nitelikli Dönen Perakende Krediler, di¤er Perakende Krediler ve Hisse Senedi Yat›r›mlar›.
Ülkemiz aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Kredi
riski için gerekli olan sermaye miktar›n›n saptanmas›nda, Standart Yöntem’in kullan›lmas› durumunda, Basel I çerçevesinde Türkiye için geçerli olan OECD üyeli¤i avantaj› ve ayr›cal›¤› ortadan kalkacakt›r. Basel II ile
birlikte, yüksek derecelendirme notuna sahip ﬂirketler kredi riski aç›s›ndan
di¤erlerine göre daha avantajl› duruma geçmektedir. Geliﬂmekte olan ülke bankalar›, en az›ndan baﬂlang›ç
aﬂamas›nda uzunca bir süre kredi riski
için Standart Yöntemi kullanma duru-
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munda kal›rken, G-1O ve AB’deki
bankalar, kredi ve operasyonel riskler
için içsel yöntemlerin kullan›m›na daha öncelikle geçebileceklerdir. Bu durum, sermaye yeterlili¤i konusunda
karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlü¤e sahip olacak
geliﬂmiﬂ ülke bankalar›n›n, geliﬂmekte olan ülkelerdeki bankalarla birleﬂme, onlar› sat›n alma ﬂeklinde yaﬂanacak bir konsolidasyon sürecini de baﬂlatabilecektir. ﬁu anda bu tür bir sürecin ülkemiz için baﬂlam›ﬂ oldu¤u ve
birleﬂmeler olmad›¤› taktirde, önümüzdeki dönemde yabanc› bankalar›n
pay›n›n daha da artaca¤› söylenebilir.
Basel II’nin reel sektöre yönelik olarak da, derecelendirme gereksiniminde, kurumsal yönetim yap›s›nda, kabul edilen teminat türünün de¤iﬂmesinde, borçlanma maliyetinin seviyesinde ve oynakl›¤›nda çeﬂitli de¤iﬂikliklere neden olmas› beklenmektedir.,
Ayr›ca Basel II ile kamu ka¤›tlar› da
risk a¤›rl›kland›rmas›na tabi tutulacak
ve bu ka¤›tlar›n da art›k bir risk a¤›rl›¤› olacakt›r. Halihaz›r ülke derecesine göre Türkiye’nin risk a¤›rl›¤›
%100’e ç›kacakt›r.
Neticede, teminat ve risk a¤›rl›kland›rmas›n›n de¤iﬂmesi ile derecelendirme (rating) ve derecelendirme notunun ön plana ç›kmas›, gibi hususlar,
Basel II’nin önemini ülkemizdeki
KOB‹’ler aç›s›ndan büyük oranda art›rmaktad›r.
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3. DERECELEND‹RME VE
BASEL II’N‹N KOB‹’LERE ETK‹S‹
VE ATILMASI GEREKEN ADIMLAR
3.1. KOB‹ Tan›mlar› ve KOB‹’lerin Finansman›
Ülkemizdeki KOB‹ tan›m› ile dünyada alg›lanan KOB‹ tan›m› birbirinden
farkl›d›r. KOB‹ tan›m› Avrupa Birli¤i’nde 1.1.2005 tarihi itibar›yla yürürlü¤e
girmiﬂ (EC, a, 2005) olup AB mevzuat›nda KOB‹, küçük iﬂletme ve mikro iﬂletme ﬂeklinde tasnif edilen üçlü bir tan›mlamaya gidilmiﬂtir. AB’nin KOB‹
tan›m›nda çal›ﬂan say›s›, y›ll›k ciro, bilanço büyüklü¤ü ve son olarak da ba¤›ms›zl›k kriterlerinin baz al›nd›¤› kriterler sözkonusudur. AB mevzuat›nda KOB‹
tan›mlar›na tabloda yer verilmiﬂtir.
AB Mevzuat›nda KOB‹ Tan›mlar›
•
•
•

‹ﬂçi say›s› 250’den az, y›ll›k cirosu 50 milyon Avro’ya kadar veya bilanço
büyüklü¤ü 43 milyon Avro’ya kadar olan iﬂletmeler KOB‹,
iﬂçi say›s› 50’den az, y›ll›k cirosu 10 milyon Avro’ya kadar veya bilanço büyüklü¤ü
10 milyon Avro’ya kadar olan iﬂletmeler küçük iﬂletme,
‹ﬂçi say›s› 10’dan az, y›ll›k cirosu 2 milyon Avro’ya kadar veya bilanço büyüklü¤ü
2 milyon Avro’ya kadar olan iﬂletmeler ise mikro iﬂletme “

Kaynak: (EC,d, sme_definition, 2007)

Ülkemizde farkl› kurum ve kuruluﬂlarca üzerinde uzlaﬂ›lan ortak bir KOB‹ tan›m› son döneme kadar oluﬂturulamam›ﬂ ve esas olarak istihdam edilecek personel say›s›, toplam aktif büyüklü¤ü, sermaye, yat›r›m veya kredi tutar› gibi
farkl› ölçütlere dayal› farkl› KOB‹ tan›mlar› geliﬂtirilmiﬂtir. Ülkemizin AB ile
müzakere ve uyum sürecinde olan aday ülke statüsü ve 2005 Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesiyle AB KOB‹ tan›m›n›n kabul edilmesi nedeniyle ayr›ca 2005 ‹lerleme Raporu’nda AB taraf›ndan üzerinde önemle durulmas› üzerine, AB ile
uyumlu KOB‹ tan›m›na iliﬂkin yönetmelik 2005 y›l›nda yay›nlanm›ﬂt›r (RG,
2005). Bu yönetmelikte, “KOB‹, “250 kiﬂiden az y›ll›k çal›ﬂan istihdam eden
ve y›ll›k net sat›ﬂ has›lat› ya da mali bilançosu 25 milyon YTL’yi aﬂmayan ve
bu yönetmelikte mikro iﬂletme, küçük iﬂletme ve orta büyüklükteki iﬂletme olarak s›n›fland›r›lan ve k›saca KOB‹ olarak adland›r›lan ekonomik birim” olarak
tan›mlanm›ﬂt›r.
KOSGEB’in araﬂt›rmas›na göre imalat sanayinde faaliyet gösteren iﬂletmelerin
% 99,5’unu KOB‹’ler oluﬂturmaktad›r (Türker-Kavut, b, 2004, 2). Basel II tan›mlamas›na göre, neredeyse Türkiye’deki iﬂletmelerin tamam›, KOB‹ s›n›f›na
girmektedir. Çünkü, (Örne¤in ‹SO taraf›ndan yap›lan bir araﬂt›rmaya göre) en
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büyük bin iﬂletmenin sadece 440’›n›n
cirosu 50 milyon Avroyu geçmektedir. Yine Merkez Bankas›nca yap›lan
bir araﬂt›rmaya göre 7557 iﬂletmeden
sadece 702’sinin cirosu 50 milyon
Avrodan daha fazlad›r.
KOB‹’lerin finansman aç›s›ndan faaliyetlerini zorunlu olarak, a¤›rl›kl›
biçimde özkaynak ve ikinci s›rada yabanc› kaynak ve banka kredileri ile finanse etmektedir. Bu nedenle finansmanlar›nda yabanc› kayna¤a ba¤›ml›
olma sorunuyla iç içe bir yap› arzetmektedir. Ayr›ca bkz. (Yörük-Ban,
2003) ve (Türker-Aslan-Örerler, 2005,
37-91). KOB‹’ler hisse senedi ihrac›
yoluyla sermaye piyasas›ndan fon temin edememektedirler. Çünkü, etkin
olmayan muhasebe sistemi, ﬂeffafl›¤›n bulunmamas›, kurumsal yönetim
ilkelerinin uygulanmamas› vb.eksiklikler sözkonusudur.
Bankalar, KOB‹’lere finansal yap›,
mali raporlama ve teminat sorunlar›
nedeniyle az ve yüksek faizle kredi
sa¤lamaktad›r. Krediler, sadece kredi
riskine bak›larak verilmektedir. Basel
II ile bu tamamen de¤iﬂmektedir. Yat›r›m ve kapasite kullan›m oranlar›na
ba¤l› olarak yat›r›mlar›n finansman›na yönelik kredilerin artmas›, belli büyüklü¤ün üzerindeki firmalar›n uluslararas› piyasalardan fonlama yapmalar› ve KOB‹ büyüklü¤ündeki firmalarda yabanc› kaynaklarla finansman›n yayg›n olmas› ve firmalar›m›z›n
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ço¤unda kurumsallaﬂma düzeyinin
düﬂük olmas› vb.nedeniyle Basel II
önem taﬂ›maktad›r.
Basel II KOB‹’lerimizin kredilendirilebilme durumlar› ve maliyetleri üzerinde direkt etkili olacakt›r (Çelik,
2007, 18). Ço¤u ﬂirketin neredeyse %
100 banka kredili finansmanla faaliyetlerini sürdürüyor olmas› gerçe¤inden hareketle, Basel II’ye uyumun ﬂirket aç›s›ndan neredeyse hayatta kalma
ile eﬂanlama geldi¤i görülmektedir ve
bu nedenle Basel II ile baﬂlayan yeni
dönem son derece önem arzetmektedir.
Ayr›ca, Basel II ile birlikte, OECD ülkesi olma ayr›m›ndan kaynaklanan
avantaj da kalkmaktad›r., Basel I'de,
devletler, merkez bankalar› ve bankalar için OECD üyesi ülke ayr›m› yap›lmakta ve bu ülkelerdeki bankalar
daha az riskli olarak de¤erlendirilmektedir. Basel II bilanço varl›klar›na uygulanacak risk a¤›rl›klar›nda,
risk bazl› derecelendirme ve a¤›rl›kland›rmaya dayal› (kademelendirmeli) bir de¤iﬂim öngörmektedir.
Buna karﬂ›n, de¤inildi¤i üzere, kredi
riski için gerekli sermayenin Standart
Yöntemle saptanmas› durumunda,
Basel I çerçevesinde Türkiye için geçerli olan OECD üyeli¤i ayr›cal›¤› ortadan kalkacakt›r. Basel I'de, devletler, merkez bankalar› ve bankalar için
OECD üyesi ülke ayr›m› yap›lmakta
ve bu ülkelerdeki bankalar daha az
Hakemli Yaz›lar
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riskli olarak de¤erlendirilmektedir.
Kredi riski aç›s›ndan sermaye yükümlülü¤ünün OECD üyesi olup olmama
kriterine göre belirlenmesine dayanan
bu kural “Kulüp Kural›- Club Rule”
olarak adland›r›lmaktad›r. Basel I’deki bu uygulama OECD üyesi olan, ancak kredi riski yüksek ülkeler aç›s›ndan (Türkiye gibi) avantaj, OECD
üyesi olmayan, ancak kredi riski göreceli olarak daha düﬂük ülkeler aç›s›ndan bir dezavantaj oluﬂturmaktad›r.
Basel II ile birlikte bu avantaj ve ayr›cal›k ortadan kalkacakt›r. Ülkemizdeki kurum ve kuruluﬂlar, art›k borçlanma ve kredi maliyetini etkileyen hususlar› (d›ﬂ derecelendirme notu, içsel
derecelendirme notu, kredi türü, teminat kalitesi ve kredi fiyat farkl›laﬂmas› vb.) daha fazla dikkate almak durumunda kalacakt›r. Kredi riskinin, krediyi alan taraflar›n derecelendirme
notlar›na göre belirlenecek olmas› nedeniyle kredi derecelendirmesi ve derecelendirme notunun önemi de artacakt›r.

Basel II’ye göre cirosu 50 milyon Avronun alt›ndaki iﬂletmeler KOB‹ olarak kabul edilmektedir. Bankalar kredi talebinde bulunan ﬂirketleri kredi
tutar›na göre ikili bir s›n›flamaya tabi
tutacaklard›r. ﬁöyleki: Kredi tutar› 1
milyon Avronun alt›nda olan krediler
perakende kredi olarak kabul edilecek
ve bankan›n perakende portföyünde
de¤erlendirilecektir.Kredi tutar› 1
milyon Avronun üstünde olan ﬂirketler ise kurumsal kredi olarak de¤erlendirilecek ve bankan›n kurumsal
kredi portföyünde de¤erlendirileceklerdir. Bireysel krediler ile tutar› 1
milyon Avronun alt›ndaki kredi kulland›r›mlar› için derecelendirme ihtiyac› gerekmemektedir. Bunun d›ﬂ›ndaki tüm kredi kulland›r›mlar› derecelendirmeye tabi olacakt›r. Ayr›ca,
sat›nalma, birleﬂme, devir, joint venture, uluslararas› ortakl›k, d›ﬂ piyasalardan fon temini gibi hususlarda da
derecelendirme notu ihtiyac› sozkonusudur.

3.2. KOB‹ Kredi Türleri ve
Derecelendirme Süreci

Farkl› bankalardan kredi kullan›m›nda perakende ve kurumsal kredi gruplar› her bir banka için farkl› olacakt›r.
Yani bir KOB‹ X bankas› için perakende, Y bankas› için ise kurumsal
kredi portföyünde olabilecektir. Basel II kapsam›ndaki kredilerin türlerine aﬂa¤›daki tabloda yer verilmektedir
(BIS, e, 2004).

Basel II ile bankalar perakende ve kurumsal krediler olmak üzere iki tür
kredi kulland›racaklard›r. KOB‹’lerin
kullanaca¤› 1 milyon Avrodan düﬂük
banka kredileri Perakende KOB‹
kredisi, 1 milyon Avrodan yüksek
kredileri ise kurumsal KOB‹ kredisi
olarak muamele görecektir.
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Kredi türü

Kurumsal
KOB‹ kredisi
Perakende
KOB‹ kredisi

Kredi tutar›
> 1 milyon Avro

Y›ll›k sat›ﬂ tutar›
>50 milyon Avro

> 1 milyon Avro

> 50 milyon Avro

Risk a¤›rl›¤›
Derecelendirme
notuna göre
Standart (% 75)

Basel II düzenlemesine göre, perakende portföyündeki krediler bankan›n kendi iç kredi derecelendirme sistemince, kurumsal portföyde olanlar ise d›ﬂ ba¤›ms›z kredi derecelendirme kuruluﬂlar› arac›l›¤›yla derecelendirmeye tabi tutulacakt›r. Perakende portföyde yer alan Firmalar için ise herhangi bir d›ﬂ derecelendirme notu sözkonusu olmayaca¤›ndan, bu firmalara ve kredilere standart % 75 risk a¤›rl›¤› uygulanacakt›r. Firmalardan/Kuruluﬂlardan Alacaklara
bak›ld›¤›nda, Basel I’de firmalardan olan alacaklara % 100 oran› uygulan›rken,
Basel II’de (%20-50-100-150) olarak öngörülmüﬂtür. Kurumsal firmalar için
de (sigorta firmalar› dahil) rating notlar›na ihtiyaç duyulmaktad›r ve ayn› oranlar uygulanmaktad›r. Perakende Krediler (retail credits) aç›s›ndan bak›ld›¤›nda; vadesi geçmiﬂ perakende krediler hariç, perakende kredilerde yüzde 75 (%
75) risk a¤›rl›¤› uygulanmaktad›r. Dolay›s›yla, Basel II özellikle yüksek tutarlarda kredi kullan›m›nda bulunan KOB‹’leri daha fazla etkileyecektir.
Yeni Basel II düzenlemelerinde; perakende krediler ﬂu kriterlerle tan›mlanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r (BISa, 2004,19).
• Oryantasyon Kriteri (orientation criterion); Risk, gerçek kiﬂilerde veya KOBI'lerde olmal›d›r,
• Ürün (product) Kriteri; Riskler, bireysel bankac›l›k ürünlerinden olmal›d›r
• Yo¤unlaﬂma (granularity) Kriteri; Perakende krediler portföyü yeterli düzeyde çeﬂitlenmiﬂ olmal›d›r
• Risk Kriteri: Perakende riskler düﬂük tutarda olmal›d›r
Basel II'de Perakende kredi için tan›mlanan 1 Milyon Avro ve 50 Milyon Avro limitleri piyasa için nisbeten yüksek kald›kça, birçok kredi derecelendirme
(rating) notuna ihtiyaç duymadan perakende kredi grubuna girecek ve % 100
risk a¤›rl›klar› %75 risk a¤›rl›¤›na düﬂecektir. Risk a¤›rl›¤›ndaki %25'lik azalma ise sermaye yeterlili¤i aç›s›ndan bankalara olumlu bir katk› sa¤layacakt›r.
Bu noktada, sat›ﬂ has›lat› 50 Milyon Avro'nun alt›nda olan firmalar KOB‹ olarak kabul edilmektedir. Basel II kriterleri, risk a¤›rl›kland›rmas› yoluyla minimum sermaye gereklili¤i üzerinde etki yaratmaktad›r. Bilanço varl›klar›ndaki
risk a¤›rl›kland›rmas›n›n düﬂüﬂü, (örne¤in ipotekli konut kredilerinde standart
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yöntemde % 50’den % 35’e düﬂmüﬂ
(EMF, 2004) kredi/fonlama maliyetini azaltarak, kredi hacmini art›rm›ﬂ ve
neticede kredi kuruluﬂlar›n›n minimum sermaye gereklili¤ini düﬂürme
yönünde bir etki yaratm›ﬂt›r. Tersinden bak›ld›¤›nda, yani riske dayal›
kredilendirme ve fiyatland›rma neticesinde, bilanço varl›klar›na iliﬂkin
risk a¤›rl›klar›n›n de¤iﬂmesi ve kredi
derecelendirme notu düﬂtükçe, kredinin (enstrüman›n) risk seviyesi artacak, (bankalar dahil) kredi kuruluﬂlar› hem daha çok risk alacak, hem de
karﬂ›l›¤›nda daha çok sermaye tutacakt›r. Bu durum kulland›r›labilir
kredi hacmi ve bilançolar üzerinde
do¤rudan etkili olacak ve daha çok
kayna¤›n getiriden mahrum kalmas›na ve kulland›r›lacak kredilerin/fonlama maliyetlerinin artmas›na yol açacakt›r.
Uluslararas› platformda Derecelendirme (rating), borçlanan taraf›n yükümlülüklerini zaman›nda ve tam olarak yerine getirebilme yeterlili¤i ile
borç ödeme kabiliyetinin (finansal
güçlülü¤ünün) sistematik bir biçimde
ortaya konulmas› faaliyeti, derece ise
derecelendirme sonucunda derecelendirilen kuruluﬂa atfedilen not olarak
tan›mlanabilir (Alp-Üstünda¤, 2007,
6). Derecelendirme faaliyeti (SPK,
2003), belirli bir ücret karﬂ›l›¤›nda verilen bir hizmet niteli¤indedir. Basel
II ile beraber önemli bir yenilik olarak
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ucuz kredi alman›n olmazsa olmaz
ﬂart› olarak derecelendirme olgusu
gündeme gelmektedir. Derecelendirme (ﬁenturan, 2006, 45-55 ve Uslu,
2007) yoluyla firmalara deyim yerinde ise karne notu gibi derecelendirme
notu tesbit edilecektir. Bu notun yüksekli¤i KOB‹’lerin bankalardan daha
ucuz ve uygun ﬂartlarda finansman
sa¤lamas›n› kolaylaﬂt›racakt›r. Derecelendirme ve risk bazl› fiyatlama
(risk based pricing) ile, bankan›n daha
çok risk ald›¤› ürünlerde ve düﬂük dereceli müﬂterilerde daha yüksek fiyatlama yap›labilecektir. Yani kredi maliyeti derecelendirme notuna ba¤l›
olacakt›r. özsermayesi yeterli olmayan KOB‹’ler zor durumda kalabileceklerdir. Derecelendirmede finansal
tablolar, ﬂeffafl›k, kurumsal yönetim,
muhasebe standartlar›, denetim ve iç
kontrol sistemi gibi konular dikkate
al›nacakt›r.
Basel II ve derecelendirme bilhassa
faaliyetlerini ve finansmanlar›n› banka kredilerine dayal› olarak sürdüren
iﬂletmeler için büyük önem taﬂ›maktad›r. Çünkü, ülkemizdeki firmalar›n
büyük bir ço¤unlu¤unda, iﬂletme sermayesi yetersiz durumdad›r. ‹ﬂletmelerimiz a¤›rl›kl› olarak banka kredileri ile bir baﬂka deyiﬂle yabanc› kaynakla finansman yöntemini seçerek
faaliyetlerini sürdürmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Dolay›s›yla, ciddi boyutlarda
banka kredisi kullan›m› sözkonusu-
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dur. Bu durumun nedenlerine bak›ld›¤›nda, ülkemizde sermaye piyasas›
ile emeklilik fonlar› gibi alternatif finans olanaklar›n›n k›t olmas› ve arzu
edilen seviyede ve hacimde olmamas›
nedeniyle, iﬂletmelerimizin banka
kredileriyle finansman seçene¤inde
yo¤unlaﬂt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Derecelendirme KOB‹’ler aç›s›ndan, özsermaye yap›lar›, özsermaye yeterlili¤i,
mali tablolar, iyi yönetim, ﬂeffafl›k,
mali raporlama süreci, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve sektörel durum vb.gibi hususlar gözönünde bulundurularak yap›lacakt›r.
Kredi maliyetini etkileyecek anahtar
faktörlerin baﬂ›nda firma derecelendirme notu, risk a¤›rl›kland›rma kapsam›nda belirlenen risk a¤›rl›¤›, banka içsel derecelendirme notu, kullan›lan kredi türü, teminat kalitesi vb.hususlar gelmektedir. Derecelendirme
notuna sahip olmayan veya düﬂük derecelendirme notuna sahip firmalar ya
kredi alamayacak veya daha yüksek
teminat vermek ve/veya daha yüksek
yüksek faize ve finansman maliyetine
katlanmak durumunda kalacakt›r Dolay›s›yla Basel II sürecinde farkl› faiz
oranlar› ile finansman sa¤lama durumu uygulamada gözlenecektir. Ayn›
firman›n fakl› bankalarca farkl› kredibilite sa¤lama durumu ortadan kalkacak, ayn› derecelendirme notuna tüm
bankalarca ayn› faiz ve ayn› finansman koﬂullar› uygulanacakt›r. Ya da
Kas›m - Aral›k
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buna ayk›r› davranan ve riski üstlenen
banka kendi sermayesini riskli kredi
tutar› kadar art›rmak durumunda kalacakt›r. Basel II ile derecelendirme kuruluﬂlar› büyük hayatiyet kazanmaktad›r. Bu kuruluﬂlar deyim yerinde ise
daha önce tüm bankalarda bulunan
kredi istihbarat ve kredi analiz bölümlerinin yerine geçmektedir.
KOB‹’lerimiz aç›s›ndan Basel II kapsam›nda bir derecelendirme notuna
sahip olman›n çeﬂitli avantajlar› olacakt›r. Bunlardan baz›lar› ﬂunlard›r:
Düﬂük kaynak maliyetiyle fon temini,
kurumsal yat›r›mc›lar› teﬂvik suretiyle
finansman olanaklar›n›n artmas›, alternatif fon kaynaklar›na ulaﬂ›labilmesini temin, planlama yap›labilmesinin mümkün k›lma, piyasadaki cesamet aç›s›ndan nisbeten küçük ve
önemli yer tutmayan firmalar›n finansman sa¤layabilme olanaklar›n›n
geniﬂlemesi, ﬂirketlerin kalite ve kontrol ve kurumsal yönetim sistemlerinin geliﬂtirilmesinde itici güç sa¤lama, iç d›ﬂ piyasalar için ihtiyaç duyulan firmayla ilgili bilgilerin sa¤lanabilmesi ve ﬂirket tan›n›rl›¤›n›n artmas› vb.
Operasyonel anlamdaki temel derecelendirme süreci ﬂöyle iﬂlemektedir.
‹lk olarak KOB‹’ler, yetkilendirilmiﬂ
derecelendirme kuruluﬂlar›na, derecelendirme notlar›n›n belirlenmesi talebiyle baﬂvuracaklard›r. Kuruluﬂun
derecelendirme iﬂini kabul etmesi duHakemli Yaz›lar
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rumunda, yap›lan baﬂvuruya dayal›
olarak takibeden iﬂlemler ilgili kredi
derecelendirme kuruluﬂunda çal›ﬂan
ve KOB‹’nin içinde yer ald›¤› sektöre
hakim uzmanlardan ve analistlerden
oluﬂan bir ekibin yönlendirmesiyle
devam eder.
Derecelendirmede, iﬂletmeye iliﬂkin
olarak çok çeﬂitli nicel (firma riskine
yönelik finansal analizler) ve nitel de¤erlendirmeler (iﬂ analizleri) gerçekleﬂtirilir. Firma riskine yönelik finansal anal›z kapsam›nda, UFRS uyumlu
bilanço, gelir tablosu, nakit ak›ﬂ tablosu ve di¤er finansal tablolar ve aç›klay›c› notlar ›ﬂ›¤›nda finansal durum ve
mali yeterlilik, borç ödeme durumu,
bilanço içi ve d›ﬂ› risk profili, özkaynak durumu, karl›l›k gibi hususlar ele
al›n›r. Nitel de¤erlendirmeler kapsam›nda ise faaliyet çevresi, hissedarlar
ve üst düzey yöneticilerin geçmiﬂi,
yönetim yap›s›, sahiplik ve destek,
yönetim politikalar› ve stratejiler, kurumsallaﬂma derecesi, ürün, hizmet,
d›ﬂ ticaret, sektör pay›, muhasebe sistemi, finansal raporlama, iç kontrol
sistemi ve etkinli¤i gibi çok çeﬂitli hususlar dikkate al›n›r.
Kredilendirme iﬂlemine geçilebilmesi
için iﬂletmeye ve d›ﬂ kaynaklardan elde edilecek do¤ru, güvenilir, ﬂeffaf ve
kaliteli bilgilere ihtiyaç vard›r. Bu bilgilerin bir k›sm› derecelendirme baﬂvurusunda bulunan iﬂletme taraf›ndan
karﬂ›lan›rken, genel ekonomik koﬂulHakemli Yaz›lar
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lar vb. gibi di¤er bir k›sm› ise iﬂletmenin kontrolü d›ﬂ›ndad›r ve d›ﬂsal olarak belirlenir. Belirlenemeyen ve/veya belirsizlik içeren her husus, kredi
derecelendirmesinde riski art›r›c› bir
unsur olarak nitelendirilir.
‹lgili uzman taraf›ndan derecelendirme baﬂvurular›nda iﬂletmenin son üç
y›l›na ait (bilanço, gelir tablosu, nakit
ak›ﬂ tablosu, kar da¤›t›m tablosu, kar
da¤›t›m tablosu, faaliyet raporlar›, ba¤›ms›z denetçi raporlar›, vergi levhas›, imza sirkülerleri, vergi ve tescile
iliﬂkin di¤er mali, idari nitelikteki bilgiler, firman›n ana sözleﬂmesi, ortakl›
yap›s› ve ﬂirket organizasyon durumu,
ﬂirket genel kurul ve yönetim kurulu
toplant›lar›na ve kararlar›na ait kay›t
ve dokümanlar, ortak ve idarecilere
iliﬂkin bilgi, ﬂirketin finansman ve
kredi yap›s› vb. di¤er bilgiler olmak
üzere) bilgi ve belgeler talep edilecek, bahse konu istenen tüm bilgi ve
belgenin teslim edilmesiyle süreç ciddi manada baﬂlat›lm›ﬂ olacakt›r.
ﬁirkete iliﬂkin bilgi ve belgelerin yan›
s›ra derecelendirme kuruluﬂ taraf›ndan iﬂletme yöneticileriyle yap›lan
bilgilendirme toplant›lar› akabinde,
firmaya iliﬂkin olarak d›ﬂ kaynaklardan elde edilen ve finansal tablo kapsam›nda olmayan di¤er ek bilgiler de
(sektör, rakipler, faaliyetlere iliﬂkin
bütçe ve gerçekleﬂme durumlar›, politikalar, stratejiler, finansman politikalar› ve alternatifleri vb.) toplan›r. Derecelendirme ﬂirketi bünyesindeki
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yetkili komite toplanan bilgi ve belgeler üzerinde gerekli incelemeyi yapt›ktan
sonra, baﬂvuruda bulunan ﬂirketin derecelendirme notunu tesbit eder. Saptanan
kredi derecesi yay›nlanmadan önce ilgili firmaya bildirilir. Kredi notuna itiraz,
geçerli bilgi ve belgeye dayanmak kayd›yla mümkündür. En sonunda ilgili kredi derecelendirme kuruluﬂunca, tesbit edilen kredi notu aç›klan›r.
3.3. KOB‹ Derecelendirme Notlar› , Kredi Risk Gruplar›, Teminatlar ve
Ölçüm Kriterleri
Basel II düzenlemesinde derecelendirmeye tabi tutulacak ﬂirketler için bir dizi
derecelendirme notu belirlenmiﬂtir.Derecelendirme (Yard›mc›o¤lu-Çam, 2007,
59-69) (karne) notlar› en iyiden en kötüye do¤ru (AAA, AA-, A+, A-,
BBB+,BB) olarak belirlenmiﬂtir. Yüksek derecelendirme notu ve düﬂük risk
a¤›rl›¤›na sahip firmalar, bankalardan daha kolay ve daha düﬂük maliyetli fon
kullanabilecektir. Bu da finansman giderlerini azaltacak ve iﬂletmenin net dönem kar› daha da yükselecektir.
AAA
AA+AAAABB+BBBBB+BBCCC

CC
C
D
Olumlu
Görünüm
Olumsuz
Görünüm
Dura¤an
Görünüm
‹zleme
Durumu

Baz› Derecelendirme Notlar› ve Anlamlar›
Azami kredibilite, en yüksek finansal yükümlülü¤ü karﬂ›lama
yetene¤i
Yüksek kredibilite, yüksek finansal yükümlülük karﬂ›lama
yetene¤i, iktisadi ve mali ﬂartlar›n riski çok az art›rma ihtimali var.
K›sa vadede riskli de¤il ancak iktisadi ve mali koﬂullar›n
kötüleﬂmesi ve de¤iﬂmesi durumunda asgari spekülatif durum.
Halihaz›rda finansal yükümlülükleri yerine getirme yetene¤i ancak
iktisadi ve mali ﬂartlardaki de¤iﬂmeye çok duyarl› bir yap›
Tehlikeli, Yat›r›m yap›labilme kriterlerinin alt›nda, finansal
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için iktisadi mali ﬂartlar›n
olumlu biçimde geliﬂmesi gerekli
Yüksek mali yükümlülükleri yerine getirememe tehlikesi
Risk son derece yüksek ve spekülatif. Yükümlülükler halihaz›rda
karﬂ›lanabiliyor
Mali yükümlülükler yerine getirilemiyor.
Kredi derecelendirme notunun gelecekte art›r›labilece¤ini gösterir
Kredi derecelendirme notunun gelecekte düﬂürülebilece¤ini
gösterir
Kredi derecelendirme notunda gelecekte de¤iﬂim beklenmedi¤ini
gösterir
Kredi derecelendirme notunun yak›n gelecekte de¤iﬂtirilebilece¤i
ihtimalini ve görünüm durumunun belirlenebilece¤ini gösterir
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Buna mukabil, düﬂük derecelendirme notu alan yüksek riskli firmalar yani ise
kredi almakta zorlanacaklard›r. Bankalar bu firmalara kredi verme e¤iliminde
olmayacakt›r. Çünkü Basel II uyar›nca, bu tür firmaya verilen kredi için bankan›n daha fazla sermaye tutmas› gerekecektir.

Derecelendirme notu

%Risk A¤›rl›¤›Perakende

Derecelendirme notu
olmayan
BB-‘den düﬂük
BBB+ ile BB- aras›
A+ ile A- aras›
AAA ile AA- aras›

75

%Risk A¤›rl›¤›di¤er
100
150
100
50
20

Kaynak: (BISe, 2004) ve (Kurt, 2006,26)

Basel II uyar›nca derecelendirme notu (AAA-AA-) aral›¤›nda olan iﬂletmeler
% 20 risk a¤›rl›kl› gruba, (A+ - A-) aral›¤›ndaki iﬂletmeler % 50 riskli gruba,
(BBB+ - BB) aral›¤›ndakiler % 100 riskli gruba, (BB-) den düﬂük olanlar %
150 riskli gruba ve derecelendirme yap›lmayan ve derecelendirme notu olmayan iﬂletmeler ise otomatikman % 100 riskli gruba dahil ﬂirketler olarak muamele görecektir. Basel II’nin standart yaklaﬂ›m›na göre bankalar, KOB‹’lere
verilen krediyi derecelendirme kuruluﬂlar›n›n o iﬂletmeye verdi¤i derecelendirme notuna göre de¤erlendirecektir.
KOB‹’lerde Standart Yöntem= (Kredi tutar›-Teminat Tutar›)xRisk A¤›rl›¤›
KOB‹’ler için derecelendirme notuna sahip olman›n, de¤iﬂken olmakla beraber
KOB‹’lere ortalama 30.00 Avro gibi bir ek bir maliyet getirece¤i hesaplanmaktad›r. Dolay›s›yla, KOB‹’ler derecelendirme notu alarak daha ucuz maliyetle
kredi bulmak veya derecelendirme yapt›rmadan do¤rudan %100 riskli grupta
kal›p yüksek maliyetli kredi kullanma yolunu seçebileceklerdir. Derecelendirme notunun al›nm›ﬂ olmas›, ayr›ca halen uygulamada firmalara yans›yan ve ek
maliyet getiren kredi istihbarat maliyetlerinin de düﬂmesine yol açacakt›r.
Basel II ile getirilen yeni düzenlemede, kredi kullanan›n (firman›n) kredi riskinin ölçümü iki ana unsura dayanmaktad›r. a) Kredi kullanan›n (firman›n)
risk seviyesi ve b) Kredi iﬂleminin risk seviyesi.
Kredi kullanan›n riski, firman›n finansal verileri (bilanço, gelir tablosu vb.), fi-
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nansal tablolara yönelik analiz ve projeksiyonlar vb.niceliksel faktörleri ile
niteliksel faktörlerinin (ﬂirketin yönetici ve ortaklar›n›n geçmiﬂi, yönetim,
organizasyon ve iç kontrol yap›s›, faaliyet alanlar› ve etkinli¤i, ürün/hizmet geliﬂimi, ithalat/ihracat, iﬂ iliﬂkileri, rekabet durumu, pazar pay› vb)
de¤erlendirilmesi sonucu tesbit edilen
firma derecelendirme notu ile ifade
edilmektedir. Basel II ile kredi riskinin ölçümü derecelendirmeye ba¤l›
olarak sa¤lanacakt›r. Bu do¤rultuda
içsel (bankan›n derecelendirmeyi
kendisinin yapmas›) ve d›ﬂsal derecelendirme (derecelendirmenin d›ﬂ derecelendirme firmalar›nca yap›lmas›)
ﬂeklinde iki seçenek bulunmaktad›r.
Buna göre tutar› 1 milyon Avronun
alt›nda olan ve bankan›n perakende
portföyünde yer alan krediler bankalarca içsel derecelendirmeye, tutar› 1
milyon Avronun üstünde olan ve bankan›n kurumsal portföyünde (kategorisinde) yer alan krediler ise d›ﬂ derecelendirme firmalar›nca (Moodys,
Fitch, S&P, Duff vs.) derecelendirmeye tabi tutulacak ve kredi notlar› o ﬂekilde tesbit edilecektir.
Ancak, bankalar›n perakende portföyünde olan ve tutar› 1 milyon Avronun alt›ndaki kredilere kendisinin derecelendirme notu verebilmesi için, ilgili kurumlarda KOB‹’lerin kredi de¤erlili¤ini ve risk seviyesini tesbit
edebilecek derecelendirme sistemleri-
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ne haiz olmas› zorunlulu¤u bulunmaktad›r (Atiker, 2005). Perakende
kredilere iliﬂkin derecelendirme sistemlerinin, borçlu firma riski yan› s›ra, iﬂlem riskini de ortaya koymal› ve
borçlu firma ve iﬂlem özelliklerinin
tümünü içermelidir. 1 milyon Avronun alt›ndaki tüm krediler perakende
kredi portföyüne dahil edilmelidir.
Bu sistemin homojen risklerin gruplaﬂt›r›lmas›n› ve risk farkl›laﬂt›rmas›n›
kolaylaﬂt›rd›¤› ve portföy genelinde
muhtemel zarar tahminin olanakl› hale geldi¤ini ortaya koyabilmelidir.
Bahse konu kredilerin portföye al›nmas›nda ﬂu hususlar önem taﬂ›maktad›r. Kredi alan firman›n belirgin
özellikleri, teminat çeﬂitleri, verilen
kredi türleri, kredi verilmesine yönelik iﬂlem özellikleri, kredi dönüﬂlerindeki gecikme,
Perakende kredilere iliﬂkin belirlenen
her havuz için bankan›n zarar özelliklerinin nicel ölçütlerini sa¤layabilmesi gerekir. ‹çsel derecelendirme kapsam›nda farkl›laﬂt›rma seviyesinin,
belirli bir havuzdaki kredilerin say›s›n› o havuz seviyesinde zarar özelliklerinin oran ve miktarlar›n›n anlaml› bir
ﬂekilde tayini ve do¤rulanmas› için
yeterli oluﬂunun sa¤lamas› gerekir.
Borçlular›n ve kredilerin havuzlara
da¤›l›m› anlaml› ve uygun olmal›d›r.
Bankan›n toplam perakende kredilerinin tek bir havuzda toplanmamas› uygun olacakt›r. Bankan›n derecelen-
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dirme sistemi alt›nda kredilere derece tayinine iliﬂkin somut derece tan›mlar›,
süreçleri ve kriterleri bulunmal›d›r. Derece tan›m ve kriterleri mant›kl› ve sezgisel olmal›, anlaml› bir risk farkl›laﬂt›rmas› oluﬂturmal›d›r. Derece tan›m ve
kriterleri, derece tayin etmekle görevlilerin benzer risk taﬂ›yan borçlu ve kredilere istikrarl› bir ﬂekilde ayn› dereceyi tayinine olanak sa¤layacak kadar ayr›nt›l› olmal›d›r. Bu istikrar ve tutarl›l›k, bütün iﬂ birimleri, departmanlar ve co¤rafi yerleﬂimlerde mevcut olmal›d›r.
Derecelendirme kriter ve prosedürlerinin farkl›laﬂmas› halinde, banka olas› tutars›zl›klar› izlemeli ve gerekirse, tutarl›l›¤› sa¤lamak için derecelendirme kriterlerinde gereken de¤iﬂiklikleri yapmal›d›r. Yaz›l› derece tan›mlar›, iç denetim
veya eﬂit ölçüde ba¤›ms›z olan bir birim ve denetim otoriteleri gibi 3.ﬂah›slar›n
sistemi anlamas› ve derece tayinlerini gözden geçirmesi ve atanm›ﬂ derece/havuz iﬂlemlerinin uygunlu¤unu de¤erlendirmesi için yeterince aç›k olmal› ve
ayr›nt›lar› içermelidir. Kriterler, ayr›ca bankan›n içsel kredilendirme ilke ve
standartlar›yla bankan›n sorunlu borçlu ve kredi politikalar›na da uygunluk arzetmelidir. Bankan›n Kurumsal kredileri ise d›ﬂ ba¤›ms›z derecelendirme kuruluﬂlar›nca derecelendirmeye tabi tutulacakt›r (Yard›mc›o¤lu-Çam, 2007, 65-66).
Kredi iﬂlem risk seviyesinin belirlenmesinde ise, kredi iﬂleminin türü, vadesi,
tutar›, kullan›m amac›, teminatlar ve para birimi dikkate al›n›r.
Risk bazl› derecelendirme ve fiyatlamay› etkileyen zorlay›c› unsurlardan birisi
de kulland›r›lacak krediler için firmalarca verilecek Teminatlard›r (collaterals)
(BIS; e,2004). Bu unsurlar göz önüne al›narak kredi, ‘çok riskli’ veya ‘az riskli’ olarak belirlenmekte ve buna göre fiyatland›rma yap›lmaktad›r. Basel II’de
klasik ipoteklerin yerini kurumsal yönetim, UFRS ile uyumlu do¤ru ve güvenilir finansal raporlama, ﬂeffafl›k, güçlü finansal yap›, kurumsallaﬂma, etkin
ba¤›ms›z denetim, iç kontrol ve risk yönetimi alacakt›r.

KOB‹’ler Aç›s›ndan Basel II’de Teminatlar
Nakit, mevduat ve mevduat sertifikas›
Yat›r›m fonlar›
Ana Menkul k›ymet borsas›ndaki hisse senetleri
Borçlanma senetleri
Alt›n
Ana menkul k›ymat borsas› d›ﬂ›ndaki organize piyasalarda
iﬂlem gören senetler ve fonlar
• Mesken ve/veya ticari amaçl› gayrimenkul ipote¤i

•
•
•
•
•
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Basel II kapsam›nda kabul edilebilecek teminatlarda da bir farkl›laﬂma
sözkonusu olmaktad›r. Basel II ile
beraber teminatlarda da derecelendirme notuna ba¤l› olarak art›r›lmas› veya azalt›lmas› durumu sözkonusu olabilecektir. Teminat›n büyüklü¤ü , tutar›, kalitesi vb.ne ba¤l› olarak, kredi
maliyetinin ve banka riskinin durumu
de¤iﬂkenlik gösterecektir.
Ülkemizde genel kabul gören teminatlar, müﬂteri çek ve senetleri, ortak,
grup, sah›s ve ﬂirket kefaletleri, ticari
alanlardaki gayrimenkul ipote¤idir.
Basel II ile birlikte ülkemizde en yo¤un kullan›lan bu teminat türleri ortadan kalkmaktad›r. Gerçek müﬂteri çek
ve senetleri ile ortak ve grup ﬂirketleri kefaletleri teminat kapsam›na al›nmam›ﬂt›r. ‹yi bir derecelendirme notuna sahip olan kefillik durumu haricinde, ﬂah›s, ortak, grup ve iliﬂkili ﬂirket
vb.türü kefalet yoluyla borçlanmak
son derece zor hale gelmektedir. Dolay›s›yla, ülkemizde yayg›n olarak
kullan›lan teminat türlerinin (fabrika,
depo, ticarethane vb.ne dayal› ticari
alan ipotekleri, ortak kefaleti, grup
ve/veya iliﬂkili ﬂirket kefaleti, al›nan
müﬂteri çek ve senetleri) de¤ersiz hale gelmesi nedeniyle ülkemiz bu de¤iﬂimden önemli derecede etkilenmektedir. Bankalar da Basel II kapsam›nda kabul edilmeyen teminatlardan
uzak duracaklar ve di¤er kabul edilebilir nitelikteki teminatlara yöneleceklerdir.
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Basel II de daha önce belirtili¤i gibi,
kabul edilmesi öngörülen teminatlar
ﬂunlard›r (BIS,e, 2004): Nakit para,
mevduat veya mevduat sertifikas›, alt›n, borçlanma senetleri (reytinge göre, likit ve bankalarca ç›kart›lan), ana
endeksteki hisse senetleri, yat›r›m
fonlar›, düzenlenmiﬂ piyasalarda iﬂlem gören hisse senetleri, düzenlenmiﬂ piyasalar›nda iﬂlem gören hisse
senedi içeren fonlar, ‹potek (çeﬂitli
ﬂart ve s›n›flamalara göre) Dolay›s›yla, Basel II sonras›nda KOB‹’lerde
özsermayenin art›r›larak yeterli ve
güçlü seviyeye getirilmesi ve/veya
Basel II kapsam›nda kabul gören yeni
tür teminatlar› teminat olarak ortaya
koyarak derecelendirmeye dayal› kredi temini durumu sözkonusu olmaktad›r.
Tekrarlanacak olursa, Basel II ile birlikte günümüzde yo¤un olarak kullan›lan ve teminat kabul edilen ticari
alanlara yönelik ipotekler de önemini
büyük ölçüde yitirmektedir. Basel II
uygulamalar› kapsam›nda ticari emlak
ipote¤i karﬂ›l›¤› verilen kredilerin
(fabrika, depo vb) teminat kapsam›na
al›nmas› özel ve oldukça zorlay›c›
ﬂartlara ba¤lanm›ﬂt›r. Di¤er yandan
teminat olarak konut ipote¤i maliyet
avantaj› yaratmakta olup, konuta dayal› gayrimenkul ipote¤i ile al›nan
kredilerin % 35 risk a¤›rl›¤›yla de¤erlendirilmesi öngörülmüﬂtür.
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3.4. Finansal Raporlama, ﬁeffafl›k
ve UFRS/UMS Setine Uyum
Basel II ile beraber, KOB‹’ler baﬂta
olmak üzere tüm iﬂletmelerde muhasebe uygulamalar›nda vergi yasalar›n›n etkisinin azald›¤› ve vergi a¤›rl›kl› uygulamalardan uzaklaﬂ›ld›¤› bir
e¤ilim yaﬂanacakt›r.Ayr›ca, etkin muhasebe sistemi ile finansal raporlaman›n önemi de çok artacakt›r (BISe,
2004, Uyar-Aygören, 2006, 52-70,
M›s›rl›o¤lu, 2006, 21-32). Sermaye
piyasalar›n›n küreselleﬂmesi, uluslararas› yat›r›m kararlar› ve sermaye hareketleri ile ﬂirket birleﬂmeleri, çeﬂitli
ülkelerde yaﬂanan mali ve ekonomik
krizler nedeniyle yat›r›mc›lar›n katland›klar› zararlar, finansal tablo kullan›c›lar›n› finansal tablolardaki bilgi leri sorgular duruma getirmiﬂtir. Skandallar›n
oluﬂumunda, kamuya yap›lan finansal
raporlamalar›n ve finansal bildirimlerin
do¤ru ve gerçe¤i yans›tmamas› ve güvenilir olmamalar› özel rol oynam›ﬂt›r.
Basel II, finansal tablolardaki bilgilerin güvenilir, anlaﬂ›labilir, ihtiyaca ve
gerçe¤e uygun, tarafs›z, güvenilir,
karﬂ›laﬂt›r›labilir, tam, özün önceli¤ine uygun bilgiler olabilmesi için bütün dünyan›n uygulad›¤› ve bildi¤i
muhasebe standart ve politikalar›n uygulanmas› gereklili¤ini ortaya ç›karm›ﬂ ve muhasebede ortak dil anlay›ﬂ›n› getirmiﬂtir. Ülkelerde uygulanan

yerel muhasebe standartlar› terk edilmiﬂ ve finansal raporlamada herkesin
benimsedi¤i ve uygulama taahhüdü
verdi¤i uluslar aras› muhasebe standartlar› uygulanmaya baﬂlam›ﬂt›r (Akdo¤an, 2007, 101). Bu nedenle, vergi
temelli (vergi a¤›rl›kl›) yürütülen muhasebe sistemi yerine konuya çok daha geniﬂ bir perspektiften bak›larak
UFRS’ye uygun finansal raporlamaya
geçilmelidir. Bu tür bir yönelim beraberinde, önemlilik, karﬂ›laﬂt›r›labilirlik, özün önceli¤i, dürüst resim ilkesi
gibi hususlara uyumun sa¤lanmas›n›
mümkün k›lacakt›r. Buna yönelik alt
yap› vakit geçirilmeden oluﬂturulmal›
ve bu konuda gerekiyorsa profesyonel
dan›ﬂmanl›k al›nmal›d›r. Kay›td›ﬂ› has›lat, ciro, gelir, kar, sermaye vb.gibi
tüm hususlar firman›n riskini art›r›p
derecelendirme notunu düﬂürücü yönde dolay›s›yla banka kredilerinin al›nmas›n› önleyici etkide bulunacakt›r.
Basel II ile beraber, KOB‹’ler de de
uluslararas› muhasebe standartlar› setine ve UFRS paralelinde haz›rlanan
ulusal finansal raporlama setine uyum
önem kazanmaktad›r. Dolay›s›yla, derecelendirmede de özel önem taﬂ›yacak olan bu hususa yönelik fark›ndal›k seviyesinin en üst seviyede olmas›
önem taﬂ›maktad›r. Kald› ki bu durum
2008 y›l› içinde yasalaﬂarak yürürlü¤e
girmesi beklenen yeni TTK6 tasar›-

6 Yeni TTK Tasar›s›n›n ise, KOB‹ kavram›n› tan›mlamad›¤›, birkaç istisna d›ﬂ›nda KOB‹’lere özgü spesifik bir düzenleme getirmedi¤i gözlenmektedir. Ancak, TTK’n›n ticaret düzenini biçimlendiren
ve yönlendiren temel yasa oldu¤u gözönüne al›nd›¤›nda, fiiliyatta KOB‹’lerin ticari iliﬂkileri
aç›s›ndan bütünüyle yasan›n uygulama alan›na girece¤ini düﬂünmekteyiz.
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s›nda da aç›kça vurgulanmaktad›r.
Tasar›, TMSK’y› ulusal standartlar›n
konulmas›nda tek ve münhas›r yetkili
kurum olarak kabul ederek buna uygun tekel yetkileri vermiﬂ ve iﬂletmelerimiz taraf›ndan TMSK’ca yay›nlanan UFRS ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar›na (TMS) ve Kurulun bu konuda getirece¤i tüm düzenlemelere istisnas›z tam uyum sa¤lanmas›n› öngörmüﬂtür (PwC, 2007, 17).
Ayr›ca, kur riski, faiz riski ve aç›k pozisyon gibi risklerin etkin olarak yönetilmesi de gündeme gelebilecektir.
Basel II sürecinde derecelendirme
yapt›rmak isteyen firmalar yeterli Özsermayeye sahip olmaya çal›ﬂmalar›,
özsermaye yap›lar›n› güçlendirmeli,
kar da¤›t›m›ndan ziyade kar›n sermaye ilavesi yolunu tercih etmeli ve
mümkünse ayn› sektördeki benzer faaliyet icra eden da¤›n›k irili ufakl›
ﬂirketlerin birleﬂtirilerek yeterli özsermaye yap›s›na sahip tek bir firma hedeflenmelidir. Böylece güçlü özsermaye yap›s›na sahip tek bir firman›n
daha yüksek derecelendirme notuna
ve dolay›s›yla daha ucuz kredi maliyetiyle finansman sa¤lamas› mümkün
olabilir.
Basel II ile beraber, KOB‹’ler baﬂta
olmak üzere tüm iﬂletmelerde finansal
raporlama sürecinin ve finansal raporlaman›n ﬂeffafl›¤›, özel önem kazanm›ﬂt›r. Skandallar›n oluﬂumunda, finansal raporlama sürecinde ﬂeffafl›¤›n
sa¤lanamam›ﬂ olmas› nedeniyle bu
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konu özel bir önem kazanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla, KOB‹’ler baﬂta olmak üzere
tüm iﬂletmelerimizin eski al›ﬂkanl›klar›n› bir kenara b›rakarak, ﬂeffaf bir
finansal raporlama sürecine kendilerini haz›rlamalar› önem arzetmektedir.
Skandallar sonras› ABD’de ç›kar›lan
Sarbanes-Oxley yasas› ile beraber
UDS, UFRS, AB düzenlemeleri ve
ulusal düzenlemelerde ﬂeffafl›k konusuna özel bir önem verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Benzer ﬂekilde yeni AB 8.Direktifinde (CEC, 2006) de finansal raporlamadaki ﬂeffafl›¤a özel bir önem
verilmiﬂ ve iﬂletmelerin web sayfalar›nda yay›nlanmak üzere ﬂeffafl›k raporunun haz›rlanmas› öngörülmüﬂtür.
Bu nedenle bu konuya özel önem verilmesi gerekmektedir.
3.5. Ba¤›ms›z Denetim, Etkin ‹ç
Kontrol, ‹ç Denetim ve Risk Yönetim
Sistemleri
Basel II, yeni bir sermaye yeterlili¤i
hesaplaman›n ötesinde, kapsaml› bir
risk yönetimi kültürünü de iﬂletmelere
yerleﬂtirmeyi amaçlamaktad›r. Risklerin tan›mlanmas› ve minimize edilmesi ise iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin kurulmas› ve etkinli¤inin
sa¤lanmas› ile mümkündür (Kökez,
2007, 6). Dolay›s›yla Basel II ile beraber, KOB‹’ler baﬂta olmak üzere tüm
iﬂletmelerde iç kontrol ve ba¤›ms›z
denetime olan ihtiyaç artacakt›r. Ba¤›ms›z denetim do¤ru ve güvenilir fiHakemli Yaz›lar
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nansal raporlaman›n unsurlar›ndan birisi olarak görülmektedir. Ayr›ca, ba¤›ms›z denetim geçirme ve daha fazla
denetime tabi olman›n yüksek derecelendirme notuna ve dolay›s›yla daha
düﬂük faizli kredi ve fon kullanma anlam›na gelece¤i unutulmamal›d›r. Basel II’de önemi son derece artan bir
di¤er olgu da iç kontrol ve iç denetim
olgusudur. Basel II ve iç kontrol için
ayr›ca bkz. (Aksoy,d, 2007) ‹ç kontrol, bir ﬂirket veya kuruluﬂun mevcut,
mevzuat ve kuruluﬂ amac› do¤rultusunda belirlenen politika, yöntem uygulama prosedürleri ve limitlere uygun olarak, hesap ve kay›t düzeninin
bütünlü¤ünü ve güvenilirli¤ini , veri
sistemindeki bilgilerin zaman›nda elde edilebilirli¤ini sa¤lamak amac›yla,
yönetim tarz› ve organizasyon yap›s›nda her seviyedeki personel taraf›ndan yürütülen faaliyetler bütününü
ifade eder.
‹ç kontrol ve iç denetim önemli süreçler olup, yönetimin sorumlulu¤u
çerçevesinde sürekli ve sistematik bir
ﬂekilde yürütülmesi icap eder (Topuz,
2007, 53). Skandallar›n oluﬂumunda,
skandalar›n oda¤›nda olan iﬂletmelerde iç kontrol sistemlerinin olmamas›
ve etkin bir biçimde çal›ﬂt›r›lmamas›
özel bir rol oynam›ﬂt›r. Bu nedenle,
skandallar sonras› ç›kar›lan tüm küresel düzenlemelerde ve standartlarda iç
kontrol ve iç denetim konusuna özel
bir önem verilmiﬂtir. ‹ç kontrol ve iç
Hakemli Yaz›lar
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denetim sistemlerinin oluﬂturulmas›
ve iç denetimin önem kazanmas›nda,
ortak amaç olan faaliyetlerin verimlili¤ini ve etkinli¤ini yükseltmek, iﬂletmeye ait varl›klar›n korunmas›n› temin etmek, kurumsal yönetim ve risk
yönetimi uygulamalar›n› de¤erlendirmek, hata ve hileleri (fraud) en aza
indirmek, iﬂletme politikalar›na uyumu sa¤lamak ve iﬂletme faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve özel
yönergelere uygunlu¤unu sa¤lamak,
iﬂletme faaliyetlerindeki tüm iﬂ ak›ﬂlar› ve süreçler içinde iç kontrol bulunup bulunmad›¤› ve/veya bulunuyorsa etkin olup olmad›¤›n› tesbit etmek
gibi konular son derece ön plana ç›km›ﬂt›r.
Bu do¤rultuda, Basel II ile beraber,
KOB‹’ler baﬂta olmak üzere tüm iﬂletmelerde derecelendirme ve buna ba¤l› olarak iç kontrol sistemlerinin önemi iyice belirginleﬂmiﬂtir. Dolay›s›yla
önümüzdeki yak›n süreç içerisinde,
derecelendirme ve buna ba¤l› iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin kurulmas› ve etkinli¤inin sa¤lanmas› yönünde h›zl› bir süreç yaﬂanacakt›r.
Çünkü Basel II ›ﬂ›¤›nda yap›lacak derecelendirmede ve daha yüksek derecelendirme notunun al›nmas›nda, iﬂletmede iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin kurulmuﬂ olup olmad›¤›,
kurulmuﬂsa etkinli¤inin sa¤lan›p sa¤lanmad›¤› gibi hususlar öncelikle
araﬂt›r›lacakt›r.
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Global anlamda ülkemizin sanayi sektöründeki rekabet gücünü ifade eden
iﬂletmelerimizin faaliyetlerini büyük
oranda banka kredileri ve yabanc›
kaynaklarla finanse ettikleri, sürdürdükleri ve “banka kredileriyle finansman” yöntemini a¤›rl›kla tercih ettikleri dikkate al›n›rsa, düﬂük faizli kredi
ve fon kullanman›n olmazsa olmazlar›ndan biri haline gelen derecelendirme olgusu ön plana ç›kacakt›r. Ön
plana ç›kan derecelendirme olgusuna
paralel olarak, yüksek derecelendirme
notunda temel al›nan en önemli kriterlerden birisi durumundaki iç kontrol
ve iç kontrol sistemlerinin kurulmuﬂ
ve etkinli¤inin sa¤lanm›ﬂ olmas› hususu da gözard› edilmemelidir.
Dolay›s›yla, bu gereklilik ve e¤ilime
iliﬂkin yeterli fark›ndal›¤›n proaktif
biçimde ﬂimdiden sa¤lanarak tüm iﬂletmelerimizce zaman geçirilmeden
bu geliﬂmeye haz›rl›kl› olunmas›
önem arzetmektedir. Bu do¤rultuda,
iç kontrol ve iç denetim sistemleri ile iç
denetim birimlerinin KOB‹’ler bünyesinde geciktirilmeksizin oluﬂturulmas›
haz›rl›k anlam›nda at›lm›ﬂ proaktif ve
isabetli bir ad›m› oluﬂturacakt›r.
Basel II ile beraber, KOB‹’ler baﬂta
olmak üzere tüm iﬂletmelerde risk yönetim sistemlerinin kurulmas› ve etkinli¤inin sa¤lanmas› süreci yaﬂana-

cakt›r. ‹ﬂletmeler risklerini ve risk de¤erlendirme süreçlerini yeni baﬂtan
gözden geçirecekler ve bahse konu
risklerini en etkin biçimde yönetebilecekleri etkin risk yönetim alt yap›, süreç, sistem ve iﬂ ak›ﬂlar›n› oluﬂturacaklard›r (TBB, 2004).
3.6. Kurumsal Yönetim, ‹ﬂletme
Politikalar› ve ‹ﬂ Ortaklar›n›n Seçimi
Skandallar›n yaﬂanmas› ve skandallar›n oluﬂmas›nda kurumsal yönetim
eksikli¤inin de önemli etkenlerden birisi olmas› nedeniyle, kurumsal yönetimin önem kazand›¤› ve buna yönelik
düzenlemelerin yo¤unlaﬂt›¤› bir süreç
yaﬂanm›ﬂt›r7.Basel II ile beraber, KOB‹’ler de dürüstlük, ﬂeffafl›k, eﬂitlik,
hesap verilebilirlik, sorumluluk vb.
ﬂeklinde tan›mlanan kurumsal yönetim ilkelerine hayatiyet kazand›r›lmas› gündeme gelecek ayr›ca geleneksel
iﬂletme yönetiminden profesyonel ve
kurumsal iﬂletme yönetimine geçiﬂ
süreci ve e¤ilimi yaﬂanacakt›r.
Neticede, Basel II ile beraber, KOB‹’lerde ﬂimdiden gerekli haz›rl›klar
tamamlanarak, etkin kurumsal yönetim (corporate governance) anlay›ﬂ›
ile etkin kurumsal yönetim sistem ve
uygulamalar›n›n kurulmas›, hayata
geçirilmesi ve etkinli¤inin art›r›lmas›
önem arzetmektedir. Bunun yan› s›ra,
Basel II ile beraber, KOB‹’lerde iﬂlet-

6 Kurumsal yönetim, ilkeleri ve etkileri için ayr›ca bkz. AKSOY, Tamer, “Global Etkili Skandallar
Sonras› Gündeme Gelen OECD Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) ‹lkelerinden AB ‹le
Uyum Sürecindeki Türkiye ‹çin Ç›kar›lacak Dersler”, Bülten Dergisi, ASMMMO, Y›l:14, Say›:154,
May›s-Haziran 2004, s.18-22
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me temel politikalar›n›n derecelendirmeye olumlu katk› yapacak ve yüksek derecelendirme notu alabilecek tarzda yeniden belirlenmesi ve çal›ﬂ›lacak iﬂ ortaklar›n›n derecelendirme ›ﬂ›¤›nda daha selektif ve titiz ﬂekilde seçilmesi de
büyük önem taﬂ›maktad›r.
3.7. Basel II’nin KOB‹’lerine Etkilerine Toplu Bak›ﬂ
Basel II düzenlemeleri ve getirilen süreç KOB‹’leri önemli ölçüde etkilemektedir. Yaz›m›z içeri¤inde ayr›nt›lar› sunuldu¤u üzere, bahse konu temel etkilere toplu biçimde aﬂa¤›daki tabloda özet olarak yer verilmektedir.
Basel II’nin KOB‹lere Yönelik Temel Etkileri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecelendirme ve derecelendirme notunun önem kazanmas›, derecelendirme sürecine
tabi olma
Kredi risk gruplar› ve ölçüm kriterlerinin de¤iﬂmesi
Etkin muhasebe sistemi ve finansal yönetim kalitesinde art›ﬂ
Do¤ru, güvenilir, ﬂeffaf ve UMS/UFRS ile tam uyumlu bir finansal raporlama
Kamuya aç›klanacak daha ﬂeffaf bilgiler nedeniyle ﬂeffafl›¤›n ve piyasa disiplininin
artmas›,
Veri sunum kalitesinde art›ﬂ ve piyasa farkl›laﬂt›rmas›
Kurumsal yönetim (KY) ve yönetim yap›lar›nda iyileﬂme ve KY sistemlerinin
kurulmas›
Risk alma kararlar›nda de¤iﬂme, risk yönetimi (RY) sistemlerinin kurulmas›, RY
kültürünün ve etkinli¤inin artmas›,
‹ç kontrol, ve iç denetim sistemlerinin kurulmas›, etkinli¤inin art›r›lmas›
Ba¤›ms›z d›ﬂ denetimin öneminin artmas›
Kaydileﬂmede art›ﬂ, kay›td›ﬂ›l›kta azal›ﬂ
Veri kalitesi, iﬂ ak›ﬂlar› ve süreç yönetimi dahil tüm faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik
art›ﬂ›
Asgari sermaye gereklili¤inde de¤iﬂme, yeterli sermaye, özkaynaklar›n artmas›
Borçlanma davran›ﬂlar› ile portföy tercihleri ve kredi maliyetlerinin de¤iﬂmesi ve
farkl›laﬂmas›
Teminat yap›s›nda ve kabul edilen teminat türlerinde de¤iﬂme
Bilgi iﬂlem sistem ve altyap›lar›n›n oluﬂturularak geliﬂtirilmesi, bilgi iﬂlem
yat›r›mlar›nda ve maliyetlerinde art›ﬂ
‹ﬂletme politikalar›nda ve iﬂ ortaklar›n›n seçiminde de¤iﬂme
Sat›ﬂ ve pazarlama faaliyetlerinde etkinlik ve verimlili¤in öne ç›k›ﬂ›
Rekabet yap›lar›n›n iyileﬂmesi,ve rekabetçilik yetene¤inin artmas›
Aç›k iletiﬂim kanallar› ihtiyac›, iç/d›ﬂ tüm ilgili taraflarla (Müﬂteri, tedarikçi, çal›ﬂan
vb.) olan diyalogda etkinlik
Güvenilirlik ve etik ilkelerle uyumlu faaliyet ve çal›ﬂman›n önem kazanmas›
Personel kalitesinde iyileﬂme, uzmanlaﬂma, iﬂe vukufiyet ve liyakat›n önem kazanmas›
‹nsan kayna¤›na yat›r›m yap›lmas›, nitelikli iﬂgücü, e¤itim ihtiyac›n›n artmas›,
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SONUÇ
Basel II düzenlemeleri, bankac›l›k
sisteminde radikal de¤iﬂiklikler ve
yenilikler getirmektedir. Di¤erlerine
ilaveten Basel II, bankalarla iﬂletmeler aras›nda yo¤un kredi iliﬂkilerini de
öngören bir uluslararas› kurallar bütünü niteli¤indedir. Bu yönüyle Basel
II; ilk baﬂta sadece bankalar› etkiliyor
gibi görünse de, getirdi¤i risk odakl›
sermaye yönetimi, derecelendirme
mekanizmas›, kredi iliﬂkileri ve risk
bazl› kredi fiyatlamas› sebebiyle KOB‹’leri de (yukar›daki tabloda özet
olarak sunulan noktalarda) ayn› oranda ve do¤rudan etkilemektedir. Ülkemizdeki iﬂletmelerin neredeyse tamam› AB KOB‹ tan›m› ve ölçe¤i içinde
kalmaktad›r. Dolay›s›yla, faaliyetlerinin çok büyük ölçüde banka kredilerine dayanmas› sebebiyle, Basel II’nin
KOB‹’ler aç›s›ndan önemi ihmal edilemeyecek boyuttad›r.
Geliﬂim sürecine bak›ld›¤›nda Basel
II’nin, uluslararas› geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda
giderek genel kabul görmüﬂ küresel
düzenleme niteli¤i kazand›¤› gözlenmektedir. AB müktesebat›na da dahil
edilmiﬂ olmas› nedeniyle, ülkemizdeki KOB‹’ler taraf›ndan Basel II düzenlemeleri ve süreci konusunda fark›ndal›¤›n art›r›lmas› önceli¤i bulunmaktad›r. Bu sürecin getirdikleri, etkileri ve at›lmas› gereken ad›mlara
yönelik fark›ndal›¤›n sa¤lanmas›n› takiben, yaz›m›z içeri¤inde detaylar›
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zikredilen ad›mlar›n ve dönüﬂümlerin
de en k›sa sürede gerçekleﬂtirilmesi
zorunluluk arzetmektedir.
Sonuç olarak, gerçekçi ve etkin bir
master plan ve vizyon ›ﬂ›¤›nda, KOB‹’lerce tüm paradigmalar›n (davran›ﬂ, iﬂ yap›ﬂ ve düﬂünme ﬂekilleri) de¤iﬂtirilmesi ve gerekli adaptasyonlar›n
en k›sa sürede realize edilmesi önem
taﬂ›maktad›r. Bu tarz bir aksiyon, “varl›¤›n›” ve “yaﬂam›n›” banka kredileriyle sürdüren KOB‹’lerimiz aç›s›ndan gereksinimden öte bir zorunluluk
anlam› taﬂ›maktad›r. Di¤er yandan,
yeni TTK tasar›s› henüz yasalaﬂmam›ﬂt›r. Ayr›ca, kredi riskinin Basel II
kapsam›nda derecelendirilmesi uygulamas› da BDDK’ca 2009 baﬂ›na ertelenmiﬂtir. Bahse konu erteleme ve geliﬂmelerin, gerekli de¤iﬂim ve dönüﬂümlerin gerçekleﬂtirilmesinde KOB‹’lerce bir “f›rsat” olarak de¤erlendirilmesinin uygun ve isabetli olaca¤›
inanc›nday›z.
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MUHASEBE MAN‹PÜLASYONU
- Yöntemler ve Teknikler –
ACCOUNTING MANIPULATION
-Methods and TechniquesYrd.Doç.Dr. Volkan DEM‹R*
Arﬂ.Gör. O¤uzhan BAHADIR*

Öz
uhasebe manipülasyonu finansal bilgi kullan›c›lar›n›n iﬂletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlar› üzerindeki alg›lar›n› etkilemeye
yöneliktir. En önemli finansal bilgi kullan›c›s› olan yat›r›mc›lar, manipülasyonun en önemli hedefi durumundad›r. Yöneticiler, muhasebe manipülasyonu ile yat›r›mc›lar›n zihinlerinde iyimser bir “kar beklentisi” yaratmak ve
bu ﬂekilde yat›r›mc›lar›n yeni hisse senetleri sat›n almalar›n› amaçlamaktad›r.
Bu çal›ﬂmada muhasebe manipülasyonu belli bir amaca ulaﬂmak için gelir tablosu ve bilanço kalemleri üzerinde yap›lan iﬂlemler olarak ele al›nm›ﬂ; muhasebe manipülasyonu yöntemleri ve teknikleri örneklerle aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

M

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Manipülasyonu, Kar Yönetimi, Kar›n ‹stikrarl› Hale Getirilmesi, Büyük Temizlik Muhasebesi, Agresif Muhasebe, Hile
Abstract
Accounting manipulation tends to affect perception of financial information
users on firm’s financial position and operating results. Being the most important financial information users, investors are the most essential target of manipulation. Directors intend to create an optimistic profit expectation on investors’ mind by manipulation and lead them to buy more shares of the firm. In
* T.C. Galatasaray Üniversitesi
* T.C. Galatasaray Üniversitesi
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the study, we assumed that accounting
manipulation consists of operations
on income statement and balance sheet, in order to achive some purposes,
and we also try to explain methods
and techniques of accounting manipulation by using many examples.
Keywords: Accounting Manipulation, Earnings Management, Income
Smoothing, Big Bath Accounting,
Agressive Accounting, Fraud
1. G‹R‹ﬁ
‹ﬂletmelerin raporlad›klar› dönem kar›, yöneticilerin alternatif muhasebe
politikalar› aras›nda yapt›klar› seçimlerden etkilenebilmektedir. Baz› durumlarda, yöneticiler dönem kar›n› istedikleri seviyeye getirmek için, sürdürdükleri muhasebe politikalar›n›
de¤iﬂtirmektedirler. Literatürde, alternatif muhasebe politikalar› aras›nda
yap›lan seçimlerle raporlanan dönem
kar›n› iste¤e göre art›rabilme ya da
azaltabilme kabiliyeti "muhasebe
manipülasyonu" olarak tan›mlanmaktad›r (Copeland, 1968, 101). Ancak, yayg›n olarak kullan›lan bu tan›m
muhasebe manipülasyonunu yaln›zca
dönem kar›n› etkileyecek biçimde gelir tablosu kalemleri üzerinde yap›lan
düzeltme ve yeniden s›n›fland›rma iﬂlemleriyle s›n›rland›rmaktad›r. Asl›nda, daha geniﬂ bir aç›dan bak›ld›¤›nda; muhasebe manipülasyonu hem raporlanan dönem kar›n› etkileyecek
gelir tablosu kalemleri üzerinde yap›Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

lan iﬂlemleri hem de iﬂletmenin finansal yap›s›n› etkileyecek bilançoya
ba¤l› iﬂlemleri içermektedir.
Bu çal›ﬂmada muhasebe manipülasyonu belli bir amaca ulaﬂmak için gelir tablosu ve bilanço kalemleri üzerinde yap›lan iﬂlemler olarak ele al›nm›ﬂ; muhasebe manipülasyonu yöntemleri ve teknikleri örneklerle aç›klanm›ﬂt›r.
2. MUHASEBE MAN‹PÜLASYONU
VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR
Muhasebe manipülasyonu ile yöneticiler; iﬂletme ile toplum, iﬂletme ile
kaynak sa¤lay›c›lar veya iﬂletme ile
iﬂletme yöneticileri aras›ndaki refah
transferini etkileyecek iﬂlemleri tasarlamaktad›rlar. Bu iliﬂkilerde, iﬂletme
ile toplum ve iﬂletme ile kaynak sa¤lay›c›lar aras›ndaki refah transferinden iﬂletme fayda sa¤larken; iﬂletme
ile iﬂletme yöneticileri aras›ndaki refah transferi yöneticilerin lehine geliﬂmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda,
muhasebe manipülasyonunun en
önemli amac›, iﬂletme performans›n›n
ve finansal yap›s›n›n gerçekte olmas›
gerekti¤inden farkl› gösterilerek iﬂletme çevresindeki aktörler aras›ndaki
refah transferinin gerçekleﬂtirilmesi
olarak ortaya ç›kmaktad›r (Stolowy
ve Breton, 2004, 6). Genelikle, iﬂletme performans› hisse baﬂ›na kar rakam›n› etkileyecek gelir tablosu kalemlerinde yap›lan düzeltme ve yeniHakemli Yaz›lar
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den s›n›fland›rma iﬂlemleriyle; iﬂletmenin finansal yap›s› ise borç/öz sermaye
oran›n› etkileyecek biçimde dönem kar›n›n gerçek de¤erinden yüksek gösterimi ile de¤iﬂtirilmektedir (Breton ve Taffler, 1995, 81).
ﬁekil 2-1 muhasebe manipülasyonu sonucunda ortaya ç›kan refah transferini
ve bu transferden fayda sa¤layan aktörleri göstermektedir:
‹ﬂletme

Toplam

Kaynak Sa¤lay›c›lar

Yöneticiler

Politik maliyetlerin
minimizasyonu
-Düzenleme maliyeti
(çevre, rekabet, vb.)
-Vergi

Sermaye maliyetlerinin
minimizasyonu
-Yeni hisse senedi
ihrac›
-Borç sözleﬂmeleri

Yöneticilerin ücret ve
Primlerini maksimize
Etmeleri
-Primler
-Hisse senedi opsiyonlar›

‹ﬂletme için manipülasyon

‹ﬂletmeye karﬂ›
manipülasyon

Muhasebe Manipülasyonu

ﬁekil 2.1: Muhasebe manipülasyonu sonucunda ortaya ç›kan refah transferi
Kaynak: Hervé Stolowy; Gaetan Breton; “Accounts Manipulation: A Literature Review and Proposed Conceptual Framework”, Review of Accounting & Finance; 2004; 3, 1, s.7
2.1. Muhasebe Manipülasyonu ‹le Muhasebe ‹lkeleri ve Standartlar›
Aras›ndaki ‹liﬂki
Baz› muhasebe manipülasyonlar›, muhasebe ilkeleri ve standartlar›n›n sa¤lad›klar› esnekliklerden faydalanarak finansal bilgi kullan›c›lar›n›n iﬂletme performans› ve iﬂletmenin finansal yap›s› hakk›ndaki alg›lar›n› etkilemeye yöneliktir. "Muhasebe ilke ve standartlar›na uygun manipülasyonlar" olarak
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adland›r›labilecek bu tür manipülasyonlar›n birço¤u tecrübeli finansal
bilgi kullan›c›lar› taraf›ndan kolayl›kla ortaya ç›kart›labilir. Ancak, uygulamada finansal bilgi kullan›c›lar›n›n
gözünden kaçabilecek biçimde haz›rlanm›ﬂ manipülasyonlara da rastlanmaktad›r (Holt ve Eccles, 2002, 332).
Örne¤in, maddi olmayan duran varl›klara iliﬂkin baz› giderlerin dönem
gideri olarak kabul edilmesi ya da aktifleﬂtirilip amortismana tabi tutulmas›, raporlanan dönem karlar›n› do¤rudan etkileyebilmektedir. Muhasebe ilke ve standartlar› bu giderlerden yaz›l›m geliﬂtirme giderlerinin geliﬂtirilmekte olan yaz›l›m projesinin, ancak
teknik fizibilitesinin olumlu sonuçlanmas› halinde aktifleﬂtirilmesine ve
amortismana tabi tutulmas›na izin
vermektedir. Bu ilke alt›nda, ABD'nin
en büyük yaz›l›m üreticilerinden IBM
ve Computer Associates, geliﬂtirme
giderlerini rutin olarak aktifleﬂtirmektedir. Di¤er bir yaz›l›m üreticisi Microsoft ise bu giderleri dönem gideri
olarak kabul etmektedir. Microsoft’un
fizibilite testinden baﬂar›yla geçebilmiﬂ ürününün olmamas› imkans›z oldu¤una göre, iﬂletme Amerikan muhasebe ilke ve standartlar›n›n fizibilite testinin nelerden oluﬂaca¤› konusundaki esnekli¤ini kullanarak dönem
kar›n› manipüle etmiﬂtir. Microsoft
yöneticilerinin bu davran›ﬂ›n›n amac›
düﬂük karl› bir görünüm yaratarak iﬂKas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

letmenin antitröst yasalar›n hedefi haline gelmesini engellemektir. Microsoft
raporlanan dönem kar›n› düﬂük gösterdi¤i
gerekçesiyle Haziran 2002'de SEC taraf›ndan cezaland›r›lm›ﬂt›r (Lev, 2003, 34).
Baz› muhasebe manipülasyonlar› ise
muhasebe ilke ve standartlar›ndan
aç›k biçimde sapmalar› içermektedir.
Bu tür "muhasebe ilke ve standartlar›na ayk›r› manipülasyonlar" ayn› zamanda “finansal hile” olarak da
adland›r›lmaktad›r (Lev, 2003, 34).
Baz› yazarlar muhasebe manipülasyonunu "muhasebe ilke ve standartlar›na
uygun manipülasyonlar" ile s›n›rland›rmakta; "finansal hile"yi muhasebe
manipülasyonunun d›ﬂ›nda tutmaktad›rlar. Biz bu çal›ﬂmada muhasebe
manipülasyonunu yöneticilerin iﬂletme içindeki ve d›ﬂ›ndaki aktörler aras›ndaki refah transferini sa¤layacak
iﬂlemleri tasarlama e¤ilimleri olarak
kabul etmekteyiz. Dolay›s›yla, hem
"muhasebe ilke ve standartlar›na uygun manipülasyonlar" hem de "finansal hile"yi muhasebe manipülasyonu
olarak de¤erlendirmekteyiz. Konu
kapsam›nda "Yarat›c› Muhasebe
(Creative Accounting)" kavram› da
bulunmaktad›r. Bu kavram muhasebe
manipülasyonuna piyasa faaliyetlerini
raporlayan ve yorumlayan uygulamac›lar (medya yorumcular› ve gazeteciler) taraf›ndan verilmiﬂ bir ad olarak
de¤erlendirilebilir (Stolowy ve Lebas,
2006, 580).
Hakemli Yaz›lar
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2.2. Muhasebe Manipülasyonunun Amaçlar›
Muhasebe manipülasyonular›n›n finansal bilgi kullan›c›lar›n›n iﬂletme üzerindeki alg›lar›n› etkilemeye yönelik oldu¤u görülmektedir. Birçok muhasebe manipülasyonu, en önemli finansal bilgi kullan›c›s› olan yat›r›mc›larda iyimser bir
“kar beklentisi” yaratarak yeni hisse senetleri sat›n al›nmas›n› ve bu ﬂekilde
hisse senedi fiyat›n›n ve iﬂletmenin piyasa de¤erinin artmas›n› amaçlamaktad›r. "‹ﬂletme için manipülasyon" olarak de¤erlendirebilece¤imiz bu manipülasyonlar›n yan›nda; yöneticilerin iﬂletme d›ﬂ›na henüz aç›klanmam›ﬂ bilgiler
yard›m›yla yat›r›mc›lara göre avantaj sa¤lama çabalar›ndan kaynaklanan
"iﬂletmeye karﬂ› manipülasyon"lar da bulunmaktad›r. Bu manipülasyonlar›n
amac› ise yöneticilerin ücret ve primlerini art›rmakt›r (Lev, 2003, 35).
Muhasebe manipülasyonunun genel amac› hisse senedi fiyatlar›n› art›rmak, iﬂletmenin kredibilitesini iyileﬂtirmek, borçlanma maliyetlerini azaltmak ve yöneticilerin raporlanan dönem kar›na dayal› olarak elde ettikleri primleri art›rmakt›r (Kirschenheiter ve Melumat, 2002, 763). Bunlara ek olarak, büyük iﬂletmelerde daha fazla düzenlemelerden ya da daha yüksek vergilerden kaç›narak politik maliyetlerin azalt›lmas› da muhasebe manipülasyonunun amaçlar›
içerisinde yer almaktad›r (Wilson ve Shailer, 2007, 256).
Tablo 2-1 muhasebe manipülasyonunun çeﬂitli amaçlar›n› ve muhasebe manipülasyonu sayesinde edinilen kazan›mlar› göstermektedir:
Muhasebe Manipülasyonunun Amaçlar›
Hisse Senedi Fiyat›

Borçlanma Maliyetleri

Yönetici Ücret ve Primleri
Politik Maliyetler

Kazan›mlar
Yüksek hisse senedi fiyat›
Düﬂük volatilite
Yüksek iﬂletme de¤eri
Düﬂük özkaynak maliyeti
Kredibilitenin iyileﬂtirilmesi
Yüksek borçlanma derecesi (debt rating)
Düﬂük borç maliyeti
Yüksek kara dayal› ödüller ve p rimler
Azalt›lm›ﬂ düzenlemeler
Yüksek vergilerden kaç›nma

Tablo 2.1: Muhasebe Manipülasyonunun Amaçlar› ve Edinilen Kazan›mlar
Kaynak: Charles W. Mulford; Eugene E. Comiskey; "The Financial Numbers Game:
Detecting Creative Accounting Practices", John Wiley&Sons, Inc., New York, 2002, s.5
1 ‹ﬂletme yöneticileri ile iﬂletmenin ortaklar› aras›nda ortaya ç›kan ç›kar çat›ﬂmas›na acenta sorunu
(agency problem) ad› verilmektedir. Böyle bir sorunun ortaya ç›kmas›n›n baﬂl›ca nedeni, iﬂletme
yönetiminin ortaklar taraf›ndan (genel kurul) yöneticilere (yönetim kurulu ve profesyonel yöneticiler) b›rak›lm›ﬂ olmas›d›r. Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: Say›lgan, Güven; Soru ve Yan›tlarla ‹ﬂletme Finansman›; Turhan Kitabevi; Ankara 2003
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Hisse Senedi Fiyat›: Yat›r›mc›lar kar
pay› da¤›tan, yüksek ve sürekli kazanma gücüne sahip iﬂletmelerin hisse senetleri için daha yüksek fiyat ödemeye haz›rd›r. Kar pay› da¤›t›lmas›, gelecekte kar pay› da¤›t›laca¤›na yönelik beklenti ya da iﬂletme hisselerinin
sermaye kazanc› (al›m-sat›m kazanc›)
sa¤layaca¤› beklentisi iﬂletmeye yat›r›m yap›lmas›n› ve iﬂletmenin hisse
senetlerinin de¤er kazanmas›n› sa¤lamaktad›r. Hisse senetlerinin de¤er kazanmas› hem iﬂletmenin piyasa de¤erinin art›rmakta hem de iﬂletmenin
sermaye maliyetini azalt›c› bir rol oynamaktad›r. Yöneticiler için ise yüksek hisse senedi de¤eri, yüksek prim
anlam›na gelmektedir. Bu nedenle,
baz› iﬂletmeler hisse senedi fiyat›n›n
yükselmesini sa¤lamak amac›yla finansal tablolar›nda manevralar yapmakta ve yat›r›mc›lara iﬂletmenin
yüksek kazanma gücü oldu¤u izlenimini vermektedirler (Mulford ve Comiskey, 2002, 5).
Borçlanma Maliyetleri: Yüksek kar
ve yüksek kar sonucunu do¤uran büyük tutarl› varl›klar, düﬂük tutarl› yükümlülükler veya yüksek tutara sahip
özkaynaklar; tahvil yat›r›mc›s›nda ya
da iﬂletmeye borç ve kredi sa¤layan
di¤er kiﬂi ve kurumlarda, iﬂletmenin
kredi kalitesinin (kredibilite) iyileﬂti¤i
izlenimini yarat›r. Kredi kalitesi (kredibilitesi) iyi olan iﬂletmeler borçlanma maliyetlerini azaltabilmektedir.

Kas›m - Aral›k
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Bu nedenle, baz› iﬂletmeler düﬂük maliyetle borçlanabilmek amac›yla finansal tablolar›nda manevralar yaparak karlar›n›, varl›klar›n› ve özkaynaklar›n› oldu¤undan yüksek; yükümlülüklerini ise oldu¤undan daha düﬂük
gösterme çabas› içine girmektedirler
(Wilson ve Shailer, 2007, 255).
Yönetici Ücret ve Primleri: ‹ﬂletme
yöneticileri prim olarak hisse senedi
opsiyonlar› ve/veya hisse senedi de¤erindeki art›ﬂlardan nakit primler elde ederek fayda sa¤lamaktad›rlar. Genellikle yönetici ücret ve primleri iﬂletme kar›ndan hareket edilerek hesaplanmaktad›r. Bu durumda daha
fazla ücret ve prim elde etmek isteyen
yöneticiler, raporlanan kar› de¤iﬂtirme
yoluna gitmektedirler (Shah, 1998, 92).
Politik Maliyetler: Yüksek karl› iﬂletmeler yasal düzenlemelerin bask›s›n› hafifletmek için baz› dönemlerde
karlar›n› daha düﬂük göstermeye çal›ﬂ›rlar. 1970'li y›llarda OPEC'in petrol
ambargosu, A.B.D'deki petrol firmalar›n›n fiyat art›rmalar›n› ve yüksek
kar elde etmelerine neden olmuﬂtur.
Sürekli yükselen fiyatlar› düﬂürmek
için A.B.D Kongresi petrol firmalar›n›n elde ettikleri kazanca yeni bir vergi getirmiﬂtir. Ancak, birçok firma gelirleri erteleyerek ya da giderleri h›zland›rarak düﬂük kar aç›klam›ﬂ ve bu
verginin olumsuz etkilerini hafifletmeyi baﬂarm›ﬂt›r.
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2.3. Muhasebe Manipülasyonunun
Sosyal Boyutu
‹ﬂletmenin toplum için refah yaratmak
amac›yla kurulmuﬂ olmas› ilkesinden
bak›ld›¤›nda, muhasebenin öncelikle
toplum için raporlama yapmas› gerekti¤i ortaya ç›kmaktad›r. Ancak, yat›r›mc›lar için yap›lacak raporlaman›n
toplumun tümünün ç›karlar›na hizmet
edece¤i ve böyle bir raporlaman›n
tüm finansal bilgi kullan›c›lar› için
yeterli olaca¤› inanc›n›n etkisiyle muhasebe yönünü yat›r›mc›lara çevirmiﬂtir. Bugün, iﬂletmelerin haz›rlad›klar› finansal raporlara en fazla yat›r›mc›lar ihtiyaç duymaktad›r. Yat›r›mc›lar bu raporlar› denetleyerek
hem kendi kiﬂisel refahlar›n› art›rmaya çal›ﬂmakta hem de toplumsal refah
art›ﬂ›na katk›da bulunmaktad›rlar.
Dolay›s›yla, finansal raporlar üzerinde yap›lacak herhangi bir manipülasyon yaln›zca yat›r›mc›lar› de¤il tüm
toplumu yan›ltmaya yönelik bir faaliyet olacakt›r (Stolowy ve Breton, 2004, 17).
Di¤er taraftan, muhasebe bilgisi yat›r›mc›lar›n ve yöneticilerin karar alma
süreçlerini de iyileﬂtirmektedir. Yanl›ﬂ muhasebe bilgisi yanl›ﬂ kararlar›
do¤urmakta ve bu ﬂekilde kaynaklar›n
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etkin da¤›lmas›n› engellemektedir.
Yat›r›mc›lara yanl›ﬂ muhasebe bilgisi
sunarak yanl›ﬂ kararlar almalar›na neden olan muhasebe manipülasyonu;
kaynaklar›n etkin biçimde da¤›l›m›n›
engellemekte ve ekonomiye önemli
zararlar vermektedir.
3. MUHASEBE MAN‹PÜLASYONU
YÖNTEMLER‹ VE TEKN‹KLER‹
Muhasebe manipülasyonu yöntemleri
genellikle "Kar Yönetimi (Earnings
Management)", "Kar›n ‹stikrarl› Hale
Getirilmesi (Income Smoothing)",
"Büyük Temizlik Muhasebesi (Big
Bath Accounting)", "Agresif Muhasebe (Agressive Accounting)" ve "Hile
(Fraud)" olarak incelenmektedir. ﬁekil 3-1'de görüldü¤ü gibi ilk üç yöntem muhasebe ilke ve standartlar›nda
yer alan boﬂluklardan ve esnekliklerden yararlanarak, iﬂletme performans›
ve iﬂletmenin finansal yap›s› hakk›nda
yan›lt›c› bilgiler sunmay› amaçlamaktad›r. Son yöntemde ise muhasebe ilke ve standartlar›na ayk›r› faaliyetlerde bulunarak iﬂletme performans› ve
iﬂletmenin finansal yap›s›n› yapay
olarak de¤iﬂtirmek söz konusudur
(Stolowy ve Breton, 2004, 7).
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ﬁekil 3-1: Muhasebe Manipülasyonu Yöntemleri
Potansiyel Refah Transferi

MUHASEBE
MAN‹PÜLASYONU

Muhasebe ‹lke ve
Standartlar›na Ayk›r›
Manipülasyonlar

Finansal Hile
(Fraud)

Kar Yönetimi
(Earnings
Management)

Muhasebe ‹lke ve
Standartlar›na Uygun
Manipülasyonlar

Getiri: Hisse
Baﬂ›na Kar

Yap›sal Risk:
Borç/Özsermaye
Oran›

Kar Yönetimi (Earning
Management) (geniﬂ anlamda)

Yarat›c› Muhasebe
(Creative
Accounting)

Kar›n ‹stikrarl›
Hale Getirilmesi
(Income Smoothing)

Agresif Muhasebe
(Agressive
Accounting)

Büyük Temizlik
Muhasebesi (Big
Bath Accounting)

Kaynak: Hervé Stolowy; Gaetan Breton; “Accounts Manipulation: A Literature Review and Proposed Conceptual Framework”, Review of Accounting & Finance; 2004; 3, 1'den al›narak geniﬂletilmiﬂtir.
3.1. Yöntemler
Muhasebe manipülasyonu yöntemlerinin tan›m› konusunda literatürde henüz
ortak bir görüﬂ oluﬂmam›ﬂt›r. Tablo 3-1, manipülasyon yöntemlerinin ﬁekil 31'de yap›lan s›n›fland›rmaya uygun olan tan›mlar›n› göstermektedir.

Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 111
‹SMMMO Yay›n Organ›

Tablo 3.1: Muhasebe Manipülasyonu Yöntemlerinin Tan›m›
Tür
Agresif Muhasebe
(Agressive Accounting)
Kar Yönetimi
(Earnings Management)
Kar›n ‹stikrarl› Hale
Getirilmesi
(Income Smoothing)

Tan›m
‹stenilen amaçlara ulaﬂmay› sa¤layacak muhasebe ilkelerinin bilinçli biçimde
seçilmesi ve uygulanmas›
Kar›n daha önceden yönetici taraf›ndan belirlenmiﬂ ya da finansal analist
taraf›ndan tahmin edilmiﬂ bir noktaya do¤ru manipüle edilmesi
Normal kar serilerindeki dalgalanmalar› genellikle iyi y›llardaki karlar› kötü
y›llara aktararak engellemeyi amaçlayan özel b ir kar yönetim türü

Hile
(Fraud)
Yarat›c› Muhasebe
(Creative Accounting)

Finansal tablo kullan›c›lar›n› kand›rmak amac›yla finansal tablolardaki tutarlar›n
veya dipnotlar›n kas›tl› biçimde yanl›ﬂ aktar›lmas›
Muhasebe ilkelerinin agresif biçimde uygulanmas› ve kar yönetimi veya kar›n
istikrarl› hale getirilmesi için at›lan tüm ad›mlar dahil olmak üzere muhasebe
manipülasyonunun tüm aﬂam alar›

Kaynak: Charles W. Mulford; Eugene E. Comiskey; "The Financial Numbers Game: Detecting Creative Accounting Practices", John Wiley&Sons,
Inc., New York, 2002, s.3
3.1.1. Kar Yönetimi (Earnings Management)
Kar yönetimi iﬂletme yöneticileri taraf›ndan raporlanan k›sa vadeli dönem kar›n› etkilemek için yap›lan faaliyetler olarak tan›mlanabilir. Di¤er bir deyiﬂle,
kar yönetimi yat›r›mc›lar›n ya da di¤er finansal bilgi kullan›c›lar›n›n karar ve
düﬂüncelerini etkilemeye ya da de¤iﬂtirmeye yönelik olarak, muhasebe bilgisinin bilinçli olarak yanl›ﬂ aç›klanmas› ya da hiç aç›klanmamas›d›r.
Raporlanan kar›n yat›r›m ve kredi kararlar›n› etkiledi¤ine inan›ld›¤› için, yöneticiler raporlanan kar› bilinçli olarak de¤iﬂtirmeye çal›ﬂabilirler. 1990’l› y›llarda birçok yönetici hedeflenen kara ve finansal analistlerin iﬂletmeleri için yapt›klar› kar tahminlerine ulaﬂabilmek için yo¤un bask›yla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂlard›r. Bu bask› sonucunda, baz› yöneticiler agresif ve hileli finansal raporlama
uygulamalar›na baﬂvurarak raporlanan dönem kar›n› hedeflenen boyutlara
ulaﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu tür amaçlar›n yan›nda, kar yönetimi uygulamalar› hisse senedi piyasas›n› etkilemeye, yönetici ücret ve primlerini art›rmaya,
borçlanma maliyetlerini azaltmaya ve piyasa düzenleyicilerinin müdahalelerinden kaç›nmaya yönelik olabilir. Birçok çal›ﬂma kar yönetimi tekniklerinin raporlanan karlar› art›rmak ve/veya iﬂletmenin sermaye maliyetini azaltmak için
tasarland›¤›n› ortaya koymuﬂtur (Sevin ve Shroeder, 2005, 48).
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3.1.2. Kar›n ‹stikrarl› Hale Getirilmesi (Income Smoothing)
Yönetimin muhasebe manipülasyonuyla elde etmek istedi¤i bir baﬂka
amaç da raporlanan kar› istikrarl› hale
getirmek olabilir. ‹stikrar hareketi sayesinde gelirler baﬂar›l› y›llardan baﬂar›s›z y›llara aktar›lmakta ve kardaki
y›ll›k dalgalanmalar önlenmektedir.
Kar›n istikrarl› hale getirilmesi, yapay
(muhasebe) ya da gerçek (iﬂlem) de¤iﬂkenlerin manipülasyonu yoluyla,
raporlanan dönem kar›n›n›n hedeflenen seviyenin etraf›ndaki dalgalanmalar›n› azaltmak için yöneticiler taraf›ndan kullan›lan bir araç olarak tan›mlanabilir (Brayshaw ve Eldin,
1989, 621). Yöneticileri raporlanan
dönem karlar›n› istikrarl› hale getirmeye yönelten nedenler; yat›r›mc›lar›n zaman içinde istikrarl› bir da¤›l›m
sergileyen karlara sahip firmalar› tercih etmeleri ve raporlanan kar rakamlar›na ba¤l› anlaﬂmalar olarak gösterilebilir.
Geleneksel olarak kar›n istikrarl› olamas›n› sa¤layan uygulamalar, mevcut
performans (manipülasyon yap›lmadan önceki performans) hedeflenen
performans›n alt›nda ya da üstünde
oldu¤u zaman ortaya ç›kmaktad›r. ‹stikrarl› hale getirilmiﬂ karlar, sabit kar
serisi (da¤›l›m›) meydana getirerek
yüksek kar pay› ve yüksek fiyat sonuçlar›n› do¤urmaktad›r. Ayr›ca istikrarl› hale getirilmiﬂ karlar›n, yat›r›m-

Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

c›lar› yüksek kar seviyesinin devaml›l›¤›na inand›rd›klar› da ileri sürülmektedir. Yöneticileri istikrarl› kar görüntüsü yaratmaya iten di¤er güdüler ise
finansal tablolarda yer alan rakamlara
ba¤l› olarak düzenlenen anlaﬂmalarla
ilgilidir. Örne¤in, istikrarl› hale getirilen karlar yat›r›mc›lar›n risk alg›s›n›n
azalmas›na neden olarak sermaye maliyetini düﬂürmektedir (Albornoz ve
Alcarria, 2003, 443).
Kar›n istikrarl› hale getirilmesi, kar›n
genel trendinden sapmas›n› en aza indirgeyecek ölçüm ve raporlama kurallar›n›n kullan›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bir muhasebe uygulamas›n›n ya
da ölçüm kural›n›n istikrar sa¤lay›c›
bir araç olarak kullan›lmas› için bir tak›m özelliklere sahip olmas› gerekir.
Baz› muhasebe uygulamalar› her zaman kar›n istikrarl› hale getirilmesinde kullan›labilecek araç niteli¤i taﬂ›rlarken, baz›lar› da yaln›zca özel durumlarda kar›n istikrarl› hale getirilmesine katk› sa¤lamakta; ya da hiçbir
zaman istikrar sa¤lay›c› bir araç olarak kullan›lamamaktad›rlar. Copeland
(1968)'e göre iyi bir istikrar arac› aﬂa¤›daki özellikleri taﬂ›mal›d›r (Copeland, 1968, 102):
• Bir defa kullan›ld›ktan sonra, iﬂletmeyi gelecekte özel bir hareket yapmak zorunda b›rakmamal›d›r.
• Kullan›m› profesyonel görüﬂe dayanmal› ve “genel kabul görmüﬂ muhasebe ilkeleri”nin çizdi¤i s›n›rlar›n
içerisinde yer almal›d›r.
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• Kardaki farkl›l›klar› ortadan kald›rabilmelidir.
• Tek baﬂ›na ya da di¤er uygulamalarla uyumlu olarak birbirini takip eden
dönemlerde kullan›lmal›d›r.
Etkin istikrar araçlar› genel kabul görmüﬂ muhasebe ilkelerinin çizdi¤i s›n›rlar içinde yer almal› ve özellikle
“tutarl›l›k” ilkesine ayk›r› durumlar
ortaya ç›karmamal›d›r. Örne¤in, gelirlerin ertelenmesini sa¤layarak cari dönem kar›n› istikrarl› hale getiren baz›
uygulamalar, gelecekte iﬂletmeyi tersi
bir harekette bulunmak zorunda b›rakabilir. Böyle uygulamalar gelecekte
kar›n istikrarl› hale getirilmesi politikas›n›n devam ettirilmesini engelleyebilir.
Di¤er taraftan, bir istikrar arac›n›n etkin olmas› için, manipülasyonun
önemli bir etkiye sahip olmas› gerekir. Etkinlik özel amaçlara ulaﬂmakla,
önemlilik ise istikrar arac›n›n kullan›m›n›n karda yaratt›¤› net de¤iﬂimle ilgilidir. Bir istikrar arac›n›n etkinli¤i,
istikrar arac›n›n kullan›m›n›n karda
yaratt›¤› net de¤iﬂimin, y›ll›k karlar
aras›ndaki farka (ikinci y›l kar› ile ilk
y›l kar› aras›ndaki fark gibi) bölünmesiyle elde edilen oran ile ölçülebilir.
Bu oran 1’e ne kadar yak›nsa istikrar arac›
da o kadar etkindir (Copeland, 1968, 103).
Etkin bir istikrar arac› raporlanan dönem karlar›n› üç ﬂekilde istenilen seviyede tutabilir: (Ronen ve Sadan,
1975, 133-134)
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• Tahakkuk yoluyla istikrarl› hale
getirme: Raporlanan karlardaki de¤iﬂkenli¤i azaltmak amac›yla yöneticiler baz› tahakkuk zamanlar› kendi
yarg›lar›na ba¤l› olaylar›n zamanlamas›n› ayarlayabilirler.
• Zamana da¤›t›m yoluyla istikrarl›
hale getirme: Yöneticiler raporlanan
kar› istikrarl› hale getirmek için baz›
gelirleri ve/veya giderleri farkl› dönemlere yayabilmektedirler. Örne¤in,
kur farklar› aktifleﬂtirilebilmekte ya
da pasifte gösterilebilmekte ve raporlanan karlar› istikrarl› hale getirmek
amac›yla zaman içinde kar veya zarar
hesaplar›na da¤›t›labilmektedir.
• S›n›fland›rma yoluyla istikrarl›
hale getirme: Yöneticiler ola¤an kar›
istikrarl› hale getirmek amac›yla kendi yarg›lar›n› kullanarak baz› gelir
tablosu hesaplar›n›; örne¤in ola¤an
gelir/giderler ve ola¤an d›ﬂ› gelir/gider gibi, yeniden s›n›fland›rabilmektedirler.
3.1.3. Büyük Temizlik Muhasebesi
(Big Bath Accounting)
Büyük temizlik muhasebesi, ﬂirketlerde yönetimlerin de¤iﬂti¤i dönemlerde,
yeni yönetimin baz› verimsiz aktifleri
gider yazmak suretiyle bilançosundan
ç›karmas›, böylece bir taraftan geçmiﬂ
yönetimin görevde oldu¤u dönemlerin oldu¤undan daha zararl›, di¤er taraftan gelecek dönemlerin daha karl›
oldu¤u izlenimi yarat›lmas›na yönelik
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iﬂlem ve uygulamalard›r. (Walsh,
Craig ve Clarke, 1991, 173). Gelir
azalt›c› tahakkuklar› kullanarak dönem karlar› azaltmak “banyo yapmakmakyajlamak" stratejisi olarak adland›r›lmaktad›r.
3.1.4. Agresif Muhasebe (Agressive
Accounting)
‹ﬂletmeler bazen muhasebe ilke ve
standartlar›ndaki kurallar› zorlayarak
muhasebe manipülasyonu yapmaktad›rlar. Muhasebe ilkelerinin agresif
biçimde uygulanmas›ndaki amaç finansal sonuçlar›n ve finansal yap›n›n
oldu¤undan farkl› gösterilerek iﬂletme
performans›n›n iyi oldu¤u izlenimini
yaratmakt›r. Örne¤in, 1996 y›l› faaliyet raporunda Amerikan Sunbeam
ﬁirketi iﬂletmenin gelecekteki yeniden
yap›lanma ve büyüme plan› dahilinde,
iﬂletme içindeki yönetsel birimlerin
birleﬂtirilece¤ini, üretim ve da¤›t›m
ünitelerini rasyonelleﬂtirece¤ini ve
stok tutma ve ürün satma birimlerinde
küçülmeye gidece¤ini aç›klam›ﬂt›r.
Bu plan›n sonucunda oluﬂacak giderler ise Amerikan muhasebe ilke ve
standartlar›na uygun olarak önceden
tahmin edilerek plan›n uygulanmaya
baﬂland›¤› 1996 y›l›nda dönem gideri
olarak kaydedilmiﬂtir. Ancak, yeniden
yap›lanma giderleri kas›tl› olarak yük-

sek gösterilerek, gelecekteki giderler
1996 y›l›na çekilmiﬂtir.2 Bunun sonucunda, 1996 y›l›ndaki raporlanan dönem kar› azalt›lm›ﬂ ve gelecekteki dönem karlar›n›n art›r›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r (Mulford ve Comiskey, 2002, 27).
Agresif muhasebe uygulamalar›n›n
bir bölümü de maddi duran varl›klar›n
amortismana tabi tutulmas›yla ilgilidir. Maddi duran varl›klar›n maliyetleri (yap›lmakta olan yat›r›mlar ve arsa ve araziler d›ﬂ›ndakiler) faydal›
ömürleri boyunca amortismana tabi
tutularak hurda de¤erlerine getirilmektedir. Hurda de¤eri, varl›¤›n hizmet d›ﬂ› kald›¤› andaki tahmini gerçe¤e uygun de¤eri olarak tan›mlanmaktad›r. Faydal› ömür ise varl›¤›n faaliyetlerde kullan›laca¤› tahmini süreyi
göstermektedir. Faydal› ömrün ve
hurda de¤erinin tahmininde yönetici
yarg›s› önemli rol oynamaktad›r. Yöneticiler muhasebe ilke ve standartlar›ndaki bu esneklikten faydalanarak,
varl›¤›n faydal› ömrünü çok uzun ya
da hurda de¤erini oldu¤undan daha
yüksek gösterebilmektedir. Böylece
agresif biçimde dönemin amortisman
giderleri azalt›labilir, varl›klar›n defter de¤erleri yükseltilebilir ve dönem
kar› yapay olarak yüksek tutarlara (üst
seviyelere) çekilebilmektedir (Mulford ve Comiskey, 2002, 28).

2 Sunbeam ﬁirketinin yeniden yap›land›rma faaliyeti stok ve duran varl›k maliyetlerinin dönem
gideri olarak kaydedilmesini içermekteydi. Bu maliyetlerin 1996 y›l›nda giderleﬂtirmesi gelecek
y›llardaki sat›ﬂlar›n maliyetini ve amortisman gibi giderlerin azalt›lmas›na neden olmuﬂtur.

Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 115
‹SMMMO Yay›n Organ›

3.1.5. Finansal Hile (Fraud)
Birçok ülkede genel kabul görmüﬂ
muhasebe ilkeleri belli bir derecede
yoruma aç›kt›r. Yasal olmak için, yorumlar standartlar›n genel çerçevesine
uygun olmakta ya da yasal s›n›rlar
içinde kalarak standartlar›n genel çerçevesini derinleﬂtirmektedir. Yorumlar hatal› olabilirler ancak asla hileye
dönük de¤illerdir. Hile bir kiﬂinin yasal olmayan bir faaliyette bulundu¤unda ortaya ç›kmaktad›r. Finansal
tablolar› oluﬂtururken, sat›ﬂlar› yüksek göstermek için fatura üretmek hile; konsinye sat›ﬂlar› s›radan sat›ﬂlar
olarak yorumlamak bir hatad›r. Bununla birlikte hile ve hata aras›ndaki
fark herkes taraf›ndan anlaﬂ›labilir de¤ildir. Hileli finansal raporlamay› incelemek amac›yla kurulan Amerikan
Komisyonu, hileyi “finansal tablolar›
önemli ölçüde yanl›ﬂ gösteren herhangi bir eylem” olarak tan›mlamaktad›r.
Gerçek hile olarak tan›mlad›¤›m›z eylem ise, belge ve dokümanlar› de¤iﬂtirmek, kay›tlardan iﬂlemleri silmek,
hayali iﬂlemleri kaydetmek veya
önemli bilgileri yok etmek örnekleri
ile aç›klanmaktad›r (Stolowy ve Breton, 2004, 11).

• Muhasebe politikalar›nda de¤iﬂiklik
yapmak

3.2. Teknikler
Muhasebe manipülasyonunda kullan›lan birçok teknik mevcuttur. Bu tekniklerden baz›lar› aﬂa¤›daki gibidir
(Stolowy ve Lebas, 2006, 581):

Gelirin dönem kar› üzerinde dolays›z
etkisinin bulunmas›, muhasebe manipülasyonunun genellikle gelirlerin
manipüle edilmesi yoluyla gerçekleﬂmesine neden olmaktad›r. ‹ﬂletmeler
henüz do¤mam›ﬂ bir geliri muhasebe-
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• Araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderlerinin
muhasebeleﬂtirilmesi (aktifleﬂtirme ya
da dönem gideri olarak kaydetme karar›)
• H›zland›r›lm›ﬂ amortisman yönteminden do¤rusal amortisman yöntemine geçiﬂ
• Borçlanma maliyetlerinin aktifleﬂtirilmesi ya da dönem gideri olarak
kaydedilmesi
• Stok de¤erleme yönteminin de¤iﬂtirilmesi
• Sat›n al›nan iﬂletmenin gerçe¤e uygun de¤er üzerinden ya da defter de¤eri üzerinden kaydedilmesi
• ‹ﬂletme birleﬂmelerinde sat›n alma
yöntemi ya da ç›karlar›n havuzlanmas› yönteminin kullan›lmas›
Bu bölümde yukar›da say›lan teknikler belirli gruplar alt›nda s›n›fland›r›lm›ﬂ ve bunlarla ilgili aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r.
3.2.1. Henüz Do¤mam›ﬂ Bir Gelirin
Tan›nmas› Ya Da Fiktif Gelir Kayd›
(Recognizing Premature of Fictitious
Revenue)
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leﬂtirerek ya da fiktif gelir kayd› yaparak dönem kar›n› ihtiyaçlar› do¤rultusunda de¤iﬂtirebilmektedirler.
Henüz do¤mam›ﬂ gelirin muhasebeleﬂtirilmesi, gerçek bir sat›ﬂ›n genel
kabul görmüﬂ muhasebe ilkelerinin
öngördü¤ü dönemden önceki bir dönemde muhasebeleﬂtirilmesini ifade
etmektedir. Örne¤in, sipariﬂi al›nm›ﬂ
ancak henüz yüklemesi yap›lmam›ﬂ
ürünlerin müﬂteriye teslim edilmiﬂ gibi gösterilerek, sat›ﬂ geliri kayd› yapmak henüz do¤mam›ﬂ gelirin muhasebeleﬂtirilmesi olarak de¤erlendirilebilir. Fiktif gelir kayd› ise, var olmayan
bir sat›ﬂa ait gelirin muhasebeleﬂtirilmesi anlam›na gelmektedir (Holt ve
Eccles, 2002, 327).
1994 y›l›na ait faaliyet raporunda Midisoft Corp. gelirin kaydedilmesi ile
ilgili muhasebe politikas›n› ﬂu ﬂekilde
aç›klam›ﬂt›r: "Da¤›t›mc›lara, di¤er
toptanc›lara ve nihai tüketicilere sat›ﬂtan elde edilen gelirler, ürünlerin yüklemesi yap›ld›ktan sonra muhasebeleﬂtirilir". ‹ﬂletmenin aç›klam›ﬂ oldu¤u bu muhasebe politikas› genel kabul
görmüﬂ muhasebe ilkeleri ile uyumlu
olmas›na ra¤men, uygulamada iki ﬂekilde gelirin tan›nmas› ilkesine ayk›r›
davran›lm›ﬂt›r. Birincisi, iﬂletme mali
y›l›n sonuna kadar yüklemesi tamamlanmam›ﬂ olan ürünler için sat›ﬂ geliri
kayd› yapm›ﬂt›r (henüz do¤mam›ﬂ gelirin muhasebeleﬂtirilmesi). ‹kincisi,
müﬂterinin ürünü kabul edece¤ine ve
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ürüne karﬂ›l›k ödeme yapaca¤›na dair
gerçekçi bir beklenti olmamas›na ra¤men, ürünlerin yüklemesi tamamlanarak ürün sat›ﬂ›na ait gelir kayd› yapm›ﬂt›r (fiktif gelir kayd›). Söz konusu
yüklemeler daha sonra iﬂletmeye sat›ﬂtan iadeler olarak dönmüﬂtür. Ancak, yükleme an›nda sat›ﬂtan iadeler
için yeterli karﬂ›l›k ayr›lmad›¤› için, o
döneme ait kar %16 yüksek gösterilmiﬂtir (Mulford ve Comiskey, 2002, 10).
3.2.2. Agresif Aktifleﬂtirme ve
Geniﬂletilmiﬂ Amortisman Politikalar›
(Aggressive Capitalization and
Extended Amortization Policies)
Muhasebe manipülasyonu uygulamalar›na bak›ld›¤›nda baz› iﬂletmelerin
giderleri azaltarak dönem kar›n› ﬂiﬂirdikleri görülmektedir. Dönem gideri
olarak kaydedilmesi gereken giderleri
agresif biçimde aktifleﬂtirmek ya da
amortismana tabi varl›klar›n amortisman sürelerini uzatmak giderlerin
azalt›lmas› için kullan›lan en yayg›n
uygulamalard›r.
Ço¤u zaman yaz›l›m geliﬂtirme giderleri ve reklam giderleri gibi baz› giderlerin aktifleﬂtirilmesi ya da dönem
gideri olarak kaydedilmesi yöneticilerin bu konudaki yarg›lar›na ba¤l›d›r.
Bir gider aktifleﬂtirildi¤inde faydal›
ömrü boyunca amortismana tabi tutulacak varl›k haline gelmektedir. Bu
durum yak›n gelecekteki kar›n yükseltilmesi sonucunu do¤urmaktad›r.
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Genel kabul görmüﬂ muhasebe ilkeleri kodlama, test etme ve üretim giderleri gibi yaz›l›m giderlerinin teknik fizibilitenin olumlu sonuçlanmas› halinde aktifleﬂtirilmesini öngörmektedir. Teknik fizibilitenin olumlu sonuçlanmas› için ise yaz›l›m›n tasar›m
özelliklerine uygun olarak üretilebilmesinin mümkün olmas› gerekmektedir (Nekhili ve Azouz, 2006, 16).
American Software Inc. ﬂirketi 1997,
1998 ve 1999 y›llar›nda agresif aktifleﬂtirme politikas› uygulayarak teknik
fizibilitesi olumlu sonuçlanmam›ﬂ yaz›l›m geliﬂtirme giderlerini dönem gideri olarak kaydetmek yerine aktifleﬂtirerek amortismana tabi tutmuﬂtur.
Bu ﬂekilde ﬂirket dönem kar›n› aktifleﬂtirilen tutar ve amortisman gideri
aras›ndaki fark kadar art›rm›ﬂt›r. Ancak, iﬂletme sonraki y›llarda de¤erlendirme çal›ﬂmalar›n›n yaz›l›m yat›r›mlar›n›n geri dönüﬂümü olmayaca¤›n›
ortaya ç›kard›¤›n› iddia etmiﬂ ve aktifleﬂtirmiﬂ oldu¤u giderleri dönem gideri olarak kaydetmiﬂtir (Mulford ve
Comiskey, 2002, 11)
Giderleri azaltarak dönem kar›n› yüksek göstermek için kulllan›lan baﬂka
bir yöntem de daha önce aktifleﬂtirilmiﬂ giderlerin amortisman sürelerinin
uzat›lmas›d›r. Bu yöntem binalar, tesis makine ve cihazlar ve demirbaﬂlar
gibi maddi varl›klar için kullan›labilece¤i gibi yaz›l›m geliﬂtirme giderleri
gibi maddi olmayan giderler için de
kullan›labilmektedir.
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3.2.3. Yanl›ﬂ Raporlanm›ﬂ
(Kaydedilmiﬂ) Varl›klar ve
Yükümlülükler
(Misreported Assets and Liabilities)
‹ﬂletmeler bazen amortismana tabi olmayan ticari alacaklar, stoklar ve finansal duran varl›klar gibi varl›klar›n
de¤erini oldu¤undan daha yüksek raporlayarak, giderleri asgari düzeye indirmektedirler. Örne¤in, ticari alacaklar›n tahsilat edilebilirli¤i için iyimser
tahminde bulunulmakta ve olmas› gerekenden daha düﬂük ﬂüpheli ticari
alacak karﬂ›l›¤› ayr›labilmektedir.
Benzer biçimde, de¤eri düﬂen stoklar›n ya da yat›r›mlar için karﬂ›l›k ayr›lmayarak giderlerin ertelenmesi yoluna da baﬂvurulabilmektedir. Di¤er taraftan baz› iﬂletmeler de stok al›mlar›n› ve ticari borçlar›n› düﬂük göstererek sat›ﬂlar›n maliyetini azaltmaya;
dolay›s›yla dönem kar›n› yükseltmeye
çal›ﬂmaktad›r (Monem, 2003, 749)
3.2.4. Gelir Tablosu Yöntemleri
(Getting Creative with the Income
Statement)
Gelir tablosu yöntemleri esas olarak
dönem kar› tutar›n› de¤iﬂtirmeye yönelik de¤ildir. Bu yöntemler gelir tablosunun format›nda bir tak›m de¤iﬂiklikler yap›larak iﬂletmenin yüksek kazanma gücüne sahip oldu¤unu gösterecek uygulamalar› içermektedir. ‹ﬂletmeler ar›zi niteli¤e sahip gelirleri
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esas faaliyet gelirleri içerisinde göstererek ya da esas faaliyetlerden kaynaklanan giderleri ar›zi giderler olarak s›n›fland›rarak faaliyet kar›n› yüksek gösterebilmektedirler (Mulford ve
Comiskey, 2002, 12).
4. SONUÇ
Muhasebe manipülasyonu yöntemleri
ve teknikleri incelendi¤inde, yap›lan
muhasebe manipülasyonlar›n›n genellikle iﬂletme kaynakl› oldu¤u ve s›kl›kla da muhasebe ilke ve standartlar›
kullan›larak yap›ld›¤› görülmektedir.
Bu nedenle, baz›lar›na göre muhasebe
ilke ve standartlar›n›n kural esasl› olmas› muhasebe manipülasyonuna neden olurken, aksi görüﬂlere göre de
muhasebe ilke ve kurallar›n›n ilke
esasl› oluﬂu, mesleki yarg›y› iﬂletme
yönetimlerine b›rakt›¤› için manipülasyonu do¤maktad›r. Her iki görüﬂün
de dayand›¤› varsay›mlar incelendi¤inde, muhasebe manipülasyonlar›n›n
kamuyu yan›lt›c› amaçla kullan›lmas›
muhasebe ilke ve standartlar› kapsam›nda olmayan bir durumdur ve ülkelerde hiçbir düzenleyici otorite böyle
bir durumun olmas›n› istememektedir. Muhasebe manipülasyonu konusu
incelendi¤inde, muhasebe ilke ve
standartlar› kullan›larak yap›lan manipülasyonlar›n en aza indirilmesinde,
bu ilke ve standartlar›n denetim ilke
ve standartlar› ile ayr› düﬂünülemeyece¤i görülmektedir. ‹ﬂletmelerin yap-
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t›klar› muhasebe manipülasyonlar›n›n, kamuya zarar vermesini önlemek
için muhasebe ilke ve standartlar› ile
denetim ilke ve standartlar›n›n uygulama alanlar›n›n ço¤alt›lmas› ve meslek mensuplar›n›n (muhasebeci ve denetçiler) mesleki yarg›lar›n›n e¤itim
ve uygulamalar yard›m›yla geliﬂtirilmesi gerekmektedir.
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PERFORMANS ÖLÇÜMLEME VE
EKONOM‹K KATMA DE⁄ER
PERFORMANCE MEASUR‹NG AND ECONOM‹C
VALUE ADDED
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ÖZ
erformans bilgisi ço¤u iﬂletme için birçok nedenden dolay› çok önemli bir
konudur. Muhasebe temelli performans ölçüm metotlar›n›n genellikle ihmal etti¤i de¤er kavram› günümüzde hat›r› say›l›r bir önem kazanm›ﬂt›r.
Pay sahiplerinin daha yüksek katma de¤ere sahip iﬂletmelere yat›r›m yapma iste¤i ve karﬂ›laﬂt›r›labilir bilgi ihtiyac›, de¤er kavram›na ba¤l› performans ölçüm metotlar›n›n geliﬂimine katk› sa¤lam›ﬂt›r. Ekonomik Katma De¤er Metodunun kullan›m› performans ölçümünde de¤er kavram›n› göz önünde bulundurdu¤u için oldukça yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. EVA metodu yaklaﬂ›mlar›nda kara bak›ﬂ, muhasebecilerinkinden ziyade ekonomistlerin bak›ﬂ aç›s›na yaklaﬂmaktad›r. Tek bir sonuç hedeflenerek (pozitif bir EVA), bu metod performans hakk›nda hayati bilgiler önerebilmekte ve iﬂ süreçleri, verimsiz faaliyetler ve yat›r›m›n yap›labilirli¤i hakk›nda öneriler sunabilmektedir.

P

Anahtar Kelimeler: Performans Ölçümleme, Ekonomik Katma De¤er, De¤er
Odakl› Yönetim.
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ABSTRACT
Information on performance is a very
important issue for companies for
many reasons. Nowadays, the value
concept which is generally disregarded in accounting based performance
measurement methods has gained a
considerable importance. Desire of
shareholders to invest in the higher
value added companies and the need
for comparable information, contribute to the development of performance
measurement methods based on the
value concept. The use of Economic
Value Added Method (EVA) has become very common as this method
considers value concept in measuring
performance. Instead of accountants’
approach, the EVA method approaches to the profit with the economist’s
point of view. Targeting a single result
(a positive EVA), this method can propose some vital information for performance and make suggestions on working procedures, unproductive activities and investment feasibility.
Keywords: Performance Measurement, Economic Value Added, Value
Based Management.
1. G‹R‹ﬁ
‹ﬂletmeler kendi faaliyet alanlar›nda
çok yo¤un ve ulusal s›n›rlar›n ötesinde bir rekabet ortam›nda hayatta kalmaya çal›ﬂmaktad›rlar. ‹ﬂletmenin sadece iﬂ yap›yor olmas› ve buna ba¤l›
olarak sadece kazan›yor olmas› perKas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

formans de¤erlendirmesi aç›s›ndan
çok anlaml› bir sonuç de¤ildir. Öncelikle gerçek anlamda kazanc›n nas›l
hesaplanaca¤›n›n ya da kazanc›n neye
göre belirlendi¤inin bilinmesi oldukça
önemlidir. ‹ﬂ dünyas›nda edinilen tecrübeler göstermiﬂtir ki, gelir tablosunda dönem net kar› kalemi iﬂletmenin
performans›n› tamamen yans›tmamaktad›r. Çünkü iﬂletmenin performans›n›n de¤erlendirilebilmesi için
en az›ndan bir k›stasa göre ne durumda oldu¤unu görüyor olmas› gerekmektedir. E¤er sektördeki di¤er ﬂirketlerin net karlar› çok daha yüksekse
bu durumda sadece kar elde etmiﬂ olmak yeterli de¤ildir.
Performanslar›n›n ne oldu¤unu bilmek isteyen iﬂletmelerin mevcut durumlar› karﬂ›laﬂt›rma aray›ﬂ› neticesinde ortaya ç›kan ekonomik olarak
“kar” kavram›, ölçüm stratejisinin
odak noktas›n› oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂt›r. Nedeni ise; ekonomik olarak kar
elde edebilmek için alternatif kazançlardan daha yüksek bir geri dönüﬂe sahip olunmas› gereklili¤idir. E¤er iﬂletmeye pay koyanlar veya iﬂletmenin
kendisi, yap›lan faaliyet neticesinde
di¤er alternatif yat›r›m kararlar›ndan
daha fazla bir katma de¤er yaratabilirlerse bu durum iﬂletmenin performans›n›n gerçekten de iyi oldu¤unu gösterecektir.
Performans ölçümlemeye yeni bir anlam katan “de¤er” boyutu hem say›sal
hem de say›sal olmayan betimlemeleHakemli Yaz›lar
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re ve sonuçlara ulaﬂmay› sa¤lamaktad›r. Bir yat›r›mc› aç›s›ndan alternatif
yat›r›m kararlar›ndan vazgeçmeye neden olabilecek kadar yüksek bir getiri
beklentisi iﬂletmenin performans›
hakk›nda olumlu bir ç›kar›mda bulunmaya tamamen olmasa da bir gösterge
say›lmaktad›r. Yine iﬂletme aç›s›ndan
duruma bakacak olursak, iyi bir performans›n ölçüsü karﬂ›laﬂt›rmal› olarak al›nm›ﬂ iyi bir neticedir. Böyle bir
sonuç hem yönetimin hem de iﬂletme
fonksiyonlar› ve iﬂ yapma süreçlerinde yeterince verimli olundu¤unun bir
göstergesi olabilir (varsay›mlar serbest piyasa koﬂullar›nda ve iyi iﬂleyen
bir piyasa ortam›nda de¤erlendirilmiﬂtir). E¤er bekleneni aﬂmayan bir
sonuçla karﬂ›laﬂ›l›rsa, hem yönetimin
baﬂar›s›na ﬂüphe oklar› saplanabilir
hem de yap›lan iﬂ yapma usulleri ve
verimlili¤i hakk›nda soru iﬂaretleri
oluﬂabilmektedir. Dolay›s›yla de¤er
odakl› yönetim sadece ölçme yapmamakta bunun yan› s›ra durum tespitinde de baﬂar›l› bir bak›ﬂ aç›s› oluﬂturmaktad›r.
Performans ölçümünde kullan›lan birçok yöntem mevcuttur. Bu çal›ﬂmada,
performans ölçümünde kullan›lan
yöntemler incelenerek, EVA’n›n bu
yöntemler içerisinde öneminin ortaya
ç›kart›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada öncelikle, EVA d›ﬂ›ndaki di¤er
performans ölçüm yöntemleri ile yap›lan karﬂ›laﬂt›rmalar sayesinde di¤erHakemli Yaz›lar
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lerinin neleri cevaplayamad›¤› ve
EVA’n›n bu sorulara nas›l cevap bulabilece¤i üzerinde durulmuﬂtur. Geleneksel muhasebe temelli performans ölçüm yöntemleriyle EVA karﬂ›laﬂt›r›larak, de¤erlemedeki fark›n
nereden kaynakland›¤› üzerinde nitel
bir
de¤erlendirme
yap›lm›ﬂt›r.
EVA’n›n sadece finansal bir performans ölçüm yöntemi olmas›n›n performans›n de¤erleme sürecinde ne tür
bir açmaz ortaya ç›karabilece¤i üzerine durulmuﬂ ve muhtemel dezavantajlar› incelenmiﬂtir. Yöntemi di¤er yöntemlerden ay›ran özelliklerine de¤inilerek finansal baﬂar›n›n de¤erlendirmesinde neden bu kadar çok tercih
ediliyor sorusuna cevap aranm›ﬂt›r.
Son olarak da Piyasa Katma De¤eri
(MVA) üzerinde durularak, ekonomik
karl›l›k beklentilerinin iﬂletmelerin piyasa de¤eri üzerinde nas›l bir etki
oluﬂturdu¤uyla ilgili bulgulara de¤inilmiﬂtir.
2. PERFORMANS ÖLÇÜMLEME
‹ﬂletmeler performanslar›n› de¤erlendirmek amac›yla birçok ölçüm tekni¤inden yararlanmaktad›rlar. Kulland›klar› ölçüler ço¤u zaman iﬂletmelerin as›l ihtiyaç duyduklar› konuyla ilgili olmayan ölçümler yap›labilmektedir ( Solomou ve Gustavsson, 1999,
7). ‹ﬂletmenin performans›n›n de¤erlendirilmesi aç›s›ndan ölçüm tekni¤ini neden kulland›¤›n›n bilinmesi oldukça önemlidir. Aksi halde iﬂletme
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aç›s›ndan anlaml› bir sonuç gibi görülen hesaplamalar asl›nda aranan sonuçlar üretmeyecektir. Böyle bir durum ise; iﬂletme için gereksiz belki
hatal› fakat önemsenen de¤erler üretecektir.

nin performans›n› de¤erlendirmeleri
aç›s›ndan etkin ölçüler de¤ildir. Bu
tür ölçüler sermayenin f›rsat maliyetini göz ard› eder veya en fazla borçlar›n maliyetini göz önünde bulunduran
bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olabilirler.

‹ﬂletmeler performans ölçüm tekniklerinden; karar verme, sermaye bütçeleme, planlama, k›yaslama ve di¤er
önemli süreçlerinde yararlanma yoluna gitmektedirler. ‹ﬂletme bünyesinde
farkl› konularda yap›lan birçok ölçüm, kullan›lan ölçülerin çeﬂitlili¤inin
fazla olmas›, de¤erlendirmede kar›ﬂ›kl›¤a neden olmaktad›r. Bu durum
da, sistemin parçalanm›ﬂ yap›s›ndaki
anlaﬂ›labilirli¤i ve hesap verebilirli¤i
imkâns›z hale getirmektedir. ‹ﬂletmelerin performans ölçümünde karﬂ›laﬂt›klar› bu sorunun fark›na varan Solomou ve Gustavsson (1999,7) ölçüm
yöntemleri kategorize etmiﬂler ve ﬂu
ﬂekilde s›ralam›ﬂlard›r:

Büyüme Temelli Ölçüler: Büyüme
temelli ölçüler belirli de¤erler üzerindeki büyümeyi ölçmektedir. Hisse baﬂ›na kar ve gelir büyümelerinin de¤er
yaratma katk›s› aç›s›ndan düﬂünüldü¤ü zaman önemsiz bir korelasyonun
oldu¤u görülmektedir. Muhasebe temelli kar› gösteren ölçülerde oldu¤u
gibi büyüme ölçülerinde de aﬂ›r› yat›r›m› art›r›c› bir etki göstermektedir..

Finansal Olmayan Ölçüler: Bu tür
ölçüler özellikle finansal bilgiler elde
etme olana¤›n›n zor oldu¤u alanlarda
baﬂvurulan ölçülerdir. Nadir sat›n almalarda oldu¤u gibi müﬂteri memnuniyetinin ölçülmesinin çok zor oldu¤u
alanlarda baﬂvurulabilen bir yöntemdir.
Muhasebe Geliri Temelli Ölçüler:
Muhasebe temelli ölçüler (faaliyet kar›, net gelir ve hisse baﬂ›na kar vb.)
muhasebe verilerinden yola ç›k›larak
oluﬂturulan ölçülerdir. Pay sahipleriKas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

Geri Dönüﬂ Ölçüleri: Kullan›lan sermayenin geri dönüﬂü ve kar marj› gibi
ölçüler geri dönüﬂ ölçüleri olarak bilinmektedir. Geri dönüﬂ ölçüleri de¤er
oluﬂturma aç›s›ndan yetersiz bir korelasyona sahiptirler (Garvey ve Milbourn, 2000, 211). Geri dönüﬂ ölçüleri
zay›f iﬂlerde aﬂ›r› yat›r›mlara neden
olabilmektedir. Modern ﬂirket finansman›nda de¤er yaratmak ancak, sermaye maliyetinden fazla bir geri dönüﬂ elde ediliyorsa sa¤lanabilir. Tek
baﬂ›na geri dönüﬂ oranlar›n›n yüksek
olmas› iﬂletmenin de¤er yaratt›¤› anlam›na gelmemektedir ( Solomou ve
Gustavsson, 1999, 9).
Ekonomik Kar: Muhasebeciler ve
ekonomistler aras›nda kar›n tan›mlanmas› aç›s›ndan bak›ﬂ aç›s› farkl›l›klar›
bulunmaktad›r. Muhasebeci aç›s›ndan
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kar; maliyet ve vergiyi aﬂan gelir olarak ifade edilir, kazanç ölçüleri de en
iyi temsilini sa¤larlar. Ekonomistler
aç›s›ndan bakt›¤›m›zda; sadece karl›l›k ölçülerinin kar› belirlemede yeterli olmad›¤›, sermayenin alternatif kullan›m›n›n da dikkate al›nmas› gerekti¤i ve sermaye maliyetini aﬂmayan
karl›l›¤› yüksek yat›r›mlar›n dönüﬂleri
dahi kar olarak ifade edilemeyece¤i
görüﬂü hakimdir. Kar olabilmesi için
yat›r›m alternatiflerinin getiri oranlar›
karﬂ›s›nda seçili olan en iyi alternatifin, rakiplerine göre getiri oran›n›n
daha yüksek olmas› gerekmektedir
(Kimball, 1998, 36).
2.1. Geleneksel Performans Ölçüm
Sistemleri ve Bünyelerinde
Bar›nd›rd›klar› Problemler
‹ﬂletme e¤itimi verilen okullarda uzun
y›llard›r de¤erlemeyle ilgili kavramlardan bahsedilmesine ra¤men iﬂletmeler; performanslar›n›n de¤erlendirilmesinde geleneksel performans ölçüm yöntemlerini kullanmaya devam
etmektedirler. Hisse baﬂ›na kazanç gibi geleneksel performans ölçüm yöntemleri, taﬂ›d›klar› birçok riske karﬂ›
kullan›m üstünlü¤ünü ellerinde bulundurmaktad›r. Asl›nda yöneticiler
yönetimini üslendikleri iﬂletmelerin
performanslar›n› de¤erlendirirken
kulland›klar› argümanlar›n neden olabilecekleri problemleri de dikkate almalar› gerekmektedir (Pettit, 2000, 2).
‹ﬂletmeler birçok yöntem kullanarak
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karlar›n› art›rmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Örnek verecek olursak; bir iﬂletme yeni bir ürün üretmeyle ilgili dikey bütünleﬂme yolunu seçerek kar›n› art›r›lmaya çal›ﬂabilir. Böyle bir alternatif
karﬂ›s›nda iﬂletmeleri as›l üzerinde
durmalar› gereken konu; sermaye ve
maliyetidir. Yeni bir ürün üretmeyle
ilgili dikey bütünleﬂmeye giden iﬂletme üretti¤i ürün sayesinde karlar›n›
art›rma ﬂans›na sahip olacakt›r. Genellikle bu tür bir alternatifi seçen iﬂletmeler büyük hatta çok büyük yat›r›m yapmak durumunda kal›r. ‹ﬂletme
yönetimi sermaye maliyetinin ve sermaye geri dönüﬂünü göz önünde bulundurmamas› durumunda geri dönüﬂlerle kar artm›ﬂ gibi görünse dahi iﬂletme de¤erinde büyük bir azalmayla
karﬂ› karﬂ›ya kal›nabilmektedir. (Pettit, 2000, 2). Yine ölçek ekonomisinden yararlanmak isteyen iﬂletmeler
üretimi ne kadar artt›r›rsa birim maliyeti o denli azaltaca¤› aﬂikârd›r. Mevcut talebin göz ard› edilmesi durumunda aﬂ›r› üretim nedeniyle birim
maliyetlerde bir azalma görülmesine
ra¤men yat›r›lan sermayenin maliyetinde bir yükselme olacakt›r. Aﬂ›r›
üretim nedeniyle stoklama maliyetlerinde karﬂ›laﬂ›lan art›ﬂ iﬂletme de¤erine negatif etkide bulunacakt›r (Pettit,
2000, 2).
Günümüze kadar geçen süreçte iﬂletmelerin performanslar›n›n de¤erlendirilmesinde muhasebe ve finans fonkKas›m - Aral›k
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siyonlar›n›n nas›l daha yüksek de¤er
yaratarak iﬂletmeye yard›mc› olacaklar› üzerinde durulmuﬂtur. Ço¤u zaman iﬂletmelerin finans ve muhasebe
fonksiyonu, ekonomik performans›n
de¤erlendirilmesi aç›s›ndan farkl› bak›ﬂ aç›lar›na sahip olduklar› gözden
kaç›r›lmaktad›r. Bu tür dezavantajlardan uzaklaﬂabilmek için iﬂletme performans›n›n ölçümünde ekonomik kazanç aç›s›ndan düﬂük korelasyona sahip hisse baﬂ›na kazanç gibi ölçütlerin
baﬂar›l› bir ﬂekilde iﬂletmeyi de¤erlendirebilecekleri sav›nda direten geleneksel muhasebe temelli modellerin
art›k bir tarafa b›rak›lmas› ve gelecek
nakit ak›ﬂlar›n›n bugünkü de¤erinin
bunlar›n yerini almas› gerekmektedir
(Evans, 1999, 6).
Mevcut ekonomik ve finansal sistemi
içerisinde herhangi bir iﬂletmenin de¤eri bilançoda yer alan dönem kar›na
bak›larak ortaya koyulamamaktad›r.
‹ﬂletmelerin de¤eri; yat›r›mc›n›n gelecekte beklenen, de¤erlendirme zaman›na indirgenen gelirlerine dayanmaktad›r. Böylelikle paran›n zaman de¤erine ve uzun vadeli gelece¤e uygun
olarak sorumluluk al›nm›ﬂ olur. ‹ﬂletmelerin uygulad›¤› finansal muhasebe
üzerinden elde edilen iﬂletme kar› gibi
geleneksel performans ölçüm yöntemleri, öz sermaye maliyetlerini ve
buna ba¤l› olarak da hissedarlar›n riske uygun kar beklentilerini ayn› zamanda da alacaklar›n› göz önüne al-
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m›yor olmas›, muhasebe temelli geleneksel ölçüm yöntemlerinin geçerlili¤ini ve güvenilirli¤ini iyiden iyiye
azald›¤›n›n en önemli göstergesidir
(Argun, 2004, 118).
‹ﬂletmenin ekonomik kazanc›n›n ölçüm iﬂini üslenen finansal fonksiyonun yapaca¤› en önemli ad›mlardan
bir tanesi de¤er kayna¤›n› geleneksel
muhasebe modelinden ay›rmakt›r. Finansal yönetimde önemli olan de¤er
yükselmesini vurgulamakt›r, tek baﬂ›na kazanç önemli de¤ildir. ‹ﬂletme finans›n›n as›l ilgilenmesi gereken indeks, de¤erdir. De¤er kavram›n›n iﬂletme finans› içinde bu denli sahip oldu¤u önemli fonksiyon neticesinde
de¤er odakl› yönetim çok önemli bir
yer edinmeye baﬂlam›ﬂt›r.
3. DE⁄ER ODAKLI YÖNET‹M
De¤er odakl› finansal yönetim günümüz finans yönetiminde hat›r› say›l›r
bir üne kavuﬂmuﬂtur. De¤er kavram›
tüketici taraf›ndan alg›lanan kalite anlam›na gelmektedir. De¤erin kalite bileﬂeniyse; hem ürün veya hizmeti
oluﬂturan temel unsurlar›n kalitesini
hem de müﬂteri hizmetleri gibi yard›mc› unsurlar›n kalitesini içermektedir. De¤er bu ﬂekilde tan›mland›¤› zaman göz önüne al›nmas› gereken baﬂka bir durum da tüketici taraf›ndan sat›n al›nan ürün veya hizmetin fiyat› en
az›ndan alg›lanan de¤erine eﬂit olmas› gereklili¤idir. As›l beklenense de-
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¤erin fiyattan yüksek olmas›d›r. Bu
varsay›m gerçekleﬂmezse; tüketici sat›n ald›¤› ürün veya hizmetten tatmin
olmayacakt›r (Türker, 2005, 125).
De¤er odakl› yönetim uygulama alan›
sürekli artan bir mahiyet göstermektedir. Özellikle Amerika’da, ayr›ca yükselen bir de¤er olarak da Almanya, Japonya gibi dünyada önde gelen ülkelerin büyük iﬂletmeleri taraf›ndan da
kullan›m alan› h›zla geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. De¤er odakl› yönetim hakk›nda ilk akademik yorumlar ölçüm
avantajlar› üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r(
Pettit, 2003, 59).
De¤er odakl› yönetimde as›l nokta de¤erin art›r›lmas›d›r. Herhangi bir faaliyet veya iﬂletme fonksiyonunun de¤er yaratabilmesi için; varl›ktan elde
edilen nakit ak›mlar›n› art›rmas›, gelirden beklenen büyüme oran›n› yükseltmesi, büyüme süresini uzatmas›, indirgenmiﬂ nakit ak›mlar›nda kullan›lan
sermaye maliyetini azaltmas› gibi etkilerde bulunmas› gerekmektedir. Yine
bir faaliyet veya iﬂletme fonksiyonu
nakit ak›mlar›n› ve/veya büyüme oran›n› etkilemiyorsa de¤er yaratm›ﬂ say›lmamaktad›r (Hac›rüstemo¤lu, ﬁakrak ve Demir, 2002, 2).
‹ﬂletmelerin yöneticilerinin ve iﬂletmeye ortak olan kiﬂi veya kurumlar›n
amaçlar› birbirinden farkl›d›r. Yönetici
ve pay sahiplerinin, mülkiyet hakk› ve
temsil maliyeti nedeniyle devam eden
çat›ﬂmalar› iﬂletmelerin de¤er kaybet-

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mesiyle sonuçlanmaktad›r. Böyle bir
durumda da pay sahipleri kaybedecektir. De¤er odakl› yönetimin sa¤lad›¤›
entegre yönetim stratejisi ve finansal
kontrol sistemi iﬂletmelerin temsil maliyeti nedeniyle karﬂ›laﬂt›klar› s›k›nt›lar›n önüne geçmekte ve pay sahiplerinin
de¤erini yükseltmektedir. De¤er odakl› yönetim sistemi yöneticilere sa¤lad›¤› bir dizi karar verme ölçüsü(metrik)
ile iﬂletmelerin karﬂ›s›ndaki hangi alternatiflerin iﬂletme de¤erini yükseltece¤i veya düﬂürece¤inin tespit edilmesinde onlara yard›mc› olmaktad›r. ‹ﬂletmeler bu ölçüleri kullanarak yönetimin performans›n› görme imkan›na sahip
olmaktad›rlar (Ryan ve Trahan, 2003, 4).
Ryan ve Trahan (2003, 5) de¤er odakl› yönetimde kullan›lan yöntemlerden
en bilinenlerini ﬂu ﬂekilde aç›klamaktad›r:
‹skonto Edilmiﬂ Nakit Ak›ﬂ› Metodlar›:
Pay sahiplerinin katma de¤eri, de¤er
kavram›n›; gelecekte beklenen nakit
ak›ﬂlar›n›n sermaye maliyetinin gerçekleﬂti¤i döneme indirgenmesini suretiyle bulunabilece¤ini ifade etmektedir.
Yat›r›m Karl›l›¤›n›n Nakit Ak›ﬂlar›:
Toplam yat›r›mlar›n yüzdesi olarak
ﬂirketin tek dönemli nakit ak›ﬂlar›n›n
hesaplanmas› yöntemidir.
Yat›r›lan Sermaye Üzerinden Sa¤lanan Getiri: Vergi sonras› faaliyet
kar›n›n yat›r›lan sermayeye oranlanmas› olarak ifade edilir.
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Art›k Gelir: Benzer risk seviyesine
sahip yat›r›m alternatiflerine yat›r›lan
sermaye maliyetinden daha yüksek
bir kazanç elde edilmesi olarak ifade
edilir.
De¤er odakl› yönetim stratejisiyle beraber hissedarlar›n de¤eri kavram› da
dikkate al›nmaya baﬂlam›ﬂt›r. Hissedarlar›n mevcut fonlar›n› kaynak olarak transfer etmesinde çok önemli bir
kavramd›r hissedarlar›n de¤eri. Bu
aç›dan bakacak olursak hissedarlar›n
de¤eri; mevcut alternatifler içerisinde
en ak›ll›ca seçimi yapmak suretiyle
hissedarlar›n, de¤er maksimizasyonu
peﬂine koﬂmas› anlam›na gelmektedir.
Hissedarlar›n de¤eri kavram› 1980’li
y›llar›n sonunda ABD ve ‹ngiltere’de
baﬂlam›ﬂt›r. Daha sonraki süreçte Avrupa, Latin Amerika ve Asya’y› etkilemiﬂtir. Hissedar de¤erinin bu denli
önem kazanmas›nda, küreselleﬂen
sermaye piyasalar› ve deregülasyon,
sermaye kontrollerinin son bulmas›,
bilgi teknolojilerinde meydana gelen
geliﬂmeler, yat›r›mlarda ve menkul
k›ymet kazançlar›ndaki yeni davran›ﬂlar, özelleﬂtirme uygulamalar›yla birlikte kurumsal yat›r›mc› say›s›n›n artmas› gibi etkenler gösterilebilmektedir
(Ercan, Öztürk ve Küçükkaplan, 2006, 7).
Baﬂar›n›n de¤erlendirilmesinde en anlaml› ölçü yat›r›mc›lar›n de¤erinin art›r›l›p art›r›lamad›¤›d›r. Hissedar›n
de¤erine odaklanma anlay›ﬂ› yerleﬂmeden önce yat›r›mc›lar genellikle
Kas›m - Aral›k
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hisse getirileri üzerinde durmaktayd›lar (Glassman, 2001, 7). Son y›llar ise
finans dünyas›nda köklü de¤iﬂmelerin
yaﬂand›¤› süreç olmuﬂtur. Öncelikle
Amerika’da baﬂlayan bu süreç gittikçe dünyadaki tüm ülkelerde hissedilmeye baﬂlam›ﬂt›r. Yaﬂanan geliﬂmeler
neticesinde iﬂletmelerin yönetim ekibi
ve iﬂletmeyi oluﬂturan fonksiyonlar
yarat›lan de¤ere yapt›klar› katk› hakk›nda yeniden düﬂünmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Hissedarlar›n de¤erini içeren
kültürün iﬂletmeler taraf›ndan bu ﬂekilde benimsenmesinde, küreselleﬂme
ve sermaye piyasalar› üzerindeki s›n›rlamalar›n kald›r›lmas›, sermayenin
s›n›rl› oluﬂu ve döviz s›n›rlamas›, bilgi teknolojilerinde yaﬂanan geliﬂmeler, sermaye piyasas› düzenlemelerindeki geliﬂmeler ve kurumsal yat›r›mlardaki geliﬂmelerin etkisi görülmektedir. (Young, 2000, 6).
Finansal yöneticiler yeni bir ürünün
potansiyel yat›r›m›yla ilgili de¤erlendirme yaparken; yat›r›m nedeniyle
katlan›lan riskleri, maliyetleri ve iﬂletmeye sa¤layabilece¤i yararlar› göz
önüne almas› gerekmektedir. Belirli
bir risk içinde beklenen fayda katlan›lacak maliyetten daha yüksek de¤ilse
bu durumda yat›r›m alternatifinden
vazgeçilecektir. Böyle bir durumda
yat›r›m alternatifi baﬂka bir yöne kayacakt›r (Drake, 2006, 6). Pay sahiplerinin davran›ﬂlar› da t›pk› yöneticilerin olaylara bak›ﬂ› gibi olacakt›r.
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Belirli bir risk seviyesinde fayda maliyet analizi yapacakt›r ve en faydal›
alternatifi seçmeye çal›ﬂacakt›r. Bu
nedenle finans yöneticileri ve iﬂletmelerin üst düzey yöneticileri, yat›r›m alternatiflerini de¤erlendirirken bir taraftan da kaynak sa¤layanlar›n yat›r›m alternatiflerini ﬂekillendirecektir.
Asya ekonomik krizi kurumsal yönetim ikliminin yerleﬂmemesi neticesinde sosyal ve ekonomik istikrar ve
standartlar›n pay sahiplerinin de¤erini
maksimize etmeye dönük bir ﬂekilde
ölçümler, amaçlar, araçlar ve kontrol
mekanizmalar›n›n geliﬂtirilmedi¤ini
gözler önüne sermiﬂtir. Asl›nda kapitalizmin en temel ve esasl› ilkelerinden bir tanesi pay sahiplerinin de¤erinin en üst noktaya ulaﬂt›r›lmas›d›r.
Pay sahibi aç›s›ndan yat›r›m yapma
veya yat›r›mdan çekilme karar› verme
aﬂamas›nda, ayn› risk düzeyine sahip
di¤er alternatif yat›r›m f›rsatlar›ndan
daha fazla bir katma de¤er oluﬂturan
yat›r›m alternatifinin seçilmesi en
ak›ll›ca olan›d›r. Bu durumsa bize,
pay sahiplerinin de¤erinin yeni bir ﬂey
olmad›¤›n›, maksimum kazanma peﬂinde hareket eden bir fon sahibinin
her zaman en ak›ll›ca seçimi yapma
tercihini gösterece¤ini ifade etmektedir. (Pettit, 2000, 1; Pettit, 2003, 60).
Pay sahiplerinin de¤erinin yükseltilmesi amac›yla hareket ederken de¤er
kavram›n›n menﬂei hakk›ndaki bilgilerin çok önemli oldu¤u göz önünden
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kaçmamal›d›r. Pay sahiplerinin de¤er
olarak alg›lad›klar› as›l k›stas nas›l
belirlenecek tarz›nda bir soru karﬂ›s›nda de¤eri ifade eden kar›n belirlenmesinde ekonomik kar ve muhasebe
kar› ayr›m›na dikkat edilmesi gerekmektedir.
5. EKONOM‹K KAR VE
MUHASEBE KARI
Finansal yönetimin amac› iﬂletme sahiplerinin varl›klar›n› en üst seviyeye
ç›karmakt›r. Bunu baﬂarman›n yolu
da ekonomik kar› en üste seviyeye ç›karmaktan geçmektedir. Dikkat edilmesi gereken baﬂka bir nokta ise ekonomik kar›n muhasebe kar›ndan farkl› bir kavram oldu¤udur (O’Hanlon ve
Peasnell, 1998, 432). Ekonomik kar
aç›s›ndan olaya bak›ld›¤›nda sadece
maliyet göz önüne al›nmamakta buna
ilave olarak alternatif maliyet de dikkate al›nmaktad›r. Alternatif maliyet,
tahsis edilen fonlar›n en iyi kullan›m›
için yap›lan seçim neticesinde seçilmeyen en iyi alternatif nedeniyle katlan›lan maliyettir. Muhasebe kar› alternatif maliyeti yok sayd›¤› için gerçek anlamda nakit ak›mlar›n› ve ekonomik gerçeklikleri tam olarak yans›tamayacakt›r (Drake, 2006, 7).
Ekonomik kar aç›s›ndan maliyet hem
iﬂletmenin normal iﬂlemleri neticesinde katland›¤› maliyetler hem de görünmeyen maliyetlerce oluﬂur. Görünmeyen maliyetten kastedilen, gereksi-
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nimler neticesinde tahsis edilen sermayenin maliyetidir(Brigham ve Housten., 2004, 55). Muhasebe kar›n›n
hesaplanmas›nda sermaye maliyeti
üzerinden herhangi bir hesaplama yap›lmas›na gerek duyulmazken, ekonomik karl›l›¤›n hesaplanmas›nda sermaye maliyeti çal›ﬂman›n en önemli
k›s›mlar›ndan birini oluﬂturmaktad›r.
‹ﬂletmeler kaynaklar›n› hep en yüksek
kazanç elde edecekleri alanlara yat›r›m yapmak isteyeceklerdir. Geleneksel performans ölçüm tekniklerinin
göz önüne almad›¤› ve bir maliyet taﬂ›m›yor gibi gösterdikleri sermaye asl›nda büyük bir maliyet taﬂ›maktad›r
ki bu da “alternatif maliyet” kavram›yla
ifade edilmektedir. (Stewart, 2002, 4)
Herhangi bir iﬂletmede fonlar› veya
sermayeyi iﬂletme sahipleri, giriﬂimci,
banka, tahvil sahipleri veya pay sahipleri koyabilir. De¤erlendirme aç›s›ndan fon ve sermaye sahipleri hem paran›n zaman de¤erini hem de risksiz
yat›r›m alternatifinin ne kadar kazanç
getirece¤ini bilmek isterler. Tipik bir
yat›r›mc› davran›ﬂ›n› inceledi¤imizde,
hisse senedi sahibinin ald›¤› hisselerle
gelecekte iﬂletmenin kar elde edece¤ini ve bundan da kendine bir pay düﬂece¤ini düﬂünür. Bu yat›r›mc› elindeki
fonlar› baﬂka alanlara yat›rm›ﬂ da olabilirdi. Bu durumda sorulmas› gereken soru: Neden baﬂka bir alana de¤il
de sizin iﬂletmenize yat›r›m yapt›?
Böyle bir durumda verilebilecek ce-
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vap, yat›r›mc›n›n di¤er alanlara yat›r›m yapmas› durumunda iﬂletmemize
yapt›¤› yat›r›m neticesinde elde edece¤i gelirden daha yüksek bir gelir elde edece¤ini beklememesidir. E¤er
yat›r›mc›n›n beklentileri gerçekleﬂmez ise yat›r›mc› ﬂirket içerisindeki
pay›n› çekecek ve daha yüksek beklentilerin oldu¤u baﬂka bir alana kayd›racakt›r (Drake, 2006, 7).
Muhasebe kar›yla ifade edilmeye çal›ﬂ›lan iﬂletmenin gelir tablosunda yer
alan kar›n›n ne oldu¤udur. Muhasebe
anlam›nda kar ne kadar yüksekse performans o denli olumludur. Muhasebede kar kavram› incelenirken say›sal
veriler önemli olmaktad›r. E¤er bir iﬂletme çal›ﬂanlar›n›n, mesleki yeterliliklerini ve sosyal geliﬂimlerini art›rmak üzere çal›ﬂma saati içerisinde
kurslar düzenliyorsa bu durumda katlan›lan masraflar gider olarak muhasebeleﬂtirilecektir. Durumu daha derin bir ﬂekilde inceledi¤imizde asl›nda
gelecekte iﬂlerin daha verimli bir ﬂekilde yap›lmas›na yard›mc› olacak bu
ve benzeri beﬂeri yat›r›mlar›n muhasebe aç›s›ndan gider olarak yans›t›lmas›, de¤erlemede gözden kaç›r›lan
bir eksikli¤i gösterecektir ki bu nokta
ekonomik kar›n baﬂlang›ç noktas›n›
oluﬂturmaktad›r (Evans, 1999, 2) .
‹ﬂletmelerin finansal performans› de¤erlendirilirken as›l üzerinde durulmas› gereken verilerin baﬂl› baﬂ›na
muhasebe kalemlerinden elde edile-
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meyece¤ini anl›yoruz. Muhasebe kar›n›n göz önüne almad›¤› çok önemli
kalemler ekonomik kar aç›s›ndan as›l
odak noktas›n› oluﬂturmaktad›r. Yine
pay sahiplerinin de¤er alg›lamas›nda
meydana gelen farkl›l›klarla birlikte
beklentilerin yorumunda meydana gelen de¤iﬂmelere yukar›da de¤inilmiﬂtir. ﬁu ana kadar üzerinde durdu¤umuz bu iki kavram›n yani ekonomik
kar ve de¤er kavram›n›n bir araya gelmesiyle performans de¤erlendirilmesinde tüm dünyaca tan›nan ve kabul
edilen bir yöntem olan EVA kavram›n›n omurgas› oluﬂmaktad›r.
6. EKONOM‹K KATMA DE⁄ER
(EVA)
EVA ile ilgili ilk çal›ﬂmalar Hamilton
(1777) ve Marshall (1890) taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r. Yapt›klar› çal›ﬂmada iﬂletmenin de¤er yaratabilmesi için
borçlanma ve öz sermeyenin maliyetinden daha fazla bir gelir elde edilmesi gerekti¤ini savunmuﬂlard›r.
1920’li y›llar›n hemen baﬂlar›nda General Motors EVA yaklaﬂ›m›n› kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r. 1950’li y›llarda
General Electric etiketli “art›k gelir”;
iﬂletmenin ademi merkezi bir ﬂekilde
örgütlenmiﬂ yap›s›ndaki bölümlerin
performanslar›n›n ölçülmesinde kullan›lm›ﬂt›r. 1965’de Solomons art›k
gelirin iﬂletmelerce iç performans ölçüsü olarak kullan›labilece¤ini ileri
sürmüﬂtür ve 1973’de ise Anthony ar-
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t›k gelirin d›ﬂ performans ölçüsü olarak kullan›labilece¤i sav›n› öne sürmüﬂtür. (Anderson, Bey ve Weaver,
2005, 2). Bennett Steward’›n 1991 y›l›nda yazd›¤› “The Quest for Value”
adl› kitapla birlikte EVA (Economic
Value Added) ve Piyasa Katma De¤eri ( Market Value Added) kavramlar›
art›k s›kça kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
(Lovata ve Costigan, 2002, 216).
(EVA, bir iﬂletmenin veya herhangi
bir bölümünün yat›r›lan sermaye ç›kar›ld›ktan sonraki net kar›n› ifade eder.
EVA’n›n arkas›ndaki temel strateji;
bir iﬂletmenin de¤er yaratabilmesi
için, yat›r›mc›lar›n benzer risk seviyesindeki yat›r›m alternatiflerinden elde
ettikleri kazançtan daha yüksek bir
sermaye kazanc› elde etmesi gereklili¤idir.
ﬁaﬂ›rt›c› bir ﬂekilde birçok iﬂletme yöneticisi ne kadar sermaye kulland›klar› ve maliyetinin ne oldu¤u hakk›nda
hiçbir fikre sahip de¤illerdir. Borçlanma maliyetinin elde edilmesi çok daha kolay olmaktad›r çünkü iﬂletmeler
gelir tablolar›nda finansman giderleri
kalemini oluﬂtururken borçlanma nedeniyle katland›klar› maliyeti karlar›ndan ve dolay›s›yla da ödeyecekleri
vergiden düﬂürürler. Sermayenin maliyetinin borçlanman›n maliyetinden
çok daha yüksek olmas›na ra¤men gelir tablosunda gösterilmez. Bu durum
da bize, belirli bir nedenle sermaye
maliyeti hesaplanana kadar iﬂletmenin
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gerçek sermaye maliyetini ve dolay›s›yla da iﬂletme de¤erini tam olarak
belirleme imkân›n›n olmad›¤›n› göstermektedir (Brigham ve Housten, 1999, 48).
Geleneksel muhasebe temelli performans ölçüm tekniklerinin neden oldu¤u sorunlar ve hoﬂnutsuzluklar nedeniyle birçok yeni performans ölçüm
yöntemi geliﬂtirilmiﬂtir. Bunlardan en
çok bilineni ise EVA’d›r (Garvey ve
Milbourn, 2000, 211). EVA, iﬂletme
performans›n› kapsaml› olarak ölçen
bir ölçüdür. Herhangi bir iﬂletmenin
y›ldan y›la, finansal de¤erinde meydana gelen de¤iﬂmeyi ölçmektedir
(Peak ve Milton, 2001, 5).
EVA, uzun dönemli maliyet ve faydalara yo¤unlaﬂarak karar verme sürecinde de¤erleme arac› olarak kullan›lmaktad›r. Odak noktas›n› k›sa dönemli muhasebe sonuçlar›ndan uzun dönemli de¤er oluﬂturmaya do¤ru yöneltmiﬂtir. EVA ile ilgili her karar›n
etkisi aç›k bir ﬂekilde hesaplanabilir(Peak ve Milton, 2001, 5) .
EVA, yöneticilere, yat›rd›klar› sermaye üzerinden yeterli bir geri dönüﬂ elde edip edemediklerini gösteren bir
ölçüdür. E¤er geri dönüﬂler, akla uygun beklenen bir de¤erin alt›nda veya
benzer risk ölçüsündeki yat›r›mlardan
aﬂa¤›da bir geri dönüﬂ sa¤l›yorsa,
EVA negatiftir. Bu durum sermayenin eksildi¤ini ve hisse senedi fiyatlar›nda da bir düﬂüﬂ oldu¤unu gösterir
(Pettit, 2003, 63).
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Muhasebeci kazan›lm›ﬂ kara bakarken, ekonomist kazan›lm›ﬂ olan›n ne
oldu¤una bakar. EVA bak›ﬂ›yla, yat›r›mc›lar›n kredi s›n›rlar›n› belirleyen,
en az›ndan sermaye maliyeti kadar bir
geri dönüﬂ sa¤lanmas›d›r. Yap›lan her
iﬂ yat›r›mc›lar taraf›ndan incelenir. Bu
nedenle pay sahiplerinin sorumlulu¤u
iﬂletmenin her biriminde ekonomik
de¤erin yanl›ﬂ yans›t›lmas›na neden
olabilecek anormal durumlara yol açmayacak ﬂekilde yap›ld›¤›n›n bulgulanmas›d›r (Pettit, 2003, 64).
Herhangi bir iﬂte de¤er yaratan say›s›z
bireysel durum olmas›na karﬂ›n, aﬂa¤›da say›lan dört kategori, EVA’n›n
yüksek ç›kmas›na neden olacakt›r
(Pettit, 2003, 65):
Mevcut Sermayeden Geri Dönüﬂlerin Geliﬂtirilmes: Mevcut sermayeden geri dönüﬂlerin art›r›m›; fiyatlar›,
marjlar› yükselterek ya da maliyetler
düﬂürerek yap›labilir.
Karl› Büyüme: Ek sermaye maliyetini yeteri kadar karﬂ›layacak alanlara
yat›r›m yap›larak kar art›r›labilir. Çal›ﬂma sermayesine ve ürün kapasitesine yap›lan yat›r›mlar, sat›ﬂlar› art›rmak, yeni ürünler ve yeni pazarlarla
bu durum mümkün olabilir.
Sermaye Maliyetini Optimize Etmek:
Bunu baﬂarabilmek için, sermaye maliyetlerinin azalt›lmas› gerekiyor. Maliyetler azalt›l›rken, borçlar›n kullan›m›, risk yönetimi ve di¤er finansal
araçlar aç›s›ndan esnek bir iﬂletme
stratejisi kurgulanmal›d›r.
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Ürün: Sermaye maliyetinin alt›nda bir getiri oran›na sahip yat›r›mlar›n ak›lc›
bir ﬂekilde tasfiyesi veya azalt›lmas›yla ve karl›l›¤› düﬂük piyasalardan ç›k›lmak suretiyle baﬂar›labilir.
EVA; sadece bir performans ölçüsü de¤ildir. Ayn› zamanda, geliﬂtirilmiﬂ bir
performans ölçüm ve yönetim iﬂinin her yerinde karar verme ve her bir karar
alternatifinde hisse sahiplerinin sorumlulu¤unu taﬂ›yan bir yöntemdir (Pettit,
2003, 65).
EVA, hesaplaman›n yap›laca¤› y›l içindeki yönetimin etkinli¤ini ölçen bir sistemdir. EVA iﬂletmenin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› yat›r›m alternatiflerinden de¤erlendirme yaparken ve yine mevcut iﬂin katma de¤erini hesaplarken odak noktas› sermaye maliyetidir (Roztocki, 2000, 1). Özet bir ﬂekilde EVA aﬂa¤›daki
gibi hesaplanabilmektedir ( Durant, 1999, 3):
EVA = NOPAT – Sermaye Maliyeti
NOPAT = FVÖK – Vergiler
Sermaye Maliyeti =Yat›r›lan Sermaye x A¤›rl›kl› Ortalama Sermaye Maliyeti
EVA’n›n hesaplanmas›yla ilgili örnek:
Tablo 1: X ‹ﬂletme’sinin Gelir Tablosu Ve Bilançosundan Seçilmiﬂ Özet Bilgileri
Brüt Sat›ﬂlar
( Sat›ﬂtan iadeler)
Net S at›ﬂlar
(Sat›ﬂlar›n Maliyeti)
Brüt Sat›ﬂ Kar›
(Faaliyet Giderleri)
Faaliyet Kar›(FVÖK)
(Finansman
Giderleri)
Dönem Kar›(VÖK)
Vergi (%20)
Dönem Net Kar›
Sermaye Bilgileri
K›sa Vadeli Borçlar
Öz Sermaye

10.000.000 YTL.
(2.000.000 YTL.)
8.000.000 YTL.
(4.000.000 YTL.)
4.000.000 YTL.
(1.000.000 YTL.)
3.000.000 YTL.
(585.000 YTL.)
2.415.000 YTL.
(483.000 YTL.)
1.932.000 YTL.
3.000.000 YTL.
6.000.000 YTL.

Yukar›da verilen bilgilerden yola ç›karak a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetinin hesaplanmas› ﬂu ﬂekilde yap›l›r (Kara, 2002, 71):
A¤›rl›kl› Ortalama Sermaye Maliyeti = (Borcun a¤›rl›¤›) x (Vergi Sonras› Borç
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Maliyeti) + ( Öz Sermayenin A¤›rl›¤›) x
(Öz Sermaye maliyeti)
Vergi Sonras› Borç Maliyeti= (Finansman Gideri/K›sa Vadeli Borçlar) x (1vergi oran›)
Sermaye Maliyeti= (1/3) x (585.000/
3.000.000) x (1-0.2) + (2/3) x (0.1488) =
0,1512

Öz sermaye maliyetiyle ilgili veriler
ﬂu ﬂekildedir: Devlet tahvilinin faizi
%10, piyasa risk primi %4 ve kald›raçs›z hisse senedi riski-betas› 1,22
oldu¤u bilinmektedir. Öz sermaye
maliyeti aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r
(Kara, 2002, 72; Bozkurt vd., 2005, 302):
Öz Sermaye Maliyeti= Risksiz Faiz Oran›
+ Piyasa Risk Primi x Beta
Öz Sermayenin Maliyeti = 0.10 + 0.04 x
(1.22) = 0.1488
Toplam Sermaye Maliyeti = 9.000.000 x
(0.1512) = 1.360.800 YTL.
EVA = 1.932.000–1.360.800 = 571.200 YTL.

Yukar›da X ‹ﬂletmesi’nin gelir tablosu ve kaynak yap›s› verilmiﬂtir. Muhasebe temelleri üzerine bir analiz yap›lm›ﬂ oldu¤u durumu gösteren dönem net kar› iﬂletmenin karl›l›¤›n›
göstermede yeterli bir ölçü olmad›¤›n› göstermek için piyasa bilgileri de
analize kat›lm›ﬂt›r. Görüldü¤ü gibi
sermayenin alternatif kullan›m alan›n›n göz önüne al›nmad›¤› durumda iﬂletme çok daha karl› durumda görülmektedir. Sermaye maliyetinin dikkate al›nmas›yla ekonomik karl›l›k göz
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önüne serilmiﬂ olur ki bu da iﬂletmenin as›l de¤erin hesaplanmas›nda oldukça anlaml› bir bilgidir. Mevcut piyasa bilgileri içerisinde X ‹ﬂletmesi’nin dönem net kar› olan 1.360.800
YTL ekonomik karl›l›¤›n baﬂlang›ç
noktas›n› vermektedir. Bu tutara kadar oluﬂan tüm karlar asl›nda ekonomik olarak kar olarak ifade edilmemektedir..
Yukar›da hesapland›¤› gibi EVA iﬂletmelerin ekonomik performanslar›n›n hesaplanmas›nda önemli bir ölçüdür. Yöntemin anlaml› bilgiler vermesi ve olumlu katk›lar sa¤lamas›n›n yan› s›ra baz› k›s›t ve dezavantajl› yönleri de bulunmaktad›r ki aﬂa¤›da iki
alt baﬂl›k halinde gösterilmiﬂtir.
6.1. Ekonomik Katma De¤erin
Olumlu Yönleri
EVA hisse senetlerinin fiyatlar›ndaki
yüksek iliﬂki nedeniyle yat›r›mc› geri
dönüﬂünü art›ran alternatifler üzerinde durur. Yap›lan araﬂt›rmalar neticesinde, EVA’n›n hisse senetleri fiyat›yla olan iliﬂkisi, pay baﬂ›na kazanç
gibi di¤er muhasebe performans ölçümlerinde görülenden çok daha yüksektir. EVA ile Net Bugünkü De¤er
aras›nda yüksek bir iliﬂki vard›r. Net
Bugünkü De¤er (NBD)’nin yüksek
olmas› iﬂletme de¤erini art›ran bir neden oldu¤u varsay›m› alt›nda yüksek
korelasyon nedeniyle EVA’n›n da
yüksek ç›kaca¤› kuﬂkusuzdur (Shrieves ve Wachowicz, 2000, 9-11).
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EVA yönetim ve yönetimin de¤erlendirilmesindeki temeller aç›s›ndan çok
iyi bir performans arac›d›r. Hisse baﬂ›na fiyat gibi ölçüleri belirleme ve
yönlendirme imkan› çok daha s›n›rl›
iken EVA’y› yüksek ç›karmak üst yönetimin elindedir. Bu durum da üst
yönetime karar verme ve baﬂar›s›n› ortaya koyma aç›s›ndan çok önemli bir f›rsat
vermektedir (Damodaran, 2000, 6).
EVA, say›s›z bütçe hesaplar›n›n neden oldu¤u kar›ﬂ›kl›klar› elimine eder
ve en üst yöneticisinden en altta çal›ﬂan›na kadar herkes aç›s›ndan ortak
bir a¤›z yarat›lmas›na neden olur.
EVA’y› di¤er performans de¤erlendirme sistemlerinden ay›ran bir di¤er
fark da, kolay bir yöntem olmas›d›r.
Di¤er muhasebe temelli ölçülerin yöneticilere aç›klanmas› çok daha zor
olmaktad›r. Ayn› zamanda EVA, pay
sahiplerinin de¤erinin art›r›lmas›n›n
hesaplanmas›nda direkt olarak bir etkiye sahiptir. Yine EVA, piyasa de¤erine ba¤l›d›r ve ayn› zamanda iﬂletimsel kararlar aç›s›ndan bir rehber görünümündedir.
6.2. Ekonomik Katma De¤erin
K›s›tlar› ve Dezavantajlar›
EVA’n›n geleneksel muhasebe temelli performans ölçüm kriterlerine göre
daha olumlu bir ad›m olmas›na ra¤men, muhasebe verilerinden yararland›¤› için muhasebe temelli performans ölçülerinde karﬂ›laﬂ›lan baz› s›-
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n›rlamalar devam etmektedir (Evans,
1999, 13).
EVA’n›n k›s›tlar›na bakt›¤›m›zda, yönetimin birkaç alternatifinin oldu¤unu
görmekteyiz. Borçlar›n öz sermayeye
oran› yükseldikçe EVA’n›n da yükseldi¤i görülmektedir ki bu çok sa¤l›kl› bir durum de¤ildir. Çok yüksek
bir borç-öz sermaye oran› baﬂl› baﬂ›na
bir finansal s›k›nt›d›r. Yüksek sermaye maliyetinin kullan›lmas› geri dönüﬂlerin çok yüksek olmas›na neden
olmaktad›r. Bu aç›dan bakacak olursak çok riskli alternatifler daha az
riskli alternatiflere göre tercih edilmektedirler. EVA, dönemler halinde
hesaplanabilmekte ve bir y›l› aﬂamamaktad›r. Yine EVA tekil bir performans ölçüdür, zaman kavramlar› üzerinde durmamaktad›r. (Keys, Azamhuzjaev ve Mackey, 2001, 69 -70).
EVA’n›n tüm pazar içerisindeki iﬂletmenin göreceli de¤erini nas›l ölçece¤i
aç›s›ndan olaya bak›ld›¤› zaman yine
bir eksiklikle karﬂ›laﬂmaktay›z. EVA’yla
belirlenmeye çal›ﬂ›lan iﬂletmenin performans›nda sadece pozitif bir EVA
anlaml› olmamaktad›r. Ayn› zamanda
da tüm pazar içerisindeki iﬂletmenin
pay› ne kadard›r bunun incelenmesi
gerekmektedir. EVA pozitif olmas›na
ra¤men iﬂletmenin pazar pay›nda bir
düﬂme olabilir. Dolay›s›yla sadece
EVA’ya bakarak iﬂletmenin durumu
tam ve net olarak belirlenememektedir (Evans, 1999, 13).
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EVA’n›n tarihi temelleri, büyüme f›rsatlar›n›n hesaplanmas›na olanak vermemektedir. EVA geçmiﬂ verilerden
yararlanan bir bak›ﬂ aç›s›na sahiptir,
dolay›s›yla yöneticilere mevcut stratejilerin iﬂletmenin de¤erine katk›s›n›
ölçmelerine olanak vermeyecektir.
7. P‹YASA KATMA DE⁄ER‹ (MVA)
EVA ile birlikte MVA da, finansal
yönetimde çok önemli bir ölçüt olarak
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. EVA ile
genel olarak veya bölümler baz›nda
iﬂlemenin de¤er yarat›p yaratamad›¤›
ölçülürken Piyasa Katma De¤eri ile
iﬂletmenin piyasadaki de¤eri belirlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Her iki kavram
da birbiriyle çok yak›ndan iliﬂkilidir.
Birçok iﬂletmenin en temel amac› pay
sahiplerinin de¤erini maksimize etmektir. Bu amaç pay sahiplerinin yarar›nad›r. Fakat bunun sa¤lanabilmesi
için iﬂletme içerisindeki kaynaklar›n
etkin bir ﬂekilde kullan›lmas› gerekmektedir ki ekonomik bir faydadan
söz edilebilsin. Pay sahiplerinin de¤erinin maksimize edilebilmesi için; iﬂletmenin piyasa de¤eri ile iﬂletmenin
defter de¤eri aras›ndaki fark›n en çoklanmas› gerekmektedir. ‹ﬂte bu fark,
MVA olarak ifade edilir ve ﬂu ﬂekilde
hesaplan›r (Brigham vd, 1999, 47, Brigham vd., 2004, 55)
MVA=Yat›r›lm›ﬂ Sermayenin Piyasa
De¤eri – Yat›r›lm›ﬂ Sermayenin Defter De¤eri
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Öz sermayenin piyasa de¤eri ayn› zamanda piyasa kapitalizasyonu olarak
da adland›r›lmaktad›r. Herhangi bir
andaki bir hisse senedinin de¤eri, satmay› ve sat›n almay› düﬂünen yat›r›mc›lar›n serbest piyasa da o hisse senedi için ödemeye istekli olduklar› fiyatt›r (Drake, 2006, 2). Bu aç›dan bakt›¤›m›zda iﬂletmenin kay›tl› de¤eriyle
iﬂletme ile ilgili kanaatlere sahip olan
yat›r›mc›lar›n iﬂletme hakk›ndaki de¤er takdirleri farkl› olabilmektedir.
‹ﬂletmelerin sermayeleri borçlardan
ve öz sermayeden oluﬂmaktad›r.
MVA, hisse senedi piyasas›nda yönetimin sermaye kullanma etkinli¤ini
ölçen bir yöntemdir. MVA’n›n pozitif
olmas› demek; ﬂirketin pay sahiplerinin de¤erini yükseltti¤i anlam›na gelmektedir. Negatif MVA ise pay sahiplerinin de¤erinde bir düﬂüﬂ oldu¤unu
göstermektedir (Spivey ve McMillian, 2005, 10).
8. SONUÇ
EVA, performans ölçüm yöntemleri
aras›nda kullan›m alan› sürekli artan
bir yöntemdir. Sahip oldu¤u bu ünü
sa¤layansa, de¤er odakl› bir strateji
seçmesi suretiyle alternatif kazanç ve
kayb› da göz önüne almas›d›r. Geleneksel muhasebe temelli ölçülerin kar
kavram›n› s›n›rland›rmas›na karﬂ›n
EVA’n›n kar kavram›n› çok daha geniﬂ bir biçimde inceledi¤ini görmekteyiz. ‹ﬂletmenin performans›n› de¤er-
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lendirirken sadece dönem net kar›na
bakm›ﬂ olsayd›k yap›lan örnek çal›ﬂmada da görüldü¤ü gibi sadece bir kar
verisine ulaﬂm›ﬂ olacakt›k. Fakat gerçek anlamda karl›l›¤› incelemeye çal›ﬂt›¤›m›z EVA ile iﬂletmenin kulland›¤› sermayenin de bir maliyeti oldu¤unu ve dolay›s›yla da bu maliyetin
hesaplanmadan gerçek karl›l›k hakk›nda bir kanaat oluﬂturulamayaca¤›
sonucunu görmekteyiz.
EVA, iﬂletmenin ekonomik anlamda
karl›l›¤›n› hesaplamaktad›r. De¤er
odakl› bir bak›ﬂ aç›yla hareket etti¤i
için ayn› zamanda da yat›r›mc›lar› ilgilendiren bir veridir. Yat›r›mc›lar›n
bak›ﬂ aç›s›n› daha da netleﬂtirmektedir. Çünkü EVA’n›n pozitif ç›kmas›
için iki ana unsur vard›r. Bunlardan
birincisi, EVA’s›yla ilgilenilen dönemin veya alt dönemin net karl›l›¤›n›n
pozitif olarak oluﬂmas› ve ikinci olarak da sermayenin alternatif maliyetinin pozitif ç›kan net karl›l›ktan daha
yüksek olmas›. Bu iki veri karﬂ›laﬂt›rmal› bir sonucunu veren EVA, görüldü¤ü gibi hem finansal hem de muhasebe verilerini birlikte kullanmaktad›r. Böylelikle yat›r›mc›lar ve/veya
yöneticiler her iki fonksiyonun verilerini kullanarak daha bütünsel bir bak›ﬂ
aç›s›na ulaﬂmaktad›rlar.
Elbette hiçbir sistem gibi EVA’da
mükemmel de¤ildir. Yöntemin daha
rasyonel uygulanabilmesi için eleﬂtirilerin göz ard› edilmemesi gerekir. ‹ﬂ-
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letmelerin kaynak yap›s›n›n kurulmas›nda ve korunmas›nda borçlanman›n
EVA’y› daha yüksek ç›kar›yor olmas›
finansal analiz aç›s›ndan ciddi bir sorun olarak ortada durmaktad›r.
EVA’n›n finansal olmayan ölçütleri
dikkate almad›¤› da gözden kaçmamal›d›r. Bu nedenle daha kapsaml› bir
performans de¤erlendirmesi için Balanced Scorecard gibi finansal olmayan yönleri ölçmeye çal›ﬂan yöntemlerle entegre kullan›lmas› yöntemin
baﬂar› ﬂans›n› art›raca¤› kan›s›nday›z.
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MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
‹Ç‹N ‹SKONTO ORANININ UFRS
HÜKÜMLER‹NE GÖRE HESAPLANMASI - I
ESTIMATION OF DISCOUNT RATE FOR
INTANGIBLE ASSETS ACCORDING TO IFRS
TERMS – I
Arﬂ. Gör. Dr. Ali Atilla PEREK*

ÖZ
ünümüzde ﬂirketler için en önemli varl›klar, ister muhasebeleﬂtirilsin ister muhasebeleﬂtirilmesin, hiç kuﬂkusuz maddi olmayan duran varl›klard›r. Bu yüzden son 20 y›lda maddi olmayan duran varl›klar›n de¤erlemesi son derece önem kazanm›ﬂt›r. Bu makalede maddi olmayan duran varl›klar›n de¤erleme yöntemlerinden gelir yaklaﬂ›m›nda tespit edilmesi gereken iskonto oran›n›n, UFRS hükümlerine göre ne zaman ve nas›l hesaplanaca¤› anlat›lmakla beraber standard›n aç›k olmad›¤› durumlarda iskonto oran›n›n teorik ve pratik olarak en uygun nas›l hesaplanaca¤› araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: Maddi Olmayan Duran Varl›klar, De¤erleme, Gelir Yaklaﬂ›m›, ‹skonto Oran›, Aktifleﬂtirme Oran›

G

Abstract
At the present day, the most important assets of companies, no matter if they
are recognized or not recognized, are definitely intangible assets. Therefore, in
last 20 years valuation of intangible assets is getting extremely important. In
this article, when and how to estimate the discount rate that should be estimated in income approach, which is one of the valuation approaches for intangible assets, according to IFRS terms is studied together with the most applicable
theoretical and practical methods to calculate the discount rate when the standard is not so clear.
* Marmara Üniversitesi ‹‹BF ‹ﬂletme Bölümü, Muhasebe Finansman Ana Bilim Dal›
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Keywords: Intangible Assets, Valuation, Income Approach, Discount Rate,
Capitalization Rate
1. G‹R‹ﬁ
Son 20 y›lda maddi olmayan duran varl›klar›n önemi oldukça artm›ﬂt›r. Son
araﬂt›rmalar göstermektedir ki halka aç›k ﬂirketlerin gerçek de¤erlerinin
%60’›ndan fazlas› maddi olmayan duran varl›klar›ndan kaynaklanmaktad›r.1
Bu aç›dan UFRS son y›llarda, gerek ﬂirket birleﬂmeleriyle elde edilen maddi
olmayan duran varl›klar ile ilgili, gerekse kaydedilen maddi olmayan duran
varl›klar›n muhasebe sonras› ölçme yöntemleri ile ilgili yeni kurallar getirmiﬂtir. Böylelikle bu kurallar, ﬂirketler yöneticilerini baz› durumlarda maddi olmayan duran varl›klar için de¤erleme yapmak zorunda b›rakabilmektedir.
Maddi olmayan duran varl›klar hem UFRS hükümlerine göre hem de UDS
(Uluslararas› De¤erleme Standard›) hükümlerine göre 3 ayr› yöntem ile de¤erlenmektedir. Bunlar maliyet, piyasa ve gelir yaklaﬂ›mlar›d›r. 2 Ancak ﬂunu belirtmek gerekir ki, UFRS bu yöntemlerden direk isim vererek veya bu ﬂekilde
s›n›fland›rarak bahsetmemekle beraber göstermiﬂ oldu¤u de¤erleme yöntemleri bu yaklaﬂ›mlardan birine muhakkak uymaktad›r.
Bu yöntemlerden “iskonto oran›n›n” hesaplanmas›n› gerektirecek olan yöntem gelir yaklaﬂ›m›d›r. Bu yaklaﬂ›m, mülkiyetine yada kullanama hakk›na sahip oldu¤umuz varl›¤›n gelecekteki ekonomik faydalar›n›n ﬂimdiki de¤erini
hesaplama yolluyla de¤erlemeyi amaçlar. Gelir yaklaﬂ›m›n›n formülü aﬂa¤›daki gibidir (Santo , 2004, 356);
n
V=
_ Rt
t=1
(1+i)t
V: Maddi olmayan duran varl›¤›n de¤eri
Rt: Maddi olmayan duran varl›¤›n t y›l›ndaki beklenen getirisi yada nakit ak›m›
t: Zaman
i: iskonto yada aktifleﬂtirme oran›
1 Bir araﬂt›rmaya göre, 25 ayr› ülkeden 5000 hakla aç›k ﬂirketin 2005 y›l› sonundaki toplam 36.2
trilyon $’l›k de¤erinin 14.0 trilyon dolar›n› maddi net varl›klar, 4.3 trilyon dolar›n› aktifleﬂtirilmiﬂ
maddi olmayan duran varl›klar ve 17.9 trilyon dolar›n› muhasebeleﬂtirilmemiﬂ maddi olmayan
duran varl›klar oluﬂturmaktad›r. Global Intangible Tracker, An Annual Review of the World’s
Intangible Value, Brand Finance, 2006, p.5
2 Detayl› bilgi için bak›n›z; Ali Atilla Perek “ﬁirket Birleﬂmelerinin Bir Parças› Olarak Elde Edilen ve
Ayr› Olarak Aktifleﬂtirilen Maddi Olmayan Duran Varl›klar›n De¤erlemesi ve ‹ngiltere Tecrübesi”,
Muhasebe ve Denetime Bak›ﬂ, No. 7 , Say› 23, 2007
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Görüldü¤ü gibi, bu yaklaﬂ›mda öncelikle de¤erlemesi yap›lacak olan varl›¤›n ömrü tespit edilir. Daha sonra ömrü boyunca sa¤layaca¤› gelir yada nakit miktar› tahmin edilir ve son olarak
da makul bir iskonto yada aktifleﬂtirme oran› ile gelir ya da nakitlerin
bugünkü de¤eri hesaplan›r.
2. MADD‹ OLMAYAN DURAN
VARLIK ‹Ç‹N ISKONTO ORANININ
HESAPLANMASINI GEREKT‹RECEK
UFRS HÜKÜMLER‹
UFRS hükümlerine göre ﬂirketler, gerek iﬂletme birleﬂmesinde elde edilen
maddi olmayan duran varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinin hesaplanmas›nda,
gerek bilançolar›nda kay›tl› olan maddi olmayan duran varl›klar›n›n de¤er
düﬂüklü¤ünün hesaplanmas›nda, maddi olmayan duran varl›klar› için iskonto oranlar›n› belirlemeleri gerekmektedir.
2.1 De¤er Düﬂüklü¤ü Hesaplamas›nda
Kullan›lan Iskonto Oran›
Maddi olmayan duran varl›klar ile ilgili olan UMS 38’deki muhasebeleﬂtirme sonras› ölçme yöntemleri ile ilgili hükümlere göre; bir iﬂletme maddi olmayan duran varl›klar› için muhasebe sonras› ölçme yöntemlerinden
ya maliyet yöntemini yada yeniden
de¤erleme yöntemini muhasebe politikas› olarak seçer (UMS 38-72).
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E¤er iﬂletme maliyet yöntemini seçerse, maddi olmayan duran varl›¤›n›, ilk
muhasebeleﬂtirilmesinin ard›ndan, maliyetinden, tüm birikmiﬂ itfa ve de¤er
düﬂüklü¤ü zararlar› düﬂülmüﬂ olarak izler (UMS 38-74).
E¤er iﬂletme yeniden de¤erleme yöntemini seçerse, maddi olmayan duran
varl›¤›n›, ilk muhasebeleﬂtirilmesinin
ard›ndan, yeniden de¤erleme tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erinden birikmiﬂ itfa ve de¤er düﬂüklü¤ü zararlar›n›n tamam› düﬂüldükten sonra hesaplanan tutar› olan yeniden de¤erlenmiﬂ tutar› üzerinden izler (UMS 3875).
Görüldü¤ü gibi e¤er bir ﬂirket UMS
38’in hükümlerine uygun bir ﬂekilde
her hangi bir maddi olmayan duran
varl›¤› aktifleﬂtirmiﬂ ise muhasebe
sonras› ölçme için hangi yöntemi kullan›rsa kullans›n o varl›k için de¤er
düﬂüklü¤ü hesaplayacakt›r.
De¤ere düﬂüklü¤ü ile ilgili olan UMS
36’da ki de¤er düﬂüklü¤ü hesaplamas› ile ilgili hükümler maddi olmayan
duran varl›klar için de geçerlidir. UMS
36-1’de ﬂöyle denmektedir (UMS 36-1);
Bu Standard›n amac›; bir iﬂletmenin,
varl›klar›n›n geri kazan›labilir tutar›ndan daha yüksek bir de¤erden izlenmemesini sa¤lamak amac›yla uygulanmas› gereken ilkeleri belirlemektir.
Bir varl›¤›n defter de¤erinin; kullan›m› ya da sat›ﬂ› ile geri kazan›lacak
tutar›ndan fazla olmas› durumunda,
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ilgili varl›k geri kazan›labilir tutar›ndan daha yüksek bir tutardan izlenir.
E¤er durum bu ﬂekilde ise, varl›k de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂt›r ve Standart, iﬂletmenin de¤er düﬂüklü¤ü zarar›n› muhasebeleﬂtirmesini gerektirir.
UMS 36’ya göre, iﬂletmeler, her bilanço tarihinde, bu standarda ba¤l› varl›klar›n de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›¤›na
iliﬂkin herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n› de¤erlendireceklerdir. Böyle
bir göstergenin mevcudiyetinde ise iﬂletme söz konusu varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› hakk›nda tahminde bulunacakt›r. Ayr›ca, Standarda göre iﬂletme herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ünü belirtisinin bulunup bulunmad›¤›na bak›lmaks›z›n aﬂa¤›da yer alan iﬂlemleri
de uygular (UMS 36-10):
- S›n›rs›z yararl› ömre sahip veya henüz kullan›mda olmayan bir maddi
olmayan duran varl›¤›n, defter de¤erini geri kazan›labilir tutar› ile karﬂ›laﬂt›rmak suretiyle, de¤er düﬂüklü¤ü
aç›s›ndan y›ll›k olarak test eder. Her
y›l ayn› zamanda yap›lmak koﬂuluyla,
söz konusu de¤er düﬂüklü¤ü testi bir
y›ll›k dönemin herhangi bir zaman›nda yap›labilir. Farkl› maddi olmayan
duran varl›klar de¤er düﬂüklü¤ü aç›s›ndan farkl› zamanlarda teste tabi tutulabilirler. Ancak, bu tür bir maddi
olmayan duran varl›¤›n cari dönemde
muhasebeleﬂtirilmiﬂ olmas› durumunda, de¤er düﬂüklü¤ü aç›s›ndan cari y›l›n bitiminden önce teste tabi tutulur.
- Bir iﬂletme, ﬂirket birleﬂmesi s›ras›n-
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da edinilen ﬂerefiyeyi de¤er düﬂüklü¤ü aç›s›ndan 80-99 uncu Paragraflar
aras›nda yer alan aç›klamalar çerçevesinde y›ll›k olarak test eder.
Görüldü¤ü gibi ﬂirketler, s›n›rs›z yararl› ömre sahip ve henüz kullan›mda
olmayan bir maddi olmayan duran
varl›klar›n› ve ﬂerefiye hesab›n› her
y›l, di¤er maddi olmayan duran varl›klar›n› de¤er düﬂüklü¤ü göstergesinin mevcudiyetinde, de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutacaklard›r.
Daha önceden de belirtti¤imiz gibi
ﬂirketler, de¤er düﬂüklü¤ünü tespit etmek için söz konusu varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› hakk›nda tahminde
bulunacaklard›r. Standarda göre geri
kazan›labilir tutar, bir varl›¤›n “sat›ﬂ
maliyeti düﬂülmüﬂ gerçe¤e uygun de¤er” ile “kullan›m de¤erinden” yüksek olan› olarak tan›mlamaktad›r
(UMS 36-18).
Bir varl›¤›n kullan›m de¤erin tahmini aﬂa¤›daki aﬂamalar› kapsamaktad›r
(UMS 36-31);
- varl›¤›n kullan›m› süresince ve sonunda elden ç›kart›lmas›ndan elde
edilmesi beklenen nakit giriﬂi ve ç›k›ﬂ›n›n tahmini,
- söz konusu gelecekteki nakit ak›ﬂlar›na uygun iskonto oran›n uygulanmas›.
Görüldü¤ü gibi UFRS’de maddi olmayan duran varl›klar için iskonto
oran›n›n hesaplanmas›n› gerektirecek
hükümlerin ilki bu varl›klar›n kullan›m de¤erinin hesaplanmas› ile ilgili
hükümlerdir.
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2.2 ﬁirket Birleﬂmelerinde Elde
Edilen Maddi Olmayan Duran
Varl›klar›n De¤erlemesinde Kullan›lan
Iskonto Oran›
UFRS’de maddi olmayan duran varl›klar için iskonto oran›n›n hesaplanmas›n› gerektirecek di¤er hükümler
ise iﬂletme birleﬂmesinde elde edilen
maddi olmayan duran varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinin ölçümlü ile ilgili
hükümlerdir.
UMS 38’e göre, iﬂletme birleﬂmesinden önce varl›¤›n devral›nan taraf›ndan muhasebeleﬂtirilmiﬂ olup olmamas›na bak›lmaks›z›n, ilgili varl›¤›n
gerçe¤e uygun de¤erinin güvenilir bir
ﬂekilde ölçülebilmesi durumunda devralan, birleﬂme tarihinde, devral›nan›n
maddi olmayan duran varl›¤›n› ﬂerefiyeden ayr› olarak muhasebeleﬂtirir
(UMS 38-34). Böyle bir durum söz
konusu oldu¤unda iﬂletme birleﬂmesinde elde edilen maddi olmayan duran varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinin
ölçülmesi gerekmektedir.
Öncelikle UMS 38’e göre bir maddi
olmayan duran varl›k için en güvenilir
gerçe¤e uygun de¤er aktif bir piyasadaki kay›tl› piyasa fiyatlar›d›r. Standarda göre uygun piyasa fiyat›, genellikle, güncel fiyat teklifidir ve güncel
fiyat tekliflerinin mevcut olmamas›
durumunda, iﬂlem tarihi ile varl›¤›n
gerçe¤e uygun de¤erinin tahmin edildi¤i tarih aras›nda ekonomik koﬂullarda önemli bir de¤iﬂiklik olmamas› koﬂuluyla, gerçe¤e uygun de¤eri tahmin
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etmek için en son benzeri iﬂlemin fiyat› esas al›nabilir (UMS 38-39). Bununla beraber, bir maddi olmayan duran varl›¤›n aktif bir piyasas›n›n bulunmamas› durumunda, gerçe¤e uygun de¤eri; iﬂletmenin mevcut en iyi
bilgi esas al›narak, elde etme tarihinde, bilinçli ve istekli taraflar aras›nda
piyasa koﬂullar›nda yap›lan muvazaas›z bir iﬂlemde ilgili varl›k için ödeyece¤i tutard›r (UMS 38-40).
Ancak, UMS 38, düzenli olarak belirli maddi olmayan duran varl›klar›n
al›m ve sat›m› ile meﬂgul olan iﬂletmeler için bu varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erlerini dolayl› olarak tahmin
etme tekniklerinin, gerçe¤e uygun de¤eri tahmin etmeyi amaçlamalar› ve
varl›¤›n ait oldu¤u endüstrideki güncel iﬂlem ve uygulamalar› yans›tmakta olmalar› durumunda, iﬂletme birleﬂmesinde elde edilen bir maddi olmayan duran varl›¤›n ilk ölçümü için
kullan›labilece¤ini belirtmiﬂtir. Bunlar;
- Güncel piyasa iﬂlemlerini yans›tan
çarpanlar›n, varl›¤›n kârl›l›¤›n› oluﬂturan göstergelere (gelir, pazar paylar› ve faaliyet kâr› gibi) veya piyasa
koﬂullar›nda yap›lan muvazaas›z bir
iﬂlemle maddi olmayan duran varl›k
lisanslanm›ﬂ (kullanma hakk› verilmiﬂ) olsayd› elde edilme ihtimali olan
isim hakk› geliri ak›ﬂ›na (“isim hakk›
ödemekten kurtulma” yaklaﬂ›m›nda
oldu¤u gibi) uygulanmas›
- Varl›ktan beklenilen gelecekteki net
nakit ak›ﬂlar›n›n iskonto edilmesi
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Görüldü¤ü gibi UMS 38 maddi olmayan duran varl›klar›n de¤erlemesi için
piyasa yaklaﬂ›m›n›n d›ﬂ›nda ek olarak
gelir yaklaﬂ›m›n›n da kullan›labilece¤ini belirtmiﬂtir.3 Standartta 3 çeﬂit
gelir yaklaﬂ›m›ndan bahsetmektedir.
Bunlar›n birincisi, do¤rudan gelir indirgeme yöntemi; ikincisi, isim hakk›
ödemekten kurtulma yöntemi; üçüncüsü indirgenmiﬂ nakit ak›m yöntemi.
Bu yöntemlerin her biri için iskonto
oran› yada aktifleﬂtirme oran› bulunmas› gerekmektedir.4
3. ISKONTO ORANININ
HESAPLAMASI ‹LE ‹LG‹L‹
UFRS HÜKÜMLER‹
UFRS’de varl›klar›n de¤erlenmesi
konusu ile ilgili iskonto oran›n›n5 ne
olmas› ve nas›l hesaplanmas›na dair
hükümler UMS 36’da bulunmaktad›r.
UMS 36’n›n ana metninde iskonto
oran›ndan çok k›sa bahsedilmiﬂ olsa
da Ek-A k›sm›nda konu ile ilgili nispeten daha çok hükümler bulunmaktad›r. Bununla beraber, Standard›n
Gerekçe k›sm›n›n çeﬂitli bölümlerinde
de iskonto oran› hakk›nda hükümlere
rastlamaktay›z.

‹skonto oran›, UMS 36’ya göre, vergi
öncesi oran olmas› gerekmektedir ve
55. Maddede belirtildi¤i üzere bu oran
aﬂa¤›daki iki cari piyasa de¤erlendirmelerini yans›tmal›d›r;
o Paran›n zaman de¤eri; ve
o Gelecekteki nakit ak›ﬂ tahminlerinde dikkate al›nmam›ﬂ olan, varl›¤a özgü riskler.
Paran›n zaman de¤erin ne oldu¤u
Standard›n Gerekçe k›sm›nda aç›kça
belirtilmiﬂtir. BCZ-52’ye göre paran›n zaman de¤eri risksiz yat›r›m getiri oran›d›r; örne¤in benzer süreli
devlet tahvili faizi. Bununla beraber
paran›n zaman de¤erinin, mevcut piyasa riski hariç tutulmuﬂ faiz oran› oldu¤unu, Ek A-1’in c bendindeki ibareden de anlayabiliriz.6
Standart Ek-A k›sm›nda, varl›¤a özgü
risk kavram›na bir miktar aç›kl›k getirmiﬂtir. UMS 36 Ek A-16’ya göre
varl›¤a özgü iskonto oran›n yada onun
yerine geçebilen baﬂka bir oran›n hesaplanmas›nda tahmin edilmesi gereken paran›n zaman de¤eri d›ﬂ›ndaki
etkenler aﬂa¤›dakilerdir;
o Söz konusu nakit ak›ﬂlar›n›n tutar›n-

3 Uluslararas› De¤erleme Standartlar›’na göre maddi olmayan duran varl›klar›n de¤erleri 3 çeﬂit
yaklaﬂ›mdan herhangi biri ile hesaplan›r; Piyasa Yaklaﬂ›m›, Gelir Yaklaﬂ›m›, Maliyet Yaklaﬂ›m›
4 Iskonto oran› ve aktifleﬂtirme oran› kavramlar› aras›ndaki fark hakk›nda çal›ﬂman›n devam›nda
detayl› bilgi verilecektir.
5 UMS 19 Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liﬂkin Muhasebe Standard›nda iskonto oran› hakk›nda
hükümler bulunuyor olsa da, konumuzla ilgili olmad›¤›ndan, bu çal›ﬂma d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur.
6 UMS 36 Ek A-1 (… c) Mevcut piyasa riski hariç tutulmuﬂ faiz oran›n›n kullan›lmas› suretiyle gösterilen paran›n zaman de¤eri)
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da veya zamanlamas›ndaki muhtemel
de¤iﬂikliklere iliﬂkin beklentiler;
o Varl›¤›n do¤as›nda mevcut belirsizli¤e katlanma bedeli;
o Piyasa kat›l›mc›lar›n›n, iﬂletmenin
varl›ktan elde etmeyi bekledi¤i gelecekteki nakit ak›ﬂlar›n›n fiyatland›rmas›na yans›tabilece¤i, bazen belirlenmeleri mümkün olmayan, di¤er
(likidite eksikli¤i gibi) etkenler.
Standart, bir varl›¤›n gelirlerinin yada
nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤erinin
hesaplanmas›nda kullan›lacak olan iskonto oran›n›n öncelikle do¤rudan piyasadan elde edilebilen bir oran olmas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir. Bununla
beraber Standart, varl›¤a özgü bir oran›n do¤rudan piyasadan elde edilemedi¤i durumlarda, iﬂletmelerin, iskonto
oran›n› tahmin etmek için onun yerine geçebilen baﬂka oranlar› kullanabileceklerini de belirtmiﬂtir.
Esasen Standart benzer varl›klar›n
oranlar› ile ilgili hükümleri iki ana
nedenden dolay› getirmiﬂtir:
o Birincisi, Standarda göre iskonto
oran› f›rsat maliyetidir. 56. maddede
ﬂöyle denmiﬂtir; “iskonto oran› yat›r›mc›lar›n tutar, zaman ve risk profili
aç›s›ndan iﬂletmenin varl›ktan elde etmeyi bekledi¤i nakit ak›ﬂlar›yla ayn›
düzeyde nakit ak›ﬂlar› yaratan bir yat›r›m yapm›ﬂ olmalar› durumunda elde etmeyi bekleyecekleri kazançt›r”
(UMS 36-56). Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
standart ayn› maddede iskonto oran›n
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iki unsur üzerinden tahmin edilebilece¤ini belirtmiﬂtir;
• benzeri varl›klar için cari piyasa iﬂlemlerindeki z›mni bir oran üzerinden veya,
• hizmet potansiyeli ve riskleri aç›s›ndan ilgili varl›¤a benzer bir varl›¤a
(veya varl›k portföyüne) sahip halka
aç›k bir iﬂletmenin a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti üzerinden
o ‹kincisi UMS 36’ya tabi olacak varl›klar›n bir ço¤unun güncel piyasa ortam›ndan sa¤lanm›ﬂ iskonto oranlar›
bulunmamas›d›r. Standard›n 57. maddesine göre varl›¤a özgü iskonto oran›
piyasada do¤rudan mevcut de¤ilse; iﬂletme, iskonto oran›n›n tahmininde
yerine geçebilecek oranlar› kullanabilir. Bununla beraber Gerekçe k›sm›nda benzer varl›klar›n oranlar› ile
ilgili ek hüküm bulunmaktad›r. BCZ
55’e göre UMS 36’ya tabi olacak varl›klar›n bir ço¤unun güncel piyasa ortam›ndan sa¤lanm›ﬂ iskonto oranlar›
bulunmad›¤›ndan benzer varl›klar›n
iskonto oranlar›n› söz konusu varl›klara ait spesifik riskleri uyarlanarak
hesaplan›r.
Ek A-16 iskonto oran›n› tahmin ederken, baﬂlang›ç noktas› olarak hangi
oranlar›n dikkate al›naca¤›n› belirtmiﬂtir. Bunlar;
o Sermaye varl›klar› fiyatland›rma
yöntemi (CAPM) gibi teknikler kullan›lmak suretiyle belirlenen, iﬂletme
sermayesinin a¤›rl›kl› ortalama maliyeti (WACC)
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o ‹ﬂletmenin marjinal borçlanma oran›
o Di¤er piyasa borçlanma oranlar›
Bu madde maddi olmayan duran varl›klar›n de¤erlemesinde oldukça
önemlidir. Bunun sebebi, uygulamada
genellikle maddi olamayan duran varl›klar›n iskonto oran› en çok varl›¤›n
bulundu¤u iﬂletmenin yada benzer bir
varl›¤a sahip halka aç›k bir iﬂletmenin
a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti
üzerinden hesaplanmaktad›r. De¤erlemeciler, prensip olarak maddi olmayan duran varl›klar›n iskonto oranlar›n› iﬂletmenin WACC’s›ndan daha
yüksek oldu¤u varsayarlar ve iﬂletmenin WACC’sini tespit ettikten sonra
çeﬂitli yöntemlerle maddi olamayan
duran varl›klar›n iskonto oran›na ulaﬂ›rlar. Bu konuda daha detayl› aç›klama ileride yap›lacakt›r.
Iskonto oran› 55. Paragrafta belirtildi¤i üzere, vergi öncesi oran olarak tespit edilmesi gerekir(UMS 36-55). ‹skonto oran›n›n tahmin edilmesinin,
vergi sonras› esasa dayanmas› durumunda, söz konusu esas vergi öncesi
oran› yans›tacak ﬂekilde düzeltilir(UMS 36 Ek A-20). Standart Gerekçe k›sm›nda bu konuda bir aç›klama yapm›ﬂt›r. BCZ 85’e göre, vergi
sonras› nakit ak›m›n›n, vergi sonras›
iskonto oran›yla indirgenmesi ile, vergi öncesi nakit ak›m›n›n vergi öncesi
iskonto oran›yla indirgenmesi teorik
olarak ayn› sonucu vermektedir. Ancak ay›n› madde, vergi sonras› iskon-
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to oran›na, vergi öncesi iskonto oran›
ile vergi oran›n›n çarp›lmas›yla her
zaman ulaﬂ›lamayaca¤›n› da belirtmiﬂtir (UMS BCZ 85).
Standard›n ek k›sm›ndaki son madde,
iﬂletmelerin, bir varl›¤›n kullan›m de¤erini tahmin ederken, normal koﬂullarda, tek bir iskonto oran› kullanabilece¤ini belirtmiﬂtir. Bununla beraber,
ayn› madde, kullan›m de¤erinin, ayr›
dönemlerde risklerde meydana gelecek bir farkl›l›¤a ya da faiz oranlar›n›n vade yap›s›na duyarl› oldu¤u durumlarda, iﬂletmelerin, farkl› gelecek
dönemler için ayr› iskonto oranlar›
kullanabileceklerini de belirtmiﬂtir
(UMS 36 Ek A-21).
Görüldü¤ü gibi UFRS varl›klar›n de¤erlemesinde kullan›lacak iskonto
oranlar› hakk›nda yeterli maddeler
içermemektedir. Konu hakk›nda genel hükümler bulunmaktad›r. Standart
hakk›nda çeﬂitli eleﬂtiriler yap›lmaktad›r. Bunlar;
o Prensip olarak ﬂirketler a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetlerini genellikle vergi sonras› oran olarak hesaplarlar ve UMS bu oran› vergi öncesi
oran olarak istemektedir. Ancak yukar›da da belirtildi¤i gibi vergi öncesi
iskonto oran›, vergi oran›n›n vergi
sonras› iskonto oran› ile çarp›lmas›
sonucu ç›kan oranla eﬂit de¤ildir.
o E¤er ﬂirketin sermaye tipik bir yap›ya sahip de¤il ise, o ﬂirketin a¤›rl›kl›
ortalama sermaye maliyeti iskonto
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oran› tespiti için uygun olmayabilir
(Ernst&Young, 2006, 1001).
o ﬁirketin a¤›rl›kl› ortalama sermaye
maliyeti varl›¤a özgü riski de¤il ﬂirketin geneline özgü riski yans›tmaktad›r
(Ernst&Young, 2006, 1002).
o Kald›raç oran› yüksek firmalar iskonto oran›n› tahmin ederken, baﬂlang›ç noktas› olarak “iﬂletmenin marjinal borçlanma oran›”n› dikkate al›rlar
ise varl›¤›n de¤eri sistematik olarak
düﬂük hesaplanacakt›r. Böylelikle, de¤iﬂik kald›raç oranlar›na sahip firmalar maddi olmayan duran varl›klar›n›
hesaplarken öznel sonuçlar elde edeceklerdir (Husmann, Schmidt ve Seidel, 2006, 2).
4. ISKONTO ORANI HAKKINDAK‹
UDS (ULUSLARARASI
DE⁄ERLEME STANDARTLARI)
HÜKÜMLER‹
‹skonto oran›n tan›m› için UDS K›lavuz
Notu No. 9/3.4’de ﬂöyle denmiﬂtir;
‹skonto oran› gelecekte ödenecek veya al›nacak olan parasal bir tutar›n bugünkü de¤erine dönüﬂtürülmesi amac›yla kullan›lan bir getiri oran›d›r.
Teorik olarak bu oran sermayenin alternatif maliyetini, yani sermayenin
benzer risklerini içeren di¤er alanlara
yat›r›lmas› halinde kazanabilece¤i getirinin oran›n› yans›tmal›d›r. Ayr›ca
buna getiri oran› da denir.
UDS’ye göre iskonto oran› öncelikle
piyasa verilerini yani piyasadan elde
Hakemli Yaz›lar
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edilmiﬂ, karﬂ›laﬂt›r›labilir nitelikteki
varl›klardan veya iﬂlemlerden seçilmiﬂ iskonto oranlar›n› yans›tmal›d›r.
K›lavuz Notu 9/5.7’de de¤erlemecinin iskonto oran›n› piyasadan temin
edebilmesi için gayrimenkul ve sermaye piyasalar›na iliﬂkin muhtelif veri ve bilgi kaynaklar›n› kullanmas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir. Bununla beraber
ﬂartlar uygun oldu¤u taktirde yat›r›mc› görüﬂlerine dair anketler ve getiri
endekslerinin de de¤erlemeci için faydal› oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r.
Görüldü¤ü gibi UDS’de iskonto oran›
hakk›nda detayl› bir aç›klama bulunmamas›n›n yan› s›ra, iskonto oranlar›n›n piyasada gerçekleﬂmiﬂ olan oranlar›n d›ﬂ›nda da hesaplanabilece¤i
hakk›nda bir hüküm getirmemiﬂ.
Ancak ﬂunu belirtmemiz gerekir ki,
K›lavuz Not No. 9’ un Muhasebe
Standartlar› ile ‹liﬂkisi bölümünde
UMS 36 paragraf 55’den al›nt› yap›lm›ﬂt›r. Her ne kadar aç›kça belirtilmiﬂ
olmasa da bize göre, UFRS’deki iskonto oranlar› ile ilgili hükümlerin
UDS için de geçerli olu¤unu düﬂünebiliriz.
5. MADD‹ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR ‹Ç‹N ‹SKONTO
ORANININ HESAPLANMASI
Maddi olmayan duran varl›lar›n iskonto oranlar›n› hesaplamak için bir
çok yöntem bulunmaktad›r. Ancak bu
yöntemleri tek tek incelemeden önce
Kas›m - Aral›k
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literatürdeki çeﬂitli tart›ﬂmalar› incelemek gerekmektedir.
Öncelikle ﬂunu belirtmek gerekir ki
varl›klar›n ve borçlar›n bugünkü de¤erini bulmak için iskonto oran›n tespitinde herhangi bir standart bulunmamaktad›r (Eckel, Fortin ve Fisher,
2003, 29). Ancak uygulamada, ortak
bir iskonto oran›n tespiti için çeﬂitli
denemeler yap›lm›ﬂt›r. Örne¤in Çin’de
maddi olmayan duran varl›klar için
tek bir iskonto oran› uygulamas› denenmiﬂ ancak baﬂar›s›z olmuﬂtur(Lianyuan, 2000, 6).
Baz› firmalar ise çeﬂitli varl›klar için
kendilerinin belirledi¤i iskonto oranlar›n› standart olarak kullanmaktad›r.
Örne¤in Amerika Birleﬂik Devletlerindeki Finansal De¤erleme Grubu
ﬂirketlerin maddi ve maddi olmayan
duran varl›klar› için çeﬂitli iskonto
oranlar› tespit etmiﬂtir. Örne¤in, ticari
marka için 16%, yaz›l›m için 18%,
teknoloji için 18%, ﬂerefiye için 28%,
beﬂeri sermaye için 16% (Rigby ve
Mard, 2004, 14).
Literatürde de ortak bir iskonto oran›n
tespiti için çeﬂitli önerilerde bulunulmuﬂ. Weil, muhasebe otoritelerinin
her indirgeme formülünde muhasebecilerin kullanabilecekleri, örne¤in
%10 gibi, bir indirgeme oran› ilan etmelerini önermiﬂtir. Weil bu oran›n,
daha ihtiyatl› davran›lacaksa, varl›klar için %15, borçlar için %10 olarak
tespit edilebilece¤ini de eklemiﬂtir
(Weil, 1990, 59).
Kas›m - Aral›k
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Peasnella ise iskonto oran› olarak, net
varl›¤a dayal› bir orandan ziyade ﬂirketin tümü düﬂünülerek bulunan bir
iskonto oran›n›n al›nmas›n› savunmakla beraber, uygun iskonto oran›n›n bugünkü de¤eri tespit edilecek unsurun riskine dayand›r›lmas› gerekti¤ini de savunmuﬂtur (Peasnell, 1977, 159).
Gambel ve Cramer en uygun iskonto oran› olarak, vergi sonras› borçlanma oran›,
kald›raçs›z özsermaye maliyeti ve WACC
aras›ndan standart olarak WACC’nin seçilmesi gerekti¤ini savunmuﬂlard›r (Gamble, Joe J. Cramer, 1992, 36).
Risksiz faiz oran›n en uygun iskonto
oran› oldu¤unu da Bodenhorn savunmuﬂtur (Bodenhorn, 1984, 499).
Baz› uygulamac›lar ise ﬂirketin kald›raçs›z özsermaye maliyetini, maddi
olmayan duran varl›klar için en uygun
iskonto oran› olarak kabul ederler.
Bunun iki sebebi vard›r. Birincisi; bir
ﬂirketin kald›raçs›z özsermaye maliyeti ﬂirketin a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetinden daha yüksek olmas›d›r. ‹kincisi de; bu görüﬂü savunanlara göre, genellikle maddi olmayan duran varl›klar, özel yap›lar› gere¤i, özsermaye ile finanse edilmiﬂlerdir (Stegink, Schauten ve Graaf, 2007).
Reilly ve Schweihs’a göre, bir de¤erlemeci, maddi olmayan duran varl›k
için iskonto oran›n› tespit etmeden
önce iskonto oran›n aﬂa¤›daki iki durumdan hangisi için tespit edildi¤ini
belirlemesi gerekir (Reilly ve Schweihs, 1999, 183,184);
Hakemli Yaz›lar
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• De¤erlemeye tabi varl›k, faaliyette
bulunan bir teﬂebbüsün bir bileﬂeni
olarak de¤erlenecek.
• De¤erlemeye tabi varl›k, ayr› bir
ekonomik birim olarak de¤erlenecek.
E¤er birincisi geçerli ise ﬂirketin tümü
için geçerli olan iskonto oran› de¤erlemeye tabi varl›k için de geçerlidir.
E¤er ikincisi geçerli ise de¤erlemeye tabi
varl›k için spesifik bir oran bulunmas› gerekir (Reilly ve Schweihs, 1999, 185).
Ancak uygulamada maddi olmayan
duran varl›klar için ﬂirketten ba¤›ms›z
spesifik bir oran bulmak neredeyse
imkans›zd›r. Bu yüzden de¤erlemeciler ço¤unlukla maddi olmayan duran
varl›klar›n iskonto oranlar›n› ﬂirketlerin iskonto oranlar› üzerinden hesaplarlar.7 Uzmanlara göre baz› (ör.
de¤erli imtiyaz sözleﬂmeleri, nadir ticaret s›rlar›, formüller) maddi olmayan duran varl›klar için yap›lan yat›r›mlar, ﬂirketin geneli için yap›lan yat›r›mlardan daha az riskli, baz› (ör.
ekonomisi hassas olan piyasalardaki
yeni teknolojiler) maddi duran varl›klar için yap›lan yat›r›mlar, ﬂirketin geneli için yap›lan yat›r›mlardan daha
fazla riskli olabilir (Rugman ve Hadjiloucas). Bu yüzden genellikle maddi
olmayan duran varl›klar için daha
yüksek veya daha düﬂük iskonto oran›
kullan›labilir ve bu rakama da ﬂirket
için hesaplanan iskonto oranlar› üzerinden düzeltmeler ile ulaﬂ›l›r.

‹skonto oran› ve aktifleﬂtirme oran›
kavramlar›n›n fark›;
Ço¤u zaman iskonto oran› (has›lat aktifleﬂtirme oran›) ile aktifleﬂtirme oran› (do¤rudan aktifleﬂtirme oran›) kavramlar› eﬂ anlaml› olarak kullan›lmaktad›r. Her ikisi de herhangi bir yat›r›mdan beklenen risk faktörleri eklenmiﬂ getiri oran›n› temsil eder. Ancak,
prensip olarak e¤er yat›r›mdan veya
varl›ktan beklenen getiri belirli bir
süre içinse bu tür getirilerin bugünkü
de¤erini bulmak için kullan›lan orana
iskonto oran› diyoruz. E¤er yat›r›mdan veya varl›ktan beklenen getirinin
süresi belirsiz ise bu durumda kullan›lan orana aktifleﬂtirme oran› diyoruz (Gaughan, 1996, 58).
Bu ayr›m uluslararas› De¤erleme
Standartlar›nda do¤rudan belirtilmemiﬂ olsa da dolayl› olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. UDS K›lavuz Notu 4’te
maddi olmayan duran varl›klar›n de¤erlemesi için gelir yaklaﬂ›m›nda iki
yöntem belirtilmiﬂtir. Bunlar›n birincisi, gelir indirgeme yöntemi, di¤eri
indirgenmiﬂ nakit ak›ﬂ› analizi (UDS,
K›lavuz Notu 4 – 5.8.2.1). Bir ﬂirket,
birinci yöntem kullan›yorsa varl›kl›¤›n ekonomik ömrü s›n›rs›z veya çok
uzun olmas› gerekir ve varl›¤›n de¤erini varl›ktan beklenen geliri aktifleﬂtirme oran›na bölerek belirler (UDS,
K›lavuz Notu 4 – 5.8.2.1.1). E¤er ﬂirket ikinci yöntemi kullan›yorsa var-

7 Yukar›da da bahsedildi¤i üzere UMS 36 Ek A-16’da iskonto oran›n› tahmin ederken, baﬂlang›ç
noktas› olarak ﬂirket için geçerli oranlar›n dikkate al›naca¤› belirtilmiﬂtir.
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l›kl›¤›n ekonomik ömrü s›n›rl› olmas›
gerekir ve varl›¤›n de¤eri varl›ktan
beklenen nakit giriﬂi gelecekteki dönemlerin her biri için tahmin edildikten sonra ﬂimdiki de¤er teknikleri kullan›larak tahsilatlara iskonto oran›n›n
uygulanmas›yla hesaplan›r (UDS, K›lavuz Notu 4 – 5.8.2.1.4).
Görüldü¤ü gibi UDS iskonto oran› ile
aktifleﬂtirme oran› kavramlar› dolayl›
bir ﬂekilde ayr› birer kavram olarak
kullanm›ﬂt›r. Iskonto oran›n› s›n›rl›,
aktifleﬂtirme oran›n› ise s›n›rs›z ekonomik ömre sahip maddi olmayan duran varl›klarda kullan›laca¤›n› belirterek bu iki kavram› farkl›laﬂt›rm›ﬂt›r.
‹skonto oran› varl›k için yap›lan yat›r›m›n toplam sermaye maliyetini temsil eder. Toplam sermaye maliyeti iki
unsurdan oluﬂur; birincisi gelir, ikincisi de¤er getirisi. Birincisi varl›¤a sahip olma süresi boyunca periyodik
olarak elde edilen geliridir, ikincisi ise
elde tutma süresi içinde varl›k de¤erinin artmas›d›r. Uygulamada, aktifleﬂtirme oran› de¤er getirisini içermemektedir. Bu yüzden, e¤er varl›¤›n
de¤eri elde etme süresi içinde art›yor
ise, aktifleﬂtirme oran› iskonto oran›ndan daha düﬂük, tersi durumunda ise
aktifleﬂtirme oran› iskonto oran›ndan
daha yüksek olacakt›r (Slay, 1990, 327).
Her ne kadar bu iki yöntem iki ayr›
gelir bazl› analitik metotta kullan›l›yor olsa da prensip olarak do¤ru kullan›ld›klar› taktirde tamamlay›c› sonuçlar ç›kartmalar› gerekir. ‹ndirgenKas›m - Aral›k
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miﬂ nakit ak›ﬂ› analizinde varl›ktan
beklenen nakit giriﬂi gelecekteki dönemlerin her biri için tahmin edilmesine ra¤men, gelir indirgeme yönteminde sabit yada de¤iﬂken büyüme
oranl› bir ekonomik gelir ak›ﬂ› tespit
edilmektedir. E¤er, gelir indirgeme
yönteminde ekonomik gelirde sabit
oranl› bir art›ﬂ bekleniyorsa aktifleﬂtirme oran›, iskonto oran›ndan büyüme oran›n ç›kart›lmas› ile elde edilen
tutar ile eﬂit olacakt›r (Bradley, 1989,
243). Örne¤in iskomto oran› %15 ve
varl›ktan veya yat›r›mdan beklenen
getiri her y›l %10 artacak ise aktifleﬂtirme oran› %5 (%15 - %10) olacakt›r.
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MAL‹YET HESAPLAMASINDA YEN‹
B‹R YAKLAﬁIM: SÜRECE DAYALI
FAAL‹YET TABANLI MAL‹YET S‹STEM‹
A NEW APPROACH TO CALCULATING COST:
TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING
Arﬂ. Gör. Dr. Levent KOﬁAN

Öz
ürece dayal› faaliyet tabanl› maliyet sistemi, geleneksel faaliyet tabanl›
maliyet sistemine göre daha basit ayn› zamanda daha do¤ru maliyet hesaplamalar› yapan yeni bir yaklaﬂ›md›r. Bu metot ayn› zamanda geleneksel FTM’nin kurulum ve geliﬂtirilmesiyle ilgili çeﬂitli zorluklar› da ortadan kald›rmaktad›r. Bu çerçevede; bu çal›ﬂma ile amaçlanan sürece dayal› FTM sisteminin esaslar›n› kuramsal bir örnek yard›m›yla anlamakt›r.

S

Anahtar Kelimeler: Sürece Dayal› Faaliyet Tabanl› Maliyet Sistemi
Abstract
The Time Driven Activity Based Costing is a new approach to calculating cost
that is both simpler and also more accurate than traditional activity based costing. This method also overcome the diffuculties as estimating and maintaining
traditional ABC. In this persective; the aim of this paper is to understand the
fundamentals of time driven ABC using a theoretical example.
Keywords: Time Driven Activity Based Costing
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Giriﬂ
Geleneksel maliyet sistemlerinin yetersizli¤i sonucu geçerli maliyet bilgilerinin elde edilememesi iﬂletme yöneticilerini alacaklar› kararlarda s›k›nt›ya sokmuﬂ ve yeni bir maliyet sistemine gereksinim duyulmuﬂtur. Bu sebeple genel üretim gideri olarak ortaya ç›kan maliyetleri iﬂletmede belirlenen faaliyetlere ba¤l› olarak çeﬂitli
maliyet taﬂ›y›c›lar› vas›tas›yla da¤›tan
bir maliyet sistemi olarak faaliyet tabanl› maliyet sistemi geliﬂtirilmiﬂtir.
FTM Sistemi kullan›c›s› olan iﬂletmelere faaliyetlerin daha do¤ru analiz
edilmesi, elde edilen geçerli maliyet
bilgilerinin bütçelerde kullan›lmas›,
ürün ve müﬂteri karl›l›klar›n›n hesaplanmas› gibi çeﬂitli konularda yard›mc› olmuﬂtur. Ancak son y›llarda bir
çok yöneticinin FTM Sistemini uygulama maliyetlerinin yüksek olmas› ve
çal›ﬂanlar›n›n tedirginli¤inden dolay›
kullanmaktan vazgeçti¤i belirtilmektedir (Kaplan ve Anderson, 2004:131).
Çünkü FTM Sisteminin güncellenmesi faaliyetlerin yeniden analiz edilmesini, çal›ﬂanlarla yap›lan görüﬂmeler
sonras›nda yeni faaliyetler için ne kadar süre harcad›klar›n›n tekrar belirlenmesini zorunlu k›lmakta bu durum
ise gerek maliyet gerek zaman gerekse do¤ruluk aç›s›ndan uygun olmayan
sonuçlara sebep olmaktad›r (Bruggeman ve Moreels, 2003:1).
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Sürece dayal› FTM sistemi (Time
Driven Activity Based Costing) bu tür
problemleri ortadan kald›rmak üzere
geliﬂtirilmiﬂ bir sistem olarak tan›mlanmaktad›r. Bu sebeple bu çal›ﬂman›n as›l konusunu sürece dayal› FTM
sistemi oluﬂturmaktad›r. ‹zleyen k›s›mlarda öncelikle geleneksel FTM
sistemine yöneltilen eleﬂtiriler tart›ﬂ›lacak ve sürece dayal› FTM sisteminin ortaya ç›k›ﬂ› aç›klanacakt›r. Sonras›nda sistemin tan›m› ve genel yap›s› ele al›narak iﬂletmelere sa¤layaca¤›
faydalar kuramsal bir örnek ile ele al›nacakt›r.
1. Faaliyet Tabanl› Maliyet Sistemine
Yöneltilen Eleﬂtiriler
FTM Sistemi 1980’li y›llarda geliﬂtirilen ve iﬂletme kaynaklar›n› faaliyetlerin, faaliyetleri ise ürün ve hizmetlerin tüketti¤ini varsayan bir yaklaﬂ›md›r (Akyol ve di¤erleri, 2004:87).
Klasik maliyet sistemleri, genel üretim giderlerini gider yerlerinde toplay›p daha sonra çeﬂitli maliyet taﬂ›y›c›lar› vas›tas›yla ürün, hizmet vb. objelere yüklerken, FTM Sistemi, genel
üretim giderlerini maliyet objesine
uygun faaliyet ölçütleri ile yüklemektedir.
FTM Sistemi sayesinde yöneticilerin
tüm gelirlerin iyi gelir olmad›¤› ve
tüm müﬂterilerinin de karl› müﬂteriler
olmad›¤›n› anlad›klar› belirtilmektedir. Ancak gerek iﬂletme kazançlar›yHakemli Yaz›lar
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la ilgili gerekse müﬂteri karl›l›klar›yla
ilgili iﬂletmelere çeﬂitli f›rsatlar› sunan FTM sisteminin özellikle güncellenmesi ve uygulanmas›nda yaﬂanan
zorluklar›n sistemin dezavantaj› oldu¤u düﬂünülmektedir. Bu sebeple 1990’l›
y›llar›n baﬂ›nda geliﬂtirilen FTM Sisteminin son 10 y›lda ekonomide ve iﬂ
çevrelerinde yaﬂanan geliﬂmelere paralel olarak sürece dayal› FTM sistemi olarak yenilendi¤i belirtilmektedir
(Gremco ve Gremco, 2007:7; Kaplan ve
Anderson, 2004:132; Max, 2005.2).
Maliyetlerin ve karl›l›klar›n sürekli ve
dinamik bir ﬂekilde ölçülebilece¤ini
belirten yeni sistemin etkin bir yönetim sistemi olaca¤› ve FTM Sistemine
yöneltilen eleﬂtiriler içerisinde yer
alan çeﬂitli olumsuzluklar› ortadan
kald›raca¤› savunulmaktad›r.
FTM Sistemine yöneltilen baz› eleﬂtiriler çeﬂitli kaynaklarda ﬂu ﬂekilde s›ralanmaktad›r: (Yükçü, 1999:918; Tan›ﬂ, 2005: 45-46; Cooper ve Kaplan,
1988:101-102; Sievanen ve Tornberg,
2002:1; McWatters ve di¤erleri, 2001:85)
• FTM Sisteminde maliyetler iﬂletme
genelinde maliyet havuzlar›nda topland›¤› için belirli faaliyetlere ait do¤ru maliyet bilgileri elde edilememektedir,
• Belirlenen faaliyetlere ait bilgilerin
toplanmas› maliyetli olabilmektedir,
• FTM Sisteminin uygulanmas› ve çal›ﬂanlar›n e¤itilmesi güç olabilmektedir,
Hakemli Yaz›lar
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• FTM Sisteminde tarihi maliyetlerin
kullan›lmas›n›n etki ve eksiklikleri
sistemi olumsuz etkilemektedir,
• Maliyet taﬂ›y›c›s› seçiminde yaﬂanan
zorluk sistemin do¤ru sonuçlar vermesini etkilemektedir,
• Yeni bir yöntem oldu¤u için iﬂletme
karl›l›¤›n› artt›r›c› yönde yeterli tecrübe bulunmamaktad›r,
• Sistemin güncellenmesi kolay de¤ildir,
• FTM Sistemi kapasite maliyetini
bütçelenmiﬂ hacmi dikkate alarak da¤›tt›¤› için at›l kapasite maliyetlerini
ürün veya hizmete yüklemektedir.
S›ralanan bu problemler baz› kaynaklarda geleneksel FTM sisteminin karmaﬂ›k bir sistem olmas›, kurulumunun uzun olmas›, güncellenmesinde
yaﬂanan zorluklar ve ölçümlerden
kaynaklanan hatalar baﬂl›¤›nda ele
al›nmaktad›r. ‹zleyen paragraflarda
bu durum tart›ﬂ›lmakta ve geleneksel
FTM sisteminin yetersizli¤i bu boyutlar›yla ele al›nmaktad›r.
• Karmaﬂ›k Bir Sistem Olmas›:
FTM Sistemi maliyetlerin belirlenmesi ve toplanmas›nda oluﬂabilecek çeﬂitli problemleri ortadan kald›rmak
amac›yla geliﬂtirilmiﬂ bir sistemdir.
FTM Sistemi uygulan›rken özellikle
faaliyet ve maliyet taﬂ›y›c› say›s›n›n
artt›¤› durumlarda daha hassas ve daha dikkatli olunmas› gerekti¤i belirtilmektedir (Gremco ve Gremco, 2007:4).
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Çünkü ürün ve hizmetlerin kaynaklar›
ne oranda tüketti¤inin do¤ru olarak
hesaplanabilmesi faaliyetlerin, faaliyetlere ait maliyetlerin do¤ru olarak
belirlenmesi ve ilgili taﬂ›y›c›lar yard›m›yla ürün veya hizmetlere aktar›lmas› ile mümkün olabilmektedir (Öker,
2003:33). Öte yandan faaliyetlerin
karmaﬂ›kl›¤› ile beraber müﬂteri ihtiyaçlar›n›n da çeﬂitlenmesi FTM Sistemini kullanan bir iﬂletmede faaliyet
say›lar› ile birlikte her müﬂteriye ait
maliyet taﬂ›y›c›lar›n ortaya ç›kmas›na
sebep olmakta zaten karmaﬂ›k olan
sistem daha karmaﬂ›k bir hal almaktad›r (Gremco ve Gremco, 2007:4).
• Ölçümlerden Kaynaklanan Hatalar:
Geleneksel FTM Sistemine yöneltilen
eleﬂtirilerden bir tanesi de ölçümlerden kaynaklanan hatalar olarak belirtilmektedir (Datar ve Gupta, 1994:569).
Foster ve Gupta’ya göre (1990:310),
iﬂletmelerin ihtiyaç duyduklar› bilgileri edinimlerinin oldukça zor oldu¤u
dolay›s›yla çeﬂitli hatalar›n meydana
ç›kt›¤› aç›klanmaktad›r. Çünkü karmaﬂ›k yap›da bulunan faaliyetlere ve
taﬂ›y›c›lara ait birim maliyetlerin hesaplanmas› uygun tekniklerle belirlenmedi¤i sürece, ölçümlerde hatalar›n olaca¤›ndan bahsedilmektedir
(Gremco ve Gremco, 2007:5). Ayn›
zamanda personel ile yap›lan görüﬂmeler neticesinde elde edilen bilgilerin do¤ruluk ve güvenilirli¤inin yeterli olmamas›n›n çeﬂitli hesaplamalarda
Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

yanl›ﬂ sonuçlara sebep olaca¤›, yöneticilerin performans ve karl›l›kla ilgili alacaklar› çeﬂitli kararlar› olumsuz
etkileyece¤i belirtilmektedir (Kaplan
ve Anderson, 2003:134).
• Kurulumunun Uzun Olmas›: Önceki paragraflarda belirtildi¤i üzere
Geleneksel FTM Sistemine yöneltilen
eleﬂtiriler faaliyetlerin karmaﬂ›klaﬂt›¤›
durumlarda ortaya ç›kmaktad›r. Bu
durumla ilgili yap›lan eleﬂtirilerden
bir tanesi de karmaﬂ›k faaliyetlere sahip iﬂletmelerde kullan›lacak FTM
Sisteminin kurulumunun da uzun sürecek olmas› olarak aç›klanmaktad›r
(Anderson, 1995:7). Çünkü FTM Sisteminin kurulumu aﬂamas›nda gerekli
olan personel görüﬂmelerinin faaliyet
say›s› artt›kça ve faaliyetler karmaﬂ›klaﬂt›kça daha s›kl›kla yap›lmas› gerekece¤i belirtilmektedir (Gremco ve
Gremco, 2007:6).
• Güncellemede Yaﬂanan Zorluklar:
FTM Sisteminin kurulumu esnas›nda
ihtiyaç duyulan iﬂletme faaliyetlerinin
kullan›lmas› sonucu maliyetlerde ortaya ç›kacak fark›n belirlenmesi, ilgili
konularda çeﬂitli maliyet tahminlerinin yap›lmas› ve maksimum fayday›
sa¤layacak ﬂekilde iﬂletme kaynaklar›n›n kullan›lmas› gerekmektedir. Ancak birbirinden farkl› özelliklere sahip
ürün ve müﬂteriler için talep edilen faaliyetlerde zamanla de¤iﬂiklik göstermektedir. Bu sebeple çeﬂitli güncelleﬂtirmelerin yap›lmas› iﬂletmeler aç›Hakemli Yaz›lar
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s›ndan bir zorunluluk haline gelmektedir (Gremco ve Gremco, 2007:6).
Ancak bir sistemin güncellenmesi oldukça maliyetli bir iﬂ olmaktad›r.
Çünkü güncellemenin yap›laca¤› her
seferde yeni görüﬂmelerin yap›lmas›,
yeni verilerin toplanmas› ve maliyetlerle ilgili yeni tahminlerin yap›lmas›
gerekecektir (Kaplan ve Anderson,
2004:131). Bu durum FTM Sistemi
içinde geçerli oldu¤undan güncellemede yaﬂanan bu tür zorluklar FTM
Sistemine yöneltilen di¤er bir eleﬂtiri
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
FTM ile yaﬂanan çeﬂitli problemler
FTM’den vazgeçmek yerine bu problemlerin çözümüne yard›mc› olacak
yeni bir sistemin gereklili¤ini do¤urmuﬂtur. FTM’nin iﬂletmelere sa¤layaca¤›, kar getirmeyen müﬂterileri iliﬂkilerini yeniden fiyatlamas›, süreç iyileﬂtirmeleri sa¤lamas›, daha düﬂük
maliyetli ürünler tasarlamas›, ürün çeﬂitlili¤inin mant›kl› oluﬂturulmas› gibi
çeﬂitli faydalar iﬂletmelere maliyet
düﬂürme ve kar artt›rma kararlar›nda
olumlu katk›lar sa¤lamaktad›r. Bu
ba¤lamda kullan›lacak yeni sistemin
FTM’den farkl› olmayan, ayn› faydalar› sa¤layacak nitelikte bir sistem olmas› gerekmektedir. Yeni FTM Sistemi olarak adland›r›lan Sürece Dayal›
FTM Sistemi daha öncede bahsedildi¤i üzere problemlerin çözümlenmesi
sa¤layacak bir yöntem olarak aç›klanmaktad›r. Bu yüzden çal›ﬂman›n bu
k›sm›nda “Sürece Dayal› FTM SisteHakemli Yaz›lar
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mi” hakk›nda bilgiler verilerek geleneksel FTM Sisteminden farkl› yönleri incelenecektir.
2. Sürece Dayal› Faaliyet Tabanl›
Maliyet Sistemi
Sürece Dayal› FTM Sistemi, Geleneksel FTM Sistemine oranla daha
kolay bir ﬂekilde daha ucuza daha h›zl› kurulan ve geliﬂtirilen ayn› zamanda
daha basit ve esnek bir sistem olarak
aç›klanmaktad›r (Kaplan ve Anderson, 2004:138; Cleland, 2004:2).
Barrett’e göre (www.bpmmag.net),
iﬂletme yöneticileri bu sistem sayesinde kapasite ile ilgili daha do¤ru kararlar alabilmekte ayn› zamanda ortaya
ç›kan kullan›lmayan kapasite miktar›n› hesaplayabilmektedirler. Böylece
iﬂletme de ortaya ç›kan faaliyetlerin
ve personelin verimlili¤i hakk›nda
bilgi sahibi olan yöneticiler kaynak
planlamas›n› daha do¤ru yapabilmektedirler.
Geleneksel FTM Sisteminin çok daha
geliﬂtirilmiﬂ bir sistemi olan Sürece
Dayal› FTM Sisteminin özellikle karmaﬂ›k iﬂletme yap›s›na sahip ﬂirketler
taraf›ndan belirgin bir ﬂekilde talep
edildi¤i aç›klanmaktad›r (www.bilgiyonetimi.org). Burada bahsedilen karmaﬂ›k iﬂletme yap›s› ise farkl› ﬂekillerde hizmet gerektiren farkl› say›daki
müﬂteri, farkl› ﬂekillerde tasarlanmas›
gereken ürünler, farkl› ﬂekillerde kullan›lan kaynak, fazla say›da tedarikçi
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ve iﬂlemlerin bulunmas› vb. olarak
aç›klanmaktad›r. Dolay›s›yla bu türde
e¤ilim gösteren iﬂletmelerin daha
do¤ru bilgilere ulaﬂabilmeleri için Sürece Dayal› FTM Sistemini benimsemeleri gerekti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. ‹zleyen paragraflarda iﬂletmeler aç›s›ndan
önemli oldu¤u düﬂünülen bu sistemin
genel yap›s› hakk›nda bilgiler verilecektir.
2.1. Sürece Dayal› FTM Sisteminin
Genel Yap›s›
Sürece Dayal› FTM Sistemi de t›pk›
Geleneksel FTM gibi iﬂletme kaynaklar›n›n faaliyetler taraf›ndan, faaliyetlerin ise ilgili maliyet objesi taraf›ndan kullan›ld›¤› bir maliyet sistemi
olarak aç›klanmaktad›r (Gremco ve
Gremco, 2007:7). Bir baﬂka kaynakta
ise faaliyetlerin yerine getirilmesi için
gereken süre ile kapasite birim süre
maliyeti yard›m›yla her bir iﬂlem,
ürün veya müﬂterinin kaynak talebinin tahmin edilmesine yard›mc› geleneksel FTM’nin geliﬂtirilmiﬂ hali olarak ta tan›mlanmaktad›r (www.valuecreationgroup.com, z.t.2007). Bununla beraber Sürece Dayal› FTM
Sistemini, geleneksel FTM’ye göre
özel k›lan tek bir maliyet taﬂ›y›c›s›n›n
yani “zaman›n” kullan›lmas› olarak
belirtilmektedir (Gremco ve Gremco,
2007:2). Bu sebeple iki sistemin genel
mant›klar› ayn› oldu¤u halde iﬂleyiﬂ-
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lerinde belli farkl›l›klar›n oldu¤u düﬂünülmektedir. Sürece Dayal› ve Geleneksel FTM Sisteminin iﬂleyiﬂindeki farkl›l›klar izleyen paragraflarda
anlat›lmaktad›r.
Geleneksel FTM Sisteminde ilk aﬂamada iﬂletmede ortada ç›kan çeﬂitli
faaliyetleri yerine getiren personel ile
yap›lan görüﬂmeler neticesinde hangi
personelin zaman›n›n ne kadar›n› hangi faaliyet için harcad›klar› belirlenmektedir. Daha sonra yap›lan ise her
faaliyet için belirlenen maliyet toplam›n›n faaliyeti kullan›m say›s›na göre
ürün, hizmet, müﬂteri veya kanallara
da¤›t›lmas› olarak aç›klanmaktad›r
(Max, 2005:3). Oysaki Sürece Dayal›
sistem, iﬂletmede ortaya ç›kan endirekt giderleri her faaliyet için kullan›lan aktif iﬂgücü süresine ba¤l› olarak
da¤›tmaktad›r. Dolay›s›yla sunulan
hizmet veya üretilen ürünler farkl› süreçlerden geçtikleri ve farkl› zamanlar
harcad›klar› için kaynaklar› da de¤iﬂik
boyutta tüketti¤i düﬂünülmektedir. Bu
sebeple çal›ﬂanlar›n, çal›ﬂma zamanlar›na göre yap›lan hesaplama ile ilgili maliyetler ürün ve hizmetlere da¤›t›lmaktad›r (Silver, www.intelligententerprise.com). Konunun bir örnekle aç›klanmas› yeni sistemin geleneksele göre fark›n›n daha kolay anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacakt›r. Bu sebeple izleyen k›s›mda bu durum ele al›nacakt›r.
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2.2. Sürece Dayal› FTM Sisteminin Geleneksel FTM Sisteminden Farkl›l›¤›
Önceki paragraflarda, çeﬂitli yetersizliklerinden ötürü, geleneksel FTM Sisteminin yerine Sürece Dayal› FTM Sisteminin daha do¤ru maliyet hesaplamalar› yapaca¤› ve yöneticilere alacaklar› çeﬂitli stratejik kararlarda daha do¤ru bilgiler sunaca¤›ndan bahsedilmiﬂti. Sürece Dayal› FTM Sistemi gerçekten de hesaplamalar sonucu farkl› rakamlara ulaﬂmakta m›d›r? E¤er bir fark oluﬂuyorsa
bu durum geleneksel FTM Sisteminin hangi kusurlar›ndan ötürü ortaya ç›kmaktad›r? Yöneticiler aç›s›ndan bu durumun önemi nedir? Vb. çeﬂitli sorular›n
cevaplar›n›n bulunmas› amac›yla ve Sürece Dayal› FTM Sisteminin farkl›l›klar›n›n anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan çal›ﬂman›n bu k›sm›nda konunun kuramsal bir örnekle aç›klanmas›n›n yararl› olaca¤› düﬂünülmektedir.
Müﬂterileri için üç adet faaliyet yerine getiren bir hizmet departman›n› analiz
etti¤imizi varsayal›m ve bu faaliyetleri ; faaliyet 1, faaliyet 2 ve faaliyet 3 olarak belirtelim. Departman›n toplam harcamalar›n›n yani personel, yönetim, iletiﬂim, temizlik ve di¤er sabit kaynaklar›n›n maliyetlerinin ise 250.000 YTL oldu¤unu düﬂünelim. Üç faaliyet için fiili veya tahmin edilen ayl›k iﬂ miktar›n›n
ise s›ras›yla 15.000, 2.500 ve 1.000 adet oldu¤unu varsayal›m.
Bu departmana ait toplam maliyetlerin geleneksel FTM Sistemine göre da¤›t›lmas›n› istersek ihtiyac›m›z olan di¤er bilgi personelin bu faaliyetlerde harcam›ﬂ olduklar› zaman yüzdelerinin belirlenmesi olacakt›r. Diyelim ki çal›ﬂanlar
zamanlar›n›n %60’›n› faaliyet 1 için, %30’unu faaliyet 2 için ve geriye kalan
%10’luk zamanlar›n› da faaliyet 3 için harcad›klar›n› belirtmiﬂ olsunlar. Bu durumda FTM Sisteminin geleneksel yolla uygulanmas› sonucu aﬂa¤›daki gibi bir
tablo haz›rlanmas› mümkün olacakt›r.
Tablo 1. FTM Sisteminin Geleneksel Yolla Uygulanmas›
FAAL‹YET

HARCANAN
ZAMAN
(%)
1

HESAPLANAN
MAL‹YET
(YTL)

FAAL‹YET
M‹KTARI
(ADET)

2

3

B‹R‹M MAL‹YET
( YTL / ADET )
2/3

Faaliyet 1

% 60

#VALUE!

15,000

#VALUE!

Faaliyet 2

% 30

#VALUE!

2,500

#VALUE!

Faaliyet 3

% 10

#VALUE!

1,000

#VALUE!

Toplam

% 100
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Yukar›daki tablonun en sa¤ sütununda görüldü¤ü üzere her bir adet faaliyet 1; kaynak maliyetlerinden 10
YTL, faaliyet 2; 30 YTL ve faaliyet 3;
25 YTL tüketmektedir. Dolay›s›yla
yöneticiler bu faaliyetleri kullanan
müﬂteri veya ürünlere bu maliyetleri
yans›tabilmekte ve bu esnada herhangi bir problemin olmad›¤› görülmektedir. Öte yandan faaliyet hacminin
büyümesi ve karmaﬂ›klaﬂmas› bilginin toplanmas› ve güncellenmesi süreçlerinde problemleri de beraberinde
getirecektir. Çünkü bilgilerin güncellenmesi için personel ile sürekli görüﬂmelerin yap›lmas› gerekmekte bu
ise gerek personel verimlili¤i gerekse
maliyetler ve süre ile ilgili olumsuzluklar› ortaya ç›karmaktad›r.
Sürece Dayal› FTM Sistemi bu tür
problemleri ortadan kald›rmak ve iﬂletmelere çeﬂitli basitleﬂtirmeler sa¤lamak için geliﬂtirilmiﬂ bir yaklaﬂ›m
olarak aç›klanmaktad›r. Örnek yard›m›yla geleneksel yöntemden fark› ﬂu
ﬂekilde gösterilebilir. Bunun için izleyen k›s›mda ayn› örnek Sürece Dayal› FTM Sistemine göre çözülecektir.
Sürece Dayal› FTM Sistemi için öncelikle yap›lmas› gereken kullan›labilir kapasitenin belirlenmesidir. Çünkü
çeﬂitli sebeplerden dolay› teorik kapasitenin tamam› kullan›lamaz ve bu sebeple maliyet hesaplamalar›nda bu
durumun göz önünde bulundurulmas›
gerekmektedir. Oysaki geleneksel
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yöntemde personel zamanlar›n› yüzdesel olarak faaliyetlere da¤›tt›klar›nda toplam kapasitenin %100’ünün
kullan›ld›¤› varsay›lm›ﬂt›. Görülüyor
ki Sürece Dayal› Sistem bu noktada
da geleneksel yönteme göre farkl›l›k
arz etmektedir.
Kullan›labilir kapasite çeﬂitli kaynaklarda
(Kaplan
ve
Anderson,
2004:133), teorik kapasitenin % 80 ila
% 85’i olarak aç›klanmaktad›r. Örne¤imizde hizmet faaliyetlerini yerine
getiren 20 adet personelin günde 8 saat çal›ﬂt›klar›n› varsayarsak teorik olarak bir ay için toplam zaman; 30 gün
x 8 saat x 20 = 4.800 saat ve 4.800 saat x 60 = 288.000 dakika çal›ﬂm›ﬂ
olurlar. Bu yüzden kullan›labilir kapasite 288.000 x 0,80 (%80) =
230.400 dakika olarak hesaplanmaktad›r. Kapasite arz›n›n maliyeti
250.000 YTL oldu¤u için dakika baﬂ›na kapasite arz›n›n maliyeti yaklaﬂ›k
olarak = 250.000 / 230.400 = 1,085
YTL olarak hesaplanabilir.
Kaynak sa¤laman›n birim süre baﬂ›na
maliyeti hesapland›ktan sonra her bir
faaliyete ait birim sürelerin tespit edilmesi gerekmektedir. Daha sonra faaliyet miktar› ile birim sürenin çarp›lmas› sonucu maliyet da¤›t›m oran› tespit
edilmektedir. Bu noktada vurgulanmas› gereken faaliyetlerin kullan›m
adedi yerine her bir faaliyet için gerekli sürenin hesaplanarak ilgili faaliyet say›s› ile çarp›lmas› gere¤idir.
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Çünkü sürece dayal› sistem geleneksel FTM sisteminin aksine faaliyetler için
gerekli sürenin standart olmad›¤›n› ve birbirinden farkl› oldu¤unu düﬂünmektedir. Ayn› ﬂekilde faaliyetleri kullanan maliyet objelerinin de faaliyetlerde geçirecekleri süre birbirinden farkl› olabilece¤i için bu durumun göz önünde bulundurulmas› daha do¤ru hesaplamalar›n yap›lmas›n› sa¤layacakt›r. Örne¤imizdeki üç faaliyet için gerekli birim sürelerin, birbirinden farkl› olarak, s›ras›yla 6, 32 ve 47 dakika oldu¤unu düﬂünürsek faaliyet miktar›na göre toplam
gerekli süre ve maliyet bilgileri aﬂa¤›daki tablodaki gibi olacakt›r. En sa¤ sütunda bulunan toplam maliyet rakam›na, süre toplam› ile daha önce hesaplanan
birim süre baﬂ›na kapasite arz›n›n maliyeti olan 1,085 YTL’nin çarp›lmas› sonucu ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Tablo 2. FTM Sisteminin Sürece Dayal› Olarak Uygulanmas›
FAAL‹YET

B‹R‹M SÜRE
(DAK‹KA)
1

FAAL‹YET
M‹KTARI
(ADET)
2

SÜRE
TOPLAMI
(DAK‹KA)
3=1x2

TOPLAM
MAL‹YET
(YTL)
4 = 3 x 1,085

B‹R‹M
MAL‹YET
( YTL )
5=4/3

Faaliyet 1

6

15,000

90,000

97,650

6.51

Faaliyet 2

32

2,500

80,000

86,800

34.72

Faaliyet 3

47

1,000

47,000

50,995

50.995

217,000

235,445

Toplam

Faaliyetlerin yerine getirilmesi için hesaplanan bir ayl›k maliyet tutar› 250.000
YTL idi, öte yandan yukar›daki tabloya göre da¤›t›lan maliyet miktar› 235.445
YTL olarak hesaplanm›ﬂt›r çünkü kullan›labilir kapasite miktar›n›n (230.400
dakika) tamam› de¤il sadece 217.000 dakikal›k k›sm› kullan›lm›ﬂ ve kullan›lmayan kapasitenin maliyeti hesaplamaya kat›lmam›ﬂt›r. Aradaki fark›n ise
(230.400 – 217.000 = 13.400 dakika) at›l kapasite olarak ortaya ç›kt›¤›n› gösterilmektedir. Bu duruma paralel olarak toplam kaynak maliyetinin tamam› yerine 235.445 YTL’lik k›sm› maliyet olarak hesaplanm›ﬂt›r ve belirlenen at›l kapasiteye ait maliyetler dikkate al›nmam›ﬂt›r. Aç›klanan bu durum geleneksel
FTM sisteminin mahzurlar›n› ortadan kald›rmaktad›r çünkü geleneksel sisteme
göre çal›ﬂanlarla yap›lan görüﬂmeler neticesinde zamanlar›n›n tamam›n› (kullan›labilir kapasite) faaliyetler için harcad›klar› sonucuna ulaﬂ›lmaktad›r. Oysaki örne¤imizde, sürece dayal› sistemde her faaliyet için belirlenen birim sürelere ba¤l› olarak at›l kapasite oluﬂmaktad›r. Dolay›s›yla bu durumun iﬂletme
yöneticileri taraf›ndan, özellikle kaynaklarla ilgili al›nacak kararlarda göz
önünde bulundurulmas› gerekmektedir.
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Haz›rlam›ﬂ oldu¤umuz örnek yard›m›yla da anlaﬂ›ld›¤› üzere Sürece Dayal› FTM Sisteminin, geleneksel
FTM sistemine nazaran baz› faydalar›
bulunmaktad›r. Bu nedenle çal›ﬂman›n bundan sonraki k›sm›nda bu durum tart›ﬂ›lacakt›r.
2.3. Sürece Dayal› FTM Sisteminin
Faydalar› ve Zay›f Yanlar›
Yöneticilerin, Sürece Dayal› FTM
Sistemini özellikle stratejik karar destek sürecinde kullanabileceklerinden
ve çeﬂitli yararlar sa¤layabileceklerinden bahsedilmektedir. Bahsedilen bu
yararlar ﬂu ﬂekilde s›ralanmaktad›r
(www.bilgiyonetimi.org):
• Müﬂteri ve tedarikçilerle yürütülen
iﬂ iliﬂkilerinde karl› durumlar›n ortaya
ç›kar›lmas›,
• Karl›l›k hedefi çerçevesinde kar getiren ürün ve müﬂteri bölümlerine
odaklan›lmas› ve iliﬂkilerin bu amaca
paralel yürütülmesi,
• Gerek müﬂteri gerekse ürün yöneticilerin karl›l›¤a göre teﬂvik edilmesi,
• Kar getirecek iﬂletme politikalar›n›n
belirlenmesi ve uygulanmas›,
• Fiyatland›rma, de¤erlendirme, tasar›m çal›ﬂmalar›n›n karl›l›k ile iliﬂkilendirilmesi,
• Faaliyetlerle ilgili süreçlerin iyileﬂtirilmesi
Anlaﬂ›ld›¤› üzere Sürece Dayal› FTM
Sistemi daha do¤ru karl›l›k bilgileri
sa¤lad›¤›ndan iﬂletme ile ilgili tüm süreç ve faaliyetlerin bu amaç çerçeveKas›m - Aral›k
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sinde yürütülmesine olanak sa¤layan,
çeﬂitli stratejik kararlar›n al›nmas›nda
karl›l›k hedefine paralel hareket eden
4
bir sistem olarak göze çarpmaktad›r.
Bununla beraber Sürece Dayal› FTM
Sisteminin, kurulum zaman›n› ve kurulum maliyetini azaltan bir sistem oldu¤u da belirtilmektedir (Max, 2005:1;
www.businessfocus.be). Max (2005:3-4)
ayr›ca bu sistemin Geleneksel FTM
Sistemine k›yasla iﬂletme yöneticilerine çeﬂitli konularda faydalar sa¤lad›¤›ndan bahsetmektedir. Bu faydalar
ﬂu ﬂekilde s›ralanmaktad›r:
• ‹ﬂletmede ortaya ç›kan maliyetler
yöneticiler için daha anlaﬂ›l›rd›r. Her
müﬂteri veya ürün için kullan›lmas›
gereken kaynak miktar› ve ne kadar
efor harcanmas› gerekti¤i belirgindir.
Böylelikle müﬂteri ve ürünlerle ilgili
fiyatlama kararlar› daha gerçekçi olmaktad›r.
• Maliyet ve karl›l›k hesaplamalar› ayn› anda müﬂteri, ürün ve de¤iﬂik kanallara göre yap›labilmektedir.
• Sürece Dayal› FTM Sistemi kullan›lmam›ﬂ kapasite miktar›n› ortaya ç›karmakta ve raporlanmas› sonucu iﬂletme yöneticilerine alacaklar› stratejik kararlarda yard›mc› olmaktad›r.
• Sürece Dayal› FTM Sistemi ile yap›lan çeﬂitli uygulamalar bu sistemin iﬂletmelere sa¤lad›¤› yararlar›n anlaﬂ›lmas›na yard›mc› olmaktad›r. Kaplan
ve Anderson (2004:135), bu durumu
ﬂu ﬂekilde izah etmektedir; iﬂletmeler
ERP (Enterprice Resource Planning –
Kurumsal Kaynak Planlama) sistemHakemli Yaz›lar
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leri yard›m›yla sipariﬂ, ambalajlama,
da¤›t›m ve di¤er özelliklere ilgili bilgilere sahiptirler ve her sipariﬂ için
gereken süreyi kolayl›kla hesaplayabilmektedirler. Geleneksel FTM sistemi, de¤iﬂken iﬂlem zamanlar›n› ayr›
birer faaliyet olarak alg›lay›p yorumlamaktad›r. Oysaki sürece dayal› sistem çok say›daki aktiveyi tek bir zaman sürecine indirmekte ve iﬂletmede
ortaya ç›kabilecek karmaﬂ›kl›¤› ortadan kald›rmaktad›r.
Atkinson ve di¤erlerine göre de
(2004:141) bu sistemin kurulmas›ndan sonra iﬂletmede geliﬂtirilecek her
yeni faaliyet için uygulamas›n›n oldukça kolay oldu¤u belirtilmektedir.
Yazarlara göre, iﬂletme yöneticilerinin tek yapmas› gereken belirlenen
yeni faaliyete ait gerekli standart zaman›n tespit edilmesi olarak aç›klanmaktad›r. Bu noktadan sonra ise faaliyete ait maliyet kolayl›kla belirlenebilecektir.
Barrett’e göre (www.businessobjects.com), yukar›da s›ralanan faydalar›n›n yan› s›ra sürece dayal› FTM
sisteminin çeﬂitli zay›f yanlar›n›n varl›¤›ndan bahsedilmektedir. Bu konuyla ilgili aç›klamalar aﬂa¤›daki paragraflarda belirtilmektedir;
• Sürece dayal› FTM sistemi için kullan›lan veriler güvenilir, do¤ru ve zamanl› olmad›¤› sürece çeﬂitli problemler do¤uracakt›r. Bunun için kullan›lacak verilere ulaﬂ›l›rken do¤ru iﬂlemlerin yap›lmas› ve do¤ru sistemlerin kullan›lmas› gerekmektedir.
Hakemli Yaz›lar
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• Sürece dayal› sistem, geleneksel sistemin güncellenmesinde yaﬂanan zorluklar› ortadan kald›racak bir sistem
olarak tarif edilse de, sürece dayal›
sistem için gerekli olan süreç hesaplamalar›n›n da zamanla do¤ru gözlemler ile güncellenmesi gerekmektedir.
Uygun ﬂekilde güncellenmeyen veriler hesaplamalarla ilgili çeﬂitli problemlerin ortaya ç›kmas›na sebep olabilecektir.
• Sürece dayal› sistem neticesinde belirlenen süreçlere göre hesaplanan
maliyet bilgileri çok fazla olabilmektedir. Örne¤in her müﬂteri için belirlenen sürece göre maliyet hesaplamas›
yap›labilmekte ve yöneticilere alacaklar› kararlarda yard›mc› olacak bilgilere dönüﬂtürülebilmektedir. Öte yandan hacim olarak çok fazla olan bu
bilgilerin analiz edilmesi yöneticiler
için daha fazla efor gerektiren daha
fazla zaman isteyen bir iﬂ olmaktad›r.
Ayn› zamanda Maskell’de (www.maskell.com), yeni FTM olarak adland›r›lan sürece dayal› sistemin “yal›n üretim” ile benzerliklerinin oldu¤undan
bahsetmektedir. Bahsedilen bu benzerlikler ﬂu ﬂekilde s›ralanmaktad›r;
• Maliyetler faaliyetlerin oluﬂtu¤u bölümlerde toplanmaktad›r. Bu yönüyle
de¤er ak›ﬂ›na göre her aﬂamada ortaya
ç›kan maliyetlerin raporlanmas›na
benzemektedir.
• Ürüne ait maliyetin hesaplanmas›
gerekli olan kaynak miktar›na göre
belirlenmektedir. Bu yönüyle faaliKas›m - Aral›k
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yetlerde ortaya ç›kan k›s›t›n oran›n›n
belirlenmesine benzemektedir.
• Her faaliyet kapasite, “kullan›lan” ve
“kullan›lmayan” olarak belirtilmektedir.
Bu yönüyle de verimli kapasite”, “verimsiz kapasite” ve “mevcut kapasite”
olarak gösterilmesine benzemektedir.
• Elde edilen maliyet bilgileri, yal›n
üretimdeki de¤er ak›ﬂ›na ait maliyete
benzer nitelikte, iﬂlem maliyeti, üretim maliyeti için kullan›lmakta ve ak›ﬂa
ait mevcut kapasite raporlanmaktad›r.
Bu ve benzer sebeplerden ötürü yeni
FTM sisteminin yal›n üretime benzedi¤ine dikkat çeken Maskell sistemin
k›s›tl› bir durum ortaya ç›kt›¤›nda oluﬂabilecek durumla ilgili maliyet bilgisi vermedi¤inden bahsetmektedir.
Oysaki yeni FTM önceki bölümde de
bahsedildi¤i üzere çal›ﬂan insan gücü
zaman›n› dikkate alarak maliyet hesaplamas› yapan bir sistem niteli¤indedir ve konuyla ilgili kaynaklar bu
durumu göz önünde bulundurmaktad›r. Öte yandan bir mal›n üretiminden
önce geliﬂtirilmesi, planlanmas›, üretilmesi ve müﬂterilere ulaﬂt›r›lmas›n›
içeren süreçlerde oluﬂabilecek israflar› ortadan kald›rmay› amaçlayan yal›n
üretim, hizmetlerin sunumu konusunu
ele almamaktad›r (www.danismend.com).
Bu sebeple özellikle insan gücü kavram›n› dikkate alarak faaliyetlere ait
süreç hesaplamalar› yapan sürece dayal› FTM sisteminin özellikle hizmet
iﬂletmeleri aç›s›ndan uygun bir yöntem oldu¤u düﬂünülmektedir. Sürece
Kas›m - Aral›k
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dayal› FTM sistemiyle ilgili ulaﬂ›lan
makalelerde verilen örnekler bu durumu ortaya koymaktad›r.
Görüldü¤ü gibi Sürece Dayal› FTM
Sistemine yöneltilen çeﬂitli eleﬂtiriler
bulunsa da, yeni metot; geleneksel
FTM Sistemine oranla iﬂletme yöneticilerine çeﬂitli konularda daha fazla
faydalar sa¤lamaktad›r. Çünkü Sürece
Dayal› FTM Sistemi, geleneksel yöntemin aksine ürün ve müﬂterilerin birbirinin ayn› oldu¤u ve iﬂletme kaynaklar›n› da ayn› oranda tükettikleri
varsay›m›na göre hareket etmemektedir (Atkinson ve di¤erleri, 2004:139140). Bu sistemin temel felsefesi öncelikle her faaliyete ait kaynak maliyetlerinin belirlenmesi ve birim dakika maliyetin hesaplanmas›, sonras›nda ise maliyet objesinin faaliyet merkezinde geçirdi¤i süre ve tüketti¤i
kaynak miktar›n›n ölçüm ve tahminleri üzerine kuruludur (www.productcosting.com).
Bu konuyla ilgili olarak Kaplan ve
Anderson da (2004:132-133), Sürece
Dayal› FTM Sistemi ile yöneticilerin
her iﬂlem, ürün ve müﬂterinin ihtiyaç
duydu¤u kaynak talebini, önce faaliyetler baz›nda daha sonra ise ürünler
ve müﬂteriler seviyesinde belirleyerek
tahmin etmektedir. Bunun için ise her
kaynak grubu için iki parametreyi tahmin etmek gerekmektedir. Bunlar;
• Kaynak kapasitesi sa¤laman›n birim
süre baﬂ›na maliyeti ve
Hakemli Yaz›lar
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• Ürünlerin, hizmetlerin ve müﬂterilerin kaynak kapasitesi kullan›mlar›n›n
birim süreleridir.
Böylelikle belli bir faaliyetin yerine
getirilmesi için gereken süre ile birim
süreye göre belirlenen maliyet oran›n›n çarp›lmas› ile maliyet hesaplamas› yap›labilecektir (Bruggeman ve
Moreels, 2003:1). Burada dikkat edilmesi gereken nokta toplam da¤›t›lacak olan maliyet rakam›n›n yukar›daki hesaplama yap›ld›ktan sonra ortaya
ç›kan rakamdan farkl› (daha küçük)
olabilece¤idir. Çünkü sürece dayal›
sistem tam kapasite ile çal›ﬂmayan iﬂletmelerde ortaya ç›kan at›l kapasite
miktar›na ait maliyetleri ürün veya
hizmetlere aktarmamaktad›r (Silver,
www.intelligententerprise.com).
Sonuç ve Özet
Sürece Dayal› FTM Sistemi önceki
paragraflarda ayr›nt›l› olarak bahsedilen baz› yetersizliklerin çözümünde
kullan›lmak üzere geliﬂtirilmiﬂ bir sistemdir. Genel olarak felsefesi geleneksel FTM sistemi ile benzer olmas›na karﬂ›n özellikle ikinci aﬂama da¤›t›mda maliyet taﬂ›y›c› olarak sadece
süreci kulland›¤› için farkl›l›klar› ortaya ç›kmaktad›r.
Sürece Dayal› FTM Sistemi sayesinde
elde edilen bilgiler iﬂletme yöneticileri taraf›ndan çeﬂitli yönetim kararlar›nda kullan›labilmektedir. Geleneksel FTM Sistemi ürün, müﬂteri gibi
çeﬂitli maliyet objelerinin faaliyetleri
kulan›m adetlerine göre maliyetlerin
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da¤›t›m›n› yaparken sürece dayal›
FTM, ürün, müﬂteri veya müﬂteri
gruplar›n›n ilgili faaliyetlerde geçirdikleri süreyi dikkate almakta ve toplam iﬂletme kaynaklar›n›n ne kadar›n›
tüketti¤ini
hesaplayabilmektedir.
Böylelikle ilgili maliyet objesi için
yap›lan hesaplamalar neticesinde kullan›lmayan kaynak miktar› belirlendi¤i için iﬂletmede ortaya ç›kan at›l kapasite sayesinde verimlilik hesaplamalar› ve kaynaklar›n planlamas› daha do¤ru olarak yap›labilmektedir.
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KAT KARﬁILI⁄I ‹NﬁAAT
Nesimi YAﬁAR*
irket aktifine kay›tl› arsan›n müteahhit ﬂirkete kat karﬂ›l›¤› verilmesi iﬂleminin; arsa sahibi ﬂirket ve müteahhit ﬂirket yönünden vergisel boyutu ve
muhasebeleﬂtirme iﬂlemleri bu yaz›m›zda incelenmektedir.

ﬁ

1. KAT KARﬁILI⁄I ‹NﬁAAT SÖZLEﬁMELER‹NDE TARAFLAR
Bu tip iﬂlemlerde (sözleﬂmelerde) iki taraf bulunmaktad›r.
1. Taraf: Arsan›n maliki ﬁirket,
2. Taraf: Arsaya inﬂaat yapan ‹nﬂaat ﬁirketi.
2. ARSA SAH‹B‹ ﬁ‹RKET’‹N ARSASINI MÜTEAHH‹T ﬁ‹RKET’E
DEVRETMES‹
Arsa sahibi ﬁirket arsas›n› bir inﬂaat ﬁirketi’ne Sözleﬂme ile bir inﬂaat (bina,
konut, iﬂyeri vs.) yap›lmak üzere devretmesi halinde, arsa sahibi ﬁirket arsan›n
emsal bedeli üzerinden Müteahhit ﬁirkete % 18 KDV hesaplamak sureti ile Fatura düzenleyecektir.
Örnek:
Arsa’n›n Emsal Bedeli 1.000.000 YTL Olsun.
Arsa sahibi ﬂirketin arsay› müteahhit ﬂirkete devretmesi halinde yapaca¤› muhasebe kayd› aﬂa¤›daki gibi olacakt›r:
---------------------------------------------/-----------------------------------------------127 Di¤er Ticari Alacaklar H.

1.000.000.-

(Müteahhit ﬁirket)
102 Bankalar H.
250 Arazi ve Arsalar H.
391 Hesaplanan KDV H.

180.000.1.000.000.180.000.-

---------------------------------------------/-----------------------------------------------* Yeminli Mali Müﬂavir
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Arsa sahibi ﬁirket, müteahhit ﬂirketten olan 1.000.000.- YTL alaca¤›n›
tahsil etmeden bekletip, Müteahhit
ﬁirketin devredece¤i konut ve/veya
iﬂyerleri için düzenleyece¤i faturalar
ile mahsuplaﬂma yapabilir.
3. ARSA SAH‹B‹ ﬁ‹RKET‹N
ARSASINI MÜTEAHH‹T ﬁ‹RKETE
DEVRETMES‹N‹N KDV BOYUTU
Arsa sahibi ﬂirketin arsas›n› müteahhite devretmesi (bir anlamda satmas›)
% 18 oran›nda KDV’ne tabidir.
KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesine
göre; kurumlar›n aktifinde 2 tam y›l
bulunan gayrimenkullerin sat›ﬂ› suretiyle gerçekleﬂen devir ve teslimler
KDV’nden istisnad›r.
Arsa sahibi ﬂirketin arsas›n› devretmesi (satmas›) iﬂlemine söz konusu
istisnan›n uygulanamayaca¤›n› düﬂünmekteyiz.
KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesinde yer alan istisna hükmü aﬂa¤›daki gibidir:
r) Kurumlar›n aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam y›l süreyle bulunan (…) gayrimenkullerin sat›ﬂ› suretiyle gerçekleﬂen devir ve teslimler
(…).
‹stisna kapsam›ndaki k›ymetlerin ticaretini yapan kurumlar›n, bu amaçla
aktiflerinde bulundurduklar› gayrimenkul ve iﬂtirak hisselerinin teslimleri istisna kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

‹stisna kapsam›nda teslim edilen k›ymetlerin iktisab›nda yüklenilen ve teslimin yap›ld›¤› döneme kadar indirim
yoluyla giderilemeyen katma de¤er
vergisi, teslimin yap›ld›¤› hesap dönemine iliﬂkin gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde gider olarak
dikkate al›n›r.
Arsan›n müteahhide devir iﬂleminin
yukar›da an›lan KDV istisnas› kapsam›na girmemesinin nedeni KDV Kanunu’nda hedeflenen amaç ile örtüﬂmemesidir.
Söz konusu istisna ile vergi d›ﬂ› tutmak
istenilen amaç ile “kat karﬂ›l›¤› inﬂaat”
iﬂleminde arsa devredilmesinin amac›
farkl› gerekçelere dayanmaktad›r.
KDV Kanunu’nun vergi d›ﬂ› tutmak istedi¤i iﬂlem, “gerçekten” yap›lan gayrimenkul sat›ﬂlar›d›r.
Yani ﬁirket aktifinde bir anlamda gereksiz yere tutulan gayrimenkullerin
“gerçekten” sat›ﬂ› suretiyle ﬂirketin
varl›k yap›s›n›n gereksiz varl›klardan
ar›nd›r›lmas› ve bunun yerine ﬂirket
sermaye ve kaynaklar›n›n ana faaliyet
konusuna tahsis edilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Halbuki kat karﬂ›l›¤› inﬂaat yolu ile
müteahhit ﬂirkete arsa devredilmesinde amaç, arsan›n “gerçekten” sat›lmas›, ﬂirket varl›klar›n›n, kaynaklar›n›n
ﬁirket ana faaliyet konusuna tahsis
edilmesi de¤il, ﬂirketin at›l duran gayrimenkullerinin de¤erlendirilmesidir.
Bu de¤erlendirme; elden ç›kar›lan bir
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 173
‹SMMMO Yay›n Organ›

gayrimenkul yerine yeni bir gayrimenkul konulmak suretiyle gerçekleﬂtirilmekte, dolay›s› ile kanunun hedefledi¤i amaç gerçekleﬂmemektedir.
Bu ﬂekilde yap›lan arsan›n de¤erlendirilmesi iﬂleminde, arsa geçici olarak
ileride bir baﬂka varl›k edinmek üzere
ve bir anlamda muhaseleﬂtirme veya
cari hesab› takip amaçla müteahhit
ﬂirkete devredilmektedir.
Dolay›s› ile bu tip arsa devri ile de
ﬁirket öz kaynaklar›n›n ﬁirket esas faaliyet konusuna tahsisi gerçekleﬂmemektedir.
Say›lan nedenlerle; kat karﬂ›l›¤› inﬂaat
sözleﬂmelerine göre arsa sahibi ﬂirketin müteahhit ﬂirkete arsa devretmesi
(satmas›) iﬂleminin; KDV istisnas›
kapsam›nda olmad›¤›, dolay›s› ile yap›lan iﬂlemin % 18 oran›nda KDV’ne
tabi oldu¤u ifade edilebilir.
4. MÜTEAHH‹T ﬁ‹RKET‹N ‹NﬁA
ETT‹⁄‹ YAPILARI ARSA SAH‹B‹
ﬁ‹RKETE DEVRETMES‹N‹N
KDV BOYUTU
Müteahhit ﬁirketin inﬂa etti¤i yap›lar›
arsa sahibi ﬂirkete devretmesi halinde
de % 18 oran›nda KDV hesaplanacakt›r.
Söz konusu iﬂlemin yukar›da belirtilen KDV istisnas› kapsam›na (KDV
K. m17/4-r) girmeyece¤i maddede
aç›k bir ﬂekilde hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Kanun’un söz konusu hükmü ﬂu ﬂekildedir: “‹stisna kapsam›ndaki k›ymet-
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lerin ticaretini yapan kurumlar›n, bu
amaçla aktiflerinde bulundurduklar›
gayrimenkul ve iﬂtirak hisselerinin
teslimleri istisna kapsam› d›ﬂ›ndad›r.”
Müteahhit ﬂirketin inﬂa etti¤i yap›lar›n
ticaretini yapt›¤› (ticari amaçla yap›lar› inﬂa etti¤i ve bu amaçla tekrar devretti¤i -satt›¤›-) konusunda tereddüt yoktur.
Dolay›s› ile yap›lan müteahhit ﬂirketin yap›lar› devretmesi iﬂlemi KDV’ne tabidir.
Ancak müteahhit ﬂirketin net alan›
150 m2’nin alt›nda konut teslimleri %
1 oran›nda KDV’ne tabi olacakt›r
(KDV Kanunu I Say›l› Liste m. 11).
5. ARSA KARﬁILI⁄I ‹NﬁAAT
‹LE ‹LG‹L‹ KDV TEBL‹⁄‹
Arsa sahibi ﬁirket’in arsas›n› müteahhit ﬂirkete devretmesinin ve müetahhit
ﬂirketin de imal ve inﬂa etti¤i yap›lar›
tekrar arsa sahibi ﬂirkete devretmesinin KDV boyutu ile ilgili olarak
16.12.1988 tarih ve 20021 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 30 seri
No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin (D) bölümünde aﬂa¤›daki aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r:
D- ARSA KARﬁILI⁄I ‹NﬁAAT
‹ﬁ‹NDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
UYGULAMASI:
Arsa karﬂ›l›¤› inﬂaat iﬂinde katma de¤er vergisi uygulamas› ile ilgili olarak
bu Tebli¤in yay›m tarihinden itibaren
aﬂa¤›daki aç›klamalara göre iﬂlem yap›lmas› uygun görülmüﬂtür.
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Arsa karﬂ›l›¤› inﬂaat iﬂinde iki ayr›
teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi taraf›ndan müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit taraf›ndan arsaya karﬂ›l›k olarak
arsa sahibine verilen konut veya iﬂyeri teslimidir. Karﬂ›l›kl› olarak gerçekleﬂen bu teslimlerin her birinin katma
de¤er vergisi karﬂ›s›ndaki durumu
aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r:
1. Arsa Sahibi Taraf›ndan Müteahhide
Arsa Teslimi:
Arsan›n bir iktisadi iﬂletmeye dahil
olmas› veya arsa sahibinin arsa al›m
sat›m›n›n mutad ve sürekli bir faaliyet
olarak sürdürülmesi halinde, konut
veya iﬂyeri karﬂ›l›¤› müteahhide yap›lan bu arsa teslimi katma de¤er vergisine tabidir.
Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde
mükellefiyetini gerektirmeyecek ﬂekilde, arizi bir faaliyet olarak arsas›n›
daire veya iﬂyeri karﬂ›l›¤›nda müteahhide tesliminde vergi uygulanmayacakt›r.
2. Müteahhit Taraf›ndan Arsa
Sahibine Konut veya ‹ﬂyeri Teslimi:
Müteahhit taraf›ndan arsa sahibine
yap›lan iﬂyeri teslimlerinde ise emsal
bedel üzerinden katma de¤er vergisi
uygulanacakt›r.

Kas›m - Aral›k
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6. ARSANIN MÜTEAHH‹T
ﬁ‹RKETE DEVR‹ AﬁAMASINDA
KAZANÇ OLUﬁMASI
Arsa sahibi ﬂirketin, aktifine kay›tl›
arsas›n› fatura düzenleyerek müteahhit ﬂirkete devretmesi (bir anlamda sat›ﬂ›) sonucu bir kâr oluﬂuyorsa bu kâr %
20 oran›nda kurumlar vergisine tabidir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-e
maddesinde yer alan vergi istisnas›n›n
bu tür iﬂlemlerde uygulanamayaca¤›n› düﬂünmekteyiz.
Bu ﬂekilde düﬂünmemizin nedeni;
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer
alan vergi istisnas› ile hedeflenen
amaç ile söz konusu iﬂlemin birebir
örtüﬂmemesidir.
Kanunda hedeflenen amaç; ﬁirketlerin aktiflerinde yer alan ana faaliyet
konusu ile ilgili olmayan, bir anlamda
“gereksiz” yere tutulan, gayrimenkullerin sat›larak, ﬁirket özvarl›¤›n›n
güçlendirilmesi ve ﬁirket özvarl›¤›n›n
asli faaliyetlere tahsis edilmesidir.
Halbuki; kat karﬂ›l›¤› inﬂaat dolay›s›
ile yap›lan arsa devirlerinde amaç, arsan›n sat›larak ﬂirket öz varl›¤›n›n ﬂirket esas faaliyet konusuna tahsis edilmesi de¤il, arsan›n de¤erlendirilerek
arsa yerine bir baﬂka gayrimenkulün
edinilmesidir.
Dolas› ile Kanun’un istedi¤i amaç
gerçekleﬂmemektedir. Bu yüzden de
söz konusu arsa sat›ﬂlar›, Kanunda tan›nan vergi istisnas›ndan yararlanamayacakt›r.
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Bu istisna, sat›ﬂ›n yap›ld›¤› dönemde
uygulan›r ve sat›ﬂ kazanc›n›n istisnadan yararlanan k›sm› sat›ﬂ›n yap›ld›¤›
y›l› izleyen beﬂinci y›l›n sonuna kadar
pasifte özel bir fon hesab›nda tutulur.
Ancak sat›ﬂ bedelinin, sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l›n›n sonuna kadar tahsil edilmesi ﬂartt›r. Bu
süre içinde tahsil edilmeyen sat›ﬂ bedeline isabet eden istisna nedeniyle
zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa u¤ram›ﬂ say›l›r.

lünmeler hariç) halinde de bu hüküm
uygulan›r.
Bedelsiz olarak veya rüçhan hakk›
kullan›lmak suretiyle itibarî de¤eriyle
elde edilen hisse senetlerinin elde
edilme tarihi olarak, sahip olunan eski
hisse senetlerinin elde edilme tarihi
esas al›n›r.
Devir veya bölünme suretiyle devral›nan taﬂ›nmazlar, iﬂtirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile
rüçhan haklar›n›n sat›ﬂ›nda iki y›ll›k
sürenin hesab›nda, devir olunan veya
bölünen kurumda geçen süreler de
dikkate al›n›r.
Menkul k›ymet veya taﬂ›nmaz ticareti
ve kiralanmas›yla u¤raﬂan kurumlar›n
bu amaçla ellerinde bulundurduklar›
de¤erlerin sat›ﬂ›ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam› d›ﬂ›ndad›r.

‹stisna edilen kazançtan beﬂ y›l içinde
sermayeye ilave d›ﬂ›nda herhangi bir
ﬂekilde baﬂka bir hesaba nakledilen
veya iﬂletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktar›lan k›s›m için uygulanan istisna dolay›s›yla zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa u¤ram›ﬂ say›l›r.
Ayn› süre içinde iﬂletmenin tasfiyesi
(bu Kanuna göre yap›lan devir ve bö-

7. ARSA SAH‹B‹ ﬁ‹RKET‹N
MÜTEAHH‹T ﬁ‹RKETTEN ARSA
KARﬁILI⁄I GAYR‹MENKUL
ED‹NMES‹ HAL‹NDE YAPACA⁄I
MUHASEBE KAYDI
Arsa sahibi ﬂirketin müteahhit ﬂirketten arsa karﬂ›l›¤› gayrimenkul (yap›)
edinmesi aﬂamas›nda yapaca¤› muhasebe kayd› aﬂa¤›daki gibi olacakt›r:

5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5-e aﬂa¤›daki gibidir:
e) Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan taﬂ›nmazlar ve
iﬂtirak hisseleri ile ayn› süreyle sahip
olduklar› kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n sat›ﬂ›ndan
do¤an kazançlar›n % 75'lik k›sm›.
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Arsa Sahibi ﬁirketin Muhasebe Kayd›:
-------------------------------------------------/-------------------------------------------252 Binalar H.
191 ‹ndirilecek KDV H.

1.500.000.270.000.-

329 Di¤er Ticari Borçlar H.

1.500.000.-

(Müteahhit ﬁirket)
102 Bankalar H.

270.000.-

-------------------------------------------------/-------------------------------------------Bu aﬂamada Cari Hesap iliﬂkisinde bir para transferi yap›lmas› ﬂart de¤ildir.
Her iki ﬂirket de alacaklar›n› karﬂ›l›kl› olarak (aralar›nda yapt›klar› Sözleﬂmeyi esas alarak) kapatabileceklerdir (mahsup edebileceklerdir).
8. ARSA SAH‹B‹ ﬁ‹RKET‹N KDV HESABINI KAPATMA KAYDI
-------------------------------------------------/-------------------------------------------391 Hesaplanan KDV H.
190 Devreden KDV H.

180.000.90.000.-

191 ‹ndirilecek KDV H.

270.000.-

-------------------------------------------------/-------------------------------------------9. ARSA SAH‹B‹ ﬁ‹RKET‹N CAR‹ HESABI KAPATMA KAYDI
-------------------------------------------------/-------------------------------------------329 Di¤er Ticari Borçlar

1.500.000.-

(Müteahhit ﬁirket)
127 Di¤er Ticari Alacaklar H.

1.000.000.-

(Müteahhit ﬁirket)
679 Di¤er Ola¤an D›ﬂ› Gelir ve Kârlar

500.000.-

-------------------------------------------------/-------------------------------------------10. MÜTEAHH‹T ﬁ‹RKET‹N ARSAYI DEV‹R ALMA AﬁAMASI
Müteahhit ﬂirket öncelikle arsa sahibinden arsa sat›n al›nmas›na iliﬂkin kayd›
yapacakt›r.
Arsa sahibi, Müteahhit ﬁirkete fatura düzenleyecek ve % 18 KDV hesaplanacakt›r.
Kas›m - Aral›k
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Daha sonra da Müteahhit ﬁirket üretimiﬂ oldu¤u binay› Arsa sahibine fatura
karﬂ›l›¤› (18 KDV ile) devredecektir.
Örnek:
Müteahhit ﬁirket, arsa sahibi taraf›ndan düzenlenecek faturay› aﬂa¤›daki ﬂekilde kay›tlar›na alarak arsay› devralacakt›r.
-------------------------------------------------/-------------------------------------------250 Arazi ve Arsalar
1.000.000.191 ‹ndirilecek KDV
180.000.329 Di¤er Ticari Borçlar H.
1.180.000.(Arsa Sahibi ﬁirket)
-------------------------------------------------/-------------------------------------------11. MÜTEAHH‹T ﬁ‹RKET‹N ‹NﬁA ETT‹⁄‹ YAPILARI ARSA SAH‹B‹
ﬁ‹RKETE DEVRETMES‹ AﬁAMASI
Müteahhit ﬁirketin inﬂa etti¤i yap›lar› arsa sahibi ﬂirkete devretme aﬂamas›nda
aﬂa¤›daki muhasebe kayd›n› yapacakt›r.
Devredilen Bina›n Emsal Bedeli 1.500.000.- YTL olsun.
-------------------------------------------------/-------------------------------------------127 Di¤er Ticari Alacaklar H.
1.770.000.(Arsa Sahibi)
252 Binalar H.
1.500.000.391 Hesaplanan KDV H.
270.000.-------------------------------------------------/-------------------------------------------Müteahhidin arsa sahibi ﬂirkete devretti¤i bina net alan› 150 m2’nin alt›nda bir
konut ise KDV oran› % 1 olarak uygulanacakt›r.
Müteahhit ﬁirket taﬂ›nmaz ticareti ile u¤raﬂt›¤›ndan, yukar›da belirtilen Kurumlar Vergisi istisnas›ndan yararlanamayaca¤› hat›rlat›l›r
Yukar›daki muhasebe kayd›nda “600 Yurtiçi Sat›ﬂlar Hesab›” özellikle kullan›lmam›ﬂt›r. Çünkü yap›lan iﬂlem bir mal ve hizmet sat›ﬂ› de¤ildir. Yap›lan iﬂlem kendine özgü bir Sözleﬂmeden kaynaklanan edimin yerine getirilmesidir.
Dolay›s› ile bir “has›lat” (gelir) hesab› yerine Sözleﬂmenin amac›n› gerçekleﬂtirmeye yönelik ve teslim edilmek üzere imal ve inﬂa edilen yap›n›n arsa sahibine devri iﬂleminden ibarettir.
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12. MÜTEAHH‹T ﬁ‹RKET‹N KDV HESABINI KAPATMA KAYDI
-------------------------------------------------/-------------------------------------------391 Hesaplanan KDV KDV H.

270.000.-

191 ‹ndirilecek KDV H.

180.000.-

360 Ödenecek Vergi ve Fon. H.

90.000.-

-------------------------------------------------/-------------------------------------------360 Ödenecek Vergi ve F. H.

90.000.-

102 Bankalar H.

90.000.-

-------------------------------------------------/-------------------------------------------13. MÜTEAHH‹T ﬁ‹RKET‹N CAR‹ HESABI KAPATMA KAYDI
-------------------------------------------------/-------------------------------------------329 Di¤er Ticari Borçlar H.

1.000.000.-

(Arsa Sahibi)
740 Hizmet Üretim Maliyeti H
127 Di¤er Ticari Alacaklar H.

500.000.1.500.000.-

(Arsa Sahibi)
-------------------------------------------------/-------------------------------------------14. OLUﬁAN KÂR VE ZARAR
Yukar›daki örnek olaya göre arsa sahibi ﬂirketin, arsas›n› müteahhit ﬂirkete
devretmesi karﬂ›l›¤›nda elde etmiﬂ oldu¤u gayrimenkuller karﬂ›l›¤›nda
500.000.- YTL net kâr elde etmiﬂtir.
Daha aç›k bir ifade ile; arsa sahibi ﬂirket, 1.000.000.- YTL’lik arsas›n› elden ç›kartm›ﬂ, karﬂ›l›¤›nda 1.500.000 YTL’lik konut (veya iﬂyeri) elde etmiﬂtir. Söz
konusu 500.000.- YTL kâr, Kurumlar Vergisi matrah›n›n içerisinde yer alacak
ve % 20 kurumlar vergisine tabi olacakt›r.
Örnek olaya göre müteahhit ﬂirket ise söz konusu arsa-bina de¤iﬂ tokuﬂu sonucu 500.000 YTL’lik bir gider (maliyet) ile karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ bulunacakt›r.
Söz konusu maliyet, müteahhit ﬂirketin söz konusu arsaya inﬂa etmekle birlikte arsa sahibine teslim etmeyip kendi uhdesinde kalan gayrimenkullerin bünyesinde yer alacakt›r.
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15. SONUÇ
Bu Yaz›m›zda; arsa sahibi ﬂirket taraf›ndan, inﬂaat yap›lmak üzere müteahhit
ﬂirkete devredilen arsa ve inﬂaat yap›ld›ktan sonra da müteahhit ﬂirket taraf›ndan tekrar arsa sahibi ﬂirkete devredilen
gayrimenkullere iliﬂkin iﬂlemler irdelenmiﬂ ve aﬂa¤›daki sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r:
• Gerek arsan›n gerekse de inﬂa edilen
gayrimenkullerin “emsal bedel” üzerinden devredilmesi gerekti¤i,
• Her iki devir iﬂleminin de % 18
KDV’ne tabi oldu¤u (net alan› 150
m2’nin alt›ndaki konutlar için % 1),
• Arsa sahibinin arsay› devir aﬂamas›nda edinece¤i kâr›n kurumlar vergisine tabi oldu¤u (KVK’nun 5-e maddesinde yer alan istisnadan yararlanamayaca¤›),

Hakemsiz Yaz›lar
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• Müteahhit ﬁirketin elde edece¤i kâr›n da ayn› ﬂekilde Kurumlar Vergisine tabi oldu¤u (KVK’nun 5-e maddesinde yer alan istisnadan yararlanamayaca¤›),
• Cari hesap iliﬂkisinde karﬂ›l›kl› bir
nakit ödeme yap›lmas›n›n ﬂart olmad›¤›, mahsuplaﬂma yolu ile hesaplar›n
kapat›labilece¤i, belirtilmiﬂ ve her iki
ﬂirket yönünden de gerekli muhasebe
kay›tlar› yap›lm›ﬂt›r.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (1985), Katma De¤er Vergisi
Kanunu 3065 say›l›. Ankara : Resmi gazete
T.C. Yasalar (2006) Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 say›l›. Ankara: Resmi gazete
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UZLAﬁILAN VERG‹ VE CEZALARDA
DAHA SONRA DÜZELTME
YAPILAB‹L‹R M‹ ?
Mahmut Tayyar ERGÜL*

1-Giriﬂ:
ükellefler ile vergi idaresi aras›nda ç›kan uyuﬂmazl›klar›n çözülmesi ,
esas olarak yarg› organlar› olarak yerine getirilmektedir. Ancak , yarg›lama sürecinin uzun sürelere yay›lmas› nedeniyle , bu uyuﬂmazl›klar›n sürüncemede kalmas› sözkonusudur. Bu durum ise devletin vergi alaca¤›n›n tahsilinin gecikmesine yol açmaktad›r. Bu nedenle VUK ‘ a 205 say›l› kanunla getirilen uzlaﬂma müessesesiyle , mükellef ile idare aras›nda ç›kan uyuﬂmazl›klar›n yarg› aﬂamas›ndan önce çözülebilmesi imkan› sa¤lanm›ﬂt›r.

M

Makalemizin konusu gerek tarhiyat öncesi gerek tarhiyat sonras› uzlaﬂma yap›ld›ktan sonra vergi hatalar›n›n tespit edilmesi durumunda yap›lmas› gereken
iﬂlemlerin neler oldu¤udur.
2-Uzlaﬂman›n Kesinli¤i ve Dava Konusu Edilemeyece¤i:
Bilindi¤i üzere Vergi Usul Kanunuun ek1-12 nci maddelerinde uzlaﬂmaya iliﬂkin hükümler yer alm›ﬂ olup , ek 1 nci maddesinde , ikmalen , re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara iliﬂkin cezalar hususunda idare ile mükellefin
uzlaﬂabilece¤i esas›nda yer verilmiﬂtir. Ek 11 nci maddesinin ikinci f›kras›nda
ise tarhiyat öncesi uzlaﬂmaya var›lmas› halinde “ ... tutanakla tespit edilen hususlar hakk›nda dava aç›lamaz veya hiçbir mercie ﬂikayette bulunulamaz ...”
hükmü bulunmaktad›r. Bu hükme göre , uzlaﬂman›n gerçekleﬂmesi halinde uzlaﬂma tutana¤›n›n mükellefe tebli¤i ile üzerinde uzlaﬂ›lan vergi kesinleﬂmektedir.

* Gelir ‹daresi Grup Müdürü
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3-Düzeltme Hükümlerinin
Uygulanmas›:
Vergi sistemimizde “hata üzerinden
vergi al›nmamas› “esas› aç›k bir ﬂekilde benimsenmiﬂ olup Vergi Usul Kanunun 116 nc› ve müteakip maddelerinde tan›mlanm›ﬂ olan vergi hatalar›n›n düzeltme hükümleri çerçevesinde
düzeltilmesine imkan tan›nm›ﬂt›r.
Bu hata türlerinden sadece aﬂa¤›da
belirtilen;
- Vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden muaf olan olanlara yap›lm›ﬂ
olanlara yap›lm›ﬂ olan tarhiyatlar›n,
- Vergiye tabi olmamalar› gerekenler
ad›na yap›lan tarhiyatlar›n,
- Ayn› vergilendirme dönemi içinde
yap›lan mükerrer tarhiyatlar›n,
Uzlaﬂma mevzuu edilmiﬂ ve üzerinde
uzlaﬂ›lm›ﬂ olmas› ve bu hatal› durumun uzlaﬂma s›ras›nda dikkate al›nmam›ﬂ olmas› hallerinde, söz konusu
Vergi Usul Kanunun düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilmesi
ﬂeklinde bir uygulama yap›lmas› Gelir
‹daresince de benimsenmiﬂ olup, uygulamaya bu ﬂekilde yön verilmiﬂtir.
Bu uygulama, yap›s›nda k›smi vergi
hatas› taﬂ›yan tarhiyatlar›n düzeltilmesine imkan tan›nmamakta ancak
vergi kanunlar›n›n mevcut hükümleri
karﬂ›s›nda hiç yap›lmamas› gerekti¤i
halde yap›lm›ﬂ olup, uzlaﬂma yolu ile
kesinleﬂen tarhiyatlar›n düzeltilmesini
kapsamaktad›r.
Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

Bu durumda tarhiyat öncesi uzlaﬂma
yolu ile kesinleﬂen herhangi bir vergilendirme olay›nda yukar›da üç ﬂekilde
say›lm›ﬂ olan hata türlerinden herhangi birinin yap›ld›¤›n›n tespit edilmesi
halinde Vergi Usul Kanunun düzeltme hükümlerine göre düzeltilmesi
mümkün bulunmaktad›r.
Di¤er taraftan Vergi Usul Kanunun 3
üncü maddesinde vergilendirmede
vergiyi do¤uran olay ve bu olaya iliﬂkin muamelelerin gerçek mahiyetinin
esas oldu¤u belirtilmekte ve 134 üncü
maddesinde; “ Vergi incelemesinden
maksat, ödenmesi gereken vergilerin
do¤rulu¤unu araﬂt›rmak tespit etmek
ve sa¤lamakt›r.” hükmü yer almaktad›r. Ayn› Kanunun 138 inci maddesinin üçüncü f›kras›nda ise ayn› y›la
iliﬂkin olarak yap›lm›ﬂ veya matrah›n
re’sen takdir edilmiﬂ olmas›, yeniden
inceleme yap›lmas›na engel ve gerekirse tarhiyat ikmaline mani de¤ildir.”
hükmüne yer verilmiﬂtir.
Vergi Usul Kanunun 3, 134 ve 138
nci maddeleri birlikte yorumland›¤›nda, vergi incelemelerinde beyanlar›n
ve ödenmesi gereken vergilerin do¤rulu¤unu sa¤lamak zorunlulu¤u ile
karﬂ› karﬂ›ya olundu¤u görülmektedir.
Bu nedenle inceleme s›ras›nda dikkate al›nmayan veya sonradan ortaya ç›kan hususlar nedeniyle ve olas› bir
hazine veya mükellef zarar›na meydan vermemek bak›m›ndan zamanaﬂ›m› süresi sonuna kadar her zaman
Hakemsiz Yaz›lar
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inceleme yap›labilece¤i kanunda öngörülmüﬂtür.
Mülga Gelirler Genel Müdürlü¤ünün
08.03.2005 tarih ve 011226 say›l› yaz› ile Mülga Samsun Gelirler Bölge
Müdürlü¤üne vermiﬂ oldu¤u görüﬂte
daha önce yap›lm›ﬂ ve tarhiyat öncesi
uzlaﬂ›lm›ﬂ bir rapor için sözkonu vergilendirme dönemine iliﬂkin iﬂ, iﬂlem,
hesap ve kay›tlar›n incelenmesi ve neticesinde düzenlenecek inceleme raporunda düzeltme yap›lmas›n›n önerilmesi halinde, uzlaﬂma tutanaklar›n›n iptal edilmeksizin uzlaﬂma tutanaklar›na göre tahakkuk ettirilen
vergi miktarlar›nda gerekli düzeltme
iﬂlemlerinin yap›lmas›n›n uygun olaca¤› ﬂeklinde görüﬂ verilmiﬂtir.

kadar kesin ve dava edilmeyece¤i konusunda kanun hükmü bulunsa da
vergi kanunlar›n›n uygulanmas› s›ras›nda gerek vergi idaresi gereksede
inceleme elemanlar› taraf›ndan yap›lan yorum hatalar› sonucunda tarh
edilen vergi ve cezalarda uzlaﬂ›lm›ﬂ
olsa bile, bu hatalar›n uzlaﬂmadan
sonra tespit edilmesi durumunda mükellefler taraf›ndan konunun vergi
idaresine iletilmesi durumunda vergi
usul kanunu çerçevesinde gerekli incelemelerin sonucunda düzeltme hükümleri gere¤ince sözkonusu vergi ve
cezalar önceki uzlaﬂma tutanaklar› iptal edilmeksizin düzeltilebilir.

4-Sonuç:
Vergi Usul Kanunumuzda yer alan
uzlaﬂma müessesi konusunda her ne

Mülga Gelirler Genel Müdürlü¤ünün
görüﬂü (08.03.2005) tarih ve 011226 say›l› yaz›. Samsun
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MAZBUT VAKIFLARCA ELDE ED‹LEN
GAYR‹MENKUL SERMAYE
‹RATLARINDAN YAPILAN
TEVK‹FATLARIN ‹ADES‹
Bilal KOCABAﬁ*

I - G‹R‹ﬁ
ak›flar, (4721 say›l› Türk Medeni Kanunu) 101-117. maddelerinde düzenlenmiﬂ ve 101’inci maddede; gerçek veya tüzel kiﬂilerin yeterli mal
ve haklar› belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluﬂan tüzel kiﬂili¤e sahip mal toplulu¤u, olarak tan›mlan›p, bir mal varl›¤›n›n bütünü veya gerçekleﬂmiﬂ ya da gerçekleﬂece¤i anlaﬂ›lan her türlü gelirinin veya ekonomik de¤eri olan haklar›n vakfedilebilece¤i, vak›flarda üyelik olmayaca¤› belirtilmiﬂtir.

V

Vak›flar›n kuruluﬂu ise yine ayn› Kanunun 102. maddesinde düzenlenmiﬂtir.
Buna göre; Vak›f kurma iradesi, resmi senetle veya ölüme ba¤l› tasarrufla
aç›klan›r. Vak›f, yerleﬂim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kiﬂilik kazan›r. Resmi senetle vak›f kurma iﬂleminin temsilci arac›l›¤›yla
yap›lmas›, temsil yetkisinin noterlikçe düzenlenmiﬂ bir belgeyle verilmiﬂ olmas›na ve bu belgede vakf›n amac› ile özgülenecek mal ve haklar›n belirlenmiﬂ
bulunmas›na ba¤l›d›r. Mahkemeye baﬂvurma, resmi senet düzenlenmiﬂ ise
vakfeden taraf›ndan; vak›f ölüme ba¤l› tasarrufa dayan›yorsa ilgililerin veya
vasiyetnameyi açan sulh hakiminin bildirimi üzerine ya da Vak›flar Genel Müdürlü¤ünce re'sen yap›l›r.
Tesciline karar verilen vak›f, vakf›n yerleﬂim yeri mahkemesi nezdinde tutulan
sicile tescil edilir; ayr›ca Vak›flar Genel Müdürlü¤ünde tutulan merkezi sicile
kaydolunur. Tescil karar›, baﬂka bir mahkemece verilmiﬂ ise, ilgili belgelerle
* Devlet Bütçe Uzman›
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birlikte tescil için vakf›n yerleﬂim yeri mahkemesine gönderilir. Yerleﬂim
yeri mahkemesinin yapaca¤› bildirim
üzerine Vak›flar Genel Müdürlü¤ünce
merkezi sicile kaydolunan vak›f Resmi Gazete ile ilan olunur. (4721 say›l› Türk Medeni Kanunu Md. 104)

rinden baﬂkalar›na ﬂart edilmiﬂ vak›flar›n,

Amac›n gerçekleﬂmesi olanaks›z hale
geldi¤i ve de¤iﬂtirilmesine de olanak
bulunmad›¤› takdirde, vak›f kendili¤inden sona erer ve mahkeme karar›yla sicilden silinir.

Mazbut vak›flar, Vak›flar Genel Müdürlü¤ünce, mülhak vak›flar ise mütevellileri (vak›f senedinde gösterilen
yöneticileri) taraf›ndan idare olunurlar. Mülhak vak›flar ayr› ayr› tüzel kiﬂili¤i haiz olmakla beraber mütevellilerinin (yöneticilerinin) vak›f ad›na
gayrimenkul tasarrufunda bulunmalar› mümkün de¤ildir. Mütevellilerin
görev ve yetkileri s›n›rl›d›r. Temsil ettikleri vak›f ad›na gayrimenkul tasarrufunda bulunmalar› mümkün de¤ildir. Mütevellilerin görev ve yetkileri
s›n›rl›d›r. Temsil ettikleri vak›f ad›na
gayrimenkul alamaz ve satamazlar.
Bunun için Tapu Kanununun 2. maddesi uyar›nca Vak›flar Genel Müdürlü¤ünden yetki belgesi almalar› gerekir.

Yasak amaç güttü¤ü veya yasak faaliyetlerde bulundu¤u sonradan anlaﬂ›lan veya amac› sonradan yasaklanan
vakf›n amac›n›n de¤iﬂtirilmesine olanak bulunmazsa; vak›f, denetim makam›n›n ya da Cumhuriyet savc›s›n›n
baﬂvurusu üzerine duruﬂma yap›larak
da¤›t›l›r.(4721 say›l› Türk Medeni
Kanunu Md. 116)
2762 Say›l› Vak›flar Kanununun 1.
maddesi ile, 4 Ekim 1926 tarihinden,
yani Medeni Kanunun yürürlük tarihinden önce vücut bulmuﬂ vak›flardan;
a) Bu kanundan önce zaptedilmiﬂ bulunan vak›flar›n,
b) Bu kanundan önce idaresi zaptedilmiﬂ olan vak›flar›n,
c) Mütevellili¤i (yöneticili¤i) bir makama ﬂart edilmiﬂ olan vak›flar›n,
d) Kanunen veya fiilen hayri bir hizmeti kalmam›ﬂ olan vak›flar›n,
e) Mütevellili¤i vakfedenlerin ferileKas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

Hepsine birden “Mazbut Vak›flar”
denildi¤i ve bunlar›n bir kül halinde
tüzel kiﬂilik say›laca¤› ve Vak›flar
Genel Müdürlü¤ünce idare edilece¤i
hükmedilmiﬂtir.

Mazbut vak›flar› ise zaten Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü temsil etmektedir.
Ayr›ca 7044 say›l› kanunla asl›nda
vak›f olup her nas›lsa Hazine, belediye, özel idareye geçmiﬂ tarihi veya
mimari k›ymeti haiz eski eserlerin
mülkiyeti Vak›flar Genel Müdürlü¤üne devredilmiﬂtir. Kuruluﬂ Kanununa
göre Vak›flar Genel Müdürlü¤ünü
Genel Müdür temsil eder mazbut ve
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 187
‹SMMMO Yay›n Organ›

mülhak vak›flara ait akar ve topraklar› satma ve baﬂka gayrimenkullerle
trampa yetkisi Vak›flar Genel Müdürlü¤üne aittir. Bu sat›ﬂ Devlet ‹hale
Kanununa göre yap›l›r. Vak›flar Tüzü¤ünün 11. maddesine göre vilayet
ve ilçe vak›f müdürlü¤ü Genel Müdürlü¤ü temsil edebilir.
Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci f›kras›nda; “Kamu idare
ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret ﬂirketleri, iﬂ ortakl›klar›, dernekler, vak›flar,
dernek ve vak›flar›n iktisadi 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.” hükmü yer
almaktad›r.
5035 say›l› Baz› Kanunlarda De¤iﬂik-

lik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile
mazbut vak›flara iliﬂkin olarak baz›
düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
Mazbut vak›flara ait gayrimenkullerin
kiralanmas› karﬂ›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden gelir vergisi
tevkifat› yap›lmayacakt›r. (5035 say›l› Kanunun 48/4-d maddesi ile 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (5)
numaral› bendinin (b) alt bendinde
yer alan “Vak›flar” ibaresi “Vak›flar
“mazbut vak›flar hariç” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.)
Böylelikle Vak›flar (mazbut vak›flar
hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karﬂ›l›¤›nda bunlara
yap›lan kira ödemelerinden, gelir vergisi tevkifat› yap›laca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun
94’üncü maddesinin (5/b) bendinde
vak›flar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karﬂ›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden gelir
vergisi tevkifat› yap›laca¤›, maddeye
eklenen parantez içi hüküm ile de

1 2 Ocak 2004 tarih ve mükerrer 25334 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r. 5035 say›l› Kanunla
mazbut vak›flarla ilgili olarak konumuzu ilgilendirmeyen bir di¤er düzenleme 193 say›l› Gelir
Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin birinci f›kras›n›n (2) numaral› bendinin ikinci alt bendinden sonra gelmek üzere eklenen alt benttir. “Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vak›flar ile belediyeler dahil di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› ad›na
kay›tl› olan, Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eserlerin; bak›m›, onar›m›, restore edilmesi ve yaﬂat›lmas› amac›yla abide eserin kay›tl› oldu¤u kurum
ve kuruluﬂlara yap›lan ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n tamam› y›ll›k beyanname ile bildirilen gelirden
indirilir.”)
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1.1.2004 tarihinden itibaren mazbut
vak›flar›n tevkifat kapsam›ndan ç›kar›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Mazbut vak›flarca elde edilen gayrimenkul sermaye iratlar›na iliﬂkin olarak (29 Haziran 2006 tarihli ve 5535
say›l› Baz› Kamu Alacaklar›n›n Tahsil ve Terkinine ‹liﬂkin Kanunun) 6.
maddesi ile getirilen düzenlemelerin
uygulanmas›na iliﬂkin usul ve esaslar
Maliye Bakanl›¤›’nca ç›kar›lan 261
seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i
ile belirlenmiﬂtir. Makalemizde de bu
konu irdelenecektir.
II - MAZBUT VAKIFLARCA ELDE
ED‹LEN GAYR‹MENKUL
SERMAYE ‹RATLARINDAN
YAPILAN TEVK‹FATLARIN
‹ADES‹

gelir vergisi tevkifat› yap›lmamas› gerekmektedir.
5535 say›l› Baz› Kamu Alacaklar›n›n
Tahsil ve Terkinine ‹liﬂkin Kanunun
6. maddesi ise aﬂa¤›daki gibidir.

193 Say›l› Gelir Vergisi Kanununun
94. maddesinin (5/b) bendinde, vak›flar ve derneklere ait gayrimenkullerin
kiralanmas› karﬂ›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifat› yap›laca¤› hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.

"Mazbut vak›flara ait taﬂ›nmazlar›n
kiralanmas› dolay›s›yla 1/1/2004 tarihinden önceki dönemlere iliﬂkin olarak yap›lan kira ödemeleri üzerinden,
bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren gelir (stopaj) vergisi tarhiyat› yap›lmaz. Bu dönemlere iliﬂkin
olarak beyan üzerine veya ikmalen ya
da re'sen tarh ve tahakkuk ettirilen ve
bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarih
itibar›yla tahsil edilmemiﬂ olan vergiler ile bu vergilere uygulanan vergi
cezalar›, gecikme faizleri, gecikme
zamlar› terkin edilir. Bu konuda aç›lm›ﬂ olan davalar sürdürülmez; tahsil
edilmiﬂ tutarlar, mükelleflerin bu
maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten
itibaren bir y›l içinde yaz›l› baﬂvurular› üzerine red ve iade edilir. Bu maddenin uygulanmas›na iliﬂkin usûl ve
esaslar Maliye Bakanl›¤›nca belirlenir."

An›lan bende, 5035 say›l› Kanunun
48. maddesinin (4/d) bendiyle "(mazbut vak›flar hariç)" ibaresi eklenmiﬂtir. Buna göre, mazbut vak›flara ait
gayrimenkullerin kiralanmas› karﬂ›l›¤›nda 1/1/2004 tarihinden itibaren
bunlara yap›lan kira ödemelerinden

Bu hüküm uyar›nca yap›lan tarhiyatlar›n düzeltilmesi, tahsil edilen vergilerin red ve iadesi maddenin Maliye
Bakanl›¤›na verdi¤i yetkiye dayanarak 261 seri no.lu Gelir Vergisi Genel
Tebli¤i ile aﬂa¤›daki ﬂekilde belirlenmiﬂtir.
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B - MAZBUT VAKIFLAR
TARAFINDAN ELDE ED‹LEN
K‹RA GEL‹RLER‹NDE GEL‹R
VERG‹S‹ TEVK‹FATI
1 – 1 Ocak 2004 Tarihinden Önceki
Dönemlere ‹liﬂkin Kira Ödemelerinden
Tevkifat Yap›lmamas› Durumu
5535 say›l› Kanunun 6. maddesi ile 1
Ocak 2004 tarihinden önceki dönemlere iliﬂkin olarak mazbut vak›flara ait
gayrimenkullerin kiralanmas› karﬂ›l›¤›nda vakfa ödenen kira bedellerinden
yap›lmas› gereken ancak bugüne kadar yap›lmam›ﬂ olan gelir vergisi tevkifat›n›n aran›lmamas› öngörüldü¤ünden, söz konusu dönemlere iliﬂkin gelir vergisi tevkifat› hakk›nda vergi dairelerine intikal ettirilen ve bugüne
kadar tahakkuk iﬂlemi yap›lmam›ﬂ
gayrimenkul sermaye iratlar› için ilgili vergi dairesince gelir (stopaj) vergisi tahakkuku yap›lmayacakt›r.
2 - Tahsil Edilmemiﬂ Gelir (Stopaj)
Vergisi Tutarlar›n›n Terkin Edilmesi
Mazbut vak›flara ait gayrimenkullerin
kiralanmas› karﬂ›l›¤›nda, 1 Ocak 2004
tarihinden önceki dönemlere ait kira
ödemeleri üzerinden yap›lan gelir
(stopaj) vergisi ile ilgili olarak vergi
dairesince tahakkuk ettirilmiﬂ ancak
bugüne kadar tahsil edilmemiﬂ vergi
ve ceza bulunmas› halinde, söz konusu vergi ve cezalar ile bunlara iliﬂkin
gecikme faizi, gecikme zamm› gibi
fer’i alacaklar terkin edilecektir.
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3 - Yarg›da ‹htilaf Konusu Yap›lan
Davalardan Vazgeçilmesi
Mazbut vak›flara ait gayrimenkullerin
kiralanmas›ndan kaynaklanan söz konusu dönemlere ait gelir (stopaj) vergisi ile ilgili olarak yarg› mercilerinde
aç›lan ve henüz karara ba¤lanmam›ﬂ
olan ihtilaflardan vazgeçilecek, ayn›
konularda yarg› mercilerince mükellefler lehine verilen kararlar bir üst
yarg› merciinde dava konusu yap›lmayacakt›r.
4 - Tahsil Edilen Gelir (Stopaj)
Vergisinin Red ve ‹adesi
Mazbut vak›flara ait gayrimenkullerin
kiralanmas› karﬂ›l›¤›nda 1 Ocak 2004
tarihinden önceki dönemlere iliﬂkin
olarak bunlara yap›lan ödemeler üzerinden tahakkuk ettirilerek tahsil edilmiﬂ bulunan gelir (stopaj) vergisi tutarlar›n›n, 5535 say›l› Baz› Kamu Alacaklar›n›n Tahsil ve Terkinine ‹liﬂkin
Kanunun 6. maddesinin yürürlü¤e
girdi¤i 8 Temmuz 2006 tarihinden itibaren bir y›ll›k süre içinde müracaat
edilmesi suretiyle mükelleflere 6183
say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›nda Kanunun 23. maddesi de göz önünde bulundurularak iade
edilmesi ve iade iﬂlemlerinde Vergi
Usul Kanununda yer alan düzeltme
zamanaﬂ›m› süresinin de dikkate al›nmas› gerekmektedir. Buna göre, söz
konusu iade taleplerine iliﬂkin olarak
7 Temmuz 2007 tarihine kadar, an›lan
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mazbut vak›flarca, yaz›l› olarak Vergi
Usul Kanununun düzeltme hükümleri
çerçevesinde, muhtasar beyannamenin verildi¤i vergi dairesine baﬂvurulmas› icap etmektedir.
Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun
96. maddesinde, kesilmesi gereken
verginin ödemeyi yapanlar taraf›ndan
üstlenilmesi halinde tevkifi gereken
vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapan›n yüklendi¤i verginin toplam› üzerinden hesaplanmaktad›r. Buna
göre, söz konusu iade talepleri de kendisine yap›lan ödemelerden kesinti
yap›lan mazbut vak›flar taraf›ndan ilgili vergi dairesine baﬂvurmak suretiyle yap›lacakt›r. Ancak, kira sözleﬂmesinde, kesilmesi gereken verginin
ödemeyi yapan kirac› taraf›ndan üstlenilmesi, baﬂka bir ifade ile gayrimenkulü kiraya veren mazbut vakf›n
kira bedelini net olarak alm›ﬂ olmas›
halinde vergi, brüt tutar üzerinden hesaplanarak ödenmiﬂ ve söz konusu
vergi kesintisi kirac›n›n malvarl›¤›ndan ödenmiﬂ olaca¤›ndan, ödenmiﬂ
olan söz konusu vergiler kirac›lara iade edilecektir. Bu nedenle, kesilmesi
gereken verginin ödemeyi yapan kira-
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c› taraf›ndan üstlenilmesi halinde,
gayrimenkul sahibi mazbut vak›f ile
kirac›n›n müﬂterek imzas›n› taﬂ›yan
düzeltme dilekçesinin 7 Temmuz
2007 tarihine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
Yukar›da yap›lan aç›klamalar çerçevesinde ilgili vergi dairesine verilen
düzeltme dilekçeleri üzerine, vergi
dairesince kiraya verilen gayrimenkulün mazbut vakfa ait oldu¤u, kesilmesi gereken vergilerin beyan edilip
ödenmiﬂ oldu¤u hususlar›n›n tespitinden sonra iadenin yap›lmas›na engel
bir husus bulunmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›
halinde tahsil edilmiﬂ olan vergilerin,
teminat ve inceleme raporu aranmaks›z›n mükellefe veya vergi sorumlusuna (kirac›ya) iadesi gerekmektedir.
KAYNAKÇA
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De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun
5035 say›l›. Ankara : Resmi Gazete
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VERG‹ USUL KANUNUNA GÖRE
ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
KAVRAMI VE ÖZELL‹KL‹ DURUMLAR
Fatih GÜNDÜZ*

I-G‹R‹ﬁ
elir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanununda gelirin elde edilmesi esnas›nda geçerli ilke olan “TAHAKKUK” esas›n› aç›klamam›z gerekmektedir. Hukuki aç›dan Gelir Tahakkuk ve Tahsil iﬂlemlerinden biri suretiyle do¤maktad›r.Tahakkuk iﬂlemi ise bir muhasebe bilimi kavram›d›r, Hukuken bir alacak hakk›n›n do¤du¤unu anlat›m için kullan›l›r. Alacak Hakk›n›n
ikinci aﬂamas› ise hukuken istenebilir hale gelmesidir buna da hukuk dilinde
“Hukuki Tasarruf” denmektedir. Bizim Vergi Sistemimizde Gelirin elde
edilmesinde bazen (Ticari, Zirai Kazanç) Tahakkuk esas›n› baz› Gelir türlerinde de(Serbest Meslek Kazanc›, Gayrimenkul sermaye ‹rad›) tahsil esas›n› benimsemiﬂtir.Gelir vergisi Kanunun 39/2 . maddede has›lat› “elde edilen has›lat,
Tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacaklar› …” ﬂeklinde tan›mlayarak Ticari Kazançta alacak hakk›n›n (Tahakkuk ‹lkesi) vergi hukukuna göre vergiyi do¤uran olay›n oluﬂtu¤u varsay›m›na dayan›larak vergilendirmeye gidilir.
Ancak ticari hayatta bir tak›m geliﬂmelere ba¤l› olarak iﬂletmelerin tahakkuk
esas›na göre gelir yazd›klar› alacaklar› bazen hiç tahsil edilemiyor veya bir k›sm› tahsil edilebiliyor. Bu durumda iﬂletme aç›s›ndan tahakkuk esas›na göre öz
sermayesinde bir art›ﬂ olmas›na ra¤men, alacak tahsil edilemedi¤i için gerçekte böyle bir art›ﬂ olmamaktad›r.Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanununun
vergiyi do¤uran olay tahakkuk esas›na ba¤l› olmas› nedeniyle tahakkuk esas›na iliﬂkin koruma yöntemlerini de ilgili kanun koyucu Vergi Usul Kanununda
düzenlemiﬂtir. Bu düzenleme Vergi Usul Kanununun 3. kitap içinde yer alan
Alacaklarda ve Sermaye de amortisman baﬂl›¤› alt›nda düzenlenmiﬂtir. Bizim
yaz›m›z›n konusu da bu yöntemlerden biri olan ﬁüpheli Alacaklar› aﬂa¤›da
aç›klamaya çal›ﬂaca¤›z.

G

* Vergi Denetmeni
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II- KONUYA ‹L‹ﬁK‹N YASAL
DÜZENLEMELER

mektedir. Bu uygulama tahakkuk esas›n›n bir güvencesidir.

A- ﬁüpheli Alaca¤›n Tan›m›

B- ﬁüpheli Alaca¤›n Unsurlar›
1-Alacak Ticari Kazanc›n Elde
Edilmesi ve ‹dame Ettirilmesiyle
‹lgili Olmal›d›r

ﬁüpheli Alacaklar Vergi Usul Kanununun 323. maddesinde aﬂa¤›daki ﬂekilde aç›klanm›ﬂt›r.
“Ticari ve zirai kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak
ﬂart›yla;
1. Dava veya icra safhas›nda bulunan
alacaklar;
2. Yap›lan protestoya veya yaz› ile bir
defadan fazla istenilmesine ra¤men
borçlu taraf›ndan ödenmemiﬂ bulunan
dava ve icra takibine de¤meyecek derecede küçük alacaklar;

Yasada alacaklar›n ﬂüpheli hale gelmesinin ilk koﬂulu “alaca¤›n ticari ve
zirai kazanc›n elde edilmesi ve idame
ettirilmesi ile ilgili” olmas› koﬂulu
VUK’un 323. maddesinde belirtilmiﬂtir.Madde metninin gerekçesinde ﬂu
aç›klamalara yer verilmiﬂtir. (1).

Bu karﬂ›l›¤›n hangi alacaklara ait oldu¤u karﬂ›l›k hesab›nda gösterilir. Teminatl› alacaklarda bu karﬂ›l›k teminattan geri kalan miktara inhisar eder.

“Karﬂ›l›k ayr›lmak suretiyle, zarara
intikal ettirilecek alaca¤›n ticari ve zirai faaliyetin elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olmas›, di¤er bir ﬂekilde ifade ile alaca¤›n daha önce has›lat
hesaplar›na intikal ettirilmiﬂ bulunmas› gerekmektedir. Buna ra¤men özel
alacaklar›n› tahsil edemeyen baz› tacirle-rin bunlar› ticari defterlerine ithal edip sonradan karﬂ›l›k ay›rmak suretiyle matrahlar›n› düﬂürdükleri görülmektedir.

ﬁüpheli alacaklar›n sonradan tahsil
edilen miktarlar› tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesab›na intikal ettirilir.” Kanun metninden anlaﬂ›laca¤›
üzere baz› safhalarda bulunan alacaklar , karﬂ›l›k ay›rmak suretiyle gider
yaz›labilmekte ve böylece tahakkuk
esas›na göre elde edilmiﬂ olmakla birlikte fiiliyatta elde edilmemiﬂ olan gelirin vergilendirilmesinin önüne geçil-

Bu konudaki vergi kayb›n› ve ihtilaflar› önlemek için, karﬂ›l›k ayr›la-cak
alaca¤›n ticari ve zirai kazanc›n elde
edilmesi veya idamesi ile ilgili ol-ma
ﬂart›n›n madde metninde sarih bir ﬂekilde belirtilmesi uygun görülmüﬂtür.” Bu aç›klamalardan da anlaﬂ›laca¤› üzere; iﬂletmeye ait ticari ya da zirai kazanc›n elde edilmesi ve devaml›l›¤›yla ilgili olmayan ﬂahsi alacaklar

ﬁüpheli alacak say›l›r.
Yukar›da yaz›l› ﬂüpheli alacaklar için
de¤erleme gününün tasarruf de¤erine
göre pasifte karﬂ›l›k ayr›labilir.
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için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lamayaca¤›d›r.Ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesinden anlaﬂ›lmas› gereken alaca¤›n iﬂletmeye gelir
getirmeye yönelik bir iﬂlemden do¤mas› gerekli ve yeterlidir.Ancak bu
iliﬂki do¤rudan ticari kazançla iliﬂkili
olmal›d›r.Yoksa örne¤in hat›r için verilen bir borcun tahsil edilememesi
durumunda bunun ﬂüpheli alacak haline gelmesi kabul edilmemiﬂtir.Yine
karﬂ›l›¤›nda bir gelir veya menfaat
sa¤lamayan kefalatten do¤an borç
içinde karﬂ›l›k ayr›lmas› mümkün de¤ildir. (2). Yine Dan›ﬂtay Dördüncü
daire taraf›ndan verilen karar özetinde
“ ﬁüpheli hale gelen alacak için ancak
has›lat olarak keydedilmesi durumunda karﬂ›l›k ayr›labilece¤i”(3) yönünde
karar vermiﬂtir.
2-Alaca¤›n Zaman›nda Tahsil
Edilememesi
Alaca¤›n zaman›nda tahsil edilememesi hali iki ﬂekilde ortaya ç›kmaktad›r. Birincisi alaca¤›n dava veya icra
safhas›nda olmas› gerekir. ‹kincisi ise
protesto edilmesine veya yaz› ile birden fazla istenilmesine ra¤men ödenmemiﬂ ve takibe de¤meyecek kadar
küçük olmal›d›r.
2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanunu’na
göre alacaklar, Cüz’i ‹cra (icra takibi)
veya Külli ‹cra (iflas yolu ile takip)
yoluyla takip edilmektedir.Vergi
Usul Kanunu’nun 323. maddesinde
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herhangi bir ayr›m yap›lmaks›z›n dava ve icra safhas›nda bulunan alacaklar için karﬂ›l›k ayr›la-bilece¤i hüküm
alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu nedenle mükellefler alacakl›s› bulundu-¤u müﬂterilerin iflas› halinde, alacaklar›n› iflas
masas›na kaydettirmek ﬂar-t›yla, bu
alacaklar›na karﬂ›l›k ay›rabileceklerdir.
Dava ve icra takibine de¤meyecek derecede küçük alacaklar›n neler oldu¤u
konusunda madde metinde genel bir
belirleme yap›lmam›ﬂt›r. Bu ne-denle
her olay kendi içinde de¤erlendirilmelidir. Her bir kiﬂi veya kurum iti-bariyle alaca¤›n takibi için yap›lmas› gereken avukatl›k ücreti, noter ve pos-ta
masraf›, yarg› harc› gibi yap›lacak dava ve takip masraflar› alaca¤›n miktar›ndan fazla olmas› halinde, bu alacaklar›n küçük alacak olarak kabul
edi-lece¤i tabidir. Ancak tek tek küçük olan ayn› nitelikteki alacaklar›n
toplam›-n›n has›lat içinde oransal olarak büyük bir yekun tutmas› durumunda art›k bu alacaklar›n küçük oldu¤undan bahsedilemeyecektirYine
‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›nca
verilen özelgede “ Vergi Usul Kanunu’nun 323/2’nci maddesinde bir alaca¤›n ﬂüpheli say›larak karﬂ›l›k ayr›labilmesinin bir di¤er ﬂart› belirtilmiﬂtir. Bu bende göre karﬂ›l›k ayr›labilmesi için, burada belirtilen iki ﬂart›n
birlikte gerçekleﬂmesi gerekir. Di¤er
bir ifade ile, söz konusu alaca¤›n hem

Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

194 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

yap›lan protestoya veya yaz› ile bir
defadan fazla istenilmesine ra¤men
borçlu taraf›ndan ödenmemiﬂ olmas›
hem de bu alaca¤›n dava ve icra takibine de¤meyecek ölçüde “küçük alacak” olmas› gerekir. Alaca¤›n küçük
alacak olmas›ndan kas›t, dava veya icra için takipçilere verilecek dava veya
icra masraflar›n›n alaca¤›n tutar›ndan
büyük olmas›d›r. Ancak iﬂletmenin
alacaklar› tek tek küçük alacaklardan
oluﬂuyorsa veya bu tür alaca¤›n, toplam alacaklar içerisindeki pay› yüksekse, bunlar›n icra veya dava takibine de¤meyece¤inden söz edilemez.
Di¤er bir ifadeyle, “küçüklük” itibariyle de¤erlemenin, hem tek tek alacaklar itibariyle hem de bu tür alacaklar›n toplam› itibariyle yap›lmas› gerekir.” (4) ﬁeklinde aç›klama yapm›ﬂt›r.
3- Bilanço Esas›na Göre Defter
Tutulmas›
Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesi
hükmünde aç›k bir ﬂekilde bilanço
esas›na göre defter tutulmas›na iliﬂkin
bir hükme yer verememekle birlikte
kanun maddesinde tasarruf de¤erine
göre pasifte karﬂ›l›k ayr›l›r hükmüne
yer vermek suretiyle ﬂüpheli alacak
karﬂ›l›¤› ayr›labilmesi için bilanço
esas›na göre defter tutulmas› gerekti¤i
anlaﬂ›lmaktad›r.ﬁüphe-li alacaklar
için pasifte karﬂ›l›k ayr›lmadan zarar
yaz›lmas› mümkün de¤il-dir. Ayr›lan
karﬂ›l›¤›n hangi alacaklara ait oldu¤u-
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nun kay›tlarda ayr›nt›l› olarak gösterilmesi Vergi Usul Kanunu’nun 323.
maddesinin üçüncü f›kras› hükmü gere¤idir. Dolay›s›yla ayr›nt›s› gösterilmeden toplu olarak ayr›lan karﬂ›l›klar
gider olarak dikkate al›namaz. Bu husus ayr›lan karﬂ›l›¤›n takip edilebilmesi aç›s›ndan önemlidir. Ayr›ca
do¤rudan gider yaz›lmas› alaca¤›n
muhasebe kay›tlar›ndan ç›-kar›lmas›
sonucunu do¤uraca¤›ndan alaca¤›n
kanuni defterlerde ve mali tab-lolarda
yer almamas›na neden olacakt›r. An›lan 323. maddenin son f›kras› hükmü
gere¤i, ﬂüpheli alacaklar›n sonradan
tahsil edilen miktarlar› tahsil edildikleri dönemde kâr yaz›lmak durumundad›r. Bunun takibi ise karﬂ›l›k ayr›lmas› ile sa¤lanacakt›r.
‹ﬂletme hesab› esas›na göre defter tutan mükellefler, ﬂüpheli hale ge-len
alacaklar› için herhangi bir iﬂlem yapmayacaklar ancak, bu alacaklar›n tahsilinin imkâns›zl›¤› kesinleﬂti¤inde
Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesi
uyar›nca “de¤ersiz alacak” olarak
de¤erlendirip, bu alacaklar› (kan›tlay›c› kazai bir hüküm veya kanaat verici vesika olmak kayd›yla) do¤rudan
gider yazacaklard›r.
4- Alaca¤›n Teminatl› Olmamas›
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
323. maddesinde; “teminatl› alacaklar-da bu karﬂ›l›k teminattan geri kalan miktara inhisar eder.” hükmüne
yer veri-lerek, teminatl› alacaklar için
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karﬂ›l›k ay›rmaya imkân tan›nmam›ﬂt›r. Çünkü teminatl› alaca¤›n tahsil
edilememesinden bahsedilemez. Ancak teminat bu alaca¤›n sadece bir
k›sm›n› karﬂ›lamakta ise, alaca¤›n temi-nats›z kalan k›sm› için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›labilir. Bununla beraber k›smi teminat›n oldu¤u durumlarda, alaca¤›n ne kadarl›k k›sm›n›n teminat-s›z oldu¤u tespit edilemiyorsa
bu alacak için k›smi de olsa ﬂüpheli
alacak karﬂ›l›¤› ayr›lamayacakt›r.Nitekim Dan›ﬂtayda de¤erleme gününde
ne kadar›n›n teminatl› ne kadar›n›n teminats›z oldu¤u kesin olarak bilinmezse karﬂ›l›k ay›rman›n mümkün olmad›¤›na karar vermiﬂtir.(5)
Genel olarak;Gayrimenkul ipote¤i,
Menkul rehni, ﬁahsi kefalet, Teminat
mektubu,Haciz tatbiki,bulunmas› durumlar›nda alaca¤›n teminatl› oldu¤u
kabul edilir.
Bu konuya iliﬂkin olarak Dan›ﬂtay
Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca verilen karar›n özetinde “ Teminatl› alacaklar ﬂüpheli alacak vasf›n›
kaybetti¤inden ‹htiyati haciz, Haciz
ve Gayrimenkul ‹pote¤i Alacak ‹çin
teminat sa¤land›¤›ndan karﬂ›l›k ayr›lamayaca¤›..” (6) ﬂeklinde hüküm
vermiﬂtir.
5 - Karﬂ›l›k, Alaca¤›n ﬁüpheli Hale
Geldi¤i Dönemde Ayr›lmal›d›r
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lmas› ihtiyaridir. Yani mükelleflerin ﬂüpheli
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hale gelmiﬂ bulunan alacaklar› için
karﬂ›l›k ay›rmamalar› mümkündür.
ﬁüpheli alacaklar Vergi Usul Kanunu’nun amortismanlar baﬂl›kl› üçüncü
k›sm›n›n “Alacaklarda Amortismanlar” baﬂl›kl› bölümünde düzenlenmiﬂtir. Bu nedenle ﬂüpheli alacak
karﬂ›l›klar›n›n bir tür amortisman
özelli¤i gösterdi¤ini söylemek mümkündür. Bilindi¤i üzere amortisman
ay›rmak da ihtiyaridir ve her y›l›n
amortisman› ancak o y›la ait de¤erlemede dikkate al›nabilir. Bu nedenle
zaman›nda ayr›lmayan bir karﬂ›l›¤›n
daha sonraki bir dönemde ayr›lmas›
söz konusu olamaz.
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤› alaca¤›n ﬂüpheli hale geldi¤i dönemde ayr›labilmesi dönemsellik ilkesinin de bir gere¤idir.Bu durumda, vadesinde ödenmeyen alacak için yukar›daki bölümde anlat›lan kanuni yollara hangi dönemde baﬂvurulmuﬂsa, alacak o dönemde ﬂüpheli hale gelece¤inden,
karﬂ›l›k da söz konusu dönemde ayr›labilecektir.Buna iliﬂkin olarak Dan›ﬂtay Vergi Dava Daireleri Genel
Kurulunca Verilen karar›n özetinde “
..ﬁüpheli hale geldi¤i y›lda karﬂ›l›k
ayr›lmayan alacak için izleyen y›llarda karﬂ›l›k ayr›lamayaca¤›..”(7) ﬂeklinde karar vermiﬂtir. Bu konuya iliﬂkin olarak ‹stanbul Defterdarl›¤›nca
verilen bir özelgede “… Alaca¤›n
ﬂüpheli hale geldi¤i y›lda karﬂ›l›k
ay›rmayan mükellefler daha sonraki
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y›llarda bu haklar›n› kaybedeceklerdir.” (8) ﬁeklinde aç›klama yapm›ﬂlard›r.
6-ﬁüpheli Alacaklar›n
Muhasebeleﬂtirilmesi
ﬁüpheli hale gelen alacaklar, ancak
karﬂ›l›k ay›rmak suretiyle zarara intikal ettirilebilir. ﬁüpheli hale gelen alaca¤›n do¤rudan zarar hesab›na intikal
ettirilmesi mümkün de¤ildir.Bu konuya iliﬂkin olarak Dan›ﬂtay 3. Dairesinin karar özetinde “ ﬁüpheli alaca¤›n
pasifte karﬂ›l›k ay›rmak suretiyle izlenmesi yerine do¤rudan Kar/Zarar
hesab›na kaydedilmesinin alaca¤›n
ﬂüpheli olma vasf›n› ortadan kald›rmayaca¤›ndan söz edilerek karar verilmesinde yasal isabet görülmedi¤i..”
(9) ﬂeklinde karar vererek ﬁüpheli alacak için mutlaka pasifte karﬂ›l›k ay›rmak suretiyle giderleﬂtirilmesi gerekti¤i yönündedir. Çünkü Vergi Usul
Kanunu’nda tahsiline imkan kalmayan alaca¤›n hangi hallerde do¤rudan
zarar hesab›na intikal ettirilece¤i 322.
maddede belirlenmiﬂtir.Karﬂ›l›k ayr›lmak suretiyle dönem kazanc›ndan indirilen ﬂüpheli alacaklar›n iﬂletme bilançolar›nda devaml› surette izlenmesi gerekir. ﬁüpheli hale gelen alaca¤›n
ödenmesi halinde ödenen alaca¤›n dönem kazanc›na eklenmesi ve ilgili hesaplar›n düzeltilmesi zorunludur. Öte
yandan, karﬂ›l›¤›n hangi alaca¤a ait
oldu¤unun muhasebe kay›tlar›ndan
ayr›nt›l› olarak görülmesi gerekir.
Topluca karﬂ›l›k ayr›larak gider yaz›lmas› mümkün de¤ildir. Vergi Usul
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Kanunu’nun 323. maddesinde, ﬂüpheli alacaklar›n sonradan tahsil edilen
miktarlar›n›n, tahsil edildikleri dönemde kâr-zarar hesab›na intikal ettirilecekleri belirtilmiﬂtir.
Tekdüzen Hesap Plan›’nda ﬂüpheli
alacaklar “128 - ﬁüpheli Ticari Alacaklar”, “138 - ﬁüpheli Di¤er Alacaklar” hesaplar›nda izlenir.
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›klar› ise, alaca¤›n ana faaliyet konusuyla ilgili olup
olmad›¤›na ve vadesine göre düzenlenmiﬂ olup;129 ﬁüpheli Ticari Alacaklar Karﬂ›l›¤› (-), 139 ﬁüpheli Di¤er
Alacaklar Karﬂ›l›¤› (-), 229 ﬁüpheli
Alacaklar Karﬂ›l›¤› (-) (Uzun Vadeli)
ve 239 ﬁüpheli Di¤er Alacaklar Karﬂ›l›¤› (-) (Uzun Vadeli) hesaplar›nda
izlenirler.
Karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂ ﬂüpheli alacaklar›n
daha sonra tahsil edilmesi halinde
tahsil edilen bu tutarlar “644 Konusu
Kalmayan Karﬂ›l›klar Hesab›”na
gelir yaz›lacak ve daha önce ayr›lm›ﬂ
olan karﬂ›l›k hesaplar› kapat›lacakt›r.
ﬁüpheli alacaklar Vergi Usul Kanunun 323. maddesinde de belirtildi¤i
üzere de¤erleme gününde tasarruf de¤eri üzerinden karﬂ›l›k ayr›labilir.Yani karﬂ›l›¤›n hesaplanmas›nda kay›tl›
de¤eri ile tasarruf de¤eri aras›ndaki
fark esas al›nacakt›r.Tasarruf de¤eri
Kanunun 264. maddesinde bir iktisadi
k›ymetin de¤erleme gününde sahibi
için arz etti¤i gerçek de¤er olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Örnek;X.A.ﬁ. 10.10.2006 tarihinde
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100.000-YTL alaca¤› tahsil için dava aç›yor. Bu dava sürerken borçlu iﬂletme ile anlaﬂarak alaca¤›n 30.000-YTL lik k›sm›ndan vazgeçerek 70.000-YTL
10.10.2007 tarihinde tahsil ediyor.
- Alacak için dava aç›lmas› halinde ve mükellef alacak için karﬂ›l›k ay›rmaya
karar vermesi halinde yap›lacak kay›t
----------------------------------------10.10.2006---------------------------------------128 ﬁüpheli Ticari Alacaklar

100.000

120 Al›c›lar
100.000
--------------------------------------------- / -------------------------------------------------------------------------------------31.12.2006---------------------------------------654 Karﬂ›l›k Giderleri

100.000

129 ﬁüpheli Ticari Alacaklar Karﬂ›l›¤› 100.000
--------------------------------------------- / -------------------------------------------------------------------------------------31.12.2006---------------------------------------690 Dönem Kar› veya Zarar›

100.000

654 Karﬂ›l›k Giderleri

100.000

--------------------------------------------- / ---------------------------------------------Ertesi Y›l sulh yoluyla tahsil edilen tutardan sonra yap›lacak kay›t
----------------------------------------10.10.2007---------------------------------------100 Kasa
70.000
129 ﬁüpheli Ticari Alacaklar Karﬂ›l›¤› 100.000
128 ﬁüpheli Ticari Alacaklar

100.000

644 Konusu Kalmayan Karﬂ›l›klar

70.000

--------------------------------------------- / ----------------------------------------------Alaca¤›n Belirli Bir k›sm› ‹çin Karﬂ›l›k Ayr›lmas› Halinde Yap›lacak ‹ﬂlemler
Örnek; X.A.ﬁ. 10.10.2006 tarihinde 100.000-YTL alaca¤› tahsil için dava aç›yor. 31.12.2006 tarihinde ﬂüpheli alaca¤›n % 60 için karﬂ›l›k ay›r›yor. Bu dava sürerken borçlu iﬂletme ile anlaﬂarak alaca¤›n 70.000-YTL lik k›sm›ndan
vazgeçerek 30.000-YTL 10.10.2007 tarihinde tahsil ediyor.Bu kayda iliﬂkin
iﬂlemler aﬂa¤›daki gibidir.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

198 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

----------------------------------------10.10.2006---------------------------------------128 ﬁüpheli Ticari Alacaklar

100.000

120 Al›c›lar

100.000

--------------------------------------------- / -------------------------------------------------------------------------------------31.12.2006---------------------------------------654 Karﬂ›l›k Giderleri

60.000

129 ﬁüpheli Ticari Alacaklar Karﬂ›l›¤› 60.000
--------------------------------------------- / -------------------------------------------------------------------------------------31.12.2006---------------------------------------690 Dönem Kar› veya Zarar›

60.000

654 Karﬂ›l›k Giderleri

60.000

--------------------------------------------- / ---------------------------------------------Ertesi Y›l sulh yoluyla tahsil edilen 30.000-YTL tutardan sonra yap›lacak kay›t
----------------------------------------10.10.2007---------------------------------------100 Kasa

30.000

129 ﬁüpheli Ticari Alacaklar

60.000

681 Önceki Dönem Gider ve Zararlar› 10.000
128 ﬁüpheli Ticari Alacaklar

100.000

--------------------------------------------- / ---------------------------------------------III-ﬁÜPHEL‹ ALACA⁄A ‹L‹ﬁK‹N ÖZELL‹KL‹ HUSUSLAR
Yukarda aç›klanan yasal mevzuat çerçevesinde aﬂa¤›da belirtilen özellikli konularda ﬂüpheli alacaklara iliﬂkin uygulamalar› aç›klamaya çal›ﬂaca¤›z.
1- Kamu Alacaklar›n›n ﬁüpheli Alacak Durumu
Kamu idare ve müesseselerinden olan alacaklar için karﬂ›l›k ayr›l›p ayr›lamayaca¤› konusunda farkl› görüﬂler vard›r. Bununla birlikte söz konusu alacaklar
için karﬂ›l›k ay-r›lamayaca¤› yönündeki görüﬂler daha a¤›rl›kl›d›r
“Kanaatimize göre, bu tür alacaklar›n her halükârda tahsil edilecektir düﬂüncesi ile karﬂ›l›k ayr›lmamas› (dolay›s›yla giderleﬂtirilmemesi) gerekti¤inin kabulü, mükellefi tasarruf etmedi¤i bir alacak için vergi ödemek durumuyla karﬂ›
karﬂ›ya b›rakmak ve kendisini özel teﬂebbüsten alacakl› olanlara nazaran farkl› mu-ameleye tabi tutmak olur. Kald› ki, hukuk düzeninde özel teﬂebbüs-kamu

Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 199
‹SMMMO Yay›n Organ›

ida-resi ticari iliﬂkisi ile özel teﬂebbüs-özel teﬂebbüs ticari iliﬂkisi aras›nda bir farkl›laﬂt›r›lmaya gidilmemiﬂ
ayn› hukuk kurallar›na tabi tutulmuﬂtur. Bu ne-denle kamu idarelerinden
alacakl› olanlar›nda bu alacaklar› için
özel teﬂeb-büsten vaki olan alacaklarda oldu¤u gibi karﬂ›l›k ay›rabilmeleri
gerekmekte-dir.” (10) Ayr›ca bu konuda ‹stanbul Defterdarl›¤›nca verilen
bir özelgede ilgili ﬂirket faktoring
hizmeti iﬂi ile iﬂtigal etti¤ini,…………………………’den olan
alaca¤›yla ile ilgili olarak …….3.‹cra
Müdürlü¤ünde …/03/2004 tarih ve
………….say›l› Takip Dosyas› ile kanuni takibata geçildi¤i ve bu alacak
için karﬂ›l›k ayr›ld›¤›, ancak ilgili ﬂirketin Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu
taraf›ndan devral›nmas› nedeniyle
alaca¤›n›n tahsil edilebilmesinin
mümkün olabilece¤i düﬂüncesiyle
2004 hesap dönemi sonunda, dönem
içerisinde ayr›lm›ﬂ olan söz konusu
ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤›n› geri çekti¤ini, gider yazmad›¤›n› ve kurumlar
vergisi beyannamesini buna göre verdi¤i; ancak TMSF taraf›ndan ilgili ﬂirketin malvarl›¤›na ve banka hesaplar›na haciz/tedbir konuldu¤unun bildirilmesi üzerine alaca¤›n›z› tahsil imkan›n›n daha da güçleﬂti¤inin anlaﬂ›ld›¤›
belirtilerek, söz konusu alaca¤› için
bu y›l karﬂ›l›k ay›rma hususu hakk›nda görüﬂ istemiﬂtir. Verilen özelgede
ise “Bu itibarla ihtiyari bir hak olarak

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

tan›nan ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›rma iﬂleminin ilgili dönemde yap›lmamas› durumunda, di¤er dönemlerde
geçmiﬂe yönelik olarak ﬂüpheli alacak
karﬂ›l›¤› ayr›lmas›na imkan bulunmamaktad›r.” (11) ﬁeklinde görüﬂ bildirerek Kamu kurumundan olan alacak
içinde ﬂartlar› taﬂ›mas› halinde ﬂüpheli alacak ayr›labilece¤i ﬂeklinde yorumlayabiliriz. Ancak bu konuya iliﬂkin olarak kamu kurumundan olan
alacak içinde ﬂüpheli alacak ﬂartlar›n›
taﬂ›mas› gerekir.
2- Konkordato Talep Edilen
Alacaklar›n Durumu
Konkordato ,alacakl›lar›n borçlar›n›n
bir k›sm›ndan vazgeçtikleri,borçlular›n alacakl›lar›n üçte ikisi tarf›ndan
verilen ve bu vazgeçmeyi kabul etmeyen alacakal›lar›da ba¤layan bir anlaﬂmad›r.Bazen alaca¤›n bir k›sm›ndan vazgeçme yerine zaman içinde
borçlu borcunu ödeyebilecekse kendisine vade tan›n›r. Konkordatoda alacaktan vazgeçilmeyen k›sm› için ﬂüpheli alacak ayr›lmaz. Konkordato alaca¤›n tahsili için baﬂvurulan bir dava
veya icra yolu de¤ildir.Konkordato
talebi borçludan gelir. Bu nedenle kanun maddesinde belirtilen ﬂartlar gerçekleﬂmez. Konkordato sonucunda
vazgeçilen alacaklar için 322. madde
kapsam›nda de¤ersiz alacaklara iliﬂkin hükümler uygulan›r.
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3- Verilen Avanslar›n Durumu
Avans bir mal yada hizmet almak için
mal veya hizmeti almadan önce bu
mal veya hizmet bedeline mahsuben
yap›lan ödemelerdir.Verilen avanslar
ticari ve zirai kazanc›n elde edilmesi
ile ilgili olmal›d›r.Aksi takdirde avans
olarak de¤il cari hesaba kaydedilir.Mal veya hizmet al›m› gerçekleﬂmemesi nedeniyle geri al›nmas› gereken bu avanslar›n tahsil edilememsi
durumunda ﬂüpheli alacak koﬂullar›n›n oluﬂmas› halinde karﬂ›l›k ayr›labilir. Çünkü avans ticari kazanc›n elde
edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili
olarak verilmiﬂtir.
4- Tahsil Edilemeyen KDV nin Durumu
Tahsil edilemeye katma de¤er vergisine karﬂ›l›k ayr›l›p ayr›lamayaca¤› konusundaki tart›ﬂma, Maliye Bakanl›¤›’nca yay›mlanan 334 S›ra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i
(12) ile sona erdirilmiﬂ ve tahsil edilemeyen katma de¤er vergisi için ﬂüpheli ticari alacaklar karﬂ›l›¤› ayr›labilece¤i yönünde aç›klama yap›lm›ﬂt›r.
Tebli¤in V. bölümünde konuyla ilgili
yap›lan aç›klama aynen ﬂöyledir.
“Bakanl›¤›m›za yans›yan olaylardan, kredili mal veya hizmet sat›ﬂlar› üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinin tahsilinin ﬂüpheli hale geldi¤i durumda karﬂ›l›k ayr›l›p
ayr›lamayaca¤› hususunda tereddüde düﬂüldü¤ü görülmüﬂtür.
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Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde bir alaca¤›n ﬂüpheli alacak
olarak de¤erlendirilmesinde aran›lan ﬂartlar gösterilmiﬂtir.
Katma de¤er vergisi, ekonomik faaliyetlerin do¤al bir sonucu olarak
ortaya ç›kan ve iﬂletmenin al›ﬂlar›
s›ras›nda ödedi¤i, iﬂletme alacaklar›n›n bir unsurunu teﬂkil eden ve
do¤rudan do¤ruya mal (veya hizmet) tesliminden (veya ifas›ndan)
kaynaklanan bir alacakt›r.
Bu itibarla, katma de¤er vergisinden kaynaklanan alacak için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›labilmesi; yukar›daki madde hükmünde yer
alan ﬂartlar›n mevcut olmas›, alaca¤›n ilgili dönemin kay›tlar›na girmesi ve katma de¤er vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi halinde
mümkün olacakt›r.”
Sonuç olarak, tahsil edilemeyen katma de¤er vergisinden kaynaklanan
alacak için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›labilmesi; 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 323. madde hükmünde belirtilen ﬂartlar›n mevcut olmas› durumunda mümkün olacakt›r.
5- Aciz Vesikas›na Ba¤lanan Alacaklar
Alaca¤›n›n tamam›n› alamayan alacakl›ya ‹cra ‹flas Kanunu’nun 143.
maddesi uyar›nca verilen aciz vesikas›; borçlunun ödeme gücünün olmad›¤›n› gösteren bir belgedir. Ancak aciz
vesikas›, alaca¤›n tahsilinin imkans›z
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hale geldi¤ini göstermez. Borçlunun
durumu düzeldi¤inde, alacak ödenecektir. Bu nedenle borçlu hakk›nda
yap›lan takibat›n aciz vesikas›na ba¤lanm›ﬂ olmas›, alaca¤›n de¤ersiz alacak oldu¤unu göstermez. Alaca¤›n
tahsilinin tamamen ortadan kalkt›¤›na
delil teﬂkil etmeyen aciz belgesine dayal› alacaklar için de yasada mevcut
di¤er koﬂullar›n gerçekleﬂmesi halinde, karﬂ›l›k ayr›lmas› mümkündür.
‹cra ve ‹flas Kanunu’nun 143 ve 251.
maddeleri uyar›nca gere¤i verilen
aciz vesikas› borç-lu lehine zamanaﬂ›m› süresinin iﬂlemesi-ni durdurur. Bu
vesika, borcun ikrar›n› tazammum
eden bir belgedir. Alacakl› aciz vesikas› ile alaca¤›n tahsili için bir sene
içinde müracaat ederse yeniden ödeme emri tebli¤ine lüzum yoktur. Aciz
vesikas› borçlunun borcunu ödeyecek
mal›n›n olmad›¤›n› veya tespit edilemedi¤ini, di¤er bir ifade ile ödeme
gücünün olmad›¤›n› gösterir.
Aciz vesikas› alacakl›ya ileride alaca¤›n› tahsil etme imkan› verir. Vergi
idaresi, aciz vesikas›na ba¤lanan alaca¤› “de¤ersiz alacak” olarak kabul
etmemektedir. Çünkü borçlunun daha
sonra ortaya ç›kan varl›klar› veya
edindi¤i mallar›n takibi ile alacakl›
alaca¤›n› tahsil edebilir. (13) Bu konuya iliﬂkin olarak ‹satnbul Defterdarl›¤›nca ›n verilen özelgede “… Buna
göre alacakl›ya icra dairesi tarf›ndan
verilen aciz vesikas›na konu alacak
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de¤ersiz alacak hükmünde olmay›p,
bu alaca¤›n takipli alacak olmas› nedeniyle ﬂüpheli alacak olarak kabulü
ve bu alacak için pasifte karﬂ›l›k ayr›lmas› di¤er ﬂartlar›nda bulunmas›na
ba¤l›d›r…” (14) ﬂeklinde aç›klama yapm›ﬂt›r.
Aciz vesikas›, alacakl›ya borçluyu devaml› takip etme imkan› verdi¤inden
de¤ersiz alacak olarak kabul edilmemekle birlikte alaca¤›n tahsili aç›s›ndan ﬂüpheli hale geldi¤ini gösterir.
Dan›ﬂtay Üçüncü Dairesi’nin bir Karar› da aciz vesikas›na ba¤l› alacak
do¤rudan kar zarar hesab›na intikal
ettirilemeyece¤i, öncelikle bu alacaklar›n karﬂ›l›k ay›rma suretiyle itfa iﬂlemine tabi tutulmas› gerekti¤i ﬂeklindedir (15).
6- Temlik Edilen Alacaklar›n Durumu;
Alaca¤›n temlik edilmesi halinde hukuken alacak üzerindeki haklar›n›
kaybetti¤i için alaca¤›n temlik edildi¤i tarih itibariyle tahsil edilmiﬂ say›l›rlar.Bu nedenle ilgili iﬂletme ile iliﬂkisi kalmayan alacak için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lamaz.Temlik Al›nan
alacaklar için ise art›k alacak iﬂletme
bünyesine geçti¤i için ﬂüpheli alacak
koﬂullar›n› taﬂ›mas› ﬂart›yla ﬂüpheli
alacak karﬂ›l›¤› ayr›labilir.
IV- SONUÇ
Yaz›m›zda ﬁüpheli Alacaklara ‹liﬂkin
olarak gerek yarg› kararlar› gerekse
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Maliye Bakanl›¤› görüﬂlerini aç›klamaya çal›ﬂt›k. Bu nedenle mükellefler
yukarda yap›lan aç›klamalar do¤rultusunda 213 say›l› Vergi Usul Kanunumuzun 323. maddesinin ﬁüpheli alacaklara iliﬂkin uygulamalarda bu konulara dikkat ederek iﬂlemlerini yapmalar›n› tavsiye ederiz.
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VAZGEÇ‹LEN ALACAKLAR VE BU
ALACAKLARIN MUHASEBELEﬁT‹R‹LMES‹
Özgür ÖZKAN*

I- G‹R‹ﬁ

93 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde gelir; “bir gerçek kiﬂinin bir takvim y›l› içinde elde etti¤i kazanç ve iratlar›n safi tutar›d›r.” ﬂeklinde tan›mland›ktan sonra an›lan Kanun’un 2. maddesinde gelir
unsurlar›, 7 bent halinde say›lm›ﬂt›r. Bu gelir unsurlar›ndan bir tanesi de ticari
kazançt›r. Ticari kazanç ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde “Her
türlü ticari ve s›nai faaliyetlerden do¤an kazançlar ticari kazançt›r.” ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂ olup, ticari kazanc›n tespitinde tahakkuk esas›n›n geçerli oldu¤u belirtilmiﬂtir. Tahakkuk esas›n›n bir sonucu olarak mükellefler vadeli (kredili) olarak satt›klar› mal veya hizmetlerin bedelini yasal defterlerine has›lat olarak kaydetmek suretiyle vergi matrahlar›na dahil etmek zorundad›rlar. Has›lat yaz›lan bu alacaklar›n tahsili daha sonra çeﬂitli nedenlerle imkans›z hale gelebilmektedir. ‹ﬂte bu durumdaki alacaklar›n
vergi matrah›ndan düﬂülmesine imkan vermek amac›yla vergi sistemimizde ﬂüpheli alacak, de¤ersiz alacak ve vazgeçilen alacaklar için özel birtak›m düzenlemeler getirilmiﬂtir.

1

Yaz›m›z›n izleyen bölümlerinde; Vergi Usul Kanunu’nun 324. maddesi hükümleri uyar›nca vazgeçilen alacaklara iliﬂkin usul ve esaslar muhasebe kay›tlar› ile birlikte ayr›nt›l› olarak aç›klanacakt›r.
II- T‹CAR‹ KAZANÇLARIN ELDE ED‹LMES‹ VE TAHAKKUK ESASI
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. Ticari
kazançlar›n tespitinde 2 temel ilke söz konusudur. Bunlardan birincisi tahakkuk esas›, ikincisi ise dönemsellik esas›d›r. Tahakkuk esas›na göre, kazanc›n
* Vergi Denetmeni, Eski Banka Müfettiﬂi
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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 [1]. Burada tahakkuktan kas›t
has›lat veya giderin mahiyet ve tutar
olarak kesinleﬂmesidir. 213 say›l›
Vergi Usul Kanunu’nda gelir ve giderler aç›s›ndan tahakkuk esas›ndan
kaynaklanan sapmalar› önlemek amac›yla; “Amortismanlar” baﬂl›kl›
üçüncü k›sm›n›n “Alacaklarda ve
Sermayede Amortisman” baﬂl›kl›
ikinci bölümünde, iﬂletmelerin vadesinde tahsil edemedikleri alacaklar ile
zamanla de¤ersiz hale gelen ya da
tahsilinden vazgeçilen alacaklar ile ilgili olarak yap›lmas› gereken iﬂlemler
hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Söz konusu
madde hükümlerinin amac›, ticari kazançlarda tahakkuk esas›ndan kaynaklanan sak›ncalar› gidermek, iﬂletmelerin finansman s›k›nt›s›yla karﬂ›laﬂmalar›n› önlemektir. Bu yaz›m›zda
VUK’nun 324. maddesi hükümlerine
göre vazgeçilen alacaklar ile ilgili
özellikli durumlara de¤inilmiﬂtir.
III- VAZGEÇ‹LEN ALACAK
UYGULAMASI
A- YASAL DÜZENLEME
Vazgeçilen alacaklara iliﬂkin yasal
düzenleme, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 324. maddesinde hüküm alKas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

t›na al›nm›ﬂ olup, an›lan madde metni
aﬂa¤›daki ﬂekildedir.
Madde-324: “Konkordato veya
sulh yoluyla al›nmas›ndan vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karﬂ›l›k hesab›na al›n›r. Bu hesab›n muhteviyat› alacaktan vazgeçildi¤i y›l›n sonundan baﬂlayarak üç y›l içinde zararla itfa
edilmedi¤i takdirde kâr hesab›na
naklonulur.”
B- VAZGEÇ‹LEN ALACAK
UYGULAMASININ VERG‹
S‹STEM‹M‹ZDE YER ALMASININ
NEDENLER‹
Vazgeçilen alacak müessesesinin vergi sistemimizde bulunmas›n›n nedeni
ticari kazançta tahakkuk esas›n›n geçerli olmas›d›r. Zira, ticari kazanç aç›s›ndan bir gelirin tahakkuk etmesi, elde etme için yeterlidir. Ancak tahsil
imkan› sonradan ortadan kalkan bir
gelir veya has›lat unsuru tahsil edilemedi¤i halde sat›ﬂ iﬂleminin gerçekleﬂmesi ile birlikte has›lat kayd› yap›lmaktad›r. Oysa tahsil imkan› kalmayan alaca¤›n ekonomik ve hukuki tasarrufundan söz edilemez. Alacakl›
için tahsil edilemeyen her alacak bir
zarar niteli¤i taﬂ›makta ve aktifin
azalmas›na neden olabilmektedir. ‹ﬂte
bu sak›ncalar› gidermek için Vergi
Usul Kanunumuz, konkordato veya
sulh yoluyla al›nmas›ndan vazgeçilen
alacaklar için, iﬂletme aç›s›ndan daha
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önce has›lat kay›tlar›na intikal ettirilen tutarlar›n sonradan tahsilinin imkans›zlaﬂmas› durumunda, alacakl›
aç›s›ndan gider unsuru olarak dikkate
al›nmas›na imkan sa¤lam›ﬂt›r. Borçlu
yönünden ise, gerçekte pasifte bir
azalma olmuﬂ ve öz sermaye artm›ﬂt›r.
Bu nedenle vazgeçilen alacak borçlu
yönünden kâr mahiyetindedir. Ancak
vergi kanunlar›m›zla zor durumda
olan borçlu bünyesinde oluﬂan bu kâr›n, alacaktan vazgeçildi¤i y›lda de¤il,
daha ileriki y›llarda vergilendirilmesini öngörmüﬂtür.
C- B‹R ALACA⁄IN VAZGEÇ‹LEN
ALACAK OLARAK KABUL
ED‹LMES‹N‹N KOﬁULLARI
Bir alaca¤›n vazgeçilen alacak olarak
nitelendirilebilmesi için konkordato
ya da sulh yoluyla al›nmas›ndan vazgeçilmiﬂ olmas› gerekmektedir. Vazgeçilen alacaklar› de¤ersiz alacaklardan ay›ran nokta da budur. Alaca¤›n
de¤ersiz hale geldi¤ini kabul etmek
için kazai bir hükme veya kanaat getirici bir belgeye ihtiyaç varken vazgeçilen alacaklar için Yasa’da, alacakl›n›n r›zas›yla alaca¤›ndan vazgeçti¤ini
gösteren konkordato ve sulh yoluna
yer verilmiﬂtir [2].
Bir alaca¤›n vazgeçilen alacak olarak
de¤erlendirilebilmesi için alaca¤›n;
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1- Konkordato Yoluyla Al›nmas›ndan
Vazgeçilmelidir
Konkordato, ödeme kabiliyeti azalan
bir borçlunun alacakl›lar› ile anlaﬂmak suretiyle borcundan k›smen kurtulmas›d›r. Tabiat›yla konkordatonun
hüküm ifade edebilmesi için alacakl›n›n borçlunun haz›rlad›¤› teklifi kabul
etmesi gerekir [3]. Konkordato zaman
veya miktar yönünden yap›labilir.
Alacakl›lar›n alacaklar›n›n belirli bir
k›sm›ndan vazgeçmeleri ﬂeklinde
olursa miktar konkordatosu söz konusudur. Her iki hal ve takdirde de konkordato anlaﬂmas›n›n geçerli olabilmesi için alacakl›lar›n üçte ikisine isabet eden k›s›m taraf›ndan imzalanm›ﬂ
olmas› gerekmektedir. Alacakl›lar ile
borçlular aras›nda konkordato anlaﬂmas›n›n imzalanmas› durumunda alacakl›lar, vazgeçmiﬂ olduklar› alacak
miktar› kadar karﬂ›l›k gideri yazabileceklerdir.
Miktar konkordatosu sonucu tahsilinden vazgeçilen alacak k›sm› alacakl›lar için “de¤ersiz alacak” mahiyetindedir. Alaca¤›n bu k›sm› mukayyet
de¤eriyle zarar olarak sonuç hesaplar›na intikal ettirilir. Söz konusu alacak
daha önce icra veya iflas safhas›na intikal etmiﬂ ve bu nedenle de VUK’un
323. madde hükümlerine göre karﬂ›l›k
ayr›lm›ﬂsa, konkordatonun kesinleﬂmesi üzerine karﬂ›l›k hesaplar› iptal
edilerek, alacak do¤rudan zarar olarak
kaydedilmelidir.
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Her konkordatoda, alacakl›lar›n mutlaka alacaklar›n›n belirli bir k›sm›ndan feragat etmeleri gerekmez. Bazen, borçluya vade de tan›nabilir. Bu
tür konkordatolar genellikle zaman
konkordatosu ya da vade konkordatosu olarak tabir edilmektedir. Zaman
konkordatolar› ticaret mahkemesinden tasdik edilip kesinleﬂince, borçlu
belirlenen vadede (veya borç takside
ba¤lanm›ﬂ ise vadelerde) borçlar›n›
tam olarak ödemekle mükelleftir [4].
Bu durumda alaca¤›n konkordato sonucu tahsil edilen k›sm› normal bir
alacak gibi iﬂleme tabi tutulacakt›r.
Bu alaca¤›n herhangi bir ﬂekilde karﬂ›l›k hesaplar›na intikal ettirilmesi veya do¤rudan zarar olarak kaydedilmesi söz konusu de¤ildir. Bu alaca¤a
iliﬂkin olarak daha önce bir icra veya
iflas takibine baﬂlanm›ﬂ ve bu nedenle
alaca¤a iliﬂkin bir karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂ
olabilir. Konkordatonun kesinleﬂmesiyle birlikte söz konusu karﬂ›l›¤›n iptal edilerek, gelir olarak kaydedilmesi
gerekmektedir.
Miktar konkordatosu sonucu, alacakl›lar alacaklar›n›n bir k›sm›n›n tahsilinden vazgeçmekte, borçluda tahsilinden vazgeçilen alacak k›s›mlar› kadar borç ödeme yükümlülü¤ünden
kurtulmaktad›r. Alacakl›larca tahsilinden vazgeçilen alaca¤›n bu k›sm›
borçlunun defterlerinde özel bir karﬂ›l›k hesab›na al›nacak ve bu hesab›n
muhteviyat› alacaktan vazgeçildi¤i y›l›n sonundan baﬂlayarak üç y›l içinde
Kas›m - Aral›k
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zararla itfa olunmad›¤› taktirde kâr
hesab›na nakledilecektir. Buna göre,
borçlu alacakl›larca tahsilinden vazgeçilen alacak k›s›mlar›n› bu maddeye göre iﬂleme tabi tutulacakt›r.
2- Sulh Yoluyla Al›nmas›ndan
Vazgeçilmelidir
Alacakl›lar imkans›zl›k hallerinde
borçlunun borcunu ödemesi hususunda talep hakk›ndan vazgeçebilmektedirler. Vazgeçme “imkans›zl›k” koﬂuluna ba¤lanm›ﬂt›r. ‹mkans›zl›k borçlunun borç ödeme gücünü k›smen ya
da tamamen kaybetmesidir [5]. Bir
alaca¤›n vazgeçilen alacak olarak de¤erlendirilebilmesi için taraflar›n (alacakl› ve borçlu) imkans›zl›k nedeniyle aralar›ndaki borç iliﬂkisini sulh yoluyla sonland›rmalar› gerekmektedir.
IV- VAZGEÇ‹LEN ALACAK
UYGULAMASI ‹LE ‹LG‹L‹
TARTIﬁMALI HUSUSLAR
A- BORÇLU AÇISINDAN 3 YILLIK
BEKLEME SÜRES‹N‹N TAY‹N‹
‹LE ‹LG‹L‹ TARTIﬁMALAR
Vazgeçilen alacaklar›n, borçlu yönünden kâra al›nmas› bak›m›ndan, bekleme süresi, normal olarak üç y›l olmakla beraber, daha önce iﬂin terki,
ölüm ve kurumlarda devir halinde
terk, ölüm veya devir tarihinde kâra
geçirilir [6].
Vazgeçilen alacaklarda da de¤ersiz
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alacaklara iliﬂkin esaslar›n geçerli olmas› gerekmektedir. Örne¤in; vazgeçilen alaca¤›n zarar kaydedilece¤i dönemin tespitinde, alacaktan vazgeçildi¤i di¤er bir deyimle alaca¤›n de¤ersiz hale geldi¤i konkordato veya sulh
anlaﬂmas›na var›lan dönem dikkate
al›nmal›d›r. Bu dönemde vazgeçilen
alacak için borçlu, bilançonun pasifinde karﬂ›l›k ay›rmal› ve bu y›l›n sonundan itibaren bu karﬂ›l›k, üç y›l
içinde zararla itfa edilmedi¤i takdirde
üçüncü y›l›n kâr›na ilave edilmeli dolay›s›yla vergi matrah›na dahil edilmelidir [7].
Özellikli durumlar d›ﬂ›nda üç y›ll›k
bekleme süresinin baﬂlang›c› hususunda uygulamada görüﬂ birli¤i bulunmamakla birlikte son y›llarda idare
aç›s›ndan uygulama ve muktezalarda
üç y›ll›k süre ile ilgili olarak alacaktan
vazgeçildi¤i y›l›n sonundan baﬂlayarak aktifte geçirilen 3. y›l›n sonu esas
al›nmaktad›r [8].
B- SULH YOLUYLA ALINMASINDAN
VAZGEÇ‹LEN ALACAKLARIN
BELGELER‹ND‹R‹LMES‹ ‹LE
‹LG‹L‹ TARTIﬁMALAR
Aslen özel bir kanuni düzenlemeye
dayanan konkordato halinin tevsik
edilmesinde bir zorluk bulunmamaktad›r. Ancak ayn› durum vazgeçilen
alacaklar aç›s›ndan düzenlenen ikinci
hal olan sulh yoluyla vazgeçilen alacaklar için geçerli de¤ildir [9]. AlaHakemsiz Yaz›lar
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cakl›lar imkans›zl›k hallerinde borçlunun borcunu ödemesi hususunda talep
hakk›ndan vazgeçebilmektedirler.
Vazgeçme olay› için “imkans›zl›k”
koﬂulunun gerçekleﬂmesi gerekir. ‹mkans›zl›k borçlunun borç ödeme gücünü k›smen ya da tamamen kaybetmesidir. Ancak, imkans›zl›k yasal
olarak yarg› organ›na karﬂ› kan›tlanmas› gereken bir koﬂuldur.
Sulh yolu için gerekli bir hukuki prosedür olup olmad›¤› veya sulh anlaﬂmas›n›n ﬂekle tabi olup olmad›¤› konusunda kanunda bir aç›kl›k yoktur.
Ancak imkans›zl›k durumunun yasal
olarak kan›tlanmas› mümkündür. Bu
tür durumlarda vergi idaresinin konuya bak›ﬂ tarz› önem kazanmaktad›r.
4503 say›l› Kanunla Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 24. maddeye
iliﬂkin olarak yay›mlanan 284 S›ra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile sulh anlaﬂmas›n›n notere tasdik
ettirilmesi veya noter huzurunda düzenlenmesi zorunlulu¤u getirilmiﬂtir
[10]. Söz konusu uygulama, 17.08.1999
ve 12.11.1999 tarihlerinde deprem felaketine maruz kalan yörelerde, gelir
veya kurumlar vergisi mükellefiyet
kayd› bulunan alacakl› ve borçlular›n
her türlü muvazaadan ari olarak sulh
olmalar› için getirilmiﬂ bir düzenlemedir.
Sulh yoluyla vazgeçilen alacaklar›n
belgelendirilmesine iliﬂkin olarak Hesap Uzmanlar› Kurulu Dan›ﬂma Komisyonu’nun karar› aﬂa¤›daki gibidir [11]:
Kas›m - Aral›k
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“…kanun koyucu sulhün ne oldu¤unu aç›klamam›ﬂt›r. Hususi hukukta sulh müessesesi düzenlenmemiﬂtir. Borçlar Kanunu’nun 12.
maddesinde yer alan akitlerin tadili, ibra ve tenzili de kapsamakla beraber ibran›n da ne ﬂekilde yap›laca¤› belirtilmemiﬂ, herhangi bir ﬂekil ﬂart› aranmaks›z›n akit yaz›l› ﬂekilde yap›lm›ﬂsa, ibran›n da ayn› ﬂekilde yap›laca¤› hükmü genel bir
kaide olarak öngörülmüﬂtür…”
Kanaatimizce, sulh yoluyla vazgeçilen bir alaca¤›n de¤ersiz alacak olarak
zarar yaz›labilmesi için olay›n incelenmesi ve muvazal› bir durumun
olup olmad›¤›n›n tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü borçlu ve alacakl› taraflar aralar›nda yapacaklar› anlaﬂma ile ödemeleri gereken vergiden
kaç›nma yoluna baﬂvurabilirler. Bu
nedenle incelemelerde, 213 say›l›
VUK’un, “Vergi Kanunlar›n›n Uygulanmas› ve ‹spat” baﬂl›kl› 3. maddesinin B bendinde hükmünü bulan
vergilendirmede vergiyi do¤uran olay
ve bu olaya iliﬂkin muamelelerin gerçek mahiyetinin her bir konu için ayr›
ayr› tespit edilmesi gerekmektedir.
Konu ile ilgili tart›ﬂmalar›n giderilmesi ve muvazal› iﬂlemlere mahal verilmemesi aç›s›ndan olay›n gerçek mahiyetinin tespit edilmesi amac›yla
sulh anlaﬂmas›n›n noterce onaylanmas› ve olay›n gerçek mahiyetinin inceleme elemanlar›nca tespit edilmesi su-
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retiyle konu hakk›ndaki belirsizliklerin giderilmesi mümkündür.
V- VAZGEÇ‹LEN ALACAK
UYGULAMASINA ‹L‹ﬁK‹N
ÖRNEKLER VE MUHASEBE
KAYITLARI
Vazgeçilen alacaklar›n muhasebe kay›tlar› borçlu ve alacakl› aç›s›ndan
farkl›l›k göstermektedir.
A- ALACAKLI AÇISINDAN
YAPILMASI GEREKEN
MUHASEBE KAYITLARI
Vazgeçilen alacaklar, alacakl›lar aç›s›ndan bu duruma geldikleri tarihte tasarruf de¤erlerini kaybederler ve mukayyet de¤erleri üzerinden zarar yaz›larak yok edilirler. Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre bu tür zararlar
689 Di¤er Ola¤and›ﬂ› Gider ve Zararlar (-) hesab›nda izlenir. ‹ﬂletme hesab› esas›na göre defter tutan yükümlülerin yukar›daki hükümler kapsam›na
giren vazgeçilen alacaklar›n›, gider
yazmak suretiyle yok etmeleri gerekmektedir.
Örnek: (A) iﬂletmesi, müﬂterisi olan
Bay (B)’den olan 10.000 YTL’lik senetli alaca¤›n›n 3.000 YTL’lik k›sm›n› talep etmekten 01.12.2007 tarihinde vazgeçmiﬂtir. (A) iﬂletmesinin yapaca¤› muhasebe kay›tlar› aﬂa¤›daki
gibidir.
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–––––––––––––––––01/12/2007–––––––––––––––
Borç
689 D‹⁄ER OLA⁄ANDIﬁI G‹DER VE ZARARLAR

Alacak

3.000

121 ALACAK SENETLER‹

3.000

121.02 BAY (B)
Vazgeçilen senetli alaca¤a iliﬂkin zarar kayd›
–––––––––––––––––/––––––––––––––––––––––––
Alacak senetsiz olursa yap›lacak muhasebe kayd› aﬂa¤›daki gibidir.
–––––––––––––––––01/12/2007––––––––––––––––
Borç
689 D‹⁄ER OLA⁄ANDIﬁI G‹DER VE ZARARLAR

Alacak

3.000

120 ALICILAR

3.000

120.02 BAY (B)
Vazgeçilen senetsiz alaca¤a iliﬂkin zarar kayd›
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––––
Dönem sonunda yap›lacak muhasebe kayd› aﬂa¤›daki gibidir (Her iki durum
için de dönem sonunda aﬂa¤›daki muhasebe kayd› yap›lacakt›r.).
–––––––––––––––––31/12/2007–––––––––––––––––
690 DÖNEM KÂR/ZARAR HESABI
689 D‹⁄ER OLA⁄ANDIﬁI G‹D.VE ZAR.
Dönem sonu kâr/zarar hesab›na devir kayd›

Borç

Alacak

3.000
3.000

–––––––––––––––––/––––––––––––––––––––––––––
B- BORÇLU AÇISINDAN YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE
KAYITLARI
Konkordato veya sulh yoluyla al›nmas›ndan vazgeçilen alacaklar, borçlu aç›s›ndan kâr hükmündedir. Vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterinde özel bir
karﬂ›l›k hesab›na al›n›r. Karﬂ›l›k hesab›na al›nan tutar, üç y›l içinde zararla itfa
edilmedi¤i taktirde takip eden y›l kâra aktar›l›r.
Örnek: Bay (B), mal tedarik etti¤i (A) iﬂletmesine olan 10.000 YTL’lik senetli alaca¤›n›n 3.000 YTL’lik k›sm›n› ödemekten 01.12.2007 tarihinde sulh yoluyla kurtulmuﬂtur. Bay (B)’nin yapaca¤› muhasebe kay›tlar› aﬂa¤›daki gibidir
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(Yukar›daki örnek borçlu için yeniden düzenlenmiﬂtir.).
–––––––––––––––––01/12/2007–––––––––––––––––
321 BORÇ SENETLER‹
3.000
321.01. A ‹ﬁLETMES‹
549 ÖZEL FONLAR
3.000
Senetli borç tutar›n›n fon hesab›na aktar›lmas›
–––––––––––––––––/––––––––––––––––––––––––––
Borç senetsiz olursa yap›lacak muhasebe kayd› aﬂa¤›daki gibidir.
–––––––––––––––––01/12/2007–––––––––––––––––
Borç
Alacak
320 SATICILAR
3.000
320.01. A ‹ﬁLETMES‹
3.000
549.ÖZEL FONLAR
Borç tutar›n›n fon hesab›na aktar›lmas›
–––––––––––––––––/––––––––––––––––––––––––––
Zararla masup edilmeyen vazgeçilen borca iliﬂkin fon tutar›n›n gelir hesab›na
aktar›lmas›na iliﬂkin muhasebe kayd› aﬂa¤›daki gibidir.
–––––––––––––––––31/12/2010–––––––––––––––––
Borç
Alacak
549 ÖZEL FONLAR
3.000
679 D‹⁄ER OLA⁄ANDIﬁI
3.000
GEL‹R VE KÂRLAR
Zararla mahsup edilemeyen fonun gelir olarak kayd›
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
Dönem sonunda yap›lacak muhasebe kayd› aﬂa¤›daki gibidir.
–––––––––––––––––31/12/2010–––––––––––––––––
Borç
Alacak
679 D‹⁄ER OLA⁄ANDIﬁI
3.000
GEL‹R VE KÂRLAR
690 DÖNEM
3.000
KÂR/ZARAR HESABI
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––––
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Ancak borçlu iﬂletmenin izleyen y›lda zarar etmesi durumunda, zarar tutar›
fondan mahsup edilecek ve aﬂa¤›daki kay›tlar yap›lacakt›r (Zarar tutar›n›n
3.000 YTL olmas› durumunda aﬂa¤›daki kay›tlar yap›lacakt›r.).
–––––––––––––––––31/12/2008–––––––––––––––––
Borç
549 ÖZEL FONLAR

Alacak

3.000

679 D‹⁄ER OLA⁄ANDIﬁI

3.000

GEL‹R VE KÂRLAR
Zararla mahsup edilemeyen fonun gelir olarak kayd›
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
VI- KONUYLA ‹LG‹L‹ ÇEﬁ‹TL‹ DANIﬁTAY KARARLARI [12]
1- Zarar mahsubu, vazgeçilen alacak yerine di¤er kârlardan (örne¤in menkul
sermaye irad›ndan) yap›lmaz (Dn. 4. D.’nin, 19.10.1972 tarih ve E. 1969/1472,
K. 1972/5788 say›l› Karar›.).
2- Vazgeçilen alacak için borçluya tan›nan üç y›ll›k süre, borçlu kay›tlar›nda
karﬂ›l›k hesab› aç›lmam›ﬂ olsa bile geçerlidir. Dolay›s›yla borçlu kay›tlar›nda
karﬂ›l›k hesab› aç›lmaz ise bile üç y›l geçmedikçe ödenmesi yükümlülü¤ü ortadan kalkan k›s›m kâr olarak kabul edilmez (Dn. 4. D.’nin, 13.02.1973 tarih
ve E. 1971/6636, K. 1973/524 say›l› Karar›).
3- Konkordato ilan›ndan sonra borçlu ile yap›lan ihbarname ile al›nmas›ndan
vazgeçilen alacak, de¤ersiz alacak olarak iﬂlem görür (Dn. 4. D.’nin, 20.11.1984 tarih ve E. 1984/5259, K. 1984/4206 say›l› Karar›.).
4- Borçlu ile alacakl›n›n birbiri ile kendi r›zalar›yla anlaﬂmalar› yeterli de¤ildir.
Vazgeçme olay› bir yarg› karar›na dayand›r›lmal›d›r (Dn. 4. D.’nin, E. 1993/254,
K. 1993/4846 say›l› Karar›.).
VII- SONUÇ
Bu yaz›da öncelikli olarak ticari kazanc›n tarifi yap›lm›ﬂ ticari kazanc›n tespitinde tahakkuk esas›ndan bahsedimiﬂ ve tahakkuk esas›n›n sak›ncalar›n› gidermek amac›yla kanunlar›m›zda yer verilen düzenlemelerden sonuncusu olan
“vazgeçilen alacak” kavram› tan›mlanarak vergi mevzuat› aç›s›ndan hangi alacaklar›n vazgeçilen alacak olarak kabul edilece¤i, bir alaca¤›n vazgeçilen alacak olarak kabul edilebilmesine iliﬂkin ﬂartlar›n neler oldu¤u, konu ile ilgili tart›ﬂmal› hususlar, uygulamal› muhasebe kay›tlar› ve konu ile ilgili Dan›ﬂtay kaHakemsiz Yaz›lar
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rarlar› üzerinde durulmuﬂtur. Mükelleflerin geçici vergi dönemleri ve y›l
sonlar› itibariyle ticari kazançlar›n›
tespit ederken yukar›daki aç›klamalar› dikkate alarak kay›tlar›n› tanzim etmelerinde fayda vard›r.
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KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ MATRAHINDA
DE⁄‹ﬁ‹KL‹K VE MALLARIN ‹ADES‹
HAL‹NDE YAPILAN TEVK‹FATIN
DURUMU
Serdar AYTEK‹N*

Giriﬂ
lkemizde genel bütçe vergi gelirleri içindeki pay› son y›llarda önemli ölçüde artan Katma De¤er Vergisi (KDV) harcamalar üzerinden al›nan en
önemli vergi kalemlerinden biridir.
Katma de¤er vergisinin belli baﬂl› özelli¤i indirim mekanizmas›na sahip olmas›d›r. ‹ndirim mekanizmas›nda, nihai tüketiciye kadar olan tüm aﬂamalarda
katma de¤er vergisi al›nmakta, fakat her bir aﬂamada hesaplanan katma de¤er
vergisinden bir önceki aﬂaman›n vergisi düﬂülmekte, kalan de¤er Devlet Hazinesine intikal ettirilmektedir. ‹ndirim mekanizmas›na sahip olmas› sayesinde
bir mal veya hizmet üzerindeki vergi yükü el de¤iﬂtirme safhalar›n›n say›s›ndan etkilenmemektedir. Nihai tüketicide kalan vergi yükü, intikal ettirilen bedel ile vergi oran›n›n çarp›m› kadar olmaktad›r. Bu sayede vergiden vergi al›nmas› önlenmektedir. Her aﬂamada al›nan verginin mal ve hizmetin bünyesinde
kalmas› sa¤lanmaktad›r. Bu olay mal veya hizmet üzerine a¤›r bir vergi yükü
yüklenmesini önlemektedir. Bu sayede ayn› tip mal ve hizmetlerin ayn› vergi
yükünü taﬂ›mas› sa¤lanmaktad›r.
Katma de¤er vergisinde uygulanan indirim mekanizmas› sayesinde mal ve hizmet üreticileri ile bu mal ve hizmetleri pazarlayanlar›n verginin ödenmesi bak›m›ndan sorumlulu¤u bulunmamaktad›r. Ancak Maliye Bakanl›¤› verginin
ödenmesini emniyet alt›na almak amac›yla bu indirim mekanizmas›na çeﬂitli
ﬂekillerde müdahale etmektedir. Bu müdahalenin en önemlileri sorumluluk ve
tevkifat uygulamalar›d›r. (‹zmir YMM, 2006/10)

Ü

* Vergi Denetmeni
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Katma de¤er vergisinde sorumluluk
ve tevkifat müessesi söz konusu kanunun 9’uncu madde metni uyar›nca uygulanmaktad›r. Sorumluluk ve Tevkifat müessesinin uygulan›ﬂ› bak›m›ndan özellik arzeden konular Katma
De¤er Vergisi genel tebli¤lerinde
aç›kl›¤a kavuﬂturulmaktad›r. Katma
de¤er vergisinin tahsili bak›m›ndan
genel uygulamadan ayr›lan sorumluluk ve tevkifat müessesinin uygulan›ﬂ
amac› vergi alaca¤›n› emniyet alt›na
almakt›r. Sorumlu s›fat›yla ödenen
Katma De¤er Vergisinin veya Tevkifat uygulanm›ﬂ mal ve hizmetlerin al›m›nda ödenen Katma De¤er Vergisi
matrah›n›n de¤iﬂmesi veya mallar›n
iadesi durumunda yap›lan Katma De¤er Vergisinin durumunu aç›kl›¤a kavuﬂturmak bu yaz›n›n konusunu oluﬂturmaktad›r. Bu amaç do¤rultusunda
öncelikle sorumluluk ve tevkifat müessesinin aç›kl›¤a kavuﬂtural›m.
I. KATMA DE⁄ER VERG‹S‹NDE
SORUMLULUK VE TEVK‹FAT
UYGULAMASI
Katma De¤er Vergisi Kanununun
(KDVK) 9’uncu maddesi Maliye Bakanl›¤›na, mükellefin Türkiye içinde
ikametgah›n›n, iﬂ yerinin, kanuni
merkezi ve iﬂ merkezinin bulunmamas› hâllerinde ve gerekli görülen
di¤er hâllerde vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na almak amac›yla vergiye tâbi
iﬂlemlere taraf olanlar› verginin ödenmesinden sorumlu tutabilme yetkisi
vermiﬂtir.
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Kanun metninde de belirtildi¤i üzere
“………..iﬂleme taraf olanlar” verginin tam olarak ödenmesinden ve bununla ilgili ödevleri yerine getirmekten sorumlu olmaktad›r.
Maddede belirtilen "iﬂlemlere taraf
olanlar" tabiri (1 Seri No’lu KDV Genel Tebli¤inde) aç›klanm›ﬂt›r. Tebli¤e göre mükellefin temsilcisi, vekili,
mükellef ad›na hareket etmeye yetkili
herhangi bir kimse veya kendisine
mal teslim edilen yahut hizmet ifa
edilen kiﬂi iﬂlemin taraf› olmaktad›r.
Bu durumda belirtilen bu kiﬂiler, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili di¤er ödevleri
yerine getirmekten sorumlu olmaktad›r.
Kanun hükmü uyar›nca sorumluluk
ve tevkifat uygulamas› üç ana temel
üzerine kurulmuﬂ olup söz konusu koﬂullar› aﬂa¤›da yer ald›¤› gibi s›ralayabiliriz;
‹lk olarak tevkifat uygulamas›, mükellefin Türkiye içinde ikametgâh›n›n, iﬂ yerinin, kanuni merkezi ve iﬂ
merkezinin bulunmamas› durumunda
ortaya ç›kmaktad›r. Bu durum özellikle yurt d›ﬂ›ndan sa¤lanan hizmetlerde ortaya ç›kmakta ve vergiye tâbi
iﬂlemlere taraf olanlar› verginin
ödenmesinden sorumlu tutmaktad›r.
Katma De¤er Vergisi genel olarak
Türkiye'de yap›lan teslim ve hizmetler
üzerinden al›nmaktad›r. KDVK’nun 6/b
maddesinde Türkiye'de yap›lan veya
Hakemsiz Yaz›lar
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faydalan›lan hizmetlerin Türkiye'de
ifa edilmiﬂ say›laca¤› belirtilmiﬂtir.
Bu durumda yurt d›ﬂ›ndaki firmalara,
Türkiye’de faydalan›lan veya yapt›r›lan hizmetleri bu kapsama girmekte
ve vergiye tabi tutulmaktad›r. Bu gibi
hizmet ifalar›nda mükellef esas olarak yurt d›ﬂ›ndaki firma olmakla birlikte, firman›n Türkiye'de ikametgâh›, iﬂyeri, kanuni merkezi ve iﬂ merkezi bulunmamas› halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9 uncu maddesi
gere¤ince hizmetten faydalanan yurt
içindeki muhatap (iﬂleme taraf olan)
taraf›ndan ba¤l› bulunulan vergi dairesine sorumlu s›fat›yla beyan edilip
ödenmektedir. Türkiye’de bu teslim
ve hizmetlerden yararlanan mükellefler, bu teslim ve hizmetlere ait katma de¤er vergisini, 2 numaral› KDV
beyannamesi ile sorumlu s›fat›yla beyan edip vergi dairesine ödedi¤i vergiyi (1 No.lu KDV Beyannamesinde)
indirim konusu yapabilmektedir.
‹kinci olarak tevkifat uygulamas›, fiili
veya kaydi envanter s›ras›nda belgesiz mal bulundurdu¤u veya belgesiz
hizmet sat›n ald›¤› tesbit edilenler, bu
al›ﬂlar nedeniyle ziyaa u¤rat›lan katma de¤er vergisinden sorumlu olmaktad›rlar. Bu durumda katma de¤er vergisinden belgesiz mal› bulunduran
veya hizmeti sat›n alan sorumlu olmaktad›r.
Üçüncü olarak gerekli görülen di¤er
hallerde Maliye Bakanl›¤›, vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na al›nmas› amaHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

c›yla, vergiye tabi iﬂlemlere taraf
olanlar› verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir. Gerekli görülen di¤er hallerin neler oldu¤u kanun
metninde net bir ﬂekilde aç›klanmam›ﬂ Maliye Bakanl›¤›na bu konuda
tam bir yetki verilmiﬂtir. Maliye Bakanl›¤› bu yetkisini kullanarak gerekli gördü¤ü konularda sorumluluk ihdas etmiﬂ ve bunlar› KDVK’nun genel tebli¤lerinde aç›kl›¤a kavuﬂturmuﬂtur.
Katma De¤er Vergisi Kanununda yer
alan sorumluluk müessesini, tam ve
k›smi sorumluluk olmak üzere iki
grupta incelenmektedir. Tam sorumlulukta, mükellefin ödemesi gereken
verginin tamam› sorumlu taraf›ndan
beyan edilerek ödenmektedir. Yurt d›ﬂ›ndan sa¤lanan hizmetler, kira, reklam iﬂleri ve telif kazançlar›ndaki sorumluluk uygulamas› bu niteliktedir.
Tam sorumluluk kapsam› d›ﬂ›nda kalan di¤er sorumluluk konular› ise k›smi sorumluluk kapsam›ndad›r.(ﬁimﬂek ve Tolu, 2002, 154) K›smi sorumlulukta ise mükellef taraf›ndan ödenmesi gereken verginin bir k›sm› sorumlu olan al›c› taraf›ndan, al›c›n›n
sorumlulu¤u d›ﬂ›nda kalan vergi ise
genel esaslara göre sat›c› taraf›ndan
beyan edilerek ödenmektedir. Katma
de¤er vergisinde sorumlulu¤a ve tevkifata iliﬂkin durumlar› KDVK’nun ilgili genel tebli¤leri ve kanun hükmü
uyar›nca aﬂa¤›da yer alan baﬂl›klar alt›nda toplayabiliriz.
Kas›m - Aral›k
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• Yurt D›ﬂ›ndan Sa¤lanan Hizmetlerde Sorumluluk, KDVK’nun 15 Seri
Nolu Genel Tebli¤i,
• Belgesiz Mal Bulunduranlar›n Sorumlulu¤u, 4008 say›l› kanunla maddeye eklenmiﬂtir,
• Maliye Bakanl›¤›na gerekli görülen
di¤er hallerde yetki verilmiﬂ ve bakanl›k bu yetkisini kullanarak ç›kard›¤› tebli¤lerle, hatta bazen mukteza ile
baz› KDV sorumluluklar› ihdas etmiﬂtir. Aﬂa¤›da tebli¤lerle öngörülen sorumluluk türleri k›saca aç›klanm›ﬂt›r.
Telif Ödemelerinde KDV Sorumlulu¤u 15 s›ra Nolu KDVK’nun Genel
Tebli¤inde aç›klanm›ﬂt›r.
Kiralama ‹ﬂlemlerinde KDV Sorumlulu¤u 30 ve 31 s›ra Nolu KDVK’nun
Genel Tebli¤inde aç›klanm›ﬂt›r.
Reklam Verme ‹ﬂlerinde KDV Sorumlulu¤u 31 s›ra Nolu KDVK’nun
Genel Tebli¤inde aç›klanm›ﬂt›r. Reklam verme iﬂlerinde, reklam› alanlar
KDV mükellefi de¤ilse ve reklam verenler katma de¤er vergisi mükellefi
ise söz konusu olmaktad›r. Bu koﬂullar›n birlikte bulunmas› durumunda
sorumluluk reklam› verenlerde bulunmaktad›r.
Akaryak›t Al›mlar›nda KDV Sorumlulu¤u; 68 S›ra Nolu KDVK’nun Genel Tebli¤inde aç›klanm›ﬂ olup bu sorumlulu¤u mutad depo kapsam›nda,
taﬂ›t araçlar›n›n kendi depolar› ile yurt
d›ﬂ›ndan akaryak›t getirilmesini örnek
Kas›m - Aral›k
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olarak verebiliriz. Bu ﬂekilde yurda
getirilen akaryak›t› alanlar›n katma
de¤er vergisi sorumlulu¤u bulunmaktad›r.1998/5 say›l› Uygulama iç Genelgesinde, mutad depo kapsam›nda
yurda getirilen akaryak›t için gümrükçe uygulanan uygunluk belgesinin bu
akaryak›t›n al›ﬂ faturas› yerine geçece¤i belirtilmiﬂtir. (Maç, 2005, 32)
Hurda Metal, At›k Ka¤›t, Hurda Plastik ve Hurda Cam Al›m›nda KDV Sorumlulu¤u hakk›nda ilk düzenleme 51
S›ra Numaral› KDV Genel Tebli¤i ile
yap›lm›ﬂ, daha sonra 53, 58, 70, 81,
85, 86 ve 89 s›ra numaral› tebli¤lerde
ilave aç›klamalara yer verilmiﬂtir.
5228 say›l› Kanunla Katma De¤er
Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesinde hurda ve at›klar KDV’den istisna edilmiﬂtir. Yap›lan bu de¤iﬂiklik
uyar›nca hurda veya at›k maddelere
iliﬂkin katma de¤er vergisi üzerinden
yap›lan tevkifat sona ermiﬂ bulunmaktad›r. ‹stisnadan yararlanmak istemeyen mükellefler için tevkifat uygulamas› ise devam etmektedir.
Fason Tekstil ve Konfeksiyon ‹ﬂlerinde Sorumluluk Uygulamas› KDV Kanununun 9 uncu maddesinin verdi¤i
yetkiye dayan›larak 51, 53, 58, 72, 77
ve 95 S›ra Nolu KDVK Genel Tebli¤lerinde ve 1996/1 s›ra nolu Katma De¤er Vergisi ‹ç genelgesinde aç›klanm›ﬂt›r. Katma De¤er Vergisi Kanununun 105 Seri Nolu Tebli¤inde
30.06.2007 tarihini izleyen ay baﬂ›n-

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 217
‹SMMMO Yay›n Organ›

dan geçerli olmak üzere fason olarak
yapt›r›lan tekstil ve konfeksiyon iﬂlerinde sorumluluk uygulamas›n›n kald›r›ld›¤› belirtilmiﬂtir. Bu nedenle
2007 y›l› Temmuz ay›ndan itibaren
ifa edilecek fason tekstil ve konfeksiyon iﬂlerinde KDV tevkifat› uygulanmayacakt›r.
Maliye Bakanl›¤› en son olarak 107
S›ra Nolu genel tebli¤ tasla¤›nda fason tekstil ve konfeksiyon iﬂleri ile ilgili olarak aç›klamalarda bulunmuﬂtur. Söz konusu tebli¤e göre, faturas›
107 S›ra Nolu tebli¤in yay›mland›¤›
tarihten sonra düzenlenecek fason
olarak yapt›r›lan tekstil ve konfeksiyon iﬂleri kapsam›nda verilen dikim,
trikotaj örgü ve nak›ﬂ hizmetlerinde,
fason hizmet bedeline ait KDV'nin
%50 oran›nda tevkifat uygulanarak
al›c›lar taraf›ndan sorumlu s›fat›yla
beyan edilmesi uygun görülmüﬂtür.
Söz konusu bu tebli¤ (04.01.2008 tarihinde resmi gazetede) yay›nlanm›ﬂ
ve bu tebli¤le 105 Seri Nolu Tebli¤in
sorumlulu¤u kald›ran (A/l) bölümü bu
tebli¤le kald›r›lm›ﬂ ve yeniden sorumluluk getirilmiﬂtir. Tebli¤de aç›kland›¤› üzere 51, 53 ve 58 Seri No.lu
KDV Genel Tebli¤lerinde kapsam› ile
uygulamas›na iliﬂkin usul ve esaslar›
belirlenen fason tekstil ve konfeksiyon iﬂlerinde (1/2) oran›nda KDV tevkifat› uygulanacakt›r. Tevkifat uygulamas›, 04.01.2008 tarihini izleyen
günden itibaren düzenlenecek fatura-

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

lara konu iﬂlemler için geçerli olacakt›r.
Fason olarak yapt›r›lan tekstil ve konfeksiyon iﬂlerinde tevkifat uygulamas› bu tarihe kadar yay›nlanan genel
tebli¤lerde yer verilen aç›klamalar
do¤rultusunda yap›lacakt›r. Ancak
107 S›ra Nolu genel tebli¤de yer alan
aç›klamalara uymayan hususlar yürürlükten kalkacakt›r.
Kamusal Nitelikli Kurum ve Kuruluﬂlara, Bankalara, Özel Finans Kurumlar›na ve Halka Aç›k ﬁirketlere Yap›lan bir K›s›m Teslim ve Hizmetlere
Ait Sorumluluk ve Tevkifat uygulamas› 89, 91 93, 99 ve 104 S›ra No’lu
KDV genel tebli¤leri ile aç›klanm›ﬂt›r. Söz konusu tebli¤lerde, hem sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak
olan kurum ve kuruluﬂlar, hem de tevkifata tabi tutulacak hizmetler ve tevkifat oranlar›nda önemli ölçüde de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r.
‹ﬂgücü Al›mlar›nda Sorumluluk ile ilgili olarak 96 ve 97 S›ra Nolu KDV
Genel Tebli¤lerinde konu ile ilgili
aç›klamalara yer verilmiﬂtir.
Konumuz aç›s›ndan tevkifat yap›lacak hizmet ve teslim bedellerinin içeri¤i, tevkifat›n uygulan›ﬂ›, tevkifat
oranlar› büyük bir öneme sahip olmad›¤›ndan tevkifat yap›lacak teslim ve
hizmetleri ana baﬂl›klar› ve tebli¤ numaralar› ile aç›klad›k.
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II. KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
MATRAHININ DE⁄‹ﬁMES‹
KDV Kanunu’nun 35. madde metni
ﬂu ﬂekildedir; mallar›n iade edilmesi,
iﬂlemin gerçekleﬂmemesi, iﬂlemden
vazgeçilmesi veya sair sebeplerle
matrahta de¤iﬂiklik vuku buldu¤u
hallerde, vergiye tabi iﬂlemleri yapm›ﬂ olan mükellef bunlar için borçland›¤› vergiyi, bu iﬂlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakk›
bulunan vergiyi de¤iﬂikli¤in mahiyetine uygun ﬂekilde ve de¤iﬂikli¤in
vuku buldu¤u dönem içinde düzeltir. ﬁu kadar ki, iade olunan mallar›n fiilen iﬂletmeye girmiﬂ olmas› ve
bu giriﬂin defter kay›tlar› ile beyannamede gösterilmiﬂ olmas› ﬂartt›r.
KDVK’nun 35.madde metninde “ﬁu
kadar ki, iade olunan mallar›n fiilen iﬂletmeye girmiﬂ olmas› ve bu giriﬂin defter kay›tlar› ile beyannamede gösterilmesi ﬂartt›r." hükmü
yer almaktad›r. Bu hükme göre, matrahta de¤iﬂikli¤in vuku buldu¤u tarihte iﬂlemin tabi oldu¤u KDV oran›n›n de¤iﬂmiﬂ olmas› halinde düzeltme iﬂleminin, ilk teslim veya hizmetin yap›ld›¤› tarihte bu iﬂlemler
için geçerli olan KDV oran› esas
al›nmak suretiyle yap›lmas› gerekmektedir. Bu durumda 105 S›ra Nolu
KDVK genel tebli¤inde aç›kland›¤›
üzere KDVK’nun 35 maddesinde yer
alan durumlar›n gerçekleﬂmesi durumunda düzeltme ilk iﬂlemlerde uygulanan oran üzerinden yap›lacakt›r.
Kas›m - Aral›k
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Katma de¤er vergisinin matrah›nda ve
indirim miktarlar›nda meydana gelecek de¤iﬂiklikler nedeniyle düzeltme
yap›labilecek durumlar› 35. madde
metnine göre ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz;
- Vergiye tabi mallar›n iade edilmesi,
- Vergiye tabi iﬂlemin gerçekleﬂmemesi,
- Vergiye tabi iﬂlemden vazgeçilmesi,
- Ve Sair sebeplerin bulunmas› durumunda katma de¤er vergisinin matrah›nda düzeltme yap›lmas› gerekmektedir.
Vergiye tabi mallar›n iade edilmesi
halinde düzeltme yap›labilmesi için
iade edilen mallar›n; sat›c›ya geri
gönderilmiﬂ ve fiilen iﬂletmeye girmiﬂ
olmas› istenmektedir ki bununla yap›lmak istenen gerçek bir mal iadesi
olmad›¤› halde iade yap›lm›ﬂ gibi
matrahta de¤iﬂiklik yap›lmas›n› önlemektir. Ayr›ca giriﬂin defter kay›tlar›
ile KDV beyannamesinin ilgili sat›rlar›nda gösterilmiﬂ bulunmas› gerekir.
Her iki koﬂul mükellefin stok revizyonu yapmak amac›yla gerçekte var olmayan iadelerin gerçekmiﬂ gibi iﬂlem
yap›lmas›na engel olmakt›r. Bu koﬂullar›n yerine getirilmemesi durumunda
ise sat›c›n›n iade edilen mallar nedeniyle düzeltme yapmas› mümkün olmamaktad›r.
Mal› iade eden al›c› ise, düzeltme iﬂlemini, iadenin yap›ld›¤› dönem içinde
gerçekleﬂtirmek durumundad›r.
‹thal edilen mal›n herhangi bir nedenle iade edilmesi halinde de belgeye
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dayal› olarak düzeltme yap›lacakt›r.
Bu nedenle, iade iﬂlemlerinde yaln›zca düzeltme yap›lmas› gerekmekte
olup, iade edilen mallar için ayr›ca
KDV uygulanmas› söz konusu de¤ildir.(Oktar, 1990, 66)
Vergiye tabi iﬂlemin gerçekleﬂmemesi durumunda asl›nda katma de¤er
vergisinde vergiyi do¤uran olay gerçekleﬂmedi¤inden düzeltmede söz konusu olmayacakt›r. Ancak özellikle
vadeli sat›ﬂlarda mal tesliminden veya
hizme-tin yap›lmas›ndan önce fatura
veya benzeri belgelerin düzenlenmesi
ve daha sonra vergiye tabi iﬂlemin gerekleﬂmemesi durumunda düzeltmeye konu olabilecektir.
Al›c› ve sat›c›n›n karﬂ›l›kl› anlaﬂmas›
veya tek tarafl› olarak çeﬂitli nedenlerle iﬂlemden vazgeçilebilir. Bu gibi
hallerde duruma göre gerekli düzeltmenin yap›lmas› gerekir. Yukarda yer
alan durumlar d›ﬂ›nda da matrahta de¤iﬂiklik olmas› durumu ise sair sebepleri oluﬂturmakta olup kanunun genel
hükümleri uyar›nca düzeltmeye tabi
olmaktad›r.
III.KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
MATRAHINDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K VE
MAL ‹ADELER‹NDE TEVK‹FAT
UYGULAMASI
Tevkifata tabi olan iﬂlemlerde,tevkifat
oranlar› yap›lan hizmet ve teslim türlerine göre farkl›l›klar göstermekte
al›c›lar Maliye Bakanl›¤›n›n belirlediHakemsiz Yaz›lar
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¤i oranlar veya kesirler üzerinden tevkifat yapmaktad›r.
Mal iadelerinde ve matrahta de¤iﬂiklik halinde tevkifat› tam olarak aç›kl›¤a kavuﬂturmak amac›yla tevkifata tabi mal ve hizmet teslimi örne¤i üzerinde duraca¤›z. Konuyu tam olarak
aç›klayabilmek amac›yla örnek olarak
ele ald›¤›m›z mal ve hizmet teslimlerinde tevkifat oran›n› ve uygulamas›n›
k›saca aç›klayal›m. Aﬂa¤›da yer alan
örneklerde mal ve hizmet teslimlerinde al›c›lar mal ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinin 2/3’ünü sorumlu s›fat›yla beyan
edilmek üzere tevkifata tabi tutmaktad›r. Hesaplanan verginin 1/3’ünü ise
mal ve hizmet teslimini gerçekleﬂtiren
üreticilere ödemektedir.(Güzel, 2005,
33) Dolay›s›yla bu iﬂlemlerde 35.
maddede belirtilen nedenlerle matrahta de¤iﬂiklik olmas› halinde, düzeltme
iﬂleminin, hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan k›sm›n› teﬂkil
eden (1/3) üzerinden yap›lmas› gerekmektedir.
Bu aç›klamalar ›ﬂ›¤›nda tevkifat kapsam›na al›nan teslimlerde ortaya ç›kan mal iadeleri ve matrah de¤iﬂiklikleri ile ilgili olarak aﬂa¤›daki ﬂekilde
iﬂlem yap›lmas› gerekmektedir.
1. Mal ‹adeleri
Mal iadesi veya hizmet al›m›ndan
vazgeçilmesi durumunda, hesaplanan
verginin tevkifata tabi tutulan k›sm›
Kas›m - Aral›k
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al›c›lar (Mal ve hizmeti alanlar) taraf›ndan sorumlu s›fat›yla beyan edilip
indirildi¤inden, bu tutar›n düzeltilmesine gerek yoktur. Düzeltme, iﬂlem
bedeli üzerinden hesaplanan verginin
tevkifata tabi tutulmayan k›sm› üzerinden gerçekleﬂtirilecektir. (Vural, 1998, 21)
ÖRNEK
Mal ve Hizmet üreticisi bir kuruluﬂ (S
Ltd. ﬁti), 2005/Mart döneminde organize sanayi bölgesinde bulunan bir
kuruluﬂ olan (E) Ltd. ﬁti.’ne 10.000
YTL’lik mal ve hizmet teslimi yapm›ﬂt›r. Organize sanayi bölgesindeki
kuruluﬂ (E) Ltd. ﬁti. mal ve hizmet
bedeli üzerinden hesaplanan 1.800
YTL hesaplanan katma de¤er vergisinin (1/3)’ünü 600 YTL’sini mal ve
hizmet üreticisi S Ltd. ﬁti’ne ödemiﬂ
ve bu tutar S taraf›ndan beyan edilmiﬂtir. 1.200 YTL’lik k›sm›n› ise 2
nolu beyanname ile sorumlu s›fat›yla
beyan etmiﬂtir. Organize Sanayi Bölgesinde Kuruluﬂ (E), S’ Ltd. ﬁti’ne
ödedi¤i 600 YTL ile sorumlu s›fat›yla
beyan etti¤i 1.200 YTL’yi ilgili dönemlerde indirim konusu yapm›ﬂt›r.
Söz konusu teslim Mart ay›n›n sonunda mal ve hizmet teslimini yapan S
Ltd. ﬁti’ne çeﬂitli olumsuzluklar nedeniyle iade edilmiﬂtir. Bu durumda
organize sanayi bölgesindeki kuruluﬂ
olan E Ltd. ﬁti., S Ltd. ﬁti.’den 10.600
YTL’yi geri alacakt›r. Al›c› kuruluﬂ
(E) Ltd. ﬁti. iadenin gerçekleﬂti¤i dönemde, 600 YTL’yi 1 No’lu KDV beKas›m - Aral›k
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yannamesi ile beyan edecektir. Mal ve
Hizmet teslimini gerçekleﬂtiren S Ltd.
ﬁti., ayn› dönemde 600 YTL’yi 1
No’lu KDV beyannamesinde indirim
konusu yapacakt›r. Bu iﬂlemler nedeniyle defter kay›tlar›nda katma de¤er
vergisinin sadece tevkifata tabi tutulmayan 600 YTL’lik k›sm› için düzeltme iﬂlemi yap›lm›ﬂ olacakt›r.Tevkifata tabi tutularak sorumlu s›fat›yla beyan edilen ve indirim konusu yap›lan
tutarlar için düzeltme kayd›na gerek
olmad›¤›ndan herhangi bir iﬂlem yap›lmayacakt›r.
2.Matrahta De¤iﬂiklik :
Tevkifata tabi iﬂlemin bedelinde fiyat
fark›, kur fark› ve benzeri nedenlerle
sonradan bir art›ﬂ ortaya ç›kmas› halinde, bu art›ﬂ ile ilgili olarak fatura
düzenlenerek katma de¤er vergisi hesaplanmas› ve hesaplanan katma de¤er vergisi üzerinden tevkifat uygulanmas› gerekmektedir.(Vural, 1998, 21)
Mallar›n k›smen iade edilmesi, hizmetin bir k›sm›n›n tamamlanmas›,
hizmetin sözleﬂmede belirtilen koﬂullara uymamas› ve benzeri nedenlerle
tevkifata tabi iﬂlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmiﬂse,
azalan miktar üzerinden K.D.V.K.'
nun 35.maddesine göre yukar›da aç›kland›¤› ﬂekilde iﬂlem yap›lacakt›r.
Tevkifata tabi iﬂlemlerde KDV yönünden al›c›-sat›c› aras›ndaki borç
iliﬂkisi, hesaplanan verginin tevkifata
tabi tutulmayan k›sm› için do¤makta
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olup düzeltme iﬂlemlerininde bu tutar
üzerinden yap›lmas› gerekmektedir.
Öte yandan, kurlardaki de¤iﬂmeler,
mallar›n bir k›sm›n›n iadesi vb. nedenlerle tevkifata tabi iﬂlem bedellerinde azalma oldu¤u durumlarda da,
Katma De¤er Vergisi Kanunu’ nun
35. maddesine göre yap›lacak düzeltme iﬂleminin, yine hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan miktar›na isabet eden k›s›mla s›n›rl› kalmak
suretiyle yap›lmas› uygun olacakt›r.
Aksi bir düﬂünce düzeltme iﬂleminin
mant›¤›na da ayk›r› olacakt›r. (K›z›lot, 2000, 543)
ÖRNEK
(X) kuruluﬂu, tevkifata tabi 20.000
YTL de¤erinde mal ve hizmet teslimi
alm›ﬂt›r. Söz konusu mal ve hizmet
teslimini
gerçekleﬂtiren
(Y),
2006/Ocak döneminde bu iﬂle ilgili
olarak 20.000 YTL’lik fatura düzenlemiﬂtir. Mal ve hizmeti teslim alan
(X) kuruluﬂu faturada gösterilen
3.600 YTL katma de¤er vergisinin
1.200 YTL’sini mal ve hizmet teslimini gerçekleﬂtiren (Y) kuruluﬂuna,
2.400 YTL’lik k›sm›n› ise tevkifata
tabi tutarak 2 Nolu beyanname ile sorumlu s›fat›yla beyan etmiﬂtir. Mal ve
Hizmet Teslimini gerçekleﬂtiren (Y)
kuruluﬂu bu sipariﬂin bir k›sm›n› zaman›nda teslim edemedi¤inden bedelde 1.000 YTL’lik liral›k bir azalma
meydana gelmiﬂtir. 2006/Mart döneminde ortaya ç›kan bu de¤iﬂiklik neHakemsiz Yaz›lar
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deniyle taraflar›n karﬂ›l›kl› düzeltme
yapmas› gerekmektedir.
Buna göre mal ve hizmeti teslim eden
(Y), al›c› (X) kuruluﬂuna 1.000 YTL
ile birlikte bu tutara ait 180 YTL katma de¤er vergisinin tevkifata tabi tutulmayan 60 YTL’sini (toplam 1.060
YTL) iade edecek, 2006/Ocak döneminde beyan etti¤i 60 YTL’yi
2006/Mart dönemine ait 1 No’lu
KDV beyannamesinde indirim konusu yapacakt›r.
Al›c› (X) ise 2006/Ocak döneminde
indirim konusu yapt›¤› 60 YTL’yi
2006/Mart döneminde 1 No’lu KDV
beyannamesi ile beyan edecektir. Al›c›n›n bu sipariﬂ nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan etti¤i verginin, 1.000
liraya isabet eden k›sm› olan 120
YTL’si ayn› zamanda indirim konusu
yap›ld›¤›ndan, bir düzeltme iﬂlemine
konu olmayacakt›r.
IV.SONUÇ
Katma de¤er vergisi sisteminde yer
alan oto-kontrol mekanizmas› sayesinde vergi kaçakç›l›¤› ve kay›t d›ﬂ›
ekonominin kay›t alt›na al›nmas› sa¤lanmaktad›r. Katma de¤er vergisi sisteminde yer alan sorumluluk ve tevkifat müessesi ise, mal ve hizmet teslimlerinde, teslimi yapanlara ve özellikle mal ve hizmet al›c›lar›na verginin ödenmesi konusunda sorumluluklar yüklemekte ve verginin kaynakta
kesilerek ödenmesini sa¤lamaktad›r.
Vergi idaresi, kanunlarla vergi alacaKas›m - Aral›k
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¤›n› emniyet alt›na almay› amaçlarken
mükelleflere birtak›m vergi avantaj›
ve olanaklar› sunmaktad›r. Matrahta
de¤iﬂiklik veya mallar›n iade edilmesini vergi kanunlar›n›n kabul etmesi
bu anlamda bir olanakt›r. Mükellefe
tan›nan söz konusu bu ticari olanaklardan faydalanmak için mükellefin,
kanun metnine uygun iﬂlem yapmas›,
yap›lan iﬂlemin ﬂekil hatas› içermemesi ve bunu muhasebe kay›tlar› ile
tevsik etmesi zorunludur. Bu nedenle
mükellefin bu konuda gerekli özeni
göstermesi ve kanuna uygun hareket
etmesi gerekmektedir.

‹zmir YMM Odas› Dan›ﬂma Komisyonu
Görüﬂü (2006), Say›,2006/10
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MÜKELLEFLER‹N MUHAFAZA VE
‹BRAZ ÖDEV‹, ZAY‹ BELGES‹N‹
‹BRAZ MÜKELLEF‹YET‹
Memiﬂ KÜRK*

I-G‹R‹ﬁ:
ürk vergi sistemi beyan esas›na dayanmaktad›r. Beyan esas›na dayanan
vergi sisteminde mükellefleri do¤ru beyanda bulunmaya zorlayan idari
mekanizma vergi denetimidir. Mükelleflerin bir gün denetlenebileceklerini düﬂünmeleri, yasalara uygun davranma e¤ilimlerini art›r›r Vergi denetimi,
vergiye tabi faaliyetle ilgili iﬂlemlerin tamamlanmas› ve elde edilen gelirin ilgilisince beyan edilmesinden sonra vergi idaresince ödenmesi gereken vergilerin do¤rulu¤unu araﬂt›rmak, tespit etmek ve sa¤lamak üzere yap›l›r.
Defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili olanlara herhangi bir mücbir sebep hali olmaks›z›n ibraz edilmemesinin müeyyideleri Vergi Usul Kanununda
aç›klanm›ﬂt›r. Buna göre VUK.’nun mükerrer 355’inci maddesi uyar›nca özel
usulsüzlük cezas› kesilecek, 30/3’üncü maddesi uyar›nca Gelir (Kurumlar)
vergisi ve KDV matrahlar›n›n re’sen takdiri yap›lacak, KDV. Kanununun
29’uncu ve 34’üncü maddeleri uyar›nca indirim konusu yap›lan KDV.’leri reddedilecek ve 359/a-2 maddesi gere¤ince ilgililer hakk›nda Cumhuriyet Savc›l›¤›na suç duyurusunda bulunulacakt›r.
Bu yaz›m›zda öncelikle mükelleflerin muhafaza ve ibraz ödevleri ayr›nt›l› olarak incelenecektir. Daha sonra defter ve belgelerin zayi olmas› halinde vergi
idaresince ibraz› istenilen Zayi Belgesi hakk›nda aç›klamalar yap›lacakt›r.

T

II- DEFTER VE BELGELER‹ MUHAFAZA VE ‹BRAZ ÖDEV‹:
A- Yasal Defter Ve Belgelerin Muhafazas›:
213 say›l› VUK.’nun 253’üncü maddesinde, “Bu Kanuna göre defter tutmak
mecburiyetinde olanlar, tuttuklar› defterlerle üçüncü k›s›mda yaz›l› vesikalar›,
* Vergi Denetmeni
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ilgili bulunduklar› y›l› takibeden takvim y›l›ndan baﬂl›yarak beﬂ y›l süre
ile muhafaza etmeye mecburdurlar.”
hükmü yer almaktad›r. An›lan madde
hükmüne göre, Vergi Usul Kanununun 172’nci maddesinde aç›klanan
defter tutmak mecburiyetinde olan
gerçek ve tüzel kiﬂiler tuttuklar› yasal
defterleri, ilgili bulunduklar› y›l› takip
eden takvim y›l›ndan baﬂlayarak beﬂ
y›l süre ile muhafaza etmek zorundad›rlar. Di¤er taraftan, özel hesap dönemine tabi mükelleflerin defter ve
belgeleri muhafaza süreleri, özel hesap döneminin sona erdi¤i takvim y›l›n› izleyen y›ldan itibaren beﬂ y›ld›r.
Türk Ticaret Kanununa göre defterlerin muhafaza süresi 10 y›l iken bu süre Vergi Usul Kanununda 5 y›l olarak
öngörülmüﬂtür. Türk Ticaret Kanunu
ve Vergi Usul Kanununda muhafaza
sürelerinin baﬂlang›c› farkl› kriterlere
ba¤lanm›ﬂt›r. Türk Ticaret Kanununda ka¤›t ve belgelerin kay›t tarihlerinden itibaren 10 y›l zamanaﬂ›m› süresi
öngörülmüﬂken vergi mevzuat›m›zda
ise ilgili bulunduklar› y›l› takibeden
takvim y›l›ndan baﬂlayarak beﬂ y›ld›r.
Vergi kanunlar›nda prensip olarak 5
y›ll›k zamanaﬂ›m› süresi geçtikten
sonra defterlerin muhafaza sorumlulu¤u sona ermektedir. Ancak baz› istisnai durumlarda muhafaza ödevi 5
y›ldan daha uzun olabilmektedir.
Bunlar›n baﬂl›calar› Geçmiﬂ y›l zararlar› nedeniyle muhafaza, amortismanlar nedeniyle muhafaza ve yat›r›m inKas›m - Aral›k
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dirimi nedeniyle muhafazad›r.
Geçmiﬂ y›llarla ilgili zararlar›n, mahsup edildi¤i bir durumda söz konusu
zarar›n do¤ru olup olmad›¤›n›n vergi
inceleme eleman› taraf›ndan araﬂt›r›lmas› muhtemeldir. Zarar›n do¤du¤u
y›l bak›m›ndan zamanaﬂ›m› süresi
dolmuﬂ olsa bile bu y›lla ilgili defter
ve belgeler üzerinden zarar›n do¤ru
olup olmad›¤› araﬂt›r›labilir. Zira zarar mahsup edildi¤i y›la iliﬂkin bir
matrah unsurudur ve tevsik edilmesi
gerekir. Bu defter ve belgelerin Vergi
Usul Kanunu hükümlerine istinaden
zamanaﬂ›m›na u¤rad›¤›, dolay›s›yla
muhafaza sorumlulu¤unun ortadan
kalkm›ﬂ oldu¤u, bu nedenle inceleme
eleman›na ibraz edilemeyece¤i ileri
sürülemez. Yarg› kararlar› da bu yöndedir.
‹ﬂletmede bir y›ldan fazla kullan›lan
ve y›pranma, aﬂ›nma veya k›ymetten
düﬂmeye maruz bulunan iktisadi k›ymetler amortisman ay›rma yoluyla
faydal› ömür esas›nda y›llara yay›l›
olarak giderleﬂtirilebilmektedir. Geçmiﬂ y›l zararlar›nda oldu¤u gibi bir gider unsuru olarak amortismanlar›n da
gider yaz›ld›¤› y›lda tevsiki gerekir.
Bunun için de amortisman konusu sabit k›ymetin iktisap bedelinin bilinmesine ihtiyaç vard›r. Bu nedenle
amortismana tabi k›ymetin iktisab› ile
ilgili belgeler ve önceki y›llarda ayr›lm›ﬂ aﬂ›nma pay› kay›tlar› bak›m›ndan
beﬂ y›ll›k muhafaza süresi k›ymetin
Hakemsiz Yaz›lar
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tamamen itfa edildi¤i y›l› izleyen takvim y›l› baﬂ›ndan baﬂlar.
8 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazete’de
yay›mlanan 5479 say›l› Kanunla Gelir
Vergisi Kanununun “yat›r›m indirimi”ne iliﬂkin 19’uncu maddesi yürürlükten kald›r›lm›ﬂ, ayn› Kanuna eklenen geçici 69‘uncu madde ile kald›r›lan yat›r›m indirimi istisnas›na iliﬂkin
geçiﬂ hükümleri düzenlenmiﬂtir. ‹lgili
geçiﬂ hükümleri ile yat›r›m indirimi
uygulamas›, 1.1.2006 tarihinden itibaren vergi sistemimizden kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak mükelleflerin geçici 69’uncu maddede aç›klanan hallerdeki yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›n› 2006,
2007 ve 2008 y›l›nda kazançlar›ndan
indirebilecekleri hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Yat›r›m indirimi istisnas› da neticede
bir giderin indirimidir. Burada harcaman›n indirilemeyen k›sm› bir sonraki y›lda endekslenerek matrahtan indirimi yap›lmaktad›r. Yat›r›m indirimi konusu harcamalar ile ilgili belgeler ve önceki y›llarda indirimi yap›lm›ﬂ yat›r›m indirimi kay›tlar› bak›m›ndan beﬂ y›ll›k muhafaza süresi yat›r›m indirimine tabi harcamalar›n kurum kazanc›ndan tamamen düﬂüldü¤ü
y›l› izleyen takvim y›l› baﬂ›ndan baﬂlayacakt›r.
B-Elektronik Ortamda muhafaza:
213 say›l› Vergi Usul Kanununun mükerrer 242’nci maddesinin 2 numaral›
Hakemsiz Yaz›lar
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f›kras› hükmü ile Maliye Bakanl›¤›;
ka¤›t ortam›nda düzenlenen, tutulan,
muhafaza ve ibraz edilen defter ve
belgeler yerine, ayn› bilgileri içeren
elektronik defter ve belgelerin oluﬂturulmas›, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazas› ve ibraz›na iliﬂkin usul ve
esaslar› 361 s›ra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile belirlemiﬂtir.
Bu uygulamadan yararlanabilmenin
temel koﬂulu, mükellefin elektronik
defter ve belge sisteminin; donan›m,
yaz›l›m, personel ve di¤er aç›lardan
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›’nca uygun
bulunmas›d›r. Defter, kay›t ve belgelerin elektronik ortamda tutulmas› uygulamas›ndan sadece bilanço esas›na
göre defter tutan mükellefler yararlanabilecektir.
Mükellefler ilgili tebli¤ çerçevesinde
izin için Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›’na
müracaatta bulunacaklard›r. Mükelleflerin bu müracaat› ilk aﬂamada
olumlu bulunduktan sonra bir haz›rl›k
dönemine geçilecek, haz›rl›k dönemini baﬂar› ile geçiren mükellefe, Baﬂkanl›kça izin verilebilecektir. Haz›rl›k
dönemi boyunca defter kay›t ve belgeler hem ka¤›t ortam›nda hem de
elektronik ortamda tutulacakt›r. Baﬂlang›çta öngörülen haz›rl›k döneminin
mükellef için yeterli olmamas› halinde, haz›rl›k dönemi 5 y›ldan fazla sürmemek kayd›yla Baﬂkanl›kça uzat›labilecektir Haz›rl›k döneminin baﬂar›yla tamamlanmas›ndan sonra, baﬂkan-
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l›k’ça defter kay›t ve belgelerin sadece elektronik ortamda tutulmas›na ve
saklanmas›na izin verilecektir.
Elektronik arﬂivlemeye geçildikten
sonra da al›ﬂ ve gider belgelerinin orijinal haliyle de ka¤›t ortam›nda muhafaza edilmesi zorunlulu¤u devam edecektir. Elektronik arﬂivlemeden sadece bir k›s›m belgeler için (örne¤in
müﬂterilere düzenlenen faturalar›n
mükellefte kalan nüshas›n›n elektronik ortamda saklanmas› gibi) yararlan›lmas› da mümkün olabilecektir.
Mükellefler, vergi inceleme elemanlar›nca iﬂyerinde vergi incelemesine
baﬂlanmas› halinde, inceleme eleman›na gerekli her türlü kayna¤› (uygun
donan›m ve yaz›l›mlar, terminallere
ulaﬂ›m imkanlar› ve uzman personel
gibi) sa¤lamak zorundad›rlar. Mükellefler yaz›l›m, donan›m, dosya, personel, dökümantasyon vb.den müteﬂekkil elektronik defter ve belge sistemlerini, hiçbir ﬂekilde k›smen veya tamamen vergi inceleme elemanlar›n›n
ulaﬂ›m›n› ve kullan›m›n› engelleyecek
bir sözleﬂme veya lisansa konu edemezler. Ayr›ca sistemi oluﬂturan ö¤elerin haczedilmesi halinde, en geç üç
iﬂ günü içinde Baﬂkanl›¤a haber verilmesi gerekmektedir.
C- Yasal Defter Ve Belgelerin ‹braz›:
Vergi Usul Kanununun 256’nc› maddesi ile Defter ve Belgelerle di¤er kay›tlar›n ibraz mecburiyetine aç›kl›k
Kas›m - Aral›k
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getirilmiﬂtir. Buna göre, “Defter ve
belgelerini muhafaza etmek zorunlulu¤unda bulunanlar, muhafaza etmek
zorunda olduklar› her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulunduklar› bilgilere iliﬂkin mikro fiﬂ,
mikro film, manyetik teyp, disket ve
benzeri ortamlardaki kay›tlar›n› ve bu
kay›tlara eriﬂim veya kay›tlar› okunabilir hale getirmek için gerekli tüm
bilgi ve ﬂifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurlar›n
talebi üzerine ibraz ve inceleme için
arz etmek zorundad›rlar. Bu zorunluluk Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek
usule uygun olarak, tasdike konu hesap ve iﬂlemlerin do¤rulanmas› için
gerekli kay›t ve belgelerle s›n›rl› olmak üzere, bu hesap ve iﬂlemlere do¤rudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki
amac›yla yeminli mali müﬂavirler taraf›ndan yap›lan talepler için de geçerlidir.”
Vergi Usul Kanununun 256’nc› maddesine göre mükellefler muhafaza etmek zorunda bulunduklar› defter ve
belgelerini talep edilmesi halinde yetkili kiﬂilere ibraz etmek mecburiyetinde bulunmaktad›rlar.
Mükelleflere defter ve belgelerini ibraz için Vergi Usul Kanununun
14’üncü maddesindeki “Kanunda
aç›kça yaz›l› olmayan hallerde 15
günden aﬂa¤› olmamak ﬂart›yla” hükmüne göre en az onbeﬂ günlük süre
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verilir. Mükellefin defter ve belgelerini ibraz etmek durumunu engelleyen
mücbir bir sebebin varl›¤› halinde,
Vergi Usul Yasas›n›n 15’inci maddesi hükümlerine göre “mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunmas› halinde bu sebep ortadan kalk›ncaya kadar süreler iﬂlemez.” Mücbir sebep
Halleri Vergi Usul Kanununun 13’üncü maddesinde aç›klanm›ﬂt›r. ‹lgili
maddeye göre mücbir sebep halleri
ﬂunlard›r;
1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak
derecede a¤›r kaza, a¤›r hastal›k ve tutukluluk;
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yang›n, yer sars›nt›s› ve su basmas› gibi afetler;
3. Kiﬂinin iradesi d›ﬂ›nda vukua gelen
mecburi gaybubetler;
4. Sahibinin iradesi d›ﬂ›ndaki sebepler
dolay›s›yle defter ve vesikalar›n›n
elinden ç›km›ﬂ bulunmas› gibi hallerdir.
Ayr›ca, Vergi Usul Kanununun ölüm
halinde sürenin uzamas› baﬂl›kl›
16’nc› maddesindeki “Vergi kanunlar›nda hüküm bulunmayan hallerde
ölüm dolay›s›yla mirasç›lara geçen
ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç
ay eklenir” hükmü gere¤ince ölüm
halinde mükelleflerin defter ve belgelerini ibraz süresine üç ay eklenmektedir.
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Yine Vergi Usul Kanununun mühlet
verme baﬂl›kl› 17’nci maddesine göre,
“Zor durumda bulunmalar› hasebiyle
vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanuni sürenin bir kat›n›, kanuni sürenin bir aydan az olmas› halinde bir ay› geçmemek üzere,
Maliye Bakanl›¤›nca münasip bir
mühlet verilebilir.” Bu mühletin verilebilmesi için;
1. Mühlet isteyen, sürenin bitmesinden evvel yaz› ile istemde bulunmal›d›r.
2. ‹stemde gösterilen mazeret, mühlet
verecek makam taraf›ndan kabule lay›k görülmelidir.
3. Mühletin verilmesi halinde verginin al›nmas› tehlikeye girmemelidir.
III- ZAY‹ BELGES‹N‹ ‹BRAZ
MÜKELLEF‹YET‹
A- Zayi Belgesinin hukuki niteli¤i
Vergi Usul Kanunundaki mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde tutulmas› zorunlu defterlerle belgelerin,
irade d›ﬂ›nda kaybolma ve mücbir sebep halleri d›ﬂ›nda, yetkililerin talebi
üzerine ibraz ve inceleme için arz
edilmesi zorunludur.
Vergi Usul Kanunu uyar›nca tutulmas› ve saklanmas› zorunlu defter ve
belgelerin zayi olmas› durumunda, ibraz yükümlülü¤ü yerine getirilemeyecek ve mükellef cezai yapt›r›mlara
maruz kalacakt›r. Bu duruma elinde
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olmayan sebeplerle düﬂen mükellefler
için Türk Ticaret Kanununun 68’inci
maddesi son f›kras› ile bir yol öngörülmüﬂtür. Bu yol ise mahkemeye
baﬂvurarak kayba iliﬂkin bir belge
al›nmas›d›r.
Türk Ticaret Yasas›n›n 68’inci maddesinin son f›kras› hükmü gere¤i olarak bir tacirin saklamakla mükellef oldu¤u defter ve ka¤›tlar, yang›n su bask›n› veya yer sars›nt›s› gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa u¤rarsa, tacir ziya› ö¤rendi¤i tarihten itibaren onbeﬂ gün içinde ticari iﬂletmesinin bulundu¤u yerin selahiyetli mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini isteyebilir. Mahkeme
lüzumlu gördü¤ü delillerin toplanmas›n› da emredebilir.
Görüldü¤ü üzere Türk Ticaret Kanunu gere¤ince Zayi belgesi sadece defter ve belgelerin zayi olmas› halinde
al›nmas› ve ibraz› zorunlu bir belgedir. Vergi Usul Kanunumuzda hiç bir
düzenleme yer almamas›na ra¤men
vergi idaresi defter ve belgelerin zayi
olmas› halinde zayi belgesi al›nmas›
hususuna son derece önem atfetmiﬂtir.
Defter ve belgelerin zayi olmas› halinde durumun kural olarak zayi belgesi ile kan›tlanmas› gerekmektedir.
Böyle bir vesika almam›ﬂ olan tacir
defterlerini ibrazdan kaç›nm›ﬂ say›l›r.
B- Zayi Belgesi hakk›nda Vergi
‹daresinin Görüﬂü:
Maliye ‹daresi defter ve belgelerin zaKas›m - Aral›k
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yi olmas› ve Zayi belgesi al›nmas› konusundaki görüﬂlerini ç›kard›¤› iç genelgelerle belirlemiﬂtir. ‹lgili iç genelgeler gere¤ince defter ve belgelerin
zayi olmas› halinde zayi belgesi al›nmas› ﬂart ancak yeterli de¤ildir. Zayi
belgesinin al›nmas› ibraz yükümlülü¤ünü kald›rmamakta ancak Zayi belgesinin ibraz› mükellefi cezai yükümlülükten kurtarmaktad›r. Konu hakk›nda Maliye ‹daresinin düzenledi¤i
1989/6 S›ra No.lu KDV ‹ç Genelgesi
aﬂa¤›daki gibidir;
“Defter ve belgelerin zayi obuas›
(yang›n, su bask›n›, çal›nma gibi) nedeniyle katma de¤er vergisi iadesi incelemelerinde defter ve belgelerini ibraz edemeyen mükellefler ad›na yap›lm›ﬂ olan iadelerin geri al›nmas› veya mahsuplar›n kald›r›lmas›n›, mükelleflerin defter ve belgelerinin zayi oldu¤u konusunda mahkeme karan ibraz etmeleri halinde ise geri al›nacak
iadeler için VUK'un 373. maddesine
göre ceza kesilmemesi, ancak an›lan
kanunun 112. maddesine göre gecikme faizi hesaplanmas› gerekmektedir.”
Yine 1991/4 S›ra No.lu KDV ‹ç Genelgesi'ndeki aç›klama aynen aﬂa¤›daki gibidir;
"Defter ve belgeleri çeﬂitli nedenlerle
zayi olan mükelleflerin, bu dönemlere
iliﬂkin olarak verdikleri katma de¤er
vergisi beyannamelerinde indirim konusu yap›lan vergileri gerçekten yüklenip yüklenmedikleri, defterlerine
Hakemsiz Yaz›lar
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kaydedip kaydetmedikleri, dolay›s›yla indirime hak kazan›p kazanmad›klar›n›n tespiti idare aç›s›ndan mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla indirim konusu yap›lan bu vergilerin de kabul
edilmemesi gerekmektedir. Çünkü inceleme elemanlar›nca, indirim konusu
yap›lan katma de¤er vergisine iliﬂkin
fatura ve benzeri belgeler ile bu fatura
ve benzeri belgelerin yasal defterlere
kay›t edildi¤inin bizzat görülmesi gerekmektedir. Bu durumda;

Vergi Usul Kanunu iç genelgesi çerçevesinde iﬂlem yap›larak ödemenin
ç›kt›¤› dönemler için cezal› tarhiyat
yap›lacakt›r.

1. Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde, mükellefe iade edilen
veya mahsup konusu yap›lan katma
de¤er vergileri reddedilecektir. Mükelleflerce defter ve belgelerinin zayi
oldu¤unu gösteren mahkeme karar›n›n ibraz›, Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 29,34 ve 54. maddeleri uyar›nca, daha önce iade edilmiﬂ olan katma de¤er vergisinin geri al›nmas›na
veya mahsuplar›n kald›r›lmas›na engel de¤ildir.

Mahkemeden al›nacak zayi belgesi
mükellefi 213 say›l› VUK’nun 359 ve
373’uncu maddeleri gere¤ince kaçakç›l›k ve vergi cezalar›na muhatap olmaktan kurtaracak ancak ilgili dönemlerde indirime konu belgeleri inceleme eleman›na ibraz etme zorunlulu¤unu ortadan kald›rmayacakt›r. Dolay›s›yla Zayi belgesinin ibraz›na ra¤men mükelleflerin KDV indirimleri
reddedilmektedir.
Vergi idaresi özellikle son dönemlerde (bu konuda müstakar hale gelen
çok say›daki yarg› kararlar›n› da dikkate alarak) defter ve belgelerin zayi
olmas› halinde (zayi belgesinin al›nmas› ﬂart›yla) uygulanacak iﬂlemler
konusundaki kat› görüﬂlerini yumuﬂatm›ﬂt›r. Mükelleflerin îspat külfeti
kendilerine düﬂen al›ﬂlar›na ait fatura
ve benzeri belgeleri ibraz etmeleri,
yasal defter ve belgelerin zayi oldu¤unu mahkemeden ald›klar› karar ile
tevsik etmeleri, al›ﬂ belgelerinde gös-

2. Mükelleflerce indirim konusu yap›lan ancak defter ve belgelerin zayi olmas› nedeniyle gerçekten yüklenildi¤i
idarece tespit edilemeyen vergiler
reddedilecektir. Söz konusu vergilerin
reddedilmesi sonucu ilgili dönemde
ödenmesi gereken vergi ç›kmas› halinde ziyaa u¤rat›lan vergi yönünden
bu dönem için; indirimi reddedilen
vergilerin ilgili dönemde ödenmesi
gereken katma de¤er vergisini etkilememesi halinde ise 1988/7 S›ra No.lu
Hakemsiz Yaz›lar
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3. Mükelleflerce defter ve belgelerin
zayi oldu¤u hususunda mahkeme karan ibraz› halinde Vergi Usul Kanunu'nun 373. maddesi uyar›nca, ödenmesi gereken vergiler için ceza uygulanmayacak, ancak ayn› kanunun 112.
maddesine göre gecikme faizi hesaplanacakt›r."
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terilen KDV.’ nin sat›c›lar taraf›ndan
beyan edildi¤inin tespiti ﬂart›yla, bu
belgelerde gösterilen KDV.’nin indiriminin kabulü, bu ﬂartlar›n gerçekleﬂmedi¤i durumlarda ise, KDV. indirimlerinin reddedilmesi yönündeki
uygulamay› benimsemiﬂtir.
Maliye Bakanl›¤›n›n konu hakk›nda
son dönemlerdeki görüﬂlerini ifade
eden bir Özelgesi ﬂöyledir; “iﬂyerinde
ç›kan yang›n sonucu defterlerinin zayi oldu¤u dönemlere iliﬂkin ödenmesi
gereken KDV.’nin do¤rulu¤unun belirlenmesinde belgelerde yeralan KDV.’nin
indirilebilir vergi olarak gözönüne
al›nmas› VUK.’ nun 134’üncü madde
hükmü karﬂ›s›nda mümkün bulunmaktad›r.”
Yeni uygulamayla Zayi Belgesinin ibraz edilmesi halinde 2 farkl› yöntem
uygulanmaktad›r. E¤er mükellef mal
al›m›nda bulundu¤u firmalar› tan›m›yor ve kendisine yap›lan sat›ﬂlara ait
KDV’nin ödendi¤ini ispat edemiyorsa
KDV. Kanununun 29’uncu ve 34’üncü maddeleri uyar›nca indirim konusu
yap›lan KDV.’ler reddedilecek ancak
Vergi Usul Kanununun 359 ve
373’uncu maddeleri gere¤ince kaçakç›l›k ve vergi cezalar›na muhatap olmayacakt›r.
Mükellef zayi belgesini ibraz ediyor
ve mal al›m›nda bulundu¤u firmalar›n
kendisine yap›lan sat›ﬂlara ait KDV’yi
ödedi¤ini ispat ediyorsa mükellef
hakk›nda(müstekar hale gelen yarg›
kararlar› da dikkate al›narak) herhangi
Kas›m - Aral›k
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bir vergi ve ceza uygulanmayacakt›r.
Ancak bu konuda uygulamada tam bir
görüﬂ birli¤i bulunmamaktad›r. Bazen
hatta ço¤u zaman Vergi ‹daresi mükelleflerin mal al›m›nda bulundu¤u
firmalar›n kendisine yapt›¤› sat›ﬂlara
ait KDV’yi ödedi¤ini ispat etmesi ﬂart›na uymaks›z›n indirim konusu yap›lan KDV’leri reddetmektedir. 3065
say›l› KDVK’nun 29 ve 34. maddelerindeki fatura ve benzer belgelerde
katma de¤er vergisinin ayr›ca gösterilmesi bu belgelerin yasal defterlere
kaydedilmesi hükümlerinden dolay›
indirim konusu yap›lan KDV’ler reddedilmektedir. Bu ﬂekilde yap›lan cezal› tarhiyatlar ise sürekli yarg›dan
geri dönmektedir.
C- Defter ve Belgelerin Zayi Olmas›
halinde ‹braz Mükellefiyeti Hakk›nda
Yarg› Organlar›n›n görüﬂü
Yarg› organlar› defter ve belgelerin
zayi olmas› halinde ibraz mükellefiyetini sadece ﬂekil ﬂartlar›n›n yerine
getirilmesinden ibaret görmemiﬂtir.
Konuyu KDV indirim mekanizmas›
içinde daha geniﬂ yorumlam›ﬂt›r. Gerçekte ödendi¤i halde defter ve belgelerin mükellefin elinde olmayan nedenlerle zayi olmas› halinde, KDV indirimi için fatura ve benzer belgelerde
katma de¤er vergisinin ayr›ca gösterilmesi bu belgelerin yasal defterlere
kaydedilmesi ve ceza indirimi için zayi belgesi ibraz›n›n istenmesi iyi niyetli mükellefleri ma¤dur edecektir.
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Konu hakk›nda verilmiﬂ olan yarg›
kararlar› çok say›da ve hemen hemen
benzer sonuçlu olup bu kararlar art›k
müstekar hale gelmiﬂtir. An›lan yarg›
kararlar› burada ayr›ca aç›klanmayacakt›r. Ancak ortak özellikleri aﬂa¤›daki gibidir.

dirimine izin verilmemesi indirim mekanizmas›yla uyuﬂmayacakt›r. Müstekar hale gelen yarg› kararlar›nda oldu¤u gibi defter ve belgeleri zayi olan
mükelleflerin al›ﬂlar›n› belgelemeleri
halinde yapt›klar› indirimlerin kabul
edilmesi gerekmektedir.

Yarg› Organlar›n›n görüﬂüne göre kanuni defter ve belgeleri zayi olan mükelleflerin, ticari icap-lara göre mal
sat›n ald›¤› kiﬂi ve kuruluﬂlar› tan›mak, bilmek ve mal al›m›na iliﬂkin
belgelerin varl›¤›n› ispat olana¤›na sahip olmas› nedeniyle, ispat külfeti
kendisine düﬂen fatura ve benzeri belgeleri ibraz etmeleri halinde, bu belgelerde gösterilen KDV. ‹ndiriminin
kabul edilmesi gerekmekte aksi durumda ise KDV indirimleri reddedilmesi gerekmektedir. Karﬂ› taraf›n yani defter ve belgeleri zayi olana mal
satanlar›n kimler oldu¤unun mükellefe sorularak araﬂt›r›lmas› gerekti¤i, bu
yola baﬂvurulmadan, salt defter ve
belgelerin zayi oldu¤u gerekçesiyle,
indirim konusu yap›lan KDV'nin reddedilmemesi gerekmektedir.

Bilindi¤i üzere KDVK'da indirim için
hem esasa hem de ﬂekle iliﬂkin ﬂartlar›n yerine getirilmesi gerekmekte olup
bu durumun tesbiti defter ve belgelerin incelemeye ibraz› ile mümkün olacakt›r. Ancak defter ve belgelerin zayi olmas› halinde al›mlar›n› ve yüklendik-leri vergilerin gerçek oldu¤unu
ispat eden mükelleflerin, yapt›klar›
indirimlerin kabul edilmesi, dürüst
mükellef-lerin ma¤duriyetini önleyecektir. Dürüst mükellef ticari icaplara
göre mal sat›n ald›¤› kiﬂi ve kuruluﬂlar› tan›mak ve bilmek zorunda olan
kiﬂidir.

Bize göre de konu hakk›ndaki yarg›
kararlar› KDV indirim mekanizmas›n›n ruhuna daha uygundur.
Bilindi¤i üzere 213 say›l› VUK’nun
134. maddesine göre vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin do¤rulu¤unu araﬂt›rmak ve tespit et-mektir. Mükellefin yüklendi¤ini
ve ödedi¤ini ispat etti¤i vergilerin inHakemsiz Yaz›lar
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Daha önce aç›kland›¤› üzere defter ve
belgelerin zayi olmas› halinde al›mlar›n› ve yüklendik-leri vergilerin gerçek oldu¤unu ispat eden mükellefler
hakk›nda vergi idaresinin kararlar›
aç›s›ndan uygulama birli¤i bulunmamaktad›r. Uygulama birli¤i sa¤lanmas› amac›yla defter ve belgelerin zayi
olmas› ve zayi belgesi al›nmas› konusu, müstekar hale gelen yarg› kararlar› da dikkate al›narak yeniden düzenlenmesi, bu konuda ortaya ç›kan aksakl›klar›n giderilmesine yard›mc›
olacakt›r.
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IV- SONUÇ:
Vergi denetimi zamanaﬂ›m› süresi
içinde her zaman yap›labilir. Bu nedenle mükelleflerin defter ve belgelerini muhafaza etmeleri ve istendi¤inde yasal sürede incelemeye ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak bazen
mükellefin elinde olmayan nedenlerle
defter ve belgeleri zayi olabilmektedir. Böyle durumlarda Vergi idaresi
ile yarg› organlar› genelde farkl› kararlar vermektedir. Hatta Vergi idaresinin kendi içinde de uygulama birli¤i
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bulunmamaktad›r. Vergi Usul kanununda konu ile ilgili düzenlemenin olmamas› nedeniyle yarg› kararlar› da
dikkate al›narak yap›lacak düzenlemeler uygulama birli¤inin sa¤lanmas›na yard›mc› olacakt›r.
KAYNAKÇA
Dan›ﬂtay Dördüncü Dairesi (29.03.1973)
Dan›ﬂtay Dördüncü Dairesi E 1972/1565,
K, 1973/1524 say›l› karar› Ankara: Dan›ﬂtay
Maliye Bakanl›¤›.(13.03.1997) Maliye
Bakanl›¤› Özelgesi 10439 say›l› Ankara :
Maliye Bakanl›¤›
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DEN‹Z ÇALIﬁANLARINA ÖDENECEK
KIDEM TAZM‹NATI VE HESAPLANMASI
Ali TEZEL*

I-Giriﬂ
lkemizde hizmet akdiyle çal›ﬂanlar›n, çal›ﬂma iliﬂkilerini düzenleyen üç
ana Kanun bulunmaktad›r. Bunlardan ilki 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu, ikincisi 5953 say›l› Bas›n-‹ﬂ Kanunu ve son olarak da 854 say›l› Deniz-‹ﬂ Kanunu’dur. Her bir çal›ﬂma iliﬂkisini düzenleyen bu Kanunlarda k›dem tazminat› ödenmesi ve hesaplanmas› farkl›l›k arz etmektedir.

Ü

Bu yaz›mda 854 say›l› Deniz-‹ﬂ Kanunu gere¤ince kimlere, hangi hallerde ve
hangi süre içinde hangi tutarda k›dem tazminat› ödenmesi gerekti¤i aç›klanm›ﬂt›r.
II-Deniz-‹ﬂ Kanunu Uygulama Alan›
854 Say›l› Kanuna göre; gemilerden baﬂka, sandal, mavna, ﬂat, salapurya gibi
olanlar da (gemi) say›l›r. Bu yerlerde çal›ﬂanlar da gemi adamlar›d›r.
1-Kimler gemi adamlar›d›r?
Gemi adamlar›n›n iﬂ iliﬂkileri 854 Say›l› Deniz-‹ﬂ Kanunu kapsam›nda düzenlenmektedir. Bu Kanun, TBMM’ce 20/04/1967 tarihinde kabul edilmiﬂ ve
29.04.1967 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanm›ﬂ ve yürürlü¤e girmiﬂtir.
*Denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayra¤›n› taﬂ›yan ve 100 ve daha
yukar› grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akti ile çal›ﬂanlara gemiadam› denilmektedir.
*Ancak, geminin grostonilatosu 100’den az oldu¤u takdirde, ayn› iﬂverene ait
gemilerin toplam grostonilatosuna bak›l›r ve toplam› 100’den fazla ise yine bu
gemilerde çal›ﬂanlara ve çal›ﬂt›ranlara Deniz-‹ﬂ Kanunu uygulan›r.
*Veya geminin grostonilatosu 100 de¤il, ayn› iﬂverene ait gemilerin toplam
* Sosyal Güvenlik Kurumu Baﬂmüfettiﬂi

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

234 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

grostonilatosu da 100’den az ama ayn› iﬂveren 5’den fazla gemiadam› çal›ﬂt›r›yorsa yine Deniz-‹ﬂ Kanunu uygulan›r.
Buna göre; bir hizmet aktine dayanarak gemide çal›ﬂan kaptan, zabit ve
tayfalarla di¤er kimselere "gemiadam›" denilmektedir.
2-Yabanc› uyruklu gemiadamlar›
ve Deniz-‹ﬂ Kanunu
854 Say›l› Deniz-‹ﬂ Kanunu, karﬂ›l›kl›l›k (mütekabiliyet) esaslar›na göre
Türk gemiadamlar›na ayn› mahiyette
haklar tan›yan devletlerin uyru¤unda
olup bu kanun kapsam›na giren Türk
gemilerinde çal›ﬂan yabanc› uyruklu
gemiadamlar›na Deniz-‹ﬂ Kanunu uygulanmaktad›r.
3-Kimler iﬂveren ve iﬂveren vekilidir?
Kanun’un 2 inci maddesine göre tan›mlar aﬂa¤›daki gibidir.
‹ﬂveren; Gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi ad›na
ve hesab›na iﬂleten kimseye "iﬂveren"
denir.
Kaptan; Gemiyi sevk ve idare eden
kimseye veya zorunlu sebeplerle görevi baﬂ›nda bulunmamas› halinde ona
vekalet eden kimseye "kaptan" denir.
‹ﬂveren Vekili; Kaptan veya iﬂveren
ad›na ve hesab›na harekete yetkili
olan kimseye "iﬂveren vekili" denir ve
iﬂveren vekilinin bu s›fatla gemiadamlar›na karﬂ› muamele ve taahhütKas›m - Aral›k
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lerinden do¤rudan do¤ruya iﬂveren
sorumlu olup bu kiﬂilerin verdi¤i emir
ve talimatlar› iﬂveren vermiﬂ say›l›r.
Yarg›tay’›n bir karar›nda (Y 9 HD. E.
2004/29253, K. 2005/19074, T. 23.05.2005),
Deniz ‹ﬂ Kanununa göre, gemi kaptan›n›n iﬂveren vekili olup bu s›fatla gemi adamlar›na karﬂ› muamele ve taahhütlerinden do¤rudan do¤ruya iﬂveren
sorumlu oldu¤u, gemi kaptan›n›n, davac›y› iki maaﬂ ücreti tutar›nda ikramiye ödenmesi ile ödüllendirmiﬂ ve
ödenmesi için iﬂverene yaz› gönderdi¤i, ayr›ca, ek görev olarak yapt›¤› iﬂ
için uygun görülecek ücretin ödenmesini de iﬂverenden istedi¤i ve gemi
kaptan›n›n yazd›¤› bu yaz›lar›n iﬂvereni ba¤layaca¤› ve gemi adam› için
talep etme hakk› sa¤lad›¤›na hükmetmiﬂtir.
III-Gemiadamlar›n›n K›dem
Süresinin Hesab›
Gemiadam›n›n k›dem tazminat›na
esas k›demi, hizmet akdinin devam etmiﬂ veya fas›lalarla yeniden akdedilmiﬂ olmas›na bak›lmaks›z›n ayn› iﬂverenin bir veya de¤iﬂik gemilerinde çal›ﬂt›klar› süreler göz önüne al›narak
hesaplan›r.
Burada bahsedilen iﬂveren gerçek veya tüzel kiﬂi veya kiﬂilerdir.
1-K›dem süresinin baﬂlang›c›
Gemiadam›n›n k›demine esas baﬂlang›c› iﬂçinin iﬂine baﬂlad›¤› gün olup,
hizmet akdinin imzaland›¤› tarih ile
Hakemsiz Yaz›lar
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gemiadam›n›n iﬂe baﬂlama tarihi aras›nda farkl›l›k var ise hizmet akdinin
imzaland›¤› tarih de¤il, fiilen iﬂe baﬂlan›ld›¤› tarih esas al›nmal›d›r.
Ancak, sözleﬂmede tarih belirtilmemiﬂ ise iﬂçinin, iﬂverenin emir ve talimat›n› bekledi¤i süre de k›dem süresinden say›lacakt›r.
2-K›dem süresinin sonu
Gemiadam› 854 Say›l› Deniz-‹ﬂ Kanunu’ndaki bildirim sürelerine uyup,
di¤er tarafa iﬂ akdini yaz›l› süre sonunda sona erdireceklerini bildirmiﬂler ve bu süre boyunca akit devam etmiﬂ ise k›demin sonu sürenin bitim tarihidir.
‹ﬂçinin ölümü halinde süre, ölüm ile
tamamlanm›ﬂ olacakt›r.
Hizmet aktinin feshinde fesih keyfiyeti, gemi seyir halinde ise, kararlaﬂt›r›lm›ﬂ limanda ve kararlaﬂt›r›lm›ﬂ liman de¤iﬂtirildi¤i takdirde ilk u¤rayaca¤› limanda geminin emniyet alt›na
al›nmas›na kadar uzat›lm›ﬂ say›laca¤›ndan k›demin süresi bu limana kadar geçen süredir.
3-Feshin gemiadam›na bildirilme
usulü
Hizmet aktinin iﬂveren veya iﬂveren
vekili taraf›ndan feshedilmesi halinde
sebepleri ile birlikte gemiadam›na yaz›l› olarak bildirilmesi ﬂartt›r. Bildirim imkan› olmayan hallerde durum
bir tutanakla tespit edilmelidir.
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4-Geminin Uyru¤unun De¤iﬂmesi
Gemi Türk Uyru¤unda iken yabanc›
bir ülke uyru¤una sat›l›r veya geçerse,
hizmet akti iﬂverence feshedilmiﬂ say›l›r. Ancak, gemin sat›lmas› veya el
de¤iﬂtirmesine karﬂ›n Geminin Türk
Bayra¤›n› taﬂ›ma hakk› bulundu¤u sürece mülkiyetin k›smen veya tamamen herhangi bir ﬂahsa geçmesi ise
hizmet aktinin feshini gerektirmez.
Geminin yabanc› bir ﬂirkete sat›larak
Türk Bayra¤›n›n kaybetmesi nedeniyle davac›n›n iﬂ akdi önelsiz olarak feshedilir. Bu yüzden davac› ihbar tazminat›na hak kazanamaz. (Y 9 HD. E. 1998
/19681, K. 1999/1765, T. 09.02.1999)
5-Geminin Devri
Gemi adamlar›n›n k›demleri hizmet
akdinin devam etmiﬂ veya fas›lalarla
yeniden akdedilmiﬂ olmas›na bak›lmaks›z›n ayn› iﬂverenin bir veya de¤iﬂik gemilerinde ve hizmetinde çal›ﬂt›klar› süreler gözönüne al›narak hesaplan›r. Geminin devir veya intikali
yahut herhangi bir suretle bir iﬂverenden baﬂka bir iﬂverene geçmesi veya
baﬂka bir yere nakli halinde gemi adam›n›n k›demi, iﬂyeri veya iﬂyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplam› üzerinden hesaplan›r.
6-Kamu Hizmetlerinde de Birleﬂtirme
Yap›l›r.
T.C. Emekli Sand›¤› Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yaln›z
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Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece ayn› ya da de¤iﬂik kamu
kuruluﬂlar›nda geçen hizmet sürelerinin birleﬂtirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaﬂl›l›k veya
malullük ayl›¤›na ya da toptan ödemeye hak kazanan iﬂçiye, bu kamu
kuruluﬂlar›nda geçirdi¤i hizmet sürelerinin toplam› üzerinden son kamu
kuruluﬂu iﬂverenince k›dem tazminat›
ödenir.
Yukar›da belirtilen kamu kuruluﬂlar›nda iﬂçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre k›dem tazminat› ödenmesini gerektirmeyecek
ﬂekilde sona ermesi suretiyle geçen
hizmet süreleri k›dem tazminat›n›n
hesab›nda dikkate al›nmaz.
Ancak, bu tazminat›n T.C. Emekli
Sand›¤›na tabi olarak geçen hizmet
süresine ait k›sm› için ödenecek miktar, yaﬂl›l›k veya malullük ayl›¤›n›n
baﬂlang›ç tarihinde T.C. Emekli Sand›¤› Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için
öngörülen miktardan fazla olamaz.
Bu maddede geçen kamu kuruluﬂlar›
deyimi, genel, katma ve özel bütçeli
idareler ile 468 say›l› Kanunun 4 üncü
maddesinde say›lan kurumlar› kapsar.
Ayn› yada de¤iﬂik kamu kuruluﬂlar›nda geçen hizmet sürelerinin birleﬂtirilmesi suretiyle k›dem tazminat› ödenebilmesi için, iﬂçinin Sosyal Sigortalar
Kanununa göre yaﬂl›l›k veya malüllük
ayl›¤›na yada toptan ödemeye hak kaKas›m - Aral›k
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zanm›ﬂ ve hizmet akdinin bu nedenle
(emeklilik) feshedilmiﬂ olmas› gerekir. (Y 9 HD. E. 1988/1679, K. 1988/
2223, T. 29.02.1988)
Kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda geçen
hizmetlerin birleﬂtirilerek toplam üzerinden k›dem tazminat› ödenebilmesi
için iﬂ aktinin toptan ödeme almak yada emeklilik nedeniyle sona erdirilmesi gerekir. Emekli Sand›¤›’na tabi
geçen süreler için k›dem tazminat› de¤il, emekli ikramiyesi esas al›n›r.
(Y9. HD. E. 1992/3063, K. 1992/ 10899,
T. 06.10.1992)
7-Askerlik Borçlanmas›n›n Süreye
Eklenmesi
Kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda çal›ﬂ›rken emekli olan gemiadamlar›, askerlik sürelerini borçlan›p öderlerse
kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan
emeklilik nedeniyle ayr›lmalar› halinde k›dem süresine ilave edilir.
Askerlik borçlanmas› süresi, kamu
kurum ve kuruluﬂlar›ndan emeklilerde
k›dem ödencesi hesab›nda dikkate al›n›r. ‹ﬂyeri bu tür nitelik taﬂ›m›yorsa bu
do¤rultudaki istemin reddi gerekir.
(Y9 HD. E. 1991/1294, K. 1991/1374,
T. 07.02.1991)
Kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan
emekli olan iﬂçinin muvazzaf askerlikte geçen sürelerinin k›dem tazminat› hesab›na dahil edilmesi için iﬂçinin çal›ﬂ›rken borçlanmas›n› yapm›ﬂ
olmas› gerekir. (Y 9.HD. E. 1986/
3860, K. 1986/4597, T. 05.05.1986)
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IV-K›dem Tazminat›na Esas Ücret
K›dem tazminat›n›n hesaplanmas›, son ücret üzerinden yap›l›r. Sefer, parça baﬂ›na akord, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmad›¤› hallerde son bir
y›ll›k süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çal›ﬂ›lan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminat›n hesab›na esas tutulur.
Ancak, son bir y›l içinde iﬂçi ücretine zam yap›ld›¤› takdirde tazminata esas ücret, gemi adam›n›n iﬂten ayr›lma tarihi ile zamm›n yap›ld›¤› tarih aras›nda al›nan ücretin ayn› süre içinde çal›ﬂ›lan günlere bölünmesi suretiyle hesaplan›r.
K›dem tazminat›na esas olacak ücretin hesab›nda brüt ücrete ilaveten gemi
adam›na sa¤lanm›ﬂ olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan
do¤an menfaatler de gözönünde tutulur.
1- K›dem Tazminat›nda Tavan
1982 y›l›na kadar gemiadamlar›n›n k›dem tazminat› herhangi bir tavan uygulamas›na tabi de¤il iken 1982 y›l›nda yap›lan de¤iﬂiklik ile, toplu sözleﬂmelerle
ve hizmet akitleriyle belirlenen k›dem tazminatlar›n›n y›ll›k miktar›, Devlet
Memurlar› Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 say›l› T.C. Emekli Sand›¤› Kanunu hükümlerine göre bir hizmet y›l› için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. Aﬂa¤›da 01.01.2008 gününden sonra geçerli olan
y›ll›k tavan miktar›n›n hesaplama ﬂekli verilmiﬂ olup daha aﬂa¤›da da 2000 y›l›ndan bugüne kadar k›dem tazminat›n›n tavan rakamlar› liste halinde verilmiﬂtir.
K›dem Tazminat› Tavan› Hesaplama Tablosu.
01.01.2008’den sonras› için geçerlidir.
 01.01.2008-30.06.2008

En yüksek devlet memuru ayl›¤›
Devlet memuru taban ayl›¤›
Devlet memuru k›dem ayl›¤›
Özel Hizmet tazminat›n›n % 200
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Gösterge
9500
1000
500
19000


Katsay›lar
0,04948
0,65283
0,04948
0,04948
TOPLAM


470,06
652,83
24,74
940,12
2087,92
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2-K›dem Tazminat›n›n Ödeme Zaman›

1. ‹ﬂveren taraf›ndan;

K›dem tazminat› hak edildi¤i anda
ödenmelidir. K›dem tazminat›n›n zaman›nda ödenmemesi sebebiyle aç›lacak davan›n sonunda hakim gecikme
süresi için, eski 1475 veya 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu uygulamas›nda oldu¤u
gibi ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmetmez. Yasal faiz rakam›
ile hükmeder.

-Geminin herhangi bir sebeple 30
günden fazla bir süre seferden kald›r›lmas›,

854 say›l› Deniz iﬂ Kanunun kapsam›nda kalan gemi adamlar›n›n haketti¤i k›dem tazminat›na; uygulanacak
faiz; mevduata uygulanan en yüksek
faiz de¤il, dava tarihinden itibaren
3095 say›l› Yasa gere¤ince temerrüt faizi uygulan›r. (Y 9 HD. E. 2000/13276,
K. 2000/18513, T. 07.12.2000)
854 say›l› Deniz ‹ﬂ Kanunun 20. maddesinde; k›dem tazminat›na fesih tarihinden itibaren ve en yüksek mevduat
faizi yürütülece¤ine iliﬂkin bir hüküm
bulunmamaktad›r. Bu nedenle hükmolunan k›dem tazminat› alaca¤›n›n
daval› iﬂveren daha önce temerrüde
düﬂürülmedi¤ine göre dava tarihinden
itibaren ve yasal faizi ile tahsiline karar verilmesi gerekir. (Y 9 HD. E. 2004/
642, K. 2004/12694, T. 27.05.2004)
V-K›dem Tazminat› Ödenmesi
Gereken Haller
854 Say›l› Kanun’un 20 inci maddesine göre çal›ﬂan gemi adamlar›n›n hizmet akitlerinin;
Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

-Gemiadam›n›n herhangi bir sebeple
sürekli olarak gemide çal›ﬂmas›na engel bir hastal›¤a veya sakatl›¤a u¤ramas›, halinde iﬂveren taraf›ndan feshedilirse veya,
-Geminin kayba u¤ramas›, terk edilmesi veya harp ganimeti ilan edilmesi
veyahut Türk Bayra¤›ndan ayr›lmas›
hallerinde ise hizmet akti kendili¤inden bozulur.
gemiadam›na k›dem tazminat› ödenmesi gerekir.
2. Gemi adam› taraf›ndan;
-Ücretin kanun hükümleri veya hizmet akti gere¤ince ödenmemesi,
-‹ﬂveren veya iﬂveren vekilinin gemiadam›na karﬂ›, kanuna, hizmet akitlerine veya sair iﬂ ﬂartlar›na ayk›r› hareket etmesi,
-‹ﬂveren veya iﬂveren vekilinin gemiadam›na karﬂ› denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba ayk›r›
hareket etmesi,
-Geminin herhangi bir sebeple 30
günden fazla bir süre seferden kald›r›lmas›,
- Gemiadam›n›n herhangi bir sebeple
sürekli olarak gemide çal›ﬂmas›na engel bir hastal›¤a veya sakatl›¤a u¤ramas›,
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Hallerinde gemiadam› taraf›ndan feshedilirse k›dem tazminat› ödenmelidir.
3. Muvazzaf askerlik hizmeti
dolay›s›yla,
Ba¤l› çal›ﬂt›¤› iﬂveren emrinde en az
bir y›ldan beri hizmet akdi ile çal›ﬂan
erkek gemiadamlar›ndan, muvazzaf
askerlik hizmeti dolay›s›yla iﬂ akitlerini feshedenlere, k›dem tazminat›
ödenir.
Bunun için iﬂçi askere gitme ka¤›d›
olarak da bilinen sülüslerini iﬂverene
vererek, askere gideceklerini ve k›dem tazminatlar›n› istediklerini beyan
etmelidirler.
4. Emeklilik veya Toptan Ödeme
Bir iﬂveren emrinde en az bir y›ldan
beri çal›ﬂ›rken, emekliliklerini elde
edenlere de k›dem tazminat› ödenir.
Burada özel sektör çal›ﬂanlar› sadece
en son çal›ﬂt›klar› iﬂverende geçen süreleri kadar k›dem tazminat› al›rlarken,
Kamu iﬂçileri, kamuda geçen tüm süreler (daha önce k›dem almay› gerektirmeyen nedenle sona ermediyse)
üzerinden k›dem tazminat› al›rlar.

5-Gemiadam›n›n Ölümü
Gemiadam›n›n ölümü halinde mirasç›lar›na k›dem tazminat› ödenir.
VI-K›dem Tazminat›n›n Hesaplanmas›
Gemiadamlar›na ödenecek k›dem tazminat›n›n hesaplanmas›nda, gemicinin her bir çal›ﬂma y›l›na karﬂ›l›k 30
günlük ücreti kadar ödeme yap›lmal›d›r. 30 günlük ücret asgari olup,
-Bireysel hizmet akitleriyle,
-Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi ile,
artt›r›labilir. Mesela 45 günlük veya
60 günlük ücrette ödenebilir.
Tam y›ldan arta kalan süreler için ise
k›smi hesaplama ve ödeme yap›lmal›d›r.
K›dem tazminat›na esas olacak olan
iﬂçinin 30 günlük ücreti veya yukar›daki gibi 30 gün artt›r›lm›ﬂ ise bu tutar dikkate al›n›r.
VII-Sonuç

Ayr›ca borçlan›lan askerlik süreleri
varsa kamu iﬂçilerine askerlik süresi
için de k›dem tazminat› ödenir.

Gemi adamlar›n›n iﬂ iliﬂkileri 854 Say›l› Deniz-‹ﬂ Kanunu kapsam›nda düzenlenmektedir. 854 say›l› Deniz-‹ﬂ
Kanunu gere¤ince kimlere, hangi hallerde ve hangi süre içinde hangi tutarda k›dem tazminat› ödenece¤i düzenlenmiﬂtir.

Emeklilik nedeniyle k›dem tazminat›
al›nabilmesi için ilgili sosyal güvenlik
kurumundan “KIDEM TAZM‹NATI
ALIR” yaz›s› al›n›p, iﬂverene verilmelidir.

Gemiadam›n›n k›dem tazminat›na
esas k›demi, hizmet akdinin devam etmiﬂ veya fas›lalarla yeniden akdedilmiﬂ olmas›na bak›lmaks›z›n ayn› iﬂverenin bir veya de¤iﬂik gemilerinde ça-
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l›ﬂt›klar› süreler göz önüne al›narak
hesaplan›r.
Gemiadamlar›na ödenecek k›dem tazminat›n›n hesaplanmas›nda, gemicinin her bir çal›ﬂma y›l›na karﬂ›l›k 30
günlük ücreti kadar ödeme yap›lmal›d›r.
K›dem tazminat› hak edildi¤i anda
ödenmelidir. K›dem tazminat›n›n zaman›nda ödenmemesi sebebiyle aç›la-
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cak davan›n sonunda hakim gecikme
süresi için, eski 1475 veya 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu uygulamas›nda oldu¤u
gibi ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmetmez. Yasal faiz rakam›
ile hükmeder.
KAYNAKÇA
T.C. yasalar, (1967) Deniz ‹ﬂ Kanunu
Ankara: Resmi gazete
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SOSYAL GÜVENL‹K AÇIKLARI ‹LE
SSK PR‹M ‹ND‹R‹M‹N‹N EKONOM‹YE
ETK‹LER‹
Resul KURT*

I. G‹R‹ﬁ
osyal güvenlik, günümüzde tüm dünyada, devletin en önemli görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sosyal güvenlik sistemlerinin iki ana
fonksiyonu vard›r; birincisi, yeniden da¤›t›m yolu ile yoksullu¤un giderilmesi; ikinci fonksiyonu ise, emeklilik ve sa¤l›k güvencesidir.

S

Konuya sosyal sigorta kurumlar›n›n aç›klar›n›n kamu aç›klar›n› art›rd›¤› yönünden bak›ld›¤› için, sosyal sigorta sisteminin yeniden yap›land›r›lmas› tart›ﬂmalar›nda yeniden da¤›t›m ve sigortalama iﬂlevlerinin önemi ikinci plana itilmektedir.
Uzun bir süreden beri sosyal güvenlik aç›klar›n›n ekonomi üzerindeki etkileri
tart›ﬂ›lmaktad›r. Hatta sosyal güvenlik reformunun yap›lmas›ndaki as›l nedeninin sosyal güvenlik aç›klar›n›n azalt›lmas› oldu¤u dahi belirtilmektedir.
Bu ba¤lamda hem sosyal güvenlik aç›klar›, hem de Sosyal Sigortalar Kanununda yer alan prim oranlar›n›n düﬂürülmesinin sisteme etkileri de¤erlendirilmiﬂtir.
II. SOSYAL GÜVENL‹K AÇIKLARININ ETK‹LER‹
Y›llardan beri izlenen sosyo-ekonomik politikalar neticesinde sosyal güvenlik
sisteminin gelir-gider dengesi bozulmuﬂ ve sosyal güvenlik sistemi kendi kendine yetemez hale gelmiﬂtir. Ülkemizde sosyal güvenlik aç›¤› sorunu öteden
beri var olmakla birlikte, özellikle 1990’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren a¤›rlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Sosyal güvenlik sistemindeki aç›klar›n nedeni tutarl› ve sa¤l›kl› bir devlet po* SGK Baﬂmüfettiﬂi
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litikas›n›n olmay›ﬂ›d›r. Günümüzde, sosyal güvenlik sistemimimiz giderek artan bir oranda aç›klar›n ekonomi üzerindeki etkisini yaﬂamaktad›r. Bu s›k›nt›lar, zaman›nda önlem al›nmad›¤› ve birçok yaﬂamsal konu üzerinde yeterince
durulmad›¤› için günümüzde bir bunal›ma dönüﬂmüﬂtür.
Sosyal güvenlik sistemimizin içine düﬂtü¤ü finansman krizi sorunu, her geçen
gün h›zla artan bir oranda büyümektedir. 1994 y›l›nda 39.010.000 YTL olan ve
GSY‹H’n›n %1’ine denk gelen sosyal güvenlik aç›¤›, 1995 y›l›nda GSY‹H’n›n
%1.38’ine, 1998 y›l›nda % 2,80’e, % 1999’da 3,75’e, % 2000’de 2,57’ye,
2001’de % 3,15’e, 2004'te % 4,39'u, 2005’te % 4,79'u, 2006'da % 4,23’ü ve
bugün geldi¤imiz noktada ise sosyal güvenlik aç›¤› 2007 Ekim sonu itibariyle
22 milyar 591 milyon YTL’ye ulaﬂm›ﬂ olup GSY‹H'na oran› ise yaklaﬂ›k olarak % 4,43’ü olarak hesaplanmaktad›r. Bu ﬂekilde devam edilmesi halinde 1015 y›l içinde sosyal güvenlik aç›¤›n›n GSY‹H’n›n %10'unu geçece¤i düﬂünülmektedir. Bu da ekonomi üzerinde ciddi bir tehdit oluﬂturmaktad›r.
SOSYAL GÜVENL‹K KURUMUNA YAPILAN BÜTÇE TRANSFERLER‹
(1994-2007)
GSMH 'n›n
Sosyal Güvenlik Kurumu

(%)'si

Bin YTL
Bin YTL Bin YTL
Bin YTL
(%)'si
Emekli
SSK
Ba¤-Kur
Sand›¤›
1994
14.480
4.530
20.000
1995
59.200
8.000
41.000
1996
146.000
70.100
119.200
1997
337.000
123.000
280.000
1998
451.000
435.000
610.000
1999
1.105.000
796.145 1.035.000
2000
400.000 1.051.460 1.775.000
2001
1.108.000 1.740.000 2.675.000
2002
2.386.000 2.622.000 4.676.000
2003
4.809.000 4.930.000 6.145.000
2004
5.757.000 5.273.000 7.800.000
2005
7.507.000 6.926.000 8.889.000
2006
8.527.000 4.330.000 10.035.000
2007(*)
11.598.000 5.775.000 10.608.000
TOPLAM
44.204.680 34.084.235 54.708.200
Kaynak: SGK istatistik bülteni 2007/Kas›m
http://www.sgk.gov.tr/doc/istatistik/kasim-bulten.xls
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Toplam
39.010
108.200
335.300
740.000
1.496.000
2.936.145
3.226.460
5.523.000
9.684.000
15.884.000
18.830.000
23.322.000
22.892.000
27.981.000
132.997.115

Toplam
1,00%
1,38%
2,24%
2,52%
2,80%
3,75%
2,57%
3,15%
3,52%
4,45%
4,39%
4,79%
4,23%
4,43%
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Yukar›daki tablo da görülece¤i üzere
bugüne kadar yaklaﬂ›k olarak toplam
133 milyar YTL dolay›nda kaynak
aktar›lm›ﬂt›r.
ﬁüphesiz sosyal güvenlik aç›klar›n›n
en önemli nedeni 1990'lardan itibaren
erken yaﬂta emeklilik uygulamalar› ve
nimet-külfet dengesi gözetilmeden
yap›lan popülist politikalardan kaynaklanmaktad›r. Hiçbir ülkede emeklilik yaﬂ› 50’nin alt›nda de¤ildir. Ortalama 55 yaﬂ olarak uygulanmaktad›r.
Her ülkenin kendi ekonomik ve sosyal koﬂullar›na göre bir emeklilik yaﬂ›n› tespit etmesi do¤ald›r. Bu nedenle ülkeler, kendi iç dinamiklerine göre
bir emeklilik yaﬂ› belirlemiﬂtir. Ancak, ülkemizde daha önce uygulanan
38-43 yaﬂ›nda emeklilik uygulamas›
dünyada örne¤i olmayan bir durumdur.
Yaﬂ s›n›rlar›n›n kald›r›lmas› ile emekli olma ﬂartlar›n›n hafifletilmesi prim
ödeyen (aktif) sigortal›lar ile yaﬂl›l›k,
malûllük, dul ve yetim ayl›¤› alan (pasif) sigortal›lar aras›ndaki dengeyi
bozmuﬂtur. Türkiye geniﬂ bir aile yap›s›na sahip oldu¤undan; sosyal güvenlik kurumlar›n›n aktif sigortal›lar›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u nüfus
say›s› fazlad›r. Bu durum da, sosyal
sigorta kurumlar›n›n hizmet götürmek
zorunda oldu¤u nüfusun fazlal›¤›na
sebep olmaktad›r. Bu da, maliyetleri
yükseltmektedir.
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III. KAYITDIﬁI ‹ST‹HDAMIN
ETK‹LER‹
Kay›t d›ﬂ› sektör, düﬂük ücretle ve
hiçbir sosyal güvence sa¤lamadan,
vergi ödemeden istihdam› amaçlamaktad›r. Bu da, sosyal güvenlik kapsam›n›n daralmas›na, vergi ve sigorta
prim gelirlerinin düﬂmesine neden olmaktad›r. Ülkemizde, sigortal› olarak
çal›ﬂan iﬂçilere yak›n bir say›da sigortas›z olarak çal›ﬂt›r›lan iﬂçiler bulundu¤u tahmin edilmektedir.
Kay›t d›ﬂ› istihdam sadece ülke vatandaﬂlar› için geçerli de¤ildir. Özellikle
son y›llarda yabanc› kaçak iﬂçi istihdam› da, prim ve vergi kaça¤› yan›nda
iç istihdam› olumsuz etkilemeye baﬂlam›ﬂt›r.
Sosyal güvenlik aç›klar›n›n kapat›labilmesi için mutlaka kay›tl› sigortal›
say›s›n›n art›r›lmas› zorunludur. Türkiye'de iﬂyerlerinin önemli bir bölümünün küçük ve da¤›n›k olmas›, bir
yandan kay›td›ﬂ› iﬂçi çal›ﬂt›rmay› teﬂvik etmekte, öte yandan da denetim
yoluyla sigortal›lar›n art›r›lmas›n›
zorlaﬂt›rmaktad›r. Ayr›ca yasal mevzuata bakt›¤›m›zda adeta fazla iﬂçi istihdam eden iﬂverenlerin cezaland›r›ld›¤› görülmektedir. Zira, iﬂçi say›s›
elli kiﬂiyi aﬂt›¤›nda özürlü, eski hükümlü, terör ma¤duru, iﬂyeri hekimi,
iﬂ güvenli¤i uzman› gibi istihdam zorunlulu¤u ile spor salonu, kreﬂ, ambulans, emzirme odas› aç›lmas› gibi
yükümlülükler ortaya ç›kt›¤›ndan kay›td›ﬂ› istihdam› art›rmaktad›r.
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Bu yükümlülükler kald›r›lmal› ve kay›t d›ﬂ› istihdam› azaltmak için, fazla say›da iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂyerlerine
ek kolayl›klar sa¤lanmal› ve primlerin bir k›sm› devlet taraf›ndan
karﬂ›lanmal›d›r.
Kay›td›ﬂ› istihdamda di¤er bir önemli
neden de, kay›td›ﬂ› iﬂçi çal›ﬂt›rmaya
do¤rudan bir ceza uygulanmamas›d›r.
Ülkemizdeki kay›td›ﬂ› istihdama uygulanan cezalar›n tümü belge verilmemesine iliﬂkin cezalard›r. Örne¤in,
iﬂyeri bildirgesi, sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesi ile ayl›k prim ve hizmet belgesinin yasal süresinde verilmemesi halinde asgari ücrete endeksli bir para
ceazas› uygulanmaktad›r. Oysa, dürüst iﬂverenlerin rekabet edebilmesi
için mutlaka cayd›r›c› düzenlemeler
yap›lmal›d›r.
IV. SSK PR‹M ‹ND‹R‹M‹
Dünyadaki sosyal güvenlik sistemlerine bakt›¤›m›zda genel olarak devletin sosyal güvenli¤in finansman›na,
iﬂçi ve iﬂverenle birlikte düzenli olarak katk› sa¤lad›¤›n› görüyoruz. Ça¤daﬂ bir sosyal güvenlik sistemini kurmay› baﬂarabilmiﬂ olan ülkelerin tümünde sosyal güvenli¤in finansman›nda devletin pay›, iﬂçi ve iﬂveren pay›ndan daha büyüktür. Ülkemizde ise
dünyadaki bu uygulamadan farkl› olarak, prime dayal› sosyal sigorta hizmetlerinin finansman›na, devletin
do¤rudan bir katk›s› yoktur.
Ülkemizde de devletin bir an önce
Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

sosyal sigortalar›n finansman›na düzenli olarak kat›lmas› gerekti¤i aç›kça
görülmektedir. Türk sosyal güvenlik
sistemi yüksek oranl› primlerle çal›ﬂan bir sistemdir. Bu ba¤lamda, prim
oranlar›n›n üst s›n›r›na var›lm›ﬂt›r.
Uzun bir süreden beri, reel sektörün
SSK prim indirimi konusundaki talep
ve beklentisini ilgiyle takip ediyoruz.
Neredeyse tüm meslek örgütleri bu
yönde hakl› talepte bulunmaktad›r.
Bat› Avrupa ülkelerinde (Danimarka
d›ﬂ›nda) devletin %20 dolay›nda finansman katk›s› bulunmaktad›r.
Gerçekten ücret üzerindeki vergi ve
sigorta primi pay›n›n net ücretin yüzde 70’ine ulaﬂt›¤› göz önüne al›nd›¤›nda bu taleplerin ne kadar hakl› oldu¤u görülmektedir. Halen iﬂçi ücretinden %14 SSK primi, %1 de iﬂsizlik
sigortas› primi kesilmekte ve iﬂveren
de (iﬂyerinin tehlike s›n›f›na ba¤l› olarak) %19,5-25 aras›nda SSK iﬂveren
primi ile % 2 oran›nda da iﬂveren iﬂsizlik sigortas› primini ekleyerek iﬂsizlik sigortas› dahil % 36,5-42 oran›ndaki primi SGK’na ödemektedir.
‹ﬂveren üzerindeki istihdam maliyetlerini düﬂürerek kay›td›ﬂ› istihdam›
önlemek için yap›lmas› düﬂünülen
prim indiriminde bir kademe getirilmeli, fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂverenlerin
prim yükü daha fazla indirilmelidir.
Yine 1-5 puanl›k prim indiriminden,
sadece primlerini yasal sürede ödeyen
ve kay›td›ﬂ› iﬂçi çal›ﬂt›rmayan iﬂve-
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renler yararland›r›lmal›d›r. Yani, SSK
prim oranlar›nda indirim yap›l›rken
mutlaka kay›tl› istihdam› ve fazla iﬂçi
çal›ﬂt›rmay› özendirici ve primi süresinde ödemeye teﬂvik edici bir düzenleme yap›lmal›d›r.
A. Prim ‹ndirimine Kay›td›ﬂ› ‹stihdam
Engeli
Kay›t d›ﬂ› istihdam nedeniyle sigorta
primleri indirilememekte, sigorta
primleri indirilemedi¤i için de kay›td›ﬂ› istihdam azalmamaktad›r. Görüldü¤ü gibi, SSK prim indirimi konusu
adeta bir k›s›r döngü olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Mevcut uygulamaya
bakt›¤›m›zda sistem içinde bulunanlardan daha fazla prim al›nmas› suretiyle sosyal güvenlik aç›klar›n›n kapat›lmas›na çal›ﬂ›ld›¤› görülmektedir.
Halbuki bu uygulaman›n kay›t d›ﬂ›
sektörü destekledi¤i ve sistemden kaç›ﬂ›n sebebi oldu¤u art›k herkes taraf›ndan kabul edilmektedir.
Kay›t d›ﬂ› istihdamda; çal›ﬂanlar
emeklilik ve sa¤l›k yönünden hak
kayb›na, Sosyal Güvenlik Kurumu
prim kayb›na u¤ramaktad›r. Ayr›ca,
yasal yükümlülüklere uygun davranan
dürüst iﬂverenler aç›s›ndan da haks›z
rekabete yol açmaktad›r. Prim oranlar›n›n yüksek olmas›n›n önemli bir sonucu da, özellikle üretici ve ihracatç›
ﬂirketlerin rekabet ﬂans›n› düﬂürmesidir.
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B. Mutlaka Devlet Katk›s› Olmal›
Bir sosyal güvenlik sisteminin öncelikli hedeflerinden birisi sigortal› say›s›n› art›rmakt›r. Bu hedefe ulaﬂabilmek için prim oranlar›n›, hemen olmasa da kademeli olarak düﬂürmek
gerekmektedir. Yap›lmas› gereken hiç
ﬂüphesiz geliﬂmiﬂ ülkelerde oldu¤u
gibi ülkenin ﬂartlar›na göre belirli bir
oranda devlet katk›s›n›n zorunlu hale
getirilmesidir.
Ayr›ca sigortas›z çal›ﬂarak yeﬂil kart›n
sa¤lad›¤› nimetlerden yararlanan yüzbinlerce kiﬂinin de bu vesileyle kay›t
alt›na al›nmas› kamunun üzerindeki
büyük bir yükü de azaltacakt›r.
C. Dürüst ‹ﬂveren Yararlanmal›
Devlet katk›s›ndan sadece primlerini
kurumca belirlenen yasal sürede ödeyen ve kay›td›ﬂ› istihdam›n olmad›¤›
iﬂverenlerin yararland›r›lmas› halinde,
kurumun hem prim tahsili art›racak ve
hem de kay›td›ﬂ› istihdamda ciddi bir
azalma söz konusu olacakt›r. Bu durumda zaman›nda prim ödemesini yerine getirmeyenler daha sonra devlet
katk›s›n› da kendileri ödemek zorunda
kalacaklar›n› bildiklerinden iﬂverenler
primlerini zaman›nda ve tam olarak
ödemeyi tercih edeceklerdir.
Di¤er bir deyiﬂle devlet katk›s›, hem
kay›td›ﬂ›l›¤› azalt›c› hem de prim tahsilat›n› artt›r›c› bir etki yaratacakt›r.
Yukar›da yer alan teﬂvik sisteminden
kay›t d›ﬂ› iﬂçi çal›ﬂt›rd›¤› saptanan iﬂ-
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verenlerin bir süreli¤ine yararland›r›lmamas› cayd›r›c› bir düzenleme olacakt›r.
Örne¤in, iﬂyerinde yap›lan denetimde bir veya birkaç iﬂçinin sigortas›z çal›ﬂt›r›ld›¤›n›n tespit edilmesi halinde 4 ay süreyle devlet katk›s›ndan yararland›r›lmayarak iﬂveren ve devlet katk›s›n›n iﬂverenin ödemesinin olumlu etkili görülecektir.
D. Prim ‹ndirimi Kay›td›ﬂ›n› Önler
Ülkemizde fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂyerleri teﬂvik edilece¤ine, adeta fazla iﬂçi çal›ﬂt›rd›klar›ndan dolay› cezaland›r›lmaktad›rlar. Kay›t d›ﬂ› çal›ﬂman›n fazla olmas›nda, 50 ve daha fazla sigortal› çal›ﬂt›ran iﬂverenlerin ek istihdam yükümlülükleri (özürlü, eski hükümlü, terör ma¤duru, iﬂyeri hekimi gibi) ile di¤er yasal yükümlülükler önemli rol oynamaktad›r. Bu yükümlülükler kald›r›lmal› ve
kay›t d›ﬂ› istihdam› azaltmak için, fazla say›da iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂyerlerine ek
kolayl›klar sa¤lanmal› ve primlerin bir k›sm› devlet taraf›ndan karﬂ›lanmal›d›r. Aﬂa¤›daki tabloda, bu sisteme iliﬂkin bir öneri getirilmiﬂtir.
A yn› ‹ﬂyerindeki
Sigorta l› Say›s›
1-9
10-49
50-149
150-29 9
300 ve daha fazla

Devlet
Katk›s› (%)
1
2
3
4
5

‹ﬂveren
Pay› (%)
18 , 5-24
17 , 5-23
16 , 5-22
15 , 5-21
14 , 5-20

‹ﬂçi Pay›
(%)
14
14
14
14
14

Topla m (% )
33 ,5-39
33,5-39
33,5-39
33,5-39
33,5-39

V. SONUÇ
Uzun bir süreden beri gerek sosyal güvenlik sisteminin aç›klar›n›n ekonomi
üzerindeki etkileri tart›ﬂ›lmaktad›r. Hatta sosyal güvenlik reformunun yap›lmas›ndaki as›l neden sosyal güvenlik aç›klar›n›n azalt›lmas› oldu¤u belirtilmektedir.
Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin sorunlar› öteden beri var olmakla birlikte, özellikle 1990’l› y›llar›n baﬂ›ndan itibaren a¤›rlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Sosyal
güvenlik sistemindeki aç›klar›n nedeni tutarl› ve sa¤l›kl› bir devlet politikas›n›n olmay›ﬂ›d›r.
Türkiye'de iﬂyerlerinin küçüklü¤ü, bir yandan kay›td›ﬂ› iﬂçi çal›ﬂt›rmay› teﬂvik
etmekte, öte yandan da denetim yoluyla sigortal›lar›n art›r›lmas›n› adeta imkans›z hale getirmektedir. Ayr›ca yasal mevzuata bakt›¤›m›zda adeta fazla iﬂçi
istihdam eden iﬂverenlerin cezaland›r›ld›¤› görülmektedir. 50 ve daha fazla sigortal› çal›ﬂt›ran iﬂverenlerin özürlü, eski hükümlü, terör ma¤duru, iﬂyeri heki-
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mi gibi ek istihdam yükümlülükleri
kald›r›lmal›d›r.

süresinde ödemeye teﬂvik edici bir
düzenleme yap›lmal›d›r.

‹ﬂveren üzerindeki istihdam maliyetlerini düﬂürerek kay›td›ﬂ› istihdam›
önlemek için yap›lmas› düﬂünülen
prim indiriminde bir kademe getirilmeli, fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂverenlerin
prim yükü daha fazla indirilmelidir.
SSK prim oranlar›nda indirim yap›l›rken mutlaka kay›tl› istihdam› ve fazla
iﬂçi çal›ﬂt›rmay› özendirici ve primi

Devlet katk›s›ndan sadece primlerini
kurumca belirlenen yasal sürede ödeyen ve kay›td›ﬂ› istihdam›n olmad›¤›
iﬂverenlerin yararland›r›lmas› halinde,
kurumun hem prim tahsili art›racak ve
hem de kay›td›ﬂ› istihdamda ciddi bir
azalma söz konusu olacakt›r.
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KAYNAKÇA
SGK istatistik bülteni (2007)

Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

248



mali ÇÖZÜM 249
‹SMMMO Yay›n Organ›

BA⁄-KUR’A BEﬁ YILDAN FAZLA
BORCU OLANLARIN
S‹GORTALILI⁄ININ DURDURULMASI
Mustafa KURUCA*

I.G‹R‹ﬁ
osyal güvenlik prim borçlar›n›n yap›land›r›lmas› amac›yla ç›kar›lan ve
04.03.2006 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan 5458 say›l› Kanunun
13’üncü maddesiyle 1479 say›l› Kanunun Ek 19’uncu maddesi de¤iﬂtirilmiﬂ, di¤er yandan ayn› Kanunun 14’üncü maddesiyle 1479 say›l› Kanuna Geçici 26’nc› madde eklenmiﬂtir.

S

1479 say›l› Esnaf ve Sanatkârlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›ﬂanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun 19’uncu maddesinde yap›lan de¤iﬂiklikle, an›lan kanuna
göre kay›t ve tescil iﬂlemleri yap›lm›ﬂ oldu¤u halde beﬂ y›l ve daha fazla sureye iliﬂkin sigorta prim borcu bulunan sigortal›lar›n prim borçlar›n› ödememeleri halinde, sigortal›l›klar›n›n durdurulmas› hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Beﬂ y›l ve
daha fazla sureye iliﬂkin prim borcu olan sigortal›lara, Kurum taraf›ndan borçlar›n› ödemeleri için süre verilecek. Kurumca verilen süre içinde borçlar›n›
ödemeyen sigortal›lar›n sigortal›l›klar› durdurulacakt›r.
Di¤er yandan, 1479 say›l› Kanuna eklenen geçici 26’›nc› maddeyle Ba¤-Kur
sigorta prim borcunu yap›land›rmayanlarla, yap›land›rd›¤› halde haklar›n› kaybedenlerinde sigortal›l›¤›n durdurulmas› hükümlerine göre iﬂlem yap›laca¤›
düzenlenmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmam›zda, Ba¤-Kur mevzuat› çerçevesinde beﬂ y›l ve daha uzun süreli
borcu olan sigortal›lar›n, sigortal›l›klar›n›n hangi koﬂullarda durdurulaca¤› ve
tekrar bu sürelere ait sigortal›l›klar›n›n nas›l kazan›laca¤› hususlar› incelenecektir.

* SGK Baﬂmüfettiﬂi SSK ‹stanbul Sigorta Müdürü
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II-BEﬁ YLDAN FAZLA BORCUNUZ
VARSA ODEMEYEBILIRSINIZ
Öncelikle “kanun koyucunun neden
bu düzenlemeye gerek görmüﬂtür” sorusuna cevap arayal›m. Gerçekten,
gerek 1479 say›l› esnaf Ba¤-Kur’una
ve gerekse 2926 say›l› tar›m Ba¤Kur’a kay›t ve tescil iﬂlemi yap›ld›¤›
halde hiç prim ödemeyenler oldu¤u
gibi, uzun sürelere ait prim borcu bulunan sigortal›lar bulunmaktad›r.
‹lk olarak kanunun bu düzenlemesi
ile, Kurumla ba¤lant›s› olmayan ve
prim ödemesinde bulunmayanlar›n sigortal›l›k sürelerinin durdurulmas› ve
bunlara iliﬂkin alacaklar›n Kurum alacaklar› içerisinde gösterilmemesi
amaçlanm›ﬂt›r.
‹kinci olarak ise, Ba¤-Kur’a yüklü
miktarda borcu olan sigortal›lar›n
ödeme imkânlar› olmad›¤› halde yaﬂad›klar› tedirginli¤i bertaraf etmektir.
Kurum ile sigortal›lar aras›nda ortaya
ç›kan uyuﬂmazl›lar, sigortal›n›n borcunun terkin edilip sigortal›l›¤›n›n
durdurulmas› ile giderilmiﬂ olacakt›r.
Kurum, ayr›ca icra takibi vb giderlerden kurtulmuﬂ olacakt›r. Konumuz
böyle bir uygulaman›n yerindeli¤ini
tart›ﬂmaktan çok, yasan›n getirdi¤i
hukuki düzenlemeyi aç›klamak oldu¤undan dolay› yerindelikle ilgili düﬂüncelerimizi baﬂka bir yaz›ya b›rak›yorum.
Söz konusu Ek 19’uncu madde ile,
Kuruma borçlu olan sigortal›lar›n bu
Kas›m - Aral›k
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sürelere iliﬂkin prim borçlar›n› ödemek istememeleri halinde, borçlar›ndan ve bu sürelerinden imtina etme
hakk› verilmiﬂtir. Öte yandan primi
ödenmiﬂ sürelerin sigortal›l›k süresi
olarak de¤erlendirilmesi ve hizmet
birleﬂtirmesi ya da ileri de ayl›k ba¤lanmas› iﬂlemlerinde kullan›lmas›
hakk›na dokunulmam›ﬂt›r.
Bu aç›klamalardan sonra Kanunun
getirmiﬂ oldu¤u düzenlemeye Göz
atal›m. Esnaf ve Sanatkarlar ve Di¤er
Ba¤›ms›z Çal›ﬂanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanununun Ek 19 ncu maddesinde "Bu Kanun ve 2926 say›l› Kanuna göre kay›t ve tescili yap›ld›¤›
halde, beﬂ y›l ve daha fazla sureye
iliﬂkin prim borcu bulunan sigortal›lar›n bu sürelere iliﬂkin prim borçlar›n›n
Kurumca yap›lacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde, daha önce prim ödemesi bulunan
sigortal›n›n ödedi¤i primlerin tam olarak karﬂ›lad›¤› ay›n sonu itibariyle,
prim ödemesi bulunmayan sigortal›n›n ise tescil tarihi itibariyle, sigortal›l›¤› durdurulur. Prim borcunun ait oldu¤u süreler sigortal›l›k süresi olarak
de¤erlendirilmez ve bu sürelere iliﬂkin Kurum alacaklar› takip edilmeyerek, Kurum alacaklar› aras›nda yer verilmez. Ancak, sigortal› veya hak sahipleri daha sonra sigortal›n›n en son
bulundu¤u basama¤›n baﬂvuru tarihindeki de¤eri üzerinden hesaplanacak borç tutarlar›n›, tebli¤ tarihinden
itibaren üç ay içinde Ödedikleri takHakemsiz Yaz›lar
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dirde bu süreler sigortal›l›k süresi oturak de¤erlendirilir. Bu madde kapsam›na giren sigortal›lar hakk›nda zamanaﬂ›m›n›n kesilmesi ve zamanaﬂ›m›n›n iﬂlememesi ile ilgili olarak
6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 103 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (6),
(8) ve (10) numaral› bentleri hariç di¤er hükümleri ile ayn› Kanunun 104
üncü maddesi hükümleri uygulan›r"
ibaresi yer almaktad›r.

n›n durdurulmas›n› bizzat kendileri isteyebilirler.

Görüldü¤ü üzere Kanun maddesi yeterince uzun ve aç›klanmas› gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Baﬂkanl›¤›, söz konusu Kanun maddesine
iﬂlerlik
kazand›rmak
amac›yla
2007/47 say›l› “Sigortal›l›¤›n Durdurulmas›” ad› alt›nda uygulama genelgesi ç›karm›ﬂt›r. An›lan genelge
olukça uzun ve ayr›nt›l› olmakla birlikte, Kurumun iç iﬂleyiﬂine yönelik
uygulamalar› da düzenlemiﬂtir. Yaz›m›z Kurum içi uygulamalardan ve ayr›nt›dan uzak durularak haz›rlanm›ﬂ
ve uygulaman›n önemli noktalar›n›
içermektedir.

Sigortal› borcunu ödemek istemedi¤i
takdirde Kurum taraf›ndan matbu olarak haz›rlanan belge imzalat›lacak. Sigortal› bu belgeyi okuduktan sonra tahakkuk eden prim borcunu ödemeyece¤ini, bunun için de taraf›na üç ayl›k
sürenin verilmemesini ve sigortal›l›¤›n›n Ek 19’uncu madde hükümlerine
göre hemen durdurulmas›n› talep etmiﬂ olacakt›r.

a-Sigortal›n›n Müracaat›
Kanunun hükmüne göre, Kuruma beﬂ
y›ldan fazla süreyle prim borcu olan
sigortal›lara Kurumun bizzat tebligat
göndermesi esast›r. Bununla birlikte,
borcundan bir an önce kurtulmak isteyen sigortal›lar Kurumun yapaca¤›
bildirimi beklemeden sigortal›l›klar›-
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Ayr›ca, Kurumca yap›lacak bildirimde verilen üç ayl›k süre içinde de haklar›nda Ek 19’uncu madde hükümlerinin uygulanmas› talebinde bulunabilirler. Sigortal›lar›n örne¤i Kurumca
haz›rlanan talep dilekçesi ile müracaatta bulunmalar› ve bu dilekçenin
ekinde ilgili makamlardan onaylatt›r›lm›ﬂ sigortal›l›k belgesinin olmas›
gerekir.

Sigortal›n›n beﬂ y›ldan fazlaya sureye
iliﬂkin prim borcunu ödemek istemedi¤ine iliﬂkin dilekçesi Kurum taraf›ndan incelenecek ve ayr›ca bir tebligat
çekilmesine gerek kalmaks›z›n borcu
terkin edilecektir.
b-Kurumca Tebligat Gönderilmesi
Sigortal›lar›n veya hak sahiplerinin
beﬂ y›l ve daha fazla süreye iliﬂkin
borçlar›n› ödeyip ödemek istemediklerine dair bir tebligat Kurum taraf›ndan da gönderilebilir. Kurumun gönderece¤i tebligat 7201 Kanun hüküm-
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lerine tabi olacakt›r. Söz konusu tebligatta, sigortal›ya borcunu ödemesi
için 3 ayl›k süre verilecektir.
Sigortal› veya hak sahibi, tebligat›n
gönderilmesinden itibaren 3 ay içinde
söz konusu borcunu ödemezse, sigortal›n›n en son ödedi¤i tarih esas al›narak sigortal›l›¤› durdurulacakt›r. Daha
önce ödemiﬂ oldu¤u sürelere iliﬂkin
hizmetlerin devam› esast›r.
Örne¤in; 1 Ocak 1988 tarihinde ilk
defa Ba¤-Kur sigortal›s› olan (X) ﬂahs› 1992 sonuna kadar olan borçlar›n›
ödemiﬂtir. Ba¤-Kur sigortal›l›¤›n› gerektirecek durumu 2004 y›l› sonunda
sona ermesine ra¤men 1993-2004 dönemine ait borçlar›n› ödememiﬂtir.
Kurum taraf›ndan gönderilen tebligata ra¤men (X) ﬂahs› borcunu 3 ay içinde yine ödemezse, sigortal›l›¤› 1992
sonu itibariyle durdurulacakt›r. 19881992 devresine ait hizmetlerin kaybolmas› söz konusu de¤ildir. Ancak,
1993-2004 devresine ait sigortal›l›¤›
da borcunu ödemedi¤i için sona erecektir.
Ba¤-Kur tescil ve kay›t iﬂlemlerini
yapt›ran sigortal›n›n sigortal›l›k suresince hiç borcunu ödememiﬂ olmas›
halinde de yukar›daki iﬂlemler uygulan›r. ﬁöyle ki;
Ocak 1987 tarihinde Ba¤-Kur’a tescil
ve kay›t iﬂlemi yap›lan (Y) ﬂahs›, tescil edildikten sonra bir gün bile sigorta primi ödememiﬂtir. Söz konusu ﬂah›s kendi iste¤i ile sigortal›¤›n›n baﬂ-
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lang›c› itibariyle durdurulmas›n› isteyebilece¤i gibi, Kurum taraf›ndan
gönderilen tebligat sonras›nda da borcunu ödemek istemedi¤ini bildirebilir. Bu ﬂahs›n sigortal›l›¤› Ocak 1987
tarihi itibar›yla durdurulacakt›r. Hiç
prim ödemedi¤i için herhangi bir hizmet kazanmas› da söz konusu olmayacakt›r.
Sigortal›ya Kurum taraf›ndan hesap
edilen ve ödemesi istenen borcun bir
k›sm›n›n ödenmesi mümkündür. Yani, sigortal› kendisine tebli¤ edilen
borcunu k›smen ödeyebilir ve ödedi¤i
sürelere iliﬂkin hizmet kazanabilir.
Örne¤in; Ocak 1987 tarihinde Ba¤Kur’a kay›t ve tescil olan ve hiç prim
ödemesi olamayan (Y) ﬂahs›na Kurum toplam 30.000- YTL borç hesaplay›p göndermiﬂtir. (Y) ﬂahs› 30.000YTL’nin
tamam›n› ödeyemeyip sadece örne¤in
10.000-YTL ödemek isterse, bu Kurum taraf›ndan kabul edilecektir. Sigortal›ya 10.000 YTL karﬂ›l›k gelen
süre kadar hizmet verilecektir. Örne¤in, 10.000 YTL karﬂ›l›¤› 7 y›ll›k süreye denk geliyorsa, bu kiﬂi 1987 y›l›ndan itibaren 7 y›l Ba¤-Kur sigortal›s› say›lacakt›r. Di¤er sürelere ait
primleri ödemedi¤i için hizmet kazanmas› mümkün de¤ildir.
c-Sigortal›l›¤› Devam Edenlerin
Durumu
Buraya kadar yapt›¤›m›z aç›klamalarda ve verdi¤imiz örneklerde belirli bir
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süre Ba¤-Kur sigortal›s› olup borcu
olanlar için yap›lacak iﬂlemler incelenmiﬂtir. Oysa, Ba¤-Kur’a borcu
olup, halen Ba¤-Kur sigortal›l›¤› devam edenlerin durumuna da aç›kl›k
getirmek gerekiyor. Borcunu ödemedi¤i için sigortal›l›¤› durdurulan bir
ﬂahs›n Ba¤-Kur sigortal›l›¤›n› gerektiren durumu devam etti¤i halde sigortal›l›¤› durdurulacak m›?
Gerçekten, 1479 ve 2926 say›l› Kanunlar kapsam›nda sigortal› olanlardan Ek 19’uncu maddeye göre borcunu ödeyemedi¤i veya ödemedi¤i için
sigortal›l›klar› durdurulanlar›n, bu
Kanunlara göre zorunlu sigortal›l›k
kapsam›nda çal›ﬂmaya devam ediyorsa, sigortal›klar›n›n durduruldu¤u tarih itibar›yla yeniden baﬂlat›lmas› gerekiyor. Yani sigortal›n›n, durdurulan
süreye iliﬂkin prim borcunu Ek 19’uncu maddeye göre ödeyip ödemedi¤ine
bak›lmaks›z›n, sigortal›l›klar›n›n durduruldu¤u tarihi takip eden aybaﬂ›ndan itibaren, sonradan çal›ﬂmaya baﬂlayanlar›n ise çal›ﬂmaya baﬂlad›klar›
tarihten itibaren, sigortal›l›klar› baﬂlat›lacakt›r.
Örne¤in; sigortal› (A)’n›n Ocak 1998
tarihinde baﬂlayan sigortal›l›¤› halen
devam etmektedir. Hiç prim ödemesinde bulunmad›¤›ndan kendisine 15
Ocak 2008 tarihinde Ek 19’uncu madde kapsam›nda prim borçlar›n› öde-
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mesi için tebligat gönderilmiﬂtir. Sigortal›ya tebligat 25 Ocak 2008 tarihinde ulaﬂt›¤› halde 3 ayl›k sürenin
sona eriﬂ tarihi olan 25 Nisan tarihine
kadar prim ödemesinde bulunmazsa
bu tarihi itibariyle sigortal›l›k durdurulacakt›r. Ancak zorunlu sigortal›
olarak çal›ﬂmaya devam etmesi nedeniyle 26 Nisan 2008 tarihi itibariyle
yeniden sigortal›l›¤› baﬂlat›lacak ve
kendisine bildirim yap›lacakt›r.
Örne¤imizde oldu¤u gibi, 26 Nisan
2008 tarihinde yeniden sigortal›l›k
baﬂlat›l›rken sigortal›dan, durdurulan
sigortal›l›k sürelerine iliﬂkin prim borcunu ödemesi ﬂart› aranmayacakt›r.
d-Durdurulan Sigortal›l›¤› Yeniden
Baﬂlat›lmas›
Ba¤-Kur’a sigorta primi borcu olan
bir ﬂah›s kurum taraf›ndan gönderilen
tebligat ile borcunu verilen 3 ayl›k sürede ödemezse sigortal›l›¤› varsa en
son prim ödedi¤i tarih itibar›yla durdurulacakt›r. Bu durumda olan bir ﬂah›s sonradan borcunu ödeme hakk›na
sahip midir?
Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan
yay›nlanan 2007/47 say›l› genelgeye
göre bu mümkündür. Ancak, sigortal›n›n borcunu ödemek istemesi halinde borç hesaplama iﬂlemleri yeniden
yap›lacak ve yeni hesaplanan borcu
ödemesi sigortal›dan istenecektir.
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III-YAPILANDIRMADAN
YARARLANMAYANLAR VE
YAPILANDIRMASI BOZULANLAR
1479 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar ve
Di¤er Ba¤›ms›z Çal›ﬂanlar Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen geçici 26
maddeyle ise, 1479 say›l› ve 2926 say›l› Kanunlara göre kay›t ve tescil iﬂlemi yap›lan ve 31.03. 2007 tarih itibariyle beﬂ y›l ve daha fazla süreye
iliﬂkin prim borcu bulunan sigortal›lar
veya hak sahiplerine tan›nan yeniden
yap›land›rma hakk›nda yararlanmayanlar ile yararland›¤› halde yap›land›rma haklar›n› kay›p edenler içinde
sigortal›l›¤›n durdurulmas›n› içeren
ek 19’uncu madde hükümlerinin uygulanmas› düzenlenmiﬂtir.
Bu düzenlemeye göre, Ba¤-Kur’a beﬂ
y›ldan fazla süreli borcu olan bir sigortal› 5458 say›l› Kanuna göre borçlar›n› yap›land›rmam›ﬂ ise, yukar›da
aç›klad›¤›m›z ﬂekilde sigortal›l›¤›n›n
durdurulmas› iﬂlemleri yürütülecektir.
Ba¤-Kur’a yap›land›rma için müracaat edip yap›land›rma iﬂlemleri yap›ld›ktan sonra, taksitlerini ödemedi¤i
için veya baﬂka bir nedenle yap›land›rmas› bozulmuﬂsa, bu durumda olan
sigortal›larda Ek 19’uncu madde çerçevesinde aç›klad›¤›m›z hükümlerden
yararlanabilirler.
IV-H‹ZMET B‹RLEﬁT‹R‹LMES‹
‹ﬁLEMLER‹
1479 say›l› Kanunun Ek 19’uncu
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madde hükümlerine göre yukar›da
aç›klad›¤›m›z yöntemlerle sigortal›l›klar› durdurulmuﬂ olan sigortal›lar›n
ﬂayet daha önce primi ödenmiﬂ süreleri varsa, bu süreler hizmet birleﬂtirmesinde dikkate al›nacakt›r. Bu durumda
olanlar›n sigortal›l›klar›, ödenen
primlerin tam olarak karﬂ›lad›¤› ay›n
sonu itibariyle durdurulacakt›r. Sigortal›l›¤›n durdurulmas›ndan önce primi
ödenmiﬂ olan bu sürelerin di¤er sosyal güvenlik kanunlar›na tabi olarak
geçen hizmet süreleri ile birleﬂtirilmesi veya bu hizmet sürelerinin bildirilmesi suretiyle, ayl›k ba¤lanmas› iﬂlemleri yürütülecektir.
Sigortal›l›klar› durdurulmuﬂ olan kiﬂilerin Ba¤-Kur Kanununa göre emeklilikleri söz konusu ise, mevcut hizmetlerine göre iﬂlem yap›lacakt›r. Yani,
ek 19 uncu madde hükümlerine göre
sigortal›l›klar› durdurulmuﬂ olan sigortal›lar›n, primi ödenmiﬂ olan süreleri 1479 ve 2926 say›l› Kanunlara
göre ayl›k ba¤lama ve toptan ödeme
yap›lmas› iﬂlemlerinde de dikkate al›nacakt›r.
Öte yandan, haklar›nda Ek 19 uncu
madde hükümleri uygulanan ve daha
önce hiç prim ödemesi olmamas› nedeniyle, sigortal›l›klar› tescil tarihi itibariyle durdurulmuﬂ olan sigortal›lar›n, di¤er sosyal güvenlik kanunlar›na
göre geçen hizmet süreleri ile birleﬂtirilmek amac›yla hizmet sürelerinin
Ba¤-Kur’dan istenmesi halinde, si-
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gortal› hakk›nda Ek 19 uncu maddenin uygulanmas› sonucu sigortal›l›¤›n›n tescil tarihi itibariyle durduruldu¤u, bu nedenle birleﬂtirilecek bir hizmetinin bulunmad›¤› bildirilecektir.
Yine, Ek 19 uncu madde kapsam›na
giren ve ayn› sürelerde baﬂka sosyal
güvenlik kanunlar›na tabi olarak prim
ödeyenlerden, sigortal›l›klar›n›n durdurulmas› talebinde bulunanlara, yukar›da belirtildi¤i ﬂekilde iﬂlem yap›lacak, ancak primi ödenmiﬂ ve sigortal›l›k süresi olarak de¤erlendirilmiﬂ
süreler haricindeki geçen süreler, sigortal›l›k süresi olamayaca¤›ndan, bu
süreler çak›ﬂan süre olarak kabul edilmeyecektir.
Di¤er kanunlara tabi olarak prim ödemiﬂ olup, Ek 19’uncu madde kapsam›nda oldu¤u halde 5458 say›l› Kanunun 16’nc› maddesi gere¤ince primlerin mahsubu yap›lmayacakt›r. Mahsup iﬂlemleri yap›lanlar›n talepleri halinde bu iﬂlemin iptal edilecektir.
V-SONUÇ
1479 say›l› Kanuna eklenen Ek
19’uncu madde ile, Kuruma beﬂ y›l ve
daha fazla süreye iliﬂkin borcu olanlar›n sigortal›l›klar›n›n hangi hallerde
durdurulaca¤›, yap›land›rmadan yararlanmayanlar ile yararlan›p yap›land›rmas› bozulanlar›n durumlar› ve
hizmet birleﬂtirmelerinde izlenecek
yol 2007/47 say›l› genelge hükümleri
de dikkate al›narak aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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1479 say›l› Kanun ile 2926 say›l› Kanuna göre kay›t ve tescili yap›ld›¤›
halde, beﬂ y›l ve daha fazla sureye
iliﬂkin prim borcu bulunan sigortal›lar›n bu sürelere iliﬂkin prim borçlar›n›n
Kurumca yap›lacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde, daha önce prim ödemesi bulunan
sigortal›n›n ödedi¤i primlerin tam olarak karﬂ›lad›¤› ay›n sonu itibariyle,
prim ödemesi bulunmayan sigortal›n›n ise tescil tarihi itibariyle, sigortal›l›¤› durdurulacakt›r
Ba¤-Kur’a borcunu ödemedi¤i için sigortal›l›klar› durdurulanlar›n, bu Kanunlara göre zorunlu sigortal›l›k kapsam›nda çal›ﬂmaya devam ediyorsa,
sigortal›klar›n›n durduruldu¤u tarih
itibar›yla yeniden baﬂlat›lmas› gerekiyor.
Sigortal›l›klar› durdurulmuﬂ olan kiﬂilerin Ba¤-Kur Kanununa göre emeklilikleri söz konusu ise, mevcut hizmetlerine göre iﬂlem yap›lacakt›r.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2007/47 Say›l›
Genelge
T.C. Yasalar, Sosyal Güvenlik Prim Alacaklar›n›n Yeniden Yap›land›r›lmas› ve
Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun 5458 say›l›. Ankara:
Resmi Gazete
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‹ﬁ KAZASI SORUﬁTURMALARINDA
YANLIﬁTAN DÖNÜLÜYOR
Mustafa KESK‹N*

1.G‹R‹ﬁ:
ﬂ kazas› soruﬂturmalar›nda mevcut uygulama,mevcut uygulamadan do¤an
kurum,sigortal›,iﬂveren aç›s›ndan sak›ncalar ve 5510 say›l› yeni Yasada bu
sak›ncalar› gidermeye dönük düzenlemeler ve yeni düzenlemeden sa¤lanacak faydalar bu yaz›n›n konusunu oluﬂturacakt›r.

‹

2.MEVCUT UYGULAMA VE SAKINCALARI;
2.1.Mevcut Uygulama;
‹ﬁ kazas› soruﬂturmalar›, Rehberlik ve Teftiﬂ Baﬂkanl›¤›n›n iﬂ yükünün
%40’›n› oluﬂturmaktad›r. Sosyal Güvenlik Müfettiﬂlerinin bu soruﬂturmalar›
yapmalar› 506 say›l› Yasadan kaynaklanan görevleri gere¤idir. 506 say›l› Yasan›n 29.maddesinde aynen ”Haber verme ka¤›d›nda bildirilen olay›n iﬂ kazas› say›l›p say›lmayaca¤› hakk›nda bir karara var›labilmesi için, gerekirse Kurumca soruﬂturma yap›labilir. Bu soruﬂturma sonunda, haber verme ka¤›d›ndaki yaz›l› hususlar›n gerçe¤e uymad›¤› ve vakan›n iﬂ kazas› olmad›¤› anlaﬂ›l›rsa
Kurumca bu olay için yersiz olarak yap›lm›ﬂ bulunan masraflar iﬂverenden al›n›r. “denilmektedir.Kurumca gerek görülmesi hali Kurum Baﬂkanl›¤›m›zca ç›kar›lan ‹ﬂ kazas› ile Meslek Hastal›klar›,Hastal›k,Anal›k sigorta uygulamalar›
adl› kitab›n, tahkiki gereken iﬂ kazalar› bölümünde aç›kça belirtilmiﬂtir. ‹lgili
bölümde 506 say›l› Yasan›n 29.maddesine at›fta bulunularak” söz konusu
maddenin tetkikinden de anlaﬂ›laca¤› üzere, iﬂveren taraf›ndan düzenlenen vizite ka¤›d› ile bildirilen olay›n iﬂ kazas› say›l›p say›lmayaca¤› hususunda,gerekirse soruﬂturma yapmaya kurumumuz yetkili k›l›nd›¤›ndan,gerek sigortal›lar
gerekse kurum menfaatlerinin korunmas› ve fuzuli masraf ve iﬂ gücü sarf›n›n
önlenmesi bak›m›ndan bütün kazalar›n de¤il,sadece ﬂüpheli görülen ve tered* SGK Baﬂmüfettiﬂii
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düt edilen vakalar ile ölüm veya maluliyetle neticelenen ve dolay›s›yla
kuruma büyük mali yük getiren tüm iﬂ
kazalar›n›n Rehberlik ve Teftiﬂ Baﬂkanl›¤› kanal›yla tahkiki cihetine gidilmesi icap etmektedir.”denilerek
gerek görülme halleri aç›k bir ﬂekilde
say›lm›ﬂt›r.
Yukar›da da aç›kça belirtildi¤i gibi
Sigorta Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤› tüm
iﬂ kazalar›n› soruﬂturma konusu yapmamakta sadece ilgili ünite taraf›ndan
ﬂüphe kayna¤› da aç›klanmak suretiyle ﬂüpheli görülen ve tereddüt edilen
vakalar ile ölüm ve maluliyetle neticelenen iﬂ kazalar› denetime konu
edilmektedir.
Mevcut uygulama böyle oldu¤u halde
bile ülkemizde iﬂ kazalar›n› önlemekle ilgili ciddi ve top yekun bir mücadele metodu geliﬂtirilemedi¤inden,
Sosyal Güvenlik Müfettiﬂleri, en büyük misyon ve görevleri olan kay›t d›ﬂ› istihdamla mücadele etmek yerine
mesailerinin %40 ini iﬂ kazas› tahkikatlar›na harcamaktad›rlar.
‹ﬂ kazas› tahkikatlar› sadece Sosyal
Güvenlik Müfettiﬂlerinin soruﬂturmalar›yla da sonuçlanmamakta ayn› zamanda kusur tespiti yönünden ayn›
bakanl›¤a ba¤l› ‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤›ndan inceleme istenmektedir.
Sosyal Güvenlik Müfettiﬂleri kaza
olay›yla ilgili olarak kaza geçiren kiﬂinin 506 say›l› yasan›n 2. maddesine
göre sigortal› olup olmad›¤›n› ve olaKas›m - Aral›k
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y›n yine ayn› yasan›n 11. maddesinde
belirtilen;
“‹ﬂ kazas›, aﬂa¤›daki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortal›y› hemen veya sonradan bedence veya ruhça ar›zaya u¤ratan olayd›r:
a) Sigortal›n›n iﬂyerinde bulundu¤u
s›rada,
b) ‹ﬂveren taraf›ndan yürütülmekte
olan iﬂ dolay›s›yla,
c) Sigortal›n›n, iﬂveren taraf›ndan görev ile baﬂka bir yere gönderilmesi
yüzünden as›l iﬂini yapmaks›z›n geçen zamanlarda,
d) Emzikli kad›n sigortal›n›n çocu¤una süt vermek için ayr›lan zamanlarda,
e) Sigortal›lar›n, iﬂverence sa¤lanan
bir taﬂ›tla iﬂin yap›ld›¤› yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri s›ras›nda,”
tan›m ve hallerden birisinde meydana
gelip gelmedi¤ine bakarak raporlar›n›
oluﬂturmaktad›rlar.
‹ﬂ müfettiﬂleri ise kazan›n oluﬂunda
iﬂveren,sigortal› ve üçüncü ﬂah›slardan kimlerin kusurlu oldu¤unun ve
kusur oranlar›n›n tespitini yapmaktad›r.‹ﬂ müfettiﬂleri söz konusu raporlar›nda olay›n iﬂ kazas› olup olmad›¤›
yönünde mutlaka kanaat belirtmektedirler.
Kusur oranlar›n›n tespitinin ‹ﬂ Teftiﬂ
Kurulu Baﬂkanl›¤›ndan istenilmesinin
temel nedeni kusur oran› tespitinin
teknik bir iﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Malum ‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu
Hakemsiz Yaz›lar
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Baﬂkanl›¤›nda teknik ve sosyal olmak
üzere iki grup müfettiﬂ çal›ﬂmaktad›r.Teknik ‹ﬂ Müfettiﬂlerinin, iﬂverenin iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤ini korumaya yönelik önlemleri al›p almad›¤›n›n ve olayda kusurlu olanlar›n tespitini içerir raporlar›n›n sosyal sigortalar kurumunun ilgili ünitesine gönderilmesinden sonra Sosyal Güvenlik
Müfettiﬂi raporu, ‹ﬂ Müfettiﬂi raporu
ile birlikte uygulanmaktad›r.
Bir ‹ﬂ kazas› olay›n›n soruﬂturulmas›
en iyi tahminle üç gün sürmektedir.Yani ayn› iﬂ kazas›n›n tahkikat›na
Rehberlik ve Teftiﬂ Baﬂkanl›¤›, ortalama 3 gün harcarken ‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkanl›¤› da yaklaﬂ›k 3 gün harcamaktad›r. Bu tahkikatlarda hem ‹ﬂ
Müfettiﬂi hem de Sosyal Güvenlik
Kurumu müfettiﬂi ayn› kiﬂilerin ifadelerini almakta,ayn› iﬂ kazas› mahallini
incelemektedir.
2.2.Sak›ncalar›;
Olay, iki kurulun görev alan›na girdi¤inden bu itibarla da iki kuruldan inceleme yap›lmas› istenildi¤inde;
1-Sigortal›lar›n kanundan do¤an haklar›n› almalar› gecikmekte,
2-‹ﬂverenler y›llarca primlerini ödedikleri iﬂçilerinin kazalar›n›n iki teftiﬂ
kurulu taraf›ndan incelenmesinden
dolay› iki kere tedirginlik geçirmekte,
3-Hem iﬂveren nezrinde hem de sigortal› ve üçüncü kiﬂiler nezrinde ayn›
olayla ilgili ayn› bakanl›¤a ba¤l› iki
Hakemsiz Yaz›lar
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kurul taraf›ndan inceleme yap›lmas›n›n kurum ve ülke kaynaklar›n›n fuzuli kullan›ld›¤› alg›lamas›na yol açmakta,
4-Denetimde maliyet unsurunun göz
önünde bulundurulmamas› gerekti¤i
gerçe¤iyle birlikte ayn› olayda ayn›
bakanl›¤a ba¤l› iki kurul ayr› ayr›
masraf yaparak kaynak israf›na yol
açmakta,
5-Denetim basitleﬂtirilerek etkinli¤i
azalt›lmaktad›r.
3.YEN‹ UYGULAMA VE
YARARLARI ;
3.1.Yeni Uygulama;
Ancak denetim aç›s›ndan y›llar›n yaras› olan bu yanl›ﬂtan ,5510 say›l› yasayla dönülmüﬂ ve daha verimli ve
mant›kl› bir düzenleme yap›lm›ﬂt›r.
Resmi gazetede yay›mlanan ve 01.06.2008
tarihinde yürürlü¤e girecek
olan 5510 say›l› sosyal sigortalar ve
genel sa¤l›k sigortas› kanunun 13.
maddesinde aynen “Kuruma bildirilen
olay›n iﬂ kazas› say›l›p say›lmayaca¤›
hakk›nda bir karara var›labilmesi için
gerekti¤inde, Kurumun denetim ve
kontrol ile yetkilendirilen memurlar›
taraf›ndan veya Bakanl›k iﬂ müfettiﬂleri vas›tas›yla soruﬂturma yap›labilir.
Bu soruﬂturma sonunda yaz›l› olarak
bildirilen hususlar›n gerçe¤e uymad›¤› ve olay›n iﬂ kazas› olmad›¤› anlaﬂ›l›rsa, Kurumca bu olay için yersiz ola-
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rak yap›lm›ﬂ bulunan ödemeler, ödemenin yap›ld›¤› tarihten itibaren gerçe¤e ayk›r› bildirimde bulunanlardan,
96 nc› madde hükmüne göre tahsil
edilir.”denilerek bir kazan›n iﬂ kazas›
olup olmad›¤›n›n soruﬂturmas›n›n
hem Sosyal Güvenlik Müfettiﬂlerince
hem de ‹ﬂ Müfettiﬂlerince yap›labilece¤i ortaya konulmaktad›r.Kanun koyucu madde metninde “veya” ba¤lac›n› kullanmak suretiyle söz konusu incelemeyi iki kuruldan birinin yapmas›n›n yeterli olaca¤›n› aç›kça belirtmektedir.‹ﬂ Müfettiﬂlerinin iﬂ kazalar›nda mutlaka kusur oran› tespiti yapmalar› gerekti¤inden ve bu yetki Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiﬂlerine
verilmedi¤inden uygulamada iﬂ kazalar› tahkikatlar›n›n iﬂ müfettiﬂlerince
yap›lmas› gerekti¤i do¤al sonucu kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r.Bununla birlikte iﬂ kazalar›yla ilgili gideri
yapacak olan kurum Sosyal Güvenlik
Kurumu olaca¤›ndan,kurum baﬂkanl›¤› do¤al olarak ‹ﬂ Müfettiﬂi raporlar›
hakk›nda tereddüde düﬂmesi halinde
ayn› konuyu Sosyal Güvenlik Müfettiﬂlerine de ikinci defa incelettirebilecektir.
3.2.Yararlar›;
5510 say›l› yasada yap›lan bu düzenleme ile aﬂa¤›daki sonuçlar al›nacakt›r;
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1-Denetimde etkinlik sa¤lanacak.Sosyal Güvenlik Müfettiﬂleri tüm zamanlar›n› ve güçlerini kay›t d›ﬂ› istihdamla mücadeleye ay›racaklar bu da denetimin etkinli¤ini,verimlili¤ini ve cayd›r›c›l›¤›n› artt›racakt›r.
2-Kurum kaynaklar›n›n etkin kullan›m› sa¤lanacakt›r.Bakanl›k ve kurum
ayn› incelemeye iki ayr› harcama yapmak zorunda kalmayacakt›r.
3-Sigortal›lar Kanundan do¤an haklar›n› daha h›zl› alacaklard›r.
4-‹ﬂverenler ayn› olayla ilgili olarak
iki defa denetim geçirmeyecekler ve
denetimde ciddiyet artacakt›r.
6-Denetleme yap›lan olaydan çok denetlenen iﬂyeri say›s› artacakt›r.
4.SONUÇ;
Yukar›da say›lan sonuçlarda göz
önünde bulundurularak 5510 say›l›
yasan›n 13.maddesinin ilgili bölümünün lafz›na ve ruhuna uygun olarak
uygulanmas› bir gereklilik ve zorunluluktur.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (1997), Sosyal Sigortalar
Kanunu 506 say›l›. Ankara: Resmi gazete
T.C. Yasalar (2006), Sosyal Sigortalar
ve genel sa¤l›k sigortas› kanunu Ankara:
Resmi Gazete
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2008 YILINDA 4857 SAYILI ‹ﬁ
KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK
‹DAR‹ PARA CEZALARI VE ‹T‹RAZ
YOLU
Mehmet KOÇAK*

I- G‹R‹ﬁ
ﬂ Hukukunun ana ilkelerinden olan iﬂçiyi yarar›na yorum ilkesi ekonomik
olarak iﬂverene göre daha zay›f konumda olan iﬂçilerin korunmas›n› amaçlamaktad›r. Sözleﬂme serbestisi içerisinde iﬂveren ve iﬂçi eﬂit konumlarda
olmad›klar›ndan Devlet çal›ﬂma yaﬂam›na iﬂçi lehine müdahale bulunarak asgari koﬂullar› belirlemekte ve ayk›r›l›k halinde yapt›r›mlar uygulanmaktad›r.
Yapt›r›mlar hukuki, cezai veya idari nitelikte olabilmektedir.
1475 say›l› ‹ﬂ Kanunu döneminde kanunda belirtilen bütün maddelere ayk›r›l›k halinde idari para cezas› veya hapis cezas› öngörülmüﬂ olmas›na ra¤men
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunda özel hukuk ve kamu hukuku ayr›m› yap›larak özel hukuku ilgilendiren maddelere eﬂit iﬂlem yapma borcu hariç olmak üzere cezai
yapt›r›m uygulanmam›ﬂ, kamu hukukunu ilgilendiren maddelere cezai yapt›r›m uygulanm›ﬂt›r. Ayr›ca idari para cezas› kanunda belirtilen maddenin tamam›na de¤il cezai düzenlemede belirtilen hususlara uygulanm›ﬂt›r.
28.07.1999 tarihli 4421 say›l› kanun ile Türk Ceza Kanununun Ek-1 maddesi
de¤iﬂtirilmiﬂ ve mevcut para cezalar› için yeni bir art›ﬂ yap›lm›ﬂt›r. An›lan Kanunun Ek 2. maddesi ile para cezalar›n›n art›ﬂ yöntemi de¤iﬂtirilerek kanunlardaki para cezalar›, her takvim y›l› baﬂ›ndan itibaren geçerli olmak üzere
her y›l için Vergi Usul Kanununun 298. maddesi hükümleri uyar›nca tespit ve ilan edilen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmas› öngörülmüﬂtür.
Ancak Türk Ceza Kanununun yukar›da an›lan Ek 1. maddesi kapsam›na giren
cezalar için bu art›ﬂ uygulanacak olup, nispi para cezalar› Ek 1. madde kapsam› d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Nispi nitelikte olmayan maktu para cezalar› ise an›lan
art›r›ma tabi olacakt›r.

‹

* ÇSGB E. ‹ﬂ Müfettiﬂi
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Kanun’da miktar› kesin olarak belirlenmiﬂ para cezalar›na “maktu para
cezas›”, cezan›n miktar› kesin olarak
belirlenmiﬂ olmay›p da, fail taraf›ndan elde edilen yarar ya da verilen zarara orant›l› olarak de¤iﬂen para cezalar›na da “nispi para cezas›” denilmektedir. Doktrinde 4857 say›l› ‹ﬂ
Kanunundaki birçok maddenin nispi
nitelikte oldu¤u ileri sürülmekte olup
bu maddelerin yeniden de¤erleme
oran›nda art›r›lamayaca¤› öne sürülmektedir.
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan 1475 say›l› kanunun uygulama döneminde 24 ve 26. Maddelerin cezai müeyyideleri nispi nitelikte oldu¤u gerekçesiyle yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmazken 2004 y›l›ndan itibaren 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunundaki tüm cezai maddeler 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 ,
2006 y›l› için %7,8 olarak belirlenmiﬂtir. 17.11.2007 tarih ve 26703 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanan 377
Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i ile yeniden de¤erleme oran›
2007 y›l› için için % 7,2 (yüzde yedi
virgül iki) olarak tespit edildi¤inden
2008 y›l›nda uygulanacak idari para
cezalar› belirtilen oranda art›r›larak
uygulanacakt›r.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun sekizinci
bölümünde 98-108 maddeleri aras›nKas›m - Aral›k
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da “‹dari Ceza Hükümleri” baﬂl›¤› alt›nda düzenlenmiﬂtir.
II–4857 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNDA
‹DAR‹ PARA CEZASI GEREKT‹REN
YÜKÜMLÜLÜKLER
‹ﬂyerini Bildirme Yükümlülü¤ü
4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 3. maddesinde bu kanun kapsam›na giren sürekli iﬂlerde iﬂyerinin aç›l›ﬂ›n› ve kapan›ﬂ›n› bir ay içerisinde bildirmemesi, iﬂyerini bildirme yükümlülü¤üne
ayk›r› davran›lmas› halinde ayn› kanunun 98. Maddesi uyar›nca 2008 y›l› için 88 YTL idari para cezas› verilecektir. Bu para cezas›n›n kesinleﬂmesinden sonra bildirim yükümlülü¤üne ayk›r›l›¤›n sürmesi halinde takip
eden her ay için ayn› miktar ceza uygulanacakt›r.
Kanunda, bu para cezas›n›n kesinleﬂmesinden sonra bildirim yükümlülü¤üne ayk›r›l›¤›n sürmesi halinde takip
eden her ay için ayn› miktar para cezas› uygulanaca¤› belirtilmiﬂtir. Kanun koyucu, her ay için ayr› para cezas› uygulanabilmesini, daha önce bu
nedenle verilmiﬂ olan para cezas›n›n
kesinleﬂmiﬂ olmas› gerekir. Bu nedenle, cezan›n kesinleﬂmesinden önceki
dönemin kaç ay sürdü¤üne bak›lmaks›z›n tek bir ceza uygulanacak, ancak
iﬂverenlik hakk›nda ilgili maddeye
göre idari para cezas› uygulan›p bu
ceza kesinleﬂtikten sonraki her ay için
ayr› ayr› para cezas› uygulanmas› gerekecektir.
Hakemsiz Yaz›lar
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4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu 4884 say›l› kanunla de¤iﬂtirilmiﬂ ve ﬂirketlerin tescil
kay›tlar›n›n ticaret sicil memurluklar›n›n gönderdi¤i belgeler üzerinden yap›laca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.

dikalar kanununun 31. maddesi hükümlerinin sakl› oldu¤u da belirtilmiﬂtir. 4 aya kadar ücret tutar›ndaki
tazminat belirlenirken as›l ücret esas
al›nacakt›r.

Eﬂit Davranma Yükümlülü¤ü

‹ﬂ Kanununun 99. Maddesi uyar›nca
eﬂit davranma yükümlülü¤üne ayk›r›
davranan iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu durumdaki her iﬂçi için 2008 y›l› için 88 YTL idari para cezas› verilecektir.

‹ﬂ Kanununun 5. maddesinde eﬂit davranma ilkesi düzenlenmiﬂtir. Buna göre iﬂverenler, iﬂ iliﬂkisinde dil, ›rk,
cinsiyet, siyasal düﬂünce, felsefi
inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayal› ay›r›m yapamazlar. Bunun gibi iﬂverenler, esasl› sebepler olmad›kça iﬂ iliﬂkisinin türüne göre iﬂçiler aras›nda farkl› iﬂlemlerde bulunamazlar. Öte yandan, biyolojik ve iﬂin
niteli¤ine iliﬂkin sebepler zorunlu k›lmad›kça, cinsiyet veya gebelik nedeniyle do¤rudan veya dolayl› farkl› iﬂlem yap›lamayaca¤› gibi, ayn› veya
eﬂit de¤erde bir iﬂ için cinsiyet nedeniyle daha düﬂük ücret kararlaﬂt›r›lmas› da mümkün de¤ildir. ‹ﬂverenlerin bu yükümlülü¤e ayk›r› hareketleri
hem hukuki hem de cezai yapt›r›ma
ba¤lanm›ﬂt›r.
Hukuki yapt›r›m kanunun 5. maddesinin 6. f›kras›nda öngörülmüﬂtür. Buna
göre, iﬂ iliﬂkisinin uygulanmas›nda
veya sona ermesinde yukar›daki f›kra
hükümlerine ayk›r› davran›lmas› halinde, iﬂçi, dört aya kadar ücreti tutar›ndaki uygun bir tazminattan baﬂka
yoksun b›rak›ld›¤› haklar›n› talep edebilir. Kanunda ayr›ca, 2821 say›l› sen-
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Geçici ‹ﬂ ‹liﬂkisine ‹liﬂkin
Yükümlülükler
‹ﬂ Kanununun 7. maddesinde; iﬂveren, devir s›ras›nda iﬂçinin yaz›l› r›zas›n› almak zorunda oldu¤u belirtilmiﬂtir. Ayn› kanunun 99. Maddesi uyar›nca 7. maddedeki yükümlülüklere
ayk›r› davranan iﬂveren veya iﬂveren
vekiline bu durumdaki her iﬂçi için
2008 y›l› için 88 YTL idari para cezas› verilecektir.
Belge Verme Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 8. maddesinde süresi
bir y›l ve daha fazla olan iﬂ sözleﬂmelerinin yaz›l› ﬂekilde yap›lmas› zorunlu oldu¤u, yaz›l› sözleﬂme yap›lmayan hallerde iﬂveren iﬂçiye en geç iki
ay içinde genel ve özel çal›ﬂma koﬂullar›n›, günlük ya da haftal›k çal›ﬂma
süresini, temel ücreti ve varsa ücret
eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleﬂmenin süresini, fesih halinde taraflar›n uymak zorunda

Kas›m - Aral›k
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olduklar› hükümleri gösteren yaz›l›
bir belge vermekle yükümlü oldu¤u
belirtilmiﬂtir.
Ayn› kanunun 99. Maddesi uyar›nca
8. maddenin son f›kras›ndaki an›lan
yükümlülüklere uymayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu durumdaki her
iﬂçi için 2008 y›l› için 88 YTL idari
para cezas› verilecektir.
Ça¤r› Üzerine Çal›ﬂmaya ‹liﬂkin
Yükümlülükler
‹ﬂ Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilen ça¤r› üzerine çal›ﬂma hükümlerine ayk›r› davranan iﬂveren veya iﬂveren vekiline ayn› kanunun 99. maddesi uyar›nca bu durumdaki her iﬂçi için
2008 y›l› için 88 YTL idari para cezas› verilecektir.
Çal›ﬂma Belgesi Verme Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 28. maddesinde iﬂten
ayr›lan iﬂçiye, iﬂveren taraf›ndan iﬂinin çeﬂidinin ne oldu¤unu ve süresini
gösteren bir belge verilece¤i, belgenin
vaktinde verilmemesinden veya belgede do¤ru olmayan bilgiler bulunmas›ndan zarar gören iﬂçi veyahut iﬂçiyi iﬂine alan yeni iﬂveren eski iﬂverenden tazminat isteyebilece¤i hükmü
bulunmaktad›r.
Ayn› kanunun 99. Maddesi uyar›nca
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 veKas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

ya iﬂveren vekiline bu durumdaki her
iﬂçi için 2008 y›l› için 88 YTL idari
para cezas› verilecektir.
Toplu ‹ﬂçi Ç›karmaya ‹liﬂkin
Yükümlülükler
‹ﬂ Kanunu’nun 29.maddesinde toplu
iﬂçi ç›karman›n usul ve esaslar› aç›klanm›ﬂ olup ‹ﬂ Kanunu’nun 100. Maddesi uyar›nca 29 uncu maddesindeki
hü-kümlere ayk›r› olarak iﬂçi ç›karan
iﬂ-veren veya iﬂveren vekiline iﬂten
ç›kard›¤› her iﬂçi için 2008 y›l› için
360 YTL idari para cezas› verilecektir.
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör
Ma¤duru Çal›ﬂt›rma Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 30. Maddesinde özürlü, eski hükümlü ve terör ma¤duru iﬂçi çal›ﬂt›rma zorunlulu¤u hükmü belirtilmiﬂ olup ayn› kanunun 101 maddesi uyar›nca 30 uncu maddesindeki
hü-kümlere 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 2008 y›l› için
1357 YTL idari para cezas› verilecek
kamu kuruluﬂlar› da bu para cezas›ndan hiçbir ﬂekilde muaf tutulmayacakt›r.
27.06.2005 tarih ve 2005/9077 say›l›
Bakanlar Kurulu karar› gere¤ince, Elli ve daha yukar› iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂverenler 2008 y›l›nda özel sektör iﬂyer-
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lerinde %3 özürlü, %1 eski hükümlü, %2 oran›nda terör ma¤duru, kamu sektöründe %4 özürlü, %2 eski
hükümlü, 3713 say›l› Kanunun ek 1
inci maddesinin (A) f›kras› gere¤ince
de ayr›ca % 0.5 oran›nda terör ma¤duru iﬂçi istihdam edeceklerdir.
3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda 4131 say›l› kanunla yap›lan de¤iﬂikli¤e göre çal›ﬂt›r›lmayan her iﬂçi
ve her ay için, o y›la iliﬂkin olarak
aç›klanan asgari ücretin on kat› tutar›nda para cezas› uygulanaca¤› belirtildi¤inden 2008 y›l› Ocak –Haziran
döneminde 6084 YTL, Temmuz
A¤ustos döneminde 6384 YTL idari
para cezas› uygulanacakt›r.
Ücretin Tam ve Zaman›nda Ödenmesi
Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 102. maddesinin (a)
bendi uyar›nca 32. Madde de belirtilen ücret ile iﬂçinin bu kanundan veya
toplu iﬂ sözleﬂmesinden veya iﬂ sözleﬂmesinden do¤an ücretini süresi
içinde kasten ödemeyen veya eksik
ödeyen, iﬂveren veya iﬂveren vekiline
bu durumda olan her iﬂçi ve her ay
için 2008 y›l› için 179 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
Ücret Hesap Pusulas› Verme
Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 37.maddesinde belirtilen ücret hesap pusulas›n› düzenlemeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline ayn›
kanunun 102.maddesinin b f›kras› geHakemsiz Yaz›lar
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re¤ince 2008 y›l› için 360 YTL idari
para cezas› uygulanacakt›r.
Ücret Kesme Cezas›na ‹liﬂkin
Yükümlülük
‹ﬂ Kanunu’nun 38. Maddesine ayk›r›
olarak ücret kesme cezas› veren veya
yapt›¤› ücret kesintisinin sebebini ve
hesab›n› bildirmeyen iﬂveren veya iﬂveren vekili hakk›nda ayn› kanunun
102.maddesinin b f›kras› uyar›nca
2008 y›l› için 360 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
Asgari Ücret Ödeme Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 39. Maddesinde belirtilen komisyonun belirledi¤i asgari
üc-reti iﬂçiye ödemeyen veya noksan
ödeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline
ayn› kanunun 102.maddesinin a f›kras› uyar›nca bu durumda olan her iﬂçi
ve her ay için 2008 y›l› için 179 YTL
idari para cezas› uygulanacakt›r.
Fazla Çal›ﬂmaya ‹liﬂkin Yükümlülükler
‹ﬂ Kanunu’nun 41. maddesinde fazla
çal›ﬂmaya iliﬂkin aç›klamalar yap›lm›ﬂ olup ayn› kanunun 102. maddesinin c bendi uyar›nca 41. madde de belirtilen fazla çal›ﬂmalara iliﬂkin ücreti
ödemeyen, iﬂçiye hak etti¤i serbest
zaman› alt› ay zarf›nda kulland›rmayan, fazla saatlerle yap›lacak çal›ﬂmalar için iﬂçinin onay›n› almayan iﬂveren ve iﬂveren vekiline, 2008 y›l› için
bu durumda olan her iﬂçi için 179
YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
Kas›m - Aral›k
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Cezai düzenlemede bir y›lda yap›labilecek azami fazla çal›ﬂma süresinin
y›lda 270 saati geçemeyece¤ine iliﬂkin hüküm bulunmad›¤›ndan fazla çal›ﬂman›n y›lda 270 saati geçmesi durumunda idari para cezas› verilemeyecektir.
Yüzdeleri Gösteren Belgeleri Verme
Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 52. maddesinde yüzde
usulünün iﬂyerlerinde iﬂverenin uyaca¤› kurallar belirtilmiﬂ olup ayn› kanunun 102. maddesinin b bendi uyar›nca 52 nci iﬂveren veya iﬂveren vekiline, 2008 y›l› için 360 YTL idari
para cezas› uygulanacakt›r.
‹znin Yasal Esaslara Ayk›r› Olarak
Bölünmemesi Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 56. Maddesinde y›ll›k
ücretli iznin uygulamas› belirtilmiﬂ
olup ayn› kanunun 103.maddesi uyar›nca y›ll›k ücretli izni bu kanunun 56
nc› maddesine ayk›r› olarak bölen iﬂveren veya iﬂveren vekili hakk›nda
2008 y›l› için bu durumda olan her
iﬂçi için 179 YTL idari para cezas›
uygulanacakt›r.
‹zin Ücretini Peﬂin Ödeme
Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 57. Maddesinde y›ll›k
izin ücreti düzenlenmiﬂtir. Ayn› kanunun 103 maddesi uyar›nca izin ücretini 57 nci maddenin üç ve dör-düncü
f›kralar›nda belirtilen usule ayk›r› olaKas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

rak ödeyen veya eksik ödeyen iﬂveren
veya iﬂveren vekiline 2008 y›l› için
bu durumda olan her iﬂçi için 179
YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
‹ﬂ Sözleﬂmesinin Sona Ermesinde
‹zin Ücretinin Ödenmesi Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 59. Maddesinde sözleﬂmenin sona ermesinde izin ücreti
ile ilgili hükümler belirtilmiﬂ olup ayn› kanunun 103 maddesi uyar›nca 59
uncu maddedeki hak edilmiﬂ izni kullanmadan iﬂ sözleﬂmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen
iﬂveren veya iﬂveren vekiline 2008 y›l› için bu durumda olan her iﬂçi için
179 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
Y›ll›k ‹zin Yönetmeli¤inin Esas Ve
Usullerine Uyma Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 60.maddesinde y›ll›k
ücretli iznin kullan›lmas›na iliﬂkin
usul ve esaslar ile iﬂverence tutulmas›
zorunlu kay›tlar›n ﬂeklinin Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak bir yönetmelikle düzenlenece¤i
belirtilmiﬂtir.
Ayn› kanunun 103.maddesi gere¤ince
60 ›nc› maddede belirtilen yönetmeli¤in esas ve usullerine ayk›r› olarak
izin kulland›rmayan veya eksik kulland›ran iﬂveren veya iﬂveren vekiline
2008 y›l› için bu durumda olan her
iﬂçi için 179 YTL idari para cezas›
uygulanacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 267
‹SMMMO Yay›n Organ›

Çal›ﬂma Sürelerine Uyma
Yükümlülü¤ü
4857 say›l› Kanunun 63.maddesinde
çal›ﬂma süreleri ilgili hükümler belirtilmiﬂtir. Ayn› kanunun 104.maddesi
uyar›nca 63 üncü maddesinde ve bu
maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen çal›ﬂma sürelerine ayk›r› olarak iﬂçilerini çal›ﬂt›ran iﬂveren veya
iﬂveren vekiline 2008 y›l› için 904
YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
Telafi Çal›ﬂmas›na ‹liﬂkin
Yükümlülükler
‹ﬂ Kanunu’nun 64.maddesinde telafi
çal›ﬂmas›n›n esaslar› düzenlenmiﬂtir.Ayn› kanunun 104.maddesi uyar›nca 64 üncü maddede öngörülen hükümlere ayk›r› davranan iﬂveren veya
iﬂveren vekiline 2008 y›l› için bu durumda olan her iﬂçi için 179 YTL
idari para cezas› uygulanacakt›r.
K›sa Çal›ﬂmaya ‹liﬂkin Yükümlülükler
‹ﬂ Kanunu’nun 65.maddesinde k›sa
çal›ﬂman›n esaslar› düzenlenmiﬂ ayn›
kanunun 104.maddesi uyar›nca 65 inci maddede öngörülen hükümlere ayk›r› davranan iﬂveren veya iﬂveren vekiline 2008 y›l› için bu durumda
olan her iﬂçi için 179 YTL idari para
cezas› uygulanacakt›r.
Ara Dinlenmesine ‹liﬂkin
Yükümlülükler
‹ﬂ Kanunu’nun 68. maddesinde ara
Hakemsiz Yaz›lar
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dinlenmesi ilgili hükümler aç›klanm›ﬂt›r. Ayn› kanunun 104.maddesi
uyar›nca 68 inci maddedeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline
2008 y›l› için 904 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
Gece Çal›ﬂmas›na iliﬂkin
Yükümlülükler
4857 say›l› kanunun 69. Maddesinde
gece süresi ve çal›ﬂmas› düzenlenmiﬂtir. Ayn› kanunun 104.maddesi uyar›nca 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 2008 y›l› için 904 YTL
idari para cezas› uygulanacakt›r.
Çal›ﬂt›rma Yaﬂ›na ‹liﬂkin
Yükümlülükler
En az çal›ﬂt›rma yaﬂ› kanunun 71.
maddesinde düzenlenmiﬂtir.4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 104.maddesi uyar›nca 71 inci madde hükmüne ayk›r›
hareket eden iﬂveren veya iﬂveren vekiline 2008 y›l› için 904 YTL idari
para cezas› uygulanacakt›r.
Yer ve Su Alt›nda Çal›ﬂt›rma ile
‹lgili Yükümlülükler
‹ﬂ Kanunu’nun 72. Maddesinde yer ve
sualt› gibi yerlerde çal›ﬂt›rma hükümleri yer almaktad›r. Ayn› kanunun
104.maddesi uyar›nca 72 nci madde
hükümlerine ayk›r› olarak bu maddeKas›m - Aral›k
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de belirtilen yerlerde onsekiz yaﬂ›n›
doldurmam›ﬂ erkek çocuklar› ve
gençleri ve her yaﬂtaki kad›nlar› çal›ﬂt›ran iﬂveren ve-ya iﬂveren vekiline
2008 y›l› için 904 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
Çocuk ve Genç ‹ﬂçilerin Gece
Çal›ﬂt›r›lmamas› ve Kad›n ‹ﬂçilerin
Gece Postalar›nda Çal›ﬂt›r›lmas›na
‹liﬂkin Yükümlülükler
‹ﬂ Kanunu’nun 73.maddesinde gece
döneminde çocuk ve genç iﬂçilerin çal›ﬂt›r›lmalar› yasaklanm›ﬂ, kad›nlar›n
çal›ﬂt›r›lmas› ise yönetmelik çerçevesinde mümkündür. Bu kanunun
104.maddesi uyar›nca 73 üncü maddeye ayk›r› ola-rak çocuk ve genç iﬂçileri gece çal›ﬂt›ran veya ayn› maddede an›lan yönet-melik hükümlerine
ayk›r› hareket eden iﬂveren veya iﬂveren vekiline 2008 y›l› için 904 YTL
idari para cezas› uygulanacakt›r.
Anal›k Halinde Çal›ﬂt›r›lmama
Yükümlülü¤ü
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 74.maddesinde anal›k halinde çal›ﬂma ve süt izni aç›klanm›ﬂ olup ayn› kanunun
104.maddesi uyar›nca 74 üncü maddedeki hükme ayk›r› olarak do¤umdan önceki ve sonraki sürelerde gebe
veya do¤um yapm›ﬂ kad›nlar› çal›ﬂt›ran veya ücret-siz izin vermeyen iﬂveren veya iﬂve-ren vekiline 2008 y›l›
için 904 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
Kas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84

‹ﬂçi Özlük Dosyas› Düzenleme
Yükümlülü¤ü
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 75.maddesi uyar›nca iﬂveren çal›ﬂt›rd›¤› her iﬂçi
için bir özlük dosyas› düzenlemekle
yükümlüdür. Ayn› kanunun 104.maddesi uyar›nca 75 inci maddesindeki iﬂçi öz-lük dosyalar›n› düzenlemeyen
iﬂveren veya iﬂve-ren vekiline 2008
y›l› için 904 YTL idari para cezas›
uygulanacakt›r.
Çal›ﬂma Sürelerine ‹liﬂkin Yönetmelik
Hükümlerine Uyma Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 76. maddesinde nitelikleri gere¤i günlük ve haftal›k çal›ﬂma süreleri 63.maddede öngörüldü¤ü
ﬂekilde uygulanmas› mümkün olmayan ve postalar halinde çal›ﬂman›n
usulleri Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›nca ç›kar›lm›ﬂ yönetmelik
hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.
‹ﬂ Kanunu’nun 104 maddesinde 76
nc› maddede belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan iﬂ-veren veya iﬂveren vekiline 2008 y›l› için 904 YTL
idari para cezas› uygulanacakt›r.
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Önlemi Alma
Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 77.maddesinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i bak›m›ndan iﬂçilerin
ve iﬂverenlerin yükümlülükleri aç›klanm›ﬂt›r. Ayn› Kanunu’nun 105
maddesi uyar›nca 77 nci madde hük-
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müne ayk›r› hareket eden iﬂveren veya iﬂveren vekiline 2008 y›l› için 904
YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
Sa¤l›k ve Güvenlik Tüzük ve
Yönetmeliklerinde Öngörülen
Yükümlülükler
‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili kanunda genel esaslar belirlenmiﬂ olup uygulaman›n gerektirdi¤i önlemlerin
al›nmas›na iliﬂkin esaslar tüzük ve yönetmeliklere b›rak›lm›ﬂt›r. Bununla ilgili birçok yönetmelik ç›kar›lm›ﬂ bulunmaktad›r. ‹ﬂ Kanunu’nun 105.
Maddesi uyar›nca 78 inci maddenin
birinci f›kras›nda belirtilen tüzük ve
yönetme-liklerdeki hükümlere uymayan iﬂve-ren veya iﬂveren vekiline
al›nmayan her iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i
önlemi için ve al›nmayan önlemler
oran›nda izleyen her ay için ayn› miktar olmak üzere 2008 y›l› için 88 YTL
idari para cezas› verilecektir.
Kurma ‹zni ve ‹ﬂletme Belgesi Alma
Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 78.maddesinin ikinci
f›kras›nda Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanacak
yönetmelikle hangi nitelikteki iﬂyerlerinin kurma izni ve iﬂletme belgesi almas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir. Ayn› kanunun 105 maddesi uyar›nca 78 inci
maddenin ikinci f›kras›na ayk›r› olarak kurma izni ve iﬂletme belgesi almadan bir iﬂyeri açan iﬂve-ren veya
iﬂveren vekiline 2008 y›l› için 904
YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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‹ﬂin Durdurulmas› ve ‹ﬂyerinin
Kapat›lmas›na ‹liﬂkin Yükümlülükler
‹ﬂ Kanunu’nun 79.maddesinde iﬂin
durdurulmas› veya iﬂyerinin kapat›lmas› ile ilgili hususlar belirtilmiﬂ olup
bu madde hükmüne ayk›r› olarak faaliyeti durdurulan iﬂi izin almadan devam ettiren, kapat›lan iﬂ-yerlerini
izinsiz açan iﬂveren veya iﬂ-veren vekiline ayn› kanunun 105.maddesi uyar›nca 2008 y›l› için 904 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulu
Kurma Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 80.maddesinde iﬂverenler, sanayiden say›lan ve alt› aydan
fazla süreli iﬂlerin yap›ld›¤› devaml›
olarak en az elli ve üzeri iﬂçi çal›ﬂt›r›lan iﬂyerlerinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i
kurulu kurmakla yükümlü oldu¤u belirtilmiﬂtir. Kanunun 105.maddesinin
ikinci f›kras› uyar›nca 80 inci maddede öngörülen iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i
kurullar›n›n ku-rulmas› ve çal›ﬂt›r›lmas› ile ilgili hü-kümlere ayk›r› davranan; iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›nca al›nan kararlar› uygulamayan iﬂveren veya iﬂveren ve-kiline 2008 y›l›
için 904 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
‹ﬂyeri Hekimi Çal›ﬂt›rma Yükümlülü¤ü
4857 say›l› iﬂ kanununda öngörülen
bir di¤er yükümlülük de, iﬂyeri hekimi çal›ﬂt›rmad›r. Bu düzenlemeye göre, “devaml› olarak en az elli iﬂçi çaKas›m - Aral›k
Y›l: 2007 Say›: 84
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l›ﬂt›ran iﬂverenler, Sosyal Sigortalar
Kurumunca sa¤lanan tedavi hizmetleri d›ﬂ›nda kalan, iﬂçilerin sa¤l›k durumunun ve al›nmas› gereken iﬂ sa¤l›¤›
ve güvenli¤i önlemlerinin sa¤lanmas›,
ilk yard›m ve acil tedavi ile koruyucu
sa¤l›k hizmetlerini yürütmek üzere iﬂyerindeki iﬂçi say›s›na ve iﬂin tehlike
derecesine göre bir veya daha fazla iﬂyeri hekimi çal›ﬂt›rmak ve bir iﬂyeri
sa¤l› birimi oluﬂturmakla yükümlüdür”.
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesi uyar›nca
81 inci maddeye ayk›r› olarak iﬂyeri
hekimi çal›ﬂt›rma ve iﬂyeri sa¤l›k birimi oluﬂturma yükümlülü¤ünü yerine
getirmeyen iﬂveren veya iﬂve-ren vekiline 2008 y›l› için 904 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
‹ﬂ Güvenli¤i ‹le Görevli Mühendis
veya Teknik Eleman Çal›ﬂt›rma
Yükümlülü¤ü
4857 say›l› kanunun 82.maddesinde,
bu kanuna göre sanayiden say›lan, devaml› olarak en az elli iﬂçi çal›ﬂt›ran
ve alt› aydan fazla sürekli iﬂlerin yap›ld›¤› iﬂyerlerinde iﬂverenler, iﬂyerinin iﬂyeri güvenli¤inin sa¤lanmas›, iﬂ
kazalar›n›n ve meslek hastal›klar›n›n
önlenmesi için al›nacak önlemlerin
belirlenmesi ve uygulanmas›n›n izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere iﬂyerindeki iﬂçi say›s›na, iﬂyerinin niteli¤ine ve tehlikelilik derecesine göre
bir veya daha fazla mühendis veya
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teknik eleman› görevlendirmekle yükümlü oldu¤u belirtilmiﬂtir.
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesi uyar›nca
82 nci maddesine ayk›r› olarak iﬂ güvenli¤i ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülü¤ünü yerine getirmeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline 2008 y›l› için 904
YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂlerde Genç ve
Küçük ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rmama Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunun 85.maddesinde A¤›r ve
Tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›rma yaﬂ› ve bununla ilgili yönetmelik hususlar› düzenlenmiﬂtir. Kanunun 105.maddesinin üçüncü f›kras› uyar›nca 85 inci
maddesine ayk›r› olarak a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde onalt› yaﬂ›ndan küçükleri
çal›ﬂt›ran veya ayn› maddede belirtilen yönetmelikte gös-terilen yaﬂ kay›tlar›na ayk›r› iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂveren
veya iﬂveren vekiline 2008 y›l› için
904 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂlerde Rapor Alma
Yükümlülü¤ü
‹ﬂverenler, a¤›r ve tehlikeli iﬂlerin yap›ld›¤› yerlerde, iﬂçilerden, iﬂe giriﬂleri s›ras›nda ve daha sonra belli aral›klarla rapor almakla yükümlüdürler.
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesi uyar›nca
86 nc› maddesi uyar›nca iﬂçile-re doktor raporu almayan iﬂveren ve-ya iﬂveren vekiline bu durumda olan her
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iﬂçi için 2008 y›l› için 179 YTL idari
para cezas› uygulanacakt›r.
On Sekiz Yaﬂ›ndan Küçük ‹ﬂçiler
‹çin Rapor Alma Yükümlülü¤ü
‹ﬂverenler, on dört yaﬂ›ndan büyük
ancak on sekiz yaﬂ›ndan küçük iﬂçileri çal›ﬂt›rmaya baﬂlamadan önce, bu
iﬂçileri muayene ettirmek ve vücut yap›lar›n›n, iﬂin niteli¤ine ve yürütüm
ﬂartlar›na göre dayan›kl› oldu¤una
iliﬂkin bir rapor almakla yükümlüdürler. 87. maddede öngörülen yükümlülü¤ün yerine getirilmiﬂ say›lmas› için
sadece ilk iﬂe giriﬂ s›ras›nda rapor alma yetmemekte, iﬂverenin, iﬂçilerin
on sekiz yaﬂ›n› tamamlamalar›na kadar alt› ayl›k dönemler halinde periyodik olarak rapor almas› gerekmektedir.
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesi uyar›nca
87 nc› maddesi uyar›nca çocuk-lara
doktor raporu almayan iﬂveren veya
iﬂveren vekiline bu durumdaki her
bir çocuk için 2008 y›l› için 179
YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
Gebe ve Çocuk Emziren Kad›nlar
‹çin Ç›kar›lan Yönetmelik Hükümlerine
‹liﬂkin Yükümlülükler
‹ﬂ Kanununun 88.maddesinde, gebe
ve çocuk emziren kad›nlar›n hangi
dönemlerde ne gibi iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmalar›n›n yasak oldu¤u ve bunlar›n
çal›ﬂmalar›nda sak›nca olmayan iﬂlerde hangi ﬂartlar ve usullere uyacakla-
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r›, ne suretle emzirme odalar› veya çocuk bak›m yurdu kurulmas› gerekti¤i
Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görüﬂü al›narak
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan bir yönetmelikte gösterilmiﬂtir.
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinin beﬂinci f›kras› uyar›nca 88 inci maddelerinde öngörülen yönetmelikte gösterilen
ﬂartla-ra ve usullere uymayan iﬂveren
veya iﬂveren vekiline 2008 y›l› için
904 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
‹ﬂverenin ‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i
Konusunda Ç›kar›lan Yönetmeliklere
Uyma Yükümlülü¤ü
‹ﬂ Kanunu’nun 89.maddesinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili olarak Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n
A¤›r ve tehlikeli iﬂlerden baﬂka iﬂler
için de iﬂçileri niﬂe baﬂlamadan hekim
muayenelerinden geçirilmelerini, Baz› iﬂlerde çal›ﬂan iﬂçilerin belirli sürelerde genel olarak sa¤l›k muayenesinden geçirilmelerini, çeﬂitli veya bir k›s›m iﬂlerde çal›ﬂan iﬂçilerin sa¤l›k durumlar›n›n aksamas›, yapt›klar› iﬂin
ürünlerine ve genel sa¤l›¤a yahut birlikte çal›ﬂt›klar› öteki iﬂçilere zararl›
olursa, bu gibilerin o iﬂlerden ç›kar›lmalar›n›, ne durumda ve ne gibi ﬂartlar› haiz olan iﬂyerlerinde banyo, uyku
dinlenme ve yemek yerleri ile iﬂçi evleri ve iﬂçi e¤itimi yerleri yap›lmas›n›” öngören yönetmelikler haz›rlaya-
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bilece¤i belirtilmiﬂ ve yönetmelikler
ç›kar›lm›ﬂt›r.
‹ﬂ Kanunu’nun 105 maddesinin beﬂinci f›kras› uyar›nca 89 uncu maddelerinde ön-görülen yönetmeliklerde
gösterilen ﬂartlara ve usullere uymayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline
2008 y›l› için 904 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
‹ﬂ ve ‹ﬂçi Bulma Arac›l›¤›na ‹liﬂkin
Yönetmelikler
4857 say›l› iﬂ kanununun 90. maddesinde, iﬂ arayanlar›n elveriﬂli olduklar› iﬂlere yerleﬂtirilmeleri ve çeﬂitli iﬂler için uygun iﬂçiler bulunmas›na
arac›l›k görevi Türkiye ‹ﬂ Kurumu ve
bu hususta izin verilen özel istihdam
bürolar›nca yerine getirilece¤i belirtilmiﬂtir.
‹ﬂ Kanunu’nun 106. Maddesi uyar›nca 90 ›nc› maddede öngörülen izni almadan faaliyet gösteren iﬂvere-ne
2008 y›l› için 1810 YTL idari para
cezas› uygulanacakt›r.
‹ﬂ Hayat›n›n Denetim ve Teftiﬂi ‹le
‹lgili Yükümlülükler
‹ﬂ Kanunu’nun 91.maddesinde “Devlet, çal›ﬂma hayat› ile ilgili mevzuat›n
uygulanmas›n› izlemek, denetlemek
ve teftiﬂ etmekle yükümlüdür. Bu
ödev, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›na ba¤l› ihtiyaca yetecek say› ve özellikte teftiﬂ ve denetlemeye
yetkili ‹ﬂ Müfettiﬂlerince yap›l›r.”
Hükmü bulunmaktad›r.
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Kanunun 107.maddesinin birinci f›kras›n›n a bendi gere¤ince teftiﬂ s›ras›nda davete gelmemek, ifade ve bilgi
vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, ‹ﬂ Müfettiﬂlerinin 92/1.f›krada yaz›l› görevlerini yapmak için kendilerine her çeﬂit
kolayl›¤› göstermemek ve bu yoldaki
emir ve isteklerini yerine geciktirilmeksizin yerine getirmeyen iﬂveren
veya iﬂveren vekiline 2008 y›l› için
9063 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
‹ﬂverence ‹fade Verenlere Telkinde
Bulunmak, Zorlamak veya ‹ﬂçilerin
‹lgili Makamlara Baﬂvurmalar›,
Haber ve ‹fade Vermeleri Üzerine,
Bunlara Kötü Davran›lmamas› ile
Yükümlülükler
‹ﬂ Kanunu’nun 107 maddesinin b f›kras›nda, 96 nc› maddesin-deki iﬂ denetimi ve teftiﬂine yetkili iﬂ müfettiﬂleri
taraf›ndan ifade ve bilgi-lerine baﬂvurulan iﬂçilere, iﬂverenlerin gerek do¤rudan do¤ruya ve gerek dolay›s›yla
telkinlerde bulunmalar›, iﬂçi-leri 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 ayk›r› hareket eden
getirmeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline 2008 y›l› için 9.063 YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
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‹ﬂ Kanunu’nun 107.maddesinin son
uyar›nca ‹ﬂ müfettiﬂlerinin iﬂ kanunundan veya di¤er kanunlardan do¤an
her çeﬂit teftiﬂ, denetleme yetki ve görevleri gere¤ince görevlerinin yerine
getirilmesi s›ras›nda, görevlerini yapma ve sonuçland›rmaya engel olunmas› eylem baﬂka bir suçu oluﬂtursa
dahi ayr›ca 2008 y›l› için 9.063 YTL
idari para cezas› uygulanacakt›r.
III–‹DAR‹ PARA CEZASININ
TEBL‹⁄‹ VE ‹T‹RAZ YOLU
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nda belirtilen
idari para cezalar› 101.madde hariç
olmak üzere Bakanl›k ‹ﬂ Müfettiﬂlerinin denetim raporuna dayan›larak gerekçesi belirtil-mek suretiyle o yerin
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürü taraf›ndan verilmekte ve cezalar muhataba 7201 say›l›
Tebligat Kanunu hüküm-lerine göre
tebli¤ edilmektedir. 101. madde kapsam›ndaki idari para cezalar› ise, do¤rudan Türkiye ‹ﬂ Kurumu ‹l Müdürü
taraf›ndan verilmektedir.
‹darî para cezas›n› kanun yoluna baﬂvurmadan önce ödeyen kiﬂiden bunun
dörtte üçü tahsil edilir. Peﬂin ödeme,
kiﬂinin bu karara karﬂ› kanun yoluna
baﬂvurma hakk›n› etkilemez (5326 say›l› Kabahatler Kanunu md. 17-6).
5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun
17.maddesi uyar›nca idarî para cezas›n› kanun yoluna baﬂvurmadan önce
ödeyen kiﬂiden bunun dörtte üçü tah-
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sil edilir. Peﬂin ödeme, kiﬂinin bu karara karﬂ› kanun yoluna baﬂvurma
hakk›n› etkilemez. ‹ﬂ Kanunu’nun
108. Maddesi uyar›nca ce-zalara karﬂ›
tebli¤ tarihinden itibaren en geç yedi
gün içinde yetkili idare mahkemesinde itiraz edilebilecektir. ‹dari iﬂlemi
yapan idari merciin bulundu¤u yerdeki idare mahkemesi yetkili idare mahkemesidir. ‹dari para cezalar›, 6183
say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsili
Usulü Hakk›nda Kanun hü-kümlerine
göre tahsil edilmektedir. ‹tiraz, idarece verilen cezan›n yerine getirilmesini
durdurmamaktad›r. ‹dare mahkemesinin verdi¤i karar kesindir.
IV–SONUÇ
4857 say›l› ‹ﬂ Kanununda özel hukuk
ve kamu hukuku ayr›m› yap›larak
özel hukuku ilgilendiren maddelere
eﬂit iﬂlem yapma borcu hariç olmak
üzere cezai yapt›r›m uygulanmam›ﬂ,
kamu hukukunu ilgilendiren maddelere cezai yapt›r›m uygulanm›ﬂt›r.
Doktrinde tart›ﬂmal› oldu¤u halde Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
1475 say›l› ‹ﬂ Kanunu dönemindeki
uygulamas›n›n aksine idari para cezalar›n›n tamam›n› yeniden de¤erleme
oran›nda art›ﬂ yapmaktad›r. 5560 Çeﬂitli Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na ‹liﬂkin Kanunun 31.maddesi ile
5326 say›l› Kabahatler Kanununun
3.maddesi, an›lan kanunun 19.12.2006
tarih ve 26381 say›l› Resmi Gazete’de
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yay›mlanmas› sonucu de¤iﬂti¤inden
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunundaki idari para
cezalar›na 7 gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilmesi gerekmektedir.
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ÜCRET HESAP PUSULASI VE YILLIK
‹Z‹N KAYITLARINDA ELEKTRON‹K
‹MZA UYGULAMASI
Tevfik BAYHAN*

I. G‹R‹ﬁ
lektronik imzan›n hukukî ve teknik yönleri ile kullan›m›na iliﬂkin esaslara iliﬂkin genel düzenlemeler 5070 say›l› Elektronik ‹mza Kanunu ve bu
kanuna dayanarak yay›mlanan (Elektronik ‹mza Kanununun Uygulanmas›na ‹liﬂkin Usul Ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik) de belirlenmiﬂtir. Kanunda, elektronik imzan›n hukukî yap›s›, elektronik sertifika hizmet sa¤lay›c›lar›n›n faaliyetleri ve her alanda elektronik imzan›n kullan›m›na iliﬂkin iﬂlemlere
yer verilmiﬂtir.
Bir iﬂ sözleﬂmesine dayanarak çal›ﬂan iﬂçiler ve iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂverenlerin çal›ﬂma ﬂartlar› ve çal›ﬂma ortam›na iliﬂkin hak ve sorumluluklar› ise 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu ve bu kanuna dayanarak ç›kart›lan yönetmelik hükümleriyle düzenlenmiﬂtir. ‹ﬂ Kanunu ve yönetmeliklerde iﬂverenler taraf›ndan düzenlenmesi istenen kimi belgeler bulunmaktad›r.
Yaz›m›zda, iﬂverenlerin ücret hesap pusulas› ve y›ll›k ücretli izin defteri veya
kart› düzenleme yükümlülükleri ile bu belgelerin elektronik imza kanunu çerçevesinde elektronik ortamda tutulup tutulamayaca¤› üzerinde durulacakt›r.

E

II. GENEL OLARAK ÜCRET, ÜCRET HESAP PUSULASI, YILLIK
ÜCRETL‹ ‹Z‹N VE ‹Z‹N KAYDI
A. ÜCRET, ÖDEMEMEN‹N YAPTIRIMI, ‹SPAT YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü
VE ÜCRET HESAP PUSULASI
Genel anlamda ücret bir kimseye bir iﬂ karﬂ›l›¤›nda iﬂveren veya üçüncü kiﬂiler taraf›ndan sa¤lanan ve para ile ödenen tutard›r. Ücret, kural olarak, Türk
* Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹ﬂ Müfettiﬂi
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paras› ile iﬂyerinde veya özel olarak
aç›lan bir banka hesab›na ödenir. Ücret yabanc› para olarak kararlaﬂt›r›lm›ﬂ ise ödeme günündeki rayice göre
Türk paras› ile de ödenebilir. Emre
muharrer senetle (bono ile), kuponla
veya yurtta geçerli paray› temsil etti¤i
iddia olunan bir senetle veya di¤er
herhangi bir ﬂekilde ücret ödemesi yap›lamaz.
‹ﬂçilere yap›lan ödemelere riayetsizlik, ihmali ve ani kabahat niteli¤indedir. Ücret ödenmemesi halinde, iﬂçilere hakl› nedenle derhal fesih hakk›, iﬂ
görme borcunu yerine getirmekten
kaç›nma ve gününde ödenmeyen ücretler için faiz talep etme gibi haklar
tan›nm›ﬂ, ayr›ca idari para cezas› da
öngörülmüﬂtür. ‹ﬂçilere Kanunun 32.
maddesinden, iﬂ veya toplu iﬂ sözleﬂmesinden do¤an ücretin belirlenen süreler içerisinde kasten ödenmemesi
veya eksik ödenmesi halinde iﬂveren
veya iﬂveren vekiline bu durumdaki
her iﬂçi ve her ay için idari para cezas› uygulanmaktad›r. Ayr›ca, asgari ücretin alt›nda yap›lan ücret ödemelerinde kast unsuru aranmam›ﬂ, asgari ücreti iﬂçiye ödemeyen veya noksan
ödeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline
de bu durumda olan her iﬂçi ve her ay
için idari para cezas› uygulanmas› öngörülmüﬂtür. Her iki fiilin cezalar› yeniden de¤erleme oranlar›yla her iﬂçi
ve her ay için; 2004 y›l›nda
128.500.000.-TL, 2005 y›l›nda 142.YTL, 2006 y›l›nda 155.-YTL ve 2007
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y›l›nda 167.-YTL olarak uygulanmaktad›r. Ücret ödendi¤ini ispat yükümlülü¤ü iﬂverenlerde bulunmaktad›r. ‹ﬂverenler uygulamada, herhangi
bir uyuﬂmazl›k halinde ücret bordrolar›, banka ödeme dekontlar›, ücret
hesap pusulalar› vb. belgelerle bu
ödemeleri belgeleme imkan›na sahiptir. Ancak, ücret bordrolar› ve hesap
pusulalar› gibi belgelerin iﬂçi taraf›ndan imzalanm›ﬂ olmas› gerekir.
Ücret hesap pusulas›, iﬂverenin iﬂyerinde veya bankaya yapt›¤› ödemelere
iliﬂkin iﬂçiye verece¤i ücret hesab›n›
gösterir imzal› veya iﬂyerinin özel iﬂaretini taﬂ›yan bir belgedir. Bu pusulada ödemenin günü ve iliﬂkin oldu¤u
dönem ile fazla çal›ﬂma, hafta tatili,
bayram ve genel tatil ücretleri gibi
as›l ücrete yap›lan her çeﬂit eklemeler
tutar›n›n ve vergi, sigorta primi, avans
mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeﬂit
kesintilerin ayr› ayr› gösterilmesi gerekir. Bu iﬂlemler damga vergisi ve
her çeﬂit resim ve harçtan muaft›r.
B. YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹N VE
‹Z‹N KAYDI
‹ﬂ Kanunu’na göre; iﬂyerinde iﬂe baﬂlad›¤› günden itibaren, deneme süresi
de içinde olmak üzere, en az bir y›l
çal›ﬂm›ﬂ olan iﬂçilere y›ll›k ücretli izin
verilmesi gerekir. Y›ll›k ücretli izin
vazgeçilemeyecek bir hakt›r. Niteliklerinden ötürü bir y›ldan az süren
mevsimlik veya kampanya iﬂlerinde
çal›ﬂanlara bu Kanunun y›ll›k ücretli
Hakemsiz Yaz›lar
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izinlere iliﬂkin hükümleri uygulanmamaktad›r. ‹ﬂ Kanunu’nda belirlenmiﬂ
olan y›ll›k izin süreleri iﬂ sözleﬂmeleri ve toplu iﬂ sözleﬂmeleri ile art›r›labilir. Ayr›ca, y›ll›k ücretli izin günlerinin hesab›nda izin süresine rastlayan
ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden say›lmaz.
‹ﬂveren, iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçilerin y›ll›k ücretli izinlerini gösterir izin kay›t
belgesi tutmak zorundad›r. (Y›ll›k
Ücretli ‹zin Yönetmeli¤i) 20. maddesine göre; iﬂveren örne¤i bu Yönetmeli¤e ekli y›ll›k izin kay›t belgesini izin
defteri veya kartoteks sistemiyle de
takip edebilir. Uyuﬂmazl›k hallerinde
ispat yükü iﬂverene ait oldu¤undan
y›ll›k ücretli izin kay›tlar›nda iﬂçi imzas›na iliﬂkin bir sütun da bulunmaktad›r.
III. ÜCRET HESAP PUSULASI
VE YILLIK ‹Z‹N KAYITLARINDA
ELEKTRON‹K ‹MZA UYGULAMASI
5070 say›l› Elektronik ‹mza Kanunu
elektronik veriyi; “Elektronik, optik
veya benzeri yollarla üretilen, taﬂ›nan
veya saklanan kay›tlar” ﬂeklinde,
elektronik imzay› ise; “Baﬂka bir
elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mant›ksal ba¤lant›s› bulunan ve kimlik do¤rulama amac›yla
kullan›lan elektronik veri” ﬂeklinde
tan›mlam›ﬂt›r. Kanun yaln›z gerçek
kiﬂilere imza sahibi olma yetkisi vermiﬂtir. ‹mza oluﬂturma verisinin: ‹m-
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za sahibine ait olan, imza sahibi taraf›ndan elektronik imza oluﬂturma
amac›yla kullan›lan ve bir eﬂi daha olmayan ﬂifreler, kriptografik gizli
anahtarlar gibi veriler olabilece¤ine
hükmetmiﬂtir. Güvenli elektronik imza için; münhas›ran imza sahibine
ba¤l› olmas›, sadece imza sahibinin
tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluﬂturma arac› ile oluﬂturulmas›, nitelikli elektronik sertifikaya
dayanarak imza sahibinin kimli¤inin
tespitini sa¤lamas› ve imzalanm›ﬂ
elektronik veride sonradan herhangi
bir de¤iﬂiklik yap›l›p yap›lmad›¤›n›n
tespitini sa¤lamas› ﬂartlar›n› getirmiﬂtir. Böylece oluﬂturulan güvenli elektronik imza, elle at›lan imza ile ayn›
hukukî sonucu do¤uracakt›r. Ancak,
kanunlar›n resmî ﬂekle veya özel bir
merasime tabi tuttu¤u hukukî iﬂlemler
ile teminat sözleﬂmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleﬂtirilemeyecektir. 818 say›l› Borçlar Kanununun
14 üncü maddesi anlam›nda, güvenli
elektronik imza elle at›lan imza ile ayn› ispat gücünü haiz k›l›nm›ﬂ ve 1086
say›l› Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 295 inci maddesi anlam›nda da, usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluﬂturulan elektronik
veriler senet hükmünde kabul edilerek, bu verilerin aksi ispat edilinceye
kadar kesin delil say›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
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Ücret hesap pusulas› ve y›ll›k ücretli
izin kay›tlar› kanun taraf›ndan resmi
bir ﬂekle veya özel merasime tabi tutulan belgeler aras›nda bulunmamaktad›r. Bu nedenle, iﬂverenler taraf›ndan 5070 say›l› Elektronik ‹mza Kanunu'nda belirtilen güvenli imza ortam›n›n iﬂçiler içinde sa¤lanabilmesi
durumunda ücret hesap pusulalar› ve
y›ll›k ücretli izin kay›tlar›n›n elektronik ortamda tutulmas› mümkün olacakt›r. Böylece, iﬂverenlerin düzenlenen bu belgeleri elektronik ortamda
iﬂçilerine ulaﬂt›rarak, bu elektronik
verilerin iﬂçilerin bir eﬂi daha olmayan ﬂifre veya kriptografik gizli anahtar vb. ﬂeklindeki elektronik imzalar›yla onaylanmas›n› sa¤lamalar› halinde bu belgelerden ç›kt› almalar›na
ve elle imzalatmalar›na gerek kalmayacakt›r.
IV. SONUÇ
Teknolojinin geliﬂmesiyle birlikte
kullan›m sahas› da her geçen gün artmaktad›r. Ayr›ca, yeni teknolojilerin
günlük yaﬂant›m›za ve çal›ﬂma hayat›m›za önemli kolayl›klar ve esneklikler getirdi¤i ﬂüphesizdir. Bu kolayl›klardan birisi, teknolojinin ispat yükümlülü¤ünü sa¤lama yönünde elle
imzan›n yan› s›ra elektronik imzay› da
mümkün k›lmas›d›r. Ülkemizde 5070
say›l› kanunla kapsam› çizilen elektronik imza, belli ﬂartlar› haiz elektronik verilerin ispat niteli¤i taﬂ›malar›na
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imkan vermiﬂtir. Bu çerçevede, güvenli elektronik imza ortam›n›n oluﬂturulmas› halinde ‹ﬂ Kanunu gere¤ince düzenlenmesi gereken kimi belgelerin de bilgisayar ortam›nda düzenlenerek muhafaza edilmesi mümkün
olabilecektir. Uygulaman›n yayg›nlaﬂmas› gerek çal›ﬂma hayat›na esneklik ve kolayl›k kazand›rmas›, gerek
k›rtasiyecili¤in ve maliyetlerin azalt›lmas› ve gerekse bu yönüyle yaﬂanabilir bir çevre oluﬂturulmas› bak›mlar›ndan fayda sa¤layacakt›r. Ancak, üçüncü kiﬂiler bu uygulamada hak kay›plar›na u¤ramamalar› bak›m›ndan; sertifikan›n "nitelikli elektronik sertifika"
olup olmad›¤›n› kontrol etmek, nitelikli elektronik sertifikan›n iptal ve
geçerlilik durumunu kontrol etmek
veya güvenli elektronik imza do¤rulama arac› kullanmak, nitelikli elektronik sertifikan›n kullan›m›na yönelik
herhangi bir k›s›tlaman›n olup olmad›¤›n› kontrol etmek yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getirmelidirler.
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