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Bir muhasebeci f›kras› vard›r, hepiniz duymuflsunuzdur; bir matematikçi, ekonomist ve muhasebeci ayn› ifle baflvururlar… Mülakat› yapan kifli matematikçiye sorar, “2 kere 2 kaç eder?” Matematikçi “4 eder” diye yan›t verir. “Emin
misiniz?”, matematikçi hiç tereddütsüz yan›t verir; “Evet, 4 eder” S›ra ekonomisttedir, “Ortalama 4 eder, yüzde 10 afla¤› ya da yukar› oynayabilir, ama ortalama 4 eder.”
Önce matematikçi, sonra ekonomist d›flar› al›nm›fl, s›ra muhasebeciye gelmifltir. Ayn› soru yöneltilir. Muhasebeci, panjurlar› indirir, mülakat› yapana yaklaflarak yan›t verir: “Kaç etmesini istersiniz?”
Y›llard›r anlat›lan bu f›kra, 1950’li, ‘60’l› y›llar›n muhasebecisi konumundaki
katipleri tarif eder…
Bugün dünyada h›zl› devam eden küreselleflme süreci di¤er ülkelerle beraber
ülkemizi de direkt olarak etkilemifltir. Sermayenin s›n›r ötesi hareketleri flirketlerimizin yurtd›fl›nda faaliyet göstermelerini, yabanc› flirketlerinde ülkemizde
faaliyet göstermelerini sa¤lam›flt›r.
Bu geliflmeler uluslararas› düzeyde kullan›lacak ortak muhasebe diline ve standartlara olan ihtiyac› ortaya ç›km›flt›r.
Bu ba¤lamda muhasebe mesle¤i, küreselleflme sürecinde ekonomik, sosyal, finansal ve bilgi teknolojisi alan›nda yaflanan de¤iflimlerle birlikte önem kazanmaya bafllam›fl ve yasal kimli¤i ile de toplum ve ticaret hayat› içinde etkin bir
düzeye gelmifltir.
Muhasebe meslek mensuplar› art›k patronlar›ndan emir alan de¤il, iflletmelere
yön veren konumda bilgi üreten bir misyon üstlenmifllerdir.
* ‹SMMMO Baflkan›
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Muhasebe meslek mensuplar›n›n dünyada yaflanan geliflmelere uyum sa¤layabilmeleri için yeni ihtiyaçlar› ortaya ç›km›flt›r. Bu ihtiyaçlar›n bafl›nda
meslek yasas›n›n günün koflullar›na
göre yeniden düzenlenmesi gelmektedir.
Yap›lacak yeni düzenlemeler; meslek
mensuplar›n› gelece¤e götürecek, donan›mlar›n› sa¤layacak yeni görev ve
hak tan›mlar›yla meslek örgütlerini
daha etkin k›lacak flekilde olmal›d›r.
Muhasebe camias›, ekonominin unsurlar›n› toplum ad›na denetleyen,
üniversiteler, ekonomik yaflam›n vazgeçilmez kurumlar› ve unsurlar›yla
diyalog sa¤layan sayg›n bir meslek
yaratm›flt›r. Bu camia Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müflavir ve Yeminli Mali Müflavirler ve
Stajyerleri ile say›lar› 90 bini bulan
büyük güçlü bir ailedir.
Mesle¤in kronikleflen sorunlar›n›n çözülmesi ve günün ekonomik koflullar›na uygun bir meslek yasas› düzenlemesi muhasebe mesle¤inin önünü
açacakt›r. Mesle¤imizin alt yap›s›n›
oluflturan 3568 Say›l› yasan›n günün
koflullar›n›n gerisine düfltü¤ü aç›kt›r.
Baflta vergi yasalar›n›n sürekli de¤iflmesi meslek mensubunun yükünü artt›rmaktad›r. Farkl› kurumlarla muhatap olarak ifllerini yürüten meslek
mensuplar› Sosyal güvenlik kurumlaOcak
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r› ve Mali idare aras›nda mekik dokumaktad›rlar. Yetki karmaflas›, angaryalar, tahsilat, haks›z rekabet, mesle¤e d›flardan girifller gibi mesleki sorunlar›n çözülmesi etkin ve verimli
çal›flmam›z›n önünü açacakt›r.
Yeni meslek yasas›, bu sorunlar›n çözümü konusunda aç›l›m içermek durumundad›r.
fieffaf ve uluslararas› muhasebe standartlar› uygulamalar› yeni Türk Ticaret Kanunu ve Basel II kriterlerinin
devreye girmesiyle iflletmelerin kredi
ölçümlemesinde vazgeçilmez olacakt›r.
Yak›n dönemde mesle¤in ve meslek
mensubunun önemi daha da artacakt›r. Çünkü ekonominin unsurlar›n› denetleyen muhasebe mesle¤i, fleffaf ve
uluslararas› uygulamalarla giderek
zenginleflirken ayn› zamanda, iflletmelerin risk ölçümü ve kredilendirme
sürecini do¤rudan etkileyen raporlara
imza atacakt›r.
Yeni süreçte ayn› sektörde faaliyet
gösteren ve ekonomik büyüklük aç›s›ndan eflit gibi görünen iki iflletme,
muhasebe kay›tlar›ndaki fleffafl›k ve
muhasebe kurallar›na uyum nedeniyle
kredi kullan›rken farkl› maliyetlerle
karfl› karfl›ya geleceklerdir. Hem bankalar› hem de küçük ve orta boy iflletmeleri bu kadar yak›ndan ilgilendiren,
mali verilerle gerçek kredibilitenin,
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ortaya ç›kar›lmas› sürecinde meslek
mensuplar›na büyük görev düflmektedir.

adeta Maliye Bakanl›¤›'na ba¤l› bir
daire baflkanl›¤›na dönüfltürülmeye
çal›fl›lmaktad›r.

Ancak Maliye Bakanl›¤›’nca haz›rlanan 3568 Say›l› Meslek Yasas›’nda
de¤ifliklik tasar›s›, ekonominin bu ihtiyaçlar›na cevap verecek, beklentileri
karfl›layacak biçimde haz›rlanmam›flt›r. Tasar›n›n haz›rl›k sürecinde, ilgili
kesimlerin d›fllanmas› ciddi hatalar ve
eksikliklerin ortaya ç›kmas›na neden
olmufltur.

Tasar›n›n 5. maddesinde “Yeminli
Mali Müflavirlik S›nav›’n›n Maliye
Bakanl›¤› gözetimine” verilmesi öngörülmektedir. Bu maddede kullan›lan ‘gözetim’ sözcü¤ü s›nav komisyonunun üyelerinin de Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan seçilece¤i dikkate al›nd›¤›nda objektiflik konusunda kuflku
uyand›rmaktad›r. Bu düzenleme Anayasa’n›n 135. maddesi ve demokrasinin gerekleriyle ba¤daflm›yor. Kamu
kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n üyelerinin yükselmeleri, mesle¤in gerektirdi¤i nitelikler uyar›nca
ve objektif kriterler gözetilerek düzenlenmelidir. Bakanl›¤a tan›nan bu
yetkinin vesayet yetkisi s›n›rlar› d›fl›nda oldu¤u da aç›kt›r.

“3568 Say›l› Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Müflavirlik Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›ndaki Kanun Tasar›s›”n›n eksik
yönlerini s›ralad›k. Bunun yan› s›ra
tasar›da olumsuz olarak elefltirdi¤imiz
maddeler bulunmaktad›r.
Elefltirilerimizi flöyle özetleyebiliriz:
1- Siyasetin gölgesinde s›nav; meslek odalar›n› partilerin ‘arka bahçesi’ haline getirir
a) Haz›rlanan tasar›yla s›navlar›n bir
bölümü Maliye Bakanl›¤›'n›n gözetimine al›n›yor. Mesle¤e girecek serbest muhasebeci mali müflavirler ve
yeminli mali müflavirlerin s›nav›
TÜRMOB taraf›ndan gerçeklefltirilirken, yap›lan yeni düzenlemeyle yeminli mali müflavirlerin s›nav› Bakanl›k gözetimine al›n›yor ve bu yolla
meslek örgütü etkisiz hale getirilip

b) Tasar›da, “meslek odalar›n› siyasilerin arka bahçesi” haline getirme
tehlikesi içeren ve Anayasa’ya ayk›r›
çok say›da madde bulunmaktad›r. Bugün art›k Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde demokratik kat›l›m ve yönetim aç›s›ndan, özerkli¤i daha da önem
kazanan meslek kurulufllar›na, siyasi
erkin müdahalesi kaç›n›lmaz olacakt›r.
Hangi meslek grubunda olursa olsun,
üyeler, yöneticilerini seçerken yay›nlar ile e¤itim faaliyetleri baflta olmak
üzere kurulufllar›n mesle¤e katk›s›n›
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dikkate al›rlar. Meslek mensubunun
de¤erlendirmesi, her zaman d›flar›dan
bakan güç odaklar›n›n de¤erlendirmesinden daha sa¤l›kl› olmufltur. Gerek
siyasi parti, gerekse sendika ya da
meslek kuruluflu olsun, sivil toplum
örgütlerine müdahalenin faturas›n›
Türkiye yak›n tarihinde de ödemifltir.
Söz konusu tasar›yla muhasebe camias›na, hiçbir meslek odas›ndan bulunmayan “nispi temsil sistemi” getirilmesi hedeflenmektedir. Bu düzenleme, en basit anlat›mla meslek mensubunun, örne¤in, 7.000 oy verece¤i bir
aday yerine 2.000 oy alacak bir aday›n yönetici olmas› sonucunu do¤uracakt›r. Bu yönleriyle tasar›n›n demokratik iflleyifli, adil kat›l›m ilkesini gözetti¤i de düflünülemez.
Birlik Genel Kurulu’na kat›lacak delegelerin seçilmelerindeki k›stas de¤ifltirilmektedir. Getirilen düzenleme,
adil bir kat›l›m ilkesine dayal›, serbest, eflit ve genel oy esas›na ayk›r›l›k
oluflturmaktad›r.
Özerk meslek kurulufllar› demokrasinin temel tafl›d›r; Seçimlerde demokratik aç›l›ma katk› sa¤layacak düzenlemelere biz de var›z.
Yeni ma¤durlar yaratmayacak, kay›t
d›fl›yla mücadelenin altyap›s›n› sa¤layacak ve birkaç y›l sonra yeniden de¤ifltirilme ihtiyac› do¤urmayacak düzenlemelerin getirilebilmesi için tasar›n›n yeniden ele al›nmas›n›, haz›rl›k
Ocak
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sürecinde katk›lar›m›z›n al›nmas›n›
talep ediyoruz.
”Her odan›n üyelerinin 25’te 1’i oran›nda temsilci ile ayn› oranda yedek
temsilci seçer, bu oran›n yar›s›ndan
az olanlar nazara al›nmaz, fazla
olanlar ise tüme tamamlan›r” m a ddesi de¤ifltirilmektedir. Buna göre, her
odan›n üye say›s›na ba¤l› olmaks›z›n
seçece¤i 5 temsilciye ek olarak üyelerin
yüzde 1’i oran›nda temsilci seçebilece¤i hükme ba¤lanmaktad›r. Birlik Genel
Kurulu’na kat›lacak delegelerin seçilmelerindeki k›stas de¤ifltirilmektedir.
Getirilen düzenleme, adil bir kat›l›m
ilkesine dayal›, serbest, eflit ve genel
oy esas›na da ayk›r›l›k oluflturmaktad›r. Oysa bu ilkeler demokratik seçimin
en önemli niteli¤ini oluflturmaktad›r.
Nitekim, Anayasa’n›n 2., 5., ve 135.
maddelerine ayk›r› düflen bu düzenleme, daha önce Anayasa Mahkemesi’nin ald›¤› iki karar›na da ters düflmektedir.
2- Maliye Bakanl›¤›’n›n tasar›s›,
serbest muhasebecili¤in kald›r›lmas› sorununu çözmemektedir. Serbest Muhasebeci ruhsat›na sahip
olanlar›n Birlik Temel E¤itim Staj
Merkezinde düzenlenecek yo¤un
mesleki e¤itimlere tabi tutulmal› ve
yap›lacak s›navlarda baflar›l› olmalar› kofluluyla Mali Müflavirlik unvan›n› almal›d›rlar.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Basel II
uygulamalar›n›n getirdi¤i yeni ifl alan-
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lar›yla ilgili olarak tüm meslek mensuplar›n›n bu iflleri yapabilmeleri için
“serbest muhasebeci” tan›m›n›n kald›r›lmas› gerekmektedir. Ancak Maliye Bakanl›¤›’n›n getirdi¤i tasar› bir
taraftan al›nmas› gereken e¤itim aç›s›ndan meslek mensuplar› aras›nda
haks›zl›k yarat›rken di¤er taraftan getirilen s›nav olgusu ile s›nav baflar›s›zl›¤›ndan kaynaklanan yeni ma¤durlar yaratacakt›r.
Y›llard›r bu mesle¤i yapan, ruhsat sahibi meslek mensuplar› haks›z koflullarda s›nav yar›fl›na sokulmamal›. Bunun yerine, tahsil derecesine göre e¤itim çözüm olacakt›r.
Bunun için gerekli alt yap› da haz›rd›r. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Temel E¤itim ve Staj Merkezi
(TESMER) e¤itimini verdi¤i alan›n
s›nav›n› da yapabilecek niteliklere sahiptir.
3- Demokrasiyi gelifltirme iddias›nda olanlar seçme ve seçilme hakk›na engel getirmemeli
Yeni Anayasa haz›rl›klar›yla Türkiye’de demokrasiyi gelifltirme yanl›s›
bir görüntü çizen hükümet meslek
odalar›nda ise demokratik iflleyifle ayk›r› bir sistem oturtmaya çal›flmaktad›r.

Mevcut uygulamada; ister kendi flirketinin patronu olsun, ister bir flirkette muhasebe müdürü olarak çal›flm›fl
olsun, ruhsat sahibi olan bu mesle¤in
mensubu olan herkes serbest muhasebeci mali müflavir odalar›nda ve yeminli mali müflavir odalar›nda 5 y›ll›k
k›demin ard›ndan seçme ve seçilme
hakk›n› kullanmaktad›r.
Haz›rl›¤› sürdürülen yasa çal›flmas›nda ise TÜRMOB’un yönetim,denetleme ve disiplin kuruluna aday olacak
meslek mensuplar› için odalarda 5
y›ll›k k›dem yan› s›ra, 5 y›l da serbest
çal›flma zorunlulu¤u getirmektedir.
Söz konusu uygulama, serbest muhasebeci kökenli insanlar›n seçme ve
seçilme hakk›na engel oluflturaca¤›
gibi, hukuki ve demokratik de¤ildir.
4- Gündemimizdeki tasar› meslek
mensubunun ifl yo¤unlu¤una ve yüklenilen “angaryalara” hiçbir çözüm
getirmedi¤i gibi, hantal yap›y› besleyecek hükümler içermektedir
3568 Say›l› meslek yasas›yla kurulan,
k›salt›lm›fl ad› TÜRMOB olan ve
bünyesinde Serbest Muhasebecileri,
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirleri
ve Yeminli Mali Müflavirleri bar›nd›ran muhasebe camias› Maliye Bakanl›¤›n›n gündeme getirdi¤i meslek yasa tasar›s›n›n içeri¤i nedeniyle geleceklerine yönelik büyük bir endifle ve
kayg› içindedir.
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Muhasebe camias› özellikle vergi kanunlar›nda s›k s›k yap›lan de¤ifliklikler, yeni uygulamalarla mant›ks›z olarak getirilen “angaryalar” nedeniyle ifl
yükü alt›nda ezilen bir meslek grubunu oluflturmaktad›rlar. Her ay verilmesi gereken onlarca beyanname, ek
beyanlar, gelifli güzel vergi denetimleri, denetimlerde istenen ve elektronik
ortamda düzenlenmesi mümkün olmayan standart d›fl› bilgiler, muhasebecileri can›ndan bezdirmektedir.
Muhasebeciler art›k 24 saatte çal›flsalar mali idarenin istedi¤i taleplere yetiflemez hale geldiler. K›sacas› muhasebecilerin özel hayat› kalmad›¤› gibi
yo¤un tempodan birçok meslek mensubu sa¤l›k sorunlar›yla karfl› karfl›yad›rlar.
Türkiye’de yaflanan ekonomik s›k›nt›lar vergi mükelleflerinin içinde bulundu¤u ekonomik sorunlar öncelikle
muhasebe meslek mensuplar›na yans›maktad›r. Hak ettikleri ücreti alamad›klar›, yapt›klar› iflin karfl›l›¤›n› tahsil edemedikleri gibi bu sorunlar kendi aralar›nda haks›z rekabete de yol
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açabilmektedir. Haz›rlanan tasar›da
mesle¤in bu sorunlar›yla ilgili bir
yaklafl›m da yoktur.
Meslek mensuplar›n›n vergi dairelerinde, sosyal güvenlik kurumlar›nda,
di¤er resmi kurumlarda mükelleflerinin ifllerini takipleriyle ilgili yaflad›klar› s›k›nt›lara, kendilerinden vekaletname istenmesine, k›sacas› temsil sorunlar›na da hiçbir çözüm getirmektedir.
Sonuç
Muhasebe meslek kamuoyunun yasama organ›ndan beklentisi, kronikleflmifl meslek sorunlar›n›n çözümünün
mesle¤in sahipleriyle birlikte üretmeleridir.
Mesle¤imizin sorunlar›n›n çözümünde, mesle¤imizin yüksek standartlara
kavuflturulmas›n› sa¤layacak düzenlemelerde, kiflisel ve ince hesaplar›n yap›lmad›¤› demokratik aç›l›mlarda
B‹ZDE VARIZ ……
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ükellefle vergi idaresi aras›nda köprü vazifesi gören muhasebe meslek
mensuplar› vergi gelirlerinin toplanmas›, mesleki bilgi ve tecrübenin
iflletme yönetimlerine sunulmas› ve kay›t d›fl›n›n önlenmesi gibi konularda çok önemli bir role sahiptirler.
Muhasebe mesle¤inin etkin flekilde yürütülmesinde yasal düzenlemeler tek bafl›na yeterli de¤ildir. Muhasebe mesle¤inde sunulan hizmetin kalitesi, finansal
verilerin do¤ru ve güvenilir olmas› meslek mensuplar›n›n tarafs›zl›k, gizlilik,
dürüstlük, güvenirlik ve sorumluluk gibi mesleki etik kurallar›na uymas›na
ba¤l›d›r. Bu nedenle mesle¤in yürütülmesinde meslek mensuplar›n›n etik kurallar›n›n öneminin bilincinde olunmas› çok önemlidir.
Muhasebe meslek mensuplar›n›n baflta tahsilat sorunu olmak üzere kalifiye
* Erzincan Üniversitesi, MYO Ö¤retim Üyesi
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eleman bulamama, mevzuat›n sürekli
de¤iflmesi, ücret yetersizli¤i, belgesiz
muhasebecilik ve meslektafllar aras›ndaki yo¤un rekabet gibi pek çok sorunu bulunmaktad›r.

counting profession members. For
this reason, it is very important for the
accounting profession members to be
conscious of the ethics rules while
applying the profession.

Bu çal›flmada Do¤u Anadolu Bölgesi’nde faaliyette bulunan muhasebe
meslek mensuplar›n›n profillerini belirlemek, muhasebe mesle¤ini seçmelerinin temel nedenlerini araflt›rmak,
etik kurallar›n›n meslek aç›s›ndan
önemini ortaya koymak ve meslek
mensuplar›n›n önemli sorunlar›n› saptamak amaçlanm›flt›r

Accounting profession members have
got a lot of problems such as collecting their payments at first, lack of qualified personnel, continuous change
of the regulations, insufficient charges, uncertified accounting and intense competition among the professionals.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensuplar›n›n Profilleri, Etik, Muhasebe Meslek Mensuplar›n›n Sorunlar›.
Abstract
Accounting profession members have
an important role about the matters
such as collecting the tax revenues,
presenting the professional knowledge and experiences to the business administrations and preventing the unregistered economy.
Legal arrangements are not sufficient
alone to carry out the accounting profession properly. The quality of the
service in accounting profession, the
accuracy and reliability also depend
on the professional ethics rules such
as objectiveness, secrecy, honesty, reliability and responsibility of the acOcak
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In this study, it was aimed to determine the profiles of the profession members in Eastern Anatolian Region, to
search the basic reasons of selecting
the accounting profession, to introduce the importance of ethic rules for the
profession and to determine the important problems of the profession
members.
Key Words: Accounting, Profiles of
Accounting Profession Members, Ethics, Problems of Accounting Profession Members.
1. G‹R‹fi
Dünyadaki en eski meslek mensuplar›ndan biri olan muhasebe meslek
mensuplar›, kamusal hizmeti yerine
getirirken olaylara hem mükellef hem
de hazine aç›s›ndan bakarlar. Bu nedenle meslek mensubu mükellefin yan›nda devlete, topluma ve meslek kuHakemli Yaz›lar
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rulufllar›na karfl› hem sorumluluk tafl›r
hem de bunlarla sorunlar› vard›r.
‹flletmelerin faaliyetleri ile ilgili daha
fazla bilgiye duyulan ihtiyaç muhasebe mesle¤inin önemini gün geçtikçe
art›rmaktad›r. Muhasebeden al›nan
bilgilerin do¤ru, tarafs›z ve güvenilir
olarak haz›rlanmas› hem iflletmeler
hem de devlet aç›s›ndan son derece
önemlidir.
Meslek mensuplar› hizmet sunarken
genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri
ve temel kavramlar›n›n yan›nda meslek etik kurallar›n› da dikkate almalar› gerekir (Dinç ve Kaya, 2006, 193).
Ekonomik yaflam›n en kritik mesleklerinden biri olan muhasebe mesle¤inde etik kurallara uyulmas› kaç›n›lmazd›r. Bu ba¤lamda meslek mensuplar›n›n etik kuralar›n› içsellefltirmesi, muhasebe etiki çerçevesinde
mesle¤in yeninden tan›mlanmas› ve
kurallar›n gelifltirilmesi gerekir (Paul,
2002, 3).
Muhasebe mesle¤i, bu mesle¤e gönül
verenler taraf›ndan meslekin do¤as›ndan kaynaklanan pek çok soruna ra¤men özveriyle sürdürülmektedir. Muhasebe meslek mensuplar›n›n meslektafllar aras›ndaki yo¤un rekabet, ücret
yetersizli¤i, tahsilat, mevzuat›n sürekli de¤iflmesi, kalifiye eleman bulamama, korsan muhasebecilik ve ifl yo¤unlu¤u gibi onlarca sorunu bulunmaktad›r.
Hakemli Yaz›lar
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Muhasebeciler belli bir ücret karfl›l›¤›nda muhasebe hizmeti pazarlayan
kifli veya kiflilerdir. Muhasebeciler
mükelleflere hizmet sunarken, mükellefler muhasebecileri kendi personeli
olarak görüp özel iflleri dahil her iflini
yapt›rmas›, kay›t alt›na al›nacak belgeleri zaman›nda teslim etmemesi veya teslim etmekte isteksiz davranmas›
gibi mükelleflerden kaynaklanan sorunlarla karfl›lafl›rlar (Uslu ve Aslantafl, 2007, 102).
2. ET‹K KAVRAMI
Etik sözcü¤ü, Yunanca’da gelenek
görenek anlam›na gelen “Ethos” sözcü¤ünden gelmektedir (fienver, 2002,
12). Genel olarak etik, do¤ruyu yanl›fltan, iyiyi kötüden ve yararl›y› zararl›dan ay›ran uyulmas› gereken ilke ve
kurallard›r. Di¤er bir ifade ile etik,
do¤ruyu yanl›fltan ay›rt etme yetene¤i
ve do¤ru olan› yapma sorumlulu¤u
anlam›na gelmektedir (Mintz, 1992, 5).
Bireyler ya da gruplar görevlerini yerine getirirken, çeflitli nedenlerle s›k
s›k ikilemlerle karfl›lafl›rlar. Bu aç›dan etik, ikilem ve açmazlarda bireyin
ya da grubun davran›fllar›nda neyin
do¤ru neyin yanl›fl oldu¤unu gösteren
moral, ilke ve de¤erlerin bütünüdür
(Draft, 2003, 151).
Karfl›lafl›lan ikilem ve çat›flmalar› aflmak amac›yla çeflitli meslek birlikleri
ve kurumlar taraf›ndan etik teorileri
gelifltirilmifltir. Ancak, gelifltirilen teOcak
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oriler ilkeler teker teker ele al›nd›¤›nda hiç birisi ikilem ve açmazlara yönelik en iyi çözüm sunabilen model
olmamaktad›r (Toraman ve Akçan,
2002, 120). Bu teoriler do¤ru ve yanl›fl›n ne oldu¤unu belirlemek amac›yla gelifltirilmifltir. Sekiz farkl› etik teorisi olmas›na karfl›n genellikle teoriler “Faydac›l›k” ve “Haklar” teorisi
fleklinde iki bafll›k alt›nda incelenmektedir (Arslan, 2001, 3).
3. MUHASEBE MESLE⁄‹NDE ET‹K
Muhasebede etik, “ruhsatl› meslek
mensuplar›n›n yeterlilik, güvenirlik,
tarafs›zl›k, ba¤›ms›z karar alabilme,
kendi kendilerini denetlemelerinin ve
dürüstlü¤ünün simgesidir” (turb.org.tr
/meslek/mesah.doc.29.09.07). Di¤er
bir ifadeyle muhasebede etik, kanunlara uygun ifllemlerin yan› s›ra toplumun güncel de¤er yarg›lar›n› da dikkate alarak güvenilir bilgilerin sunulmas›d›r (Sözbilir, 2000, 46). Muhasebe mesle¤i sadece teknik uzmanl›k
gerektiren bir meslek olmad›¤› için
mesle¤in etik kurallar› çerçevesinde yürütülmesi gerekir (Zeynep, 2004, 89).
Muhasebe meslek eti¤i, muhasebecilerin ifl dünyas›ndaki iliflkilerini düzenleyen ilke ve kurallar›n bütünüdür
(Azaltun ve Kaya, 2006,107). Muhasebe etik kurallarla ilgili ulusal ve
uluslararas› birçok düzenleme yap›lm›flt›r. Muhasebe eti¤i ile ilgili ilk çal›flma 1966 y›l›nda Amerikan Sertifikal› Serbest Muhasebeciler Birli¤i
Ocak
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(AICPA) taraf›ndan bafllat›lm›flt›r.
AICPA’daki tüm etik çal›flmalar
“Mesleki Ahlak ve Moral De¤erleri
Komitesi” taraf›ndan yürütülmektedir
(Uslu, 1998, 27). 1998 y›l›nda ise
Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) “Muhasebe Mesle¤i için
Meslek Yasas›”n› ç›karm›flt›r. Türkiye de ise etik ile ilgili düzenlemeler, 1
nolu ve 16 nolu SPK Tebli¤lerinde,
3568 Say›l› Meslek Yasas›nda ve
TÜRMOB taraf›ndan haz›rlanan ve
24557 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan Mecburi Meslek Karar›’nda yer
almaktad›r.
ABD’de Aral›k 2001’de enerji piyasas›n›n en büyük flirketi olan Enron ile
bafllayan ve dünyadaki di¤er geliflmifl
ülkelerdeki flirketlerle devam eden
küresel etkili muhasebe ve denetim
skandallar› muhasebe mesle¤inde etik
konusunun de¤er kazanmas›na yol açm›flt›r (Selimo¤lu, 2006, 444).
Muhasebe meslek mensuplar›n›n davran›fllar›n› flekillendiren temel faktörler yasal düzenlemeler, özgür seçim
haklar› ve etik kurallar›d›r (Cottell ve
Perlin, 1990, 3). Muhasebe meslek
mensuplar› mesle¤i icra ederken genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri
ve temel kavramlar› çerçevesinde yürütür. Temel kavramlardan biri olan
“sosyal sorumluluk kavram›” di¤er
kavramlar içinde etik ile bire bir iliflkili bir kavram olup, etik kuralar›na
uyumu zorunlu k›lmaktad›r (Selimo¤lu, 2006, 443).
Hakemli Yaz›lar
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Mükellefle vergi idaresi aras›nda köprü vazifesi gören muhasebe mesle¤inde, kamusal sorumluluklar›n tam olarak yerine getirilmesinde mesleki bilgi ve tecrübe yeterli de¤ildir. Muhasebe mesle¤inde sunulan hizmetin kalitesi; bilgi, deneyim ve mesleki etik
kurallar›na uyuma ba¤l›d›r (Ar›kan,
2006,172). Di¤er bir ifade ile finansal
verilerin do¤ru ve güvenilir olup olmamas› meslek mensuplar›n›n etik
kuralar›ndan sapmamalar›na ba¤l›d›r.
Yap›lan bir araflt›rmada meslek mensuplar›n›n etikten sapmaya zorlayan
en önemli bask› grubu mükellefler oldu¤u saptanm›flt›r (Albez ve Y›ld›r›m,
2005, 360).
Muhasebe meslek mensuplar›, muhasebe e¤itimi ile birlikte etik e¤itimini
de almas› gerekir. Muhasebe mensuplar›n›n etik davran›fllar› üzerine pek
çok çal›flma yap›lm›flt›r. Ancak araflt›rmalar yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›n›n e¤itim programlar›na yeterince
yans›mad›¤›n› göstermektedir (Gaa ve
Thorne, 2004,1).
4. ARAfiTIRMANIN AMACI,
KAPSAMI VE METODU
Çal›flman›n amac›, Do¤u Anadolu
Bölgesi’nde faaliyette bulunan muhasebe meslek mensuplar›n›n profili,
mesleki etik kurallar›na bak›fllar›n› ve
sorunlar›n› saptamakt›r. Ayr›ca çal›flt›rd›klar› eleman say›s›n›, büro mülkiyetini ve mesle¤i tercih faktörleri gibi
konular› araflt›rmakt›r.
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Muhasebe meslek mensuplar› üzerinde yap›lan anket çal›flmalar› genellikle bat› illerinde yap›lmaktad›r. Bu nedenle Do¤u Anadolu Bölgesi çal›flma
kapsam›na al›nm›flt›r. Do¤u Anadolu
Bölgesi’nde 7 SMMMO bulunmaktad›r. Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki di¤er iller bu odalara ba¤l›d›r.
Araflt›rman›n amac›na uygun olarak
haz›rlanan anket formu Malatya, Erzurum, Elaz›¤, Van ve Erzincan illerinde tesadüfi olarak seçilen muhasebe meslek mensuplar› üzerinde yüz
yüze görüflme yöntemi ile yap›lm›flt›r.
Ancak, Kars ve Bitlis illerinde
SMMMO’lar taraf›ndan anket yapt›r›lm›flt›r. Araflt›rmada çal›flma kapsam›ndaki illerde aktif çal›flan meslek
mensuplar›n›n %45–50’sine ulafl›lm›flt›r. Van’da 53, Erzincan ve Malatya’da 49, Erzurum ve Elaz›¤’da 46,
Bitlis/Tatvan’da 29 ve Kars’ta ise 24
muhasebeci olmak üzere toplam 296
anket yap›lm›flt›r. Meslek mensuplar›na toplam 33 soru sorulmufltur.
5. ARAfiTIRMANIN BULGULARI
5.1. Muhasebe Meslek Mensuplar›n›n
Profilleri ve Mesle¤i Tercih Nedenleri
Muhasebe meslek mensuplar›n›n profilleri araflt›rmas›nda 14 soru sorulmufltur. Kapsaml› flekilde Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki meslek mensuplar›n›n unvan, cinsiyet, yafl, medeni durum, deneyim ve mesle¤i seçme nedenleri gibi sorular sorulmufltur.
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Tablo 1 ‹llere Göre Muhasebecilerin Unvan, Cinsiyet, Medeni Durum ve
Büro Mülkiyeti
‹LLER
ERZ‹NCAN
VAN
MALATYA
ERZURUM
ELAZI⁄
B‹TL‹S/
TATVAN
KARS
TOPLAM

UNVAN
SAYI

C‹NS‹YET
SAYI

MEDEN‹ DURUM
SAYI

SMMM 23
SM
26
SMMM 30
SM
23
SMMM 36
SM
13
SMMM 17
SM
29
SMMM 19
SM
27
SMMM 9
SM
20
SMMM 8
SM
16
296

BAY 44
BAYAN 5
BAY 47
BAYAN 6
BAY 45
BAYAN 4
BAY 40
BAYAN 6
BAY 42
BAYAN 4
BAY 27
BAYAN 2
BAY 21
BAYAN 3
296

EVL‹
38
BEKAR 11
EVL‹
48
BEKAR
5
EVL‹
32
BEKAR
17
EVL‹
35
BEKAR 11
EVL‹
33
BEKAR 13
EVL‹
23
BEKAR 6
EVL‹
19
BEKAR 5
296

‹fiYER‹
MÜKL‹YET‹
SAYI
K‹RA 38
MÜLK 11
K‹RA 21
MÜLK 32
K‹RA 30
MÜLK 19
K‹RA 33
MÜLK 16
K‹RA 31
MÜLK 15
K‹RA 26
MÜLK 3
K‹RA 10
MÜLK 14
296

TOPLAM
49
53
49
46
46
29
24
296

Ankete kat›lan 296 meslek mensubunun 154’ü (%52) SM ve 142’si (%48) ise
SMMM’dir. Tablo 1’de illere göre ayr›nt›l› flekilde unvanlar›n da¤›l›m› gösterilmifltir. Her ilde kaç SM ve kaç SMMM ile anket yap›ld›¤› gözlenmektedir.
Yine Tablo 1’ de meslek mensuplar›n›n ayr›nt›l› flekilde cinsiyetlerine göre da¤›l›m› verilmektedir. 296 meslek mensubunun sadece 30 kifli ( %10,1) bayand›r. Türkiye genel durumunun SM %15,7 ve SMMM %17,8 olan oran› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda Do¤u Anadolu Bölgesi’nde meslekte çal›flan bayanlar›n daha
az oldu¤u görülmektedir (Sürmen ve Dafltan, 2007, 3) .Bölgedeki %10,1 oran› muhasebenin bayanlar taraf›ndan bir meslek alan› olarak pek tercih edilmedi¤ini göstermektedir.
Medeni durum belirlemek amac›yla sorulan soruya meslek mensuplar›ndan
228 kifli (%77) evli ve 68 kifli (%23) bekar oldu¤unu bildirmifltir. 31 ilde yap›lan kapsaml› di¤er bir çal›flmada meslek mensuplar›n›n %79’u evli, %17,2’si
bekar ve %3,8’i ise dul oldu¤u belirlenmifltir (Bayaz›tl›, Yayla ve Gürel, 2006, 6).
Ekonomik durumun göstergelerinden biri olan çal›flt›klar› muhasebe bürolar›n
mülkiyetlerinin kendilerine ait olup olmad›¤› sorulmufltur. Meslek mensuplar›n›n 193’ü (%65,2) iflyerinin kira oldu¤unu ve 103’ü (%34,8) çal›flt›klar› bürolar›n kendilerine ait oldu¤unu bildirmifltir.
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Tablo 2 Muhasebe Meslek Mensuplar›n›n ‹fl Tecrübesi ve Çal›flt›rd›klar›
Eleman Say›s›
‹fl Tecrübesi(Y›l) FREKANS YÜZDE
1–5
56
19
6–10
85
29
11–15
75
25
16–20
39
13
21–25
37
13
26 VE ÜZER‹
3
1
TOPLAM
296
100
Eleman Say›s› FREKANS YÜZDE
1
23
8
2
73
25
3
101
34
4
55
18
5
20
7
6
12
4
7
6
2
D‹⁄ERLER‹
6
2
TOPLAM
296
100

Tablo 2’de meslek mensuplar›n›n ifl tecrübesi ve muhasebe bürolar›nda çal›flan eleman say›s› verilmifltir. Meslek mensuplar›n
%19’u 1-5 y›l, %29’u 6-10 y›l, %25’i 1115 y›l, %13’ü 16-20 y›l, %13’ü 16-20 y›l ve
%1’i ise 26 y›l ve üzerinde ifl tecrübesi vard›r. Bu verilere göre meslek mensuplar›n›n
%54’ü muhasebe mesle¤inde 5-15 y›ll›k ifl
tecrübesine sahiptir. Ayr›ca, muhasebe
meslek mensuplar›n›n %59’u 2-3, %18’i 4,
%8’i 1 ve %15’i ise 4’ten fazla eleman çal›flt›rmaktad›r.

Tablo 3 Meslek Mensuplar›n›n E¤itim Düzeyi, Mükellef Say›s› ve Çal›flma
Süreleri
E¤itim Düzeyi FREKANS YÜZDE Tablo 3’te görüldü¤ü gibi meslek mensup‹lkö¤renim
17
6
lar›n›n %6’s› ilkö¤retim, %19’u lise,
Lise
56
19
%14’ü MYO ve %61’i ise üniversite meMYO
42
14
zunudur. Bu oranlar Türkiye ortalamalar›Üniversite
181
61
na yak›nd›r. Türkiye ortalamalar›nda ilTOPLAM
296
100
Mükellef Say›s› FREKANS YÜZDE kö¤retim %3, lise %21, MYO %8 ve üni1–20
28
10
versite mezunlar› %66’d›r (Ar›kan, 2006,
21–35
41
14
164). Tablo 3’te görüldü¤ü üzere muhase36–50
89
30
be meslek mensuplar›n›n %10’u 1- 20,
51–100
90
30
%14’ü 21–35, %30’u 36–50, %30’u
101 ve Üzeri
48
16
51–100 ve %16’s› 100 den fazla mükellefe
TOPLAM
296
100
Çal›flma süresi FREKANS YÜZDE hizmet sunmaktad›r. Ayr›ca, tablo 3’te gö0–5 saat
12
4
rüldü¤ü üzere muhasebe meslek mensupla6–9 saat
143
48
r›n›n %48’i 6–9 ve %41’i 10–12 saat çal›fl10–12 saat
122
41
maktad›r.
13 ve üzeri saat
19
7
TOPLAM

296
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Tablo 4 Meslek Mensuplar›n›n Meslekle ‹lk Tan›flmalar› ve Mesle¤i Tercih
Faktörleri
Meslekle ilk Tan›flma
FREKANS YÜZDE Tablo 4’te muhasebe mesle¤inin
Faktörü
seçiminde rol oynayan kiflisel etTavsiye üzerine
48
16
kenleri ve mesle¤in kendine özgü
‹lgi duydum
137
46
niteliklerini belirlemek amac›yla
Baba mesle¤i
36
12
iki soru sorulmufltur. Tablo 4’te
Zorunluluktan
43
15
birinci olarak, muhasebe meslek
Di¤er
32
11
TOPLAM
296
100 mensuplar›n›n muhasebe mesleMesle¤i Tercih Faktörü
FREKANS YÜZDE ¤ini nas›l tan›d›klar› ve mesle¤i
Meslek statüsü
119
39
tercihte hangi faktörler etkili olParasal yönü
39
13
du¤u sorulmufltur. Meslek menE¤itim durumum
88
30
suplar›n›n %46’s› ilgi duyarak,
Baflka bir ifl
29
10
%16’s› tavsiye üzerine ve %12’si
yapamad›¤›mdan
baba mesle¤i olarak muhasebe
Di¤eri
24
8
TOPLAM
296
100 mesle¤ini tan›m›fllard›r. ‹kinci
soruda mesle¤i tercih faktörleri
sorulmufl; muhasebe mesle¤ini tercihte %39’u meslek statüsü, %30’u e¤itim
durumu ve %13’ü parasal yönü etkili olmufltur. Mesle¤i tercihte meslek statüsü ve e¤itim durumu en önemli iki faktör oldu¤u gözlenmektedir.
5.2. Muhasebe Meslek Mensuplar›n›n Etik Kurallar›na Bak›fllar›
TÜRMOB taraf›ndan etik ile ilgili Mecburi Meslek Kararlar› yay›nlanm›flt›r.
Mecburi Meslek Kararlar›’nda muhasebe meslek mensuplar› ifllerini dürüstlük,
güvenirlik ve tarafs›zl›k içinde yapmas›, mükellefler ile ilgili edindi¤i bilgileri
ve s›rlar› müflterilerinin izni olmad›kça aç›klamamas› ve bir meslek mensubu,
di¤er bir meslek mensubunun ifl yapt›¤› bir kifli veya kuruma, ayn› ifli yapmak
üzere giriflimde bulunmamas› gibi kurallar konulmufltur.
Muhasebe meslek mensuplar›n›n mesleki etik kurallar›na bak›fllar›n› belirlemek amac›yla 8 soru sorulmufltur. Sorular TÜRMOB taraf›ndan yay›nlanm›fl
Mecburi Meslek Kararlar› ve IFAC’›n Meslek Etik Kurallar›’ndan yararlan›larak oluflturulmufltur (fienalp, 2001, 14). Bu sorularla muhasebeci gözüyle muhasebe mesle¤ini yerine getirmede etik kurallar›n›n önemini saptamak için tarafs›zl›k, gizlilik (s›r saklama), güvenirlik gibi etik kurallar›n›n önem derecesi
sorulmufltur.
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Tablo 5 Meslek Mensuplar›n›n Etik Kurallar›na Bak›fllar›
ET‹K
KURALLARI
Tarafs›zl›k
Gizlilik
Güvenirlik
Sorumluluk
Dürüstlük
Deneyim
Mesleki Bilgi

ÇOK FAZLA
Frekans
(Yüzde)
197 (66)
249 (84)
252 (85)
237(79,9)
234 (79)
189 (63,5)
216 (72,4)

FAZLA
Frekans
(Yüzde)
73 ( 25)
27 (9,2)
26 (9)
43 (14,7)
36 (12)
69 (23,5)
50 (17,1)

NORMAL
Frekans
(Yüzde)
18 (6)
13 (4,4)
9 (3)
11 (3,8)
14 (5)
33 (11,3)
26 (8,9)

AZ
Frekans
(Yüzde)
6 (2,3)
2 (0,7)
5 (2)
2 (0,7)
8 (3)
3 (1)
2 (0,7)

ÇOK AZ
Frekans
(Yüzde)
2 (0,7)
5 (1,7)
4 (1)
3 (1)
4 (1)
2 (0,7)
3 (1)

TOPLAM
Frekans
(Yüzde)
296 (100)
296 (100)
296 (100)
296 (100)
296 (100)
296 (100)
296 (100)

Tablo 5’te görüldü¤ü üzere meslek mensuplar›na göre tarafs›zl›k ilkesinin
mesle¤in yürütülmesinde önemi %66 çok fazla, %25 fazla fleklinde görüfl bildirmifllerdir. Çok fazla ve fazla seçeneklerini iflaretleyenlerin kümülatif toplam› %91’dir. Gizlilik ilkesine % 84 çok fazla, %9,2 fazla seçeneklerini iflaretlemifllerdir. Yine güvenirlik %85, sorumluluk %79,9, dürüstlük %79, deneyim
%63,5 ve mesleki bilgi %72,4 oranlar›nda muhasebe mesle¤inin yürütülmesinde önem derecesi “çok fazla” oldu¤unu belirtmifllerdir. Etik kurallar›n›n öneminin “az” oldu¤unu bildirenlerin ortalamas› sadece %1,6 ve öneminin “çok
az” oldu¤unu belirtenlerin ortalamas› ise %1’dir. Sonuç olarak, tablo 5’te görüldü¤ü üzere muhasebe meslek mensuplar› mesle¤in yürütülmesinde etik de¤erlerin çok önemli oldu¤unu bildirmifllerdir.
Tablo 6 Meslek Mensuplar›nda Bulunmas› Gereken En Önemli Etik Kural›
ET‹K KURALLARI Frekans Yüzde Tablo 6’da muhasebe meslek mensubun-

da bulunmas› gereken en önemli özellik
hangisidir? fieklindeki bir soruya meslek
mensuplar›n›n %37’si güven, %18’i tarafs›zl›l›k, %10’u sorumluluk, %24’ü deneyim ve %11’i ise gizlilik olarak görüfl
bildirmifllerdir. Bu sonuçlara göre muhasebe meslek mensuplar› en önemli etik
kural› olarak güvenirlik ilkesini bildirmifllerdir.
Güvenirlik
Tarafs›zl›k
Sorumluluk
Deneyim
Gizlilik
TOPLAM

111
54
30
69
32
296

37
18
10
24
11
100

5.3. Muhasebe Meslek Mensuplar›n›n Sorunlar›
Muhasebe mesle¤i kamu hizmeti niteli¤inde sunulan bir meslektir. Bu nedenle muhasebe meslek mensuplar›n›n sorunlar›n›n kayna¤› çok çeflitlidir. Muhasebe meslek mensuplar›n›n karfl›laflt›klar› sorunlar mükelleflerden, mevzuat-
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tan, meslektafllardan ve odalardan kaynaklanan sorunlar fleklinde s›n›fland›r›labilir. Muhasebe meslek mensuplar›n›n karfl›laflt›¤› en önemli ikilem, mükelleflerin ç›karlar› ile kamu ç›kar› aras›nda kalmalar›d›r (Gül ve Ergün, 2004,
56). Muhasebe meslek mensuplar›n›n sorunlar›n› belirlemek amac›yla 11 soru
sorulmufltur.
Tablo 7 Muhasebe Meslek Mensuplar›n›n Sorunlar›
Muhasebe Meslek
Mensuplar›n›n Sorunlar›
(F=FREKANS, Y=YÜZDE)
Meslektafllar›n›z aras›nda yo¤un
bir rekabet var m›?
Kalifiye eleman bulmakta güçlük
çekiyor musunuz?
‹fle ald›¤›n›z MYO ö¤rencilerinin
mesleki bilgi düzeyi sorun
oluyor mu?
Tahsilat sorununuz var m›?
Ücret yetersizli¤i
Asgari ücret tarifesinin alt›nda
defter tutan
meslektafllar›n›z var m›?
Mevzuat›n sürekli de¤iflmesi
sizin için sorun mu?
‹fl yo¤unlu¤u
Korsan (belgesiz) muhasebecilik
Muhasebecilerin mükelleflerini
b›rakmalar›n›n bir nedeni de
tahsilat sorunu oldu¤u
düflüncesine kat›l›yor musunuz?

Çok
Fazla
F (Y)

Fazla
F (Y)

Az
F (Y)

Çok
Az
F (Y)

Hay›r
F (Y)

Toplam
F (Y)

121(40)

103(35)

57(19)

11(5)

2(1)

296(100)

74(25)

75(26)

89(30)

18(6)

38(13)

296(100)

86(29)

48(16)

51(17)

42(14)

69(24)

296(100)

195(66)
121(41)

56(19)
67(23)

20(7)
18(6)

8(2)
36(12)

17(6)
53(18)

296(100)
296(100)

117(39)

92(31)

57(20)

26(9)

4(1)

296(100)

119(40)

69(23)

41(14)

38(13)

29(10)

296(100)

76(25)
71(24)

87(30)
86(29)

44(14)
30(10)

32(11)
46(16)

57(20)
62(21)

296(100)
296(100)

44(14)

68(23)

120(41)

32(11)

32(11)

296(100)

Tablo 7’de meslektafllar›n›z aras›nda yo¤un bir rekabet var m›? Sorusuna
%40’› çok fazla ve %35’i ise fazla fleklinde görüfl bildirmifllerdir. Rekabetin olmad›¤›n› söyleyen sadece %1’dir. Bu veriler muhasebe meslek mensuplar› aras›nda afl›r› bir rekabet oldu¤unu göstermektedir.
Tablo 7’de kalifiye eleman bulmakta güçlük çekiyor musunuz? Sorusuna meslek mensuplar›n›n %25’i çok fazla, %26’s› fazla ve %13’ü hay›r cevab›n› vermifltir. Bu sonuca göre Do¤u Anadolu Bölgesi’nde meslek mensuplar›n›n
%50’den fazlas›n›n yetiflmifl eleman bulma sorunu vard›r. Yine meslek mensuplar›n›n ifle ald›klar› MYO’ da muhasebe e¤itimi görmüfl elemanlar›n›n mesleki bilgi düzeyi çok fazla yetersiz diyenler %29, yetersiz (fazla) bulanlar %16
ve bilgi düzeyleri yeterli oldu¤unu bildiren meslek mensuplar› %24’tür. Bu verilere göre meslek mensuplar› ifl verdikler MYO’ dan mezunlar› ile sorun yaflamaktad›rlar.
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Muhasebe meslek mensuplar›n›n en
temel sorunu ücret tahsilât›d›r (Özdemir, 2007).
Mükellefler gider kalemlerinde en son
s›rada muhasebeci ücretine yer vermektedir. Tablo 7’de görüldü¤ü üzere
muhasebe meslek mensuplar›n›n temel sorunu parasal boyutludur. Tahsilat sorununuz var m›? Sorusuna
%66’s› çok fazla, %19’u fazla fleklinde görüfl bildirmifllerdir. Çok fazla ve
fazla cevab›n› verenlerin kümülatif
toplam› %85’tir. Tahsilat sorunu olmad›¤›n› bildirenlerin oran› ise sadece
%6’d›r. Yap›lan di¤er bir çal›flmada
ankete kat›lanlardan sadece %8’i düzenli olarak tahsilat yapabildiklerini
beyan etmifllerdir (Yereli, 2006). Tahsilat sorunu ile iliflkili olarak sorulan
di¤er bir soruda, muhasebecilerin mükelleflerini b›rakmalar›n›n bir nedeni
de tahsilat sorunu olup olmad›¤›d›r.
Mükellefi b›rakma ile tahsilat iliflkisine %14’ü çok fazla, %23’ü fazla ve
%11’i ise hay›r cevab›n› vermifltir.
Ayr›ca, tablo 9’da görüldü¤ü üzere
parasal sorunlar›n›n önemli bir nedeni
de ücret tarifesinin alt›nda defter tutulmas›d›r. Asgari ücret tarifesinin alt›nda defter tutan meslektafllar›n›z var
m› sorusuna %39’u çok fazla, %31’i
fazla fleklinde görüfl bildirmifltir.
Tablo 7’de görülece¤i üzere mevzuat›n s›kl›kla de¤iflmesi, ifl yo¤unlu¤u ve
korsan (belgesiz ) muhasebecilik muhasebe meslek mensuplar›n›n di¤er
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

önemli sorunlar›d›r. Mevzuat›n sürekli de¤iflmesi sorusuna %40’› çok fazla, %23’ü fazla ve %10’u hay›r cevab›n› vermifltir. Meslek mensuplar›n›n
%25’i çok fazla, %30’u fazla ifl yo¤unlu¤u oldu¤unu bildirmifltir. Meslek mensuplar›n›n di¤er önemli bir sorunu da korsan (belgesiz) muhasebeciliktir. Korsan muhasebecili¤i sorun
olarak gören meslek mensuplar›n›n
%24’ü çok fazla ve %23’ü fazla fleklide görüfl bildirmifllerdir. Korsan muhasebecili¤i sorun olarak görmeyen
meslek mensuplar›n›n oran› ise %
11’dir.
Muhasebe meslek mensuplar›n›n sorulara verdi¤i çok fazla ve fazla cevaplar›n›n toplam› önemli sorun, az
ve çok az cevaplar›n›n toplam› önemsiz sorun ve hay›r cevaplar›n›n toplam› sorunum yok fleklinde üçlü bir s›n›fland›rma yap›labilir. Bu s›n›fland›rmaya göre meslek mensuplar›n›n
on sorunun ortalamas› önemli sorun
%60, önemsiz sorun %28 ve sorunum
yok diyenlerin ortalamas› %12’dir.
Muhasebe meslek mensuplar›n›n di¤er sorunlar›n› saptamak amac›yla 11.
soruda “Yukar›daki s›ralanan sorunlar
d›fl›nda sizce en önemli üç sorununuzu yaz›n›z” fleklinde soru sorulmufl ve
birden fazla yaz›lan cevaplar afla¤›da
s›ralanm›flt›r:
• Kay›t d›fl›l›k
• Meslek sayg›nl›¤›n›n az olmas›
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• Ücretlerde birliktelik olmamas›
• Meslektafllar aras›nda iletiflim ve dayan›flma eksikli¤i

• Mali tatil yeniden düzenlenmeli ve
temmuz ay›nda beyanname verilmeyip a¤ustos ay› ile birlefltirilmelidir.

• Mükelleflerin bilgi yetersizli¤i

6. SONUÇ

• Mükellefin belge düzenin ciddiye almamas›

Çal›flma Do¤u Anadolu Bölgesi’nde
SMMMO’lar›n bulundu¤u yedi ilde
yap›lm›flt›r.

• Oda yönetiminin sorunlar›m›zla yeterince ilgilenmemesi
• Mesle¤in öneminin toplum taraf›ndan yeterince alg›lanmams›
• Mükellefin mesle¤i önemsememesi
• Mevzuat›n karmafl›k olmas›
• Baz› önemsiz hatalar›n cezas›n›n büyük olmas›
• Mükellef yan›nda resmi bir s›fat›m›z›n olmamas›
• Yetkilerin azl›¤›
• Meslek mensuplar›n›n h›rslar› ve
bilgisizlikleri
• Muhasebe meslek mensuplar›n›n
etik olmayan davran›fl sergilemeleri
• Mükelleflerin yasal düzenlemeleri
fazla dikkate almamalar›
• Denetim eksikli¤inin mesle¤in daha
ciddi uygulanmas›n› engellemesi
• TÜRMOB’un etkisizli¤i
• Mesleki seminerlerin azl›¤›
• Vergi dairelerinde mesle¤i bilmeyen
elemanlar›n olmas›
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Çal›flma kapsam›ndaki illerde aktif ç al›flan meslek mensuplar›n›n %45–50’sine
ulafl›lm›fl ve 296 anket yap›lm›flt›r.
Meslek mensubunun %52’si SM ve
%48’i ise SMMM’dir. Meslek mensuplar›na muhasebe meslek mensuplar›n›n profilleri 14, mensuplar›n›n
etik kurallar›na bak›fllar› 8 ve muhasebe meslek mensuplar›n›n sorunlar› 11
soru olmak üzere toplam 33 soru sorulmufltur.
Meslek mensubunun % 89,9’u bay ve
%10,1’i ise bayand›r. Muhasebe mesle¤i bayanlar taraf›ndan meslek olarak
pek tercih edilmedi¤ini göstermektedir. Medeni duruma göre meslek mensuplar›n›n %77’si evli ve %23’ü bekard›r. Meslek mensuplar›n›n %65,2’si
bürolar›n›n kira oldu¤unu ve %34,8’i
ise bürolar›n›n kendilerine ait oldu¤unu bildirmifltir.
Meslek mensuplar›n›n %54’ü muhasebe mesle¤inde 5–15 y›ll›k ifl tecrübesine sahip ve %59’u 2-3 eleman ile
çal›flmaktad›r. Meslek mensuplar›n›n
%6’s› ilkö¤retim, %19’u lise, %14’ü
MYO ve %61’i üniversite mezunudur
ve bu oranlar Türkiye ortalamalar›na
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yak›n bir de¤erdedir. Ayr›ca, meslek
mensuplar›n›n %48’i 6–9 ve %41’i
10–12 saat çal›flmaktad›r.
Muhasebe mesle¤ini %46’s› ilgi duyarak, %16’s› tavsiye üzerine ve
%12’si baba mesle¤i olarak tan›m›fllard›r. Ayr›ca, mesle¤i tercihte %39’u
meslek statüsü, %30’u e¤itim durumu
ve %13’ü parasal yönü etkili olmufltur. Mevzuat de¤iflimini %42’si internet, %6’s› dergi ve %52’si ise hem
dergi hem de internet ile izlediklerini
bildirmifllerdir.
Muhasebe meslek mensuplar›n›n
mesleki etik kurallar›na bak›fllar›
önem derecesi çok fazla ve fazla oldu¤unu düflünenlerin kümülatif toplam›
tarafs›zl›k %91, gizlilik %93, güvenirlik %94, sorumluluk %95, dürüstlük %91, deneyim %87 ve mesleki
bilgi %90’d›r. Yine etik kurallar›na
bak›fllar› önem derecesi az ve çok az
oldu¤unu düflünenlerin kümülatif toplam› tarafs›zl›k %9, gizlilik %7, güvenirlik %6, sorumluluk %5, dürüstlük
%9, deneyim %13 ve mesleki bilgi
%10’dur. Bu oranlara göre muhasebe
meslek mensuplar› mesle¤in yürütülmesinde etik de¤erlerin çok önemli
oldu¤u görüflünü bildirmifltir. Ayr›ca
meslek mensubunda bulunmas› gereken en önemli etik kural›na %37’si
güven, %18’i tarafs›zl›l›k, %10’u sorumluluk, %24’ü deneyim ve %11’i
ise gizlilik olarak görüfl bildirmifllerdir.
Hakemli Yaz›lar
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Meslek mensuplar›n›n tahsilat, meslektafllar aras›ndaki rekabet, ücret tarifesinin alt›nda defter tutulmas› ve ücret yetersizli¤i en önemli dört sorunudur. Bu sorunlar meslek mensuplar›n›n en önemli sorununun parasal sorun oldu¤unu göstermektedir. Muhasebe meslek mensuplar›n›n tahsilat
sorunu %85’i çok fazla/fazla (önemli
sorun), %9’u az/çok az (önemsiz sorun) ve sorunum yok diyenlerin kümülatif toplam› ise %6’d›r. Muhasebeciler aras›nda rekabeti %75’i önemli, %24’ü önemsiz ve sorunum yok diyenlerin oran› ise %1’dir. Ücret tarifesinin alt›nda defter tutulmas›n› %70’i
önemli ve %29’u ise önemsiz sorun
olarak görmektedir. Yine ücret yetersizli¤ini kümülatif olarak önemli sorun görenler % 64 ve ücreti sorun olarak görmeyenler ise % 18’dir.
Mevzuat›n s›k de¤iflmesini önemli sorun görenler %63, ifl yo¤unlu¤unu
%55, korsan çal›flanlar› %53, kalifiye
eleman bulamamay› %51, MYO muhasebe mezunlar›n› bilgi düzeyini
%45 ve mükellefi b›rakman›n nedeninin tahsilat olmas› %37 oran›nda
önemli sorun olarak görmektedirler.
Yine mevzuat›n s›k de¤iflmesini sorun
olarak görmeyenler %10, ifl yo¤unlu¤unu %20, korsan çal›flanlar› %21,
kalifiye eleman bulamamay› %24,
MYO muhasebe mezunlar›n›n bilgi
düzeyini %45 ve mükellefi b›rakman›n nedeni tahsilat olmas› %11 oraOcak
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n›nda sorun olarak görmediklerini bildirmifllerdir. Ayr›ca 10 temel sorunun
yan›nda 21 farkl› ikinci derecede sorun saptanm›flt›r.
Sonuç olarak meslek mensuplar›n›n
on sorununun ortalamas› önemli %60,
önemsiz %28 ve sorunum yok diyenlerin ortalamas› %12’dir. Çal›flma
Do¤u Anadolu Bölgesi’nde yap›ld›¤›ndan sonuç ve de¤erlendirmeler bu
bölgeyle ilgilidir. Türkiye’nin farkl›
bölgelerinde ayn› konularda yap›lacak
araflt›rmalarda farkl› sonuçlar ç›kmas›
olas›d›r.
Muhasebe mesle¤i fonksiyonu gere¤i
uyulmas› zorunlu olan yasal normlar›n yan›nda, etik kurallar›n›n da uyulmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Muhasebe meslek mensuplar› muhasebe mesle¤inin yürütülmesinde etik kurallar›n›n öneminin çok fazla oldu¤unu bildirmeleri de muhasebe e¤itiminde
etik ilkeleri ve davran›fl kurallar›n›n
da ö¤retilmesinin kaç›n›lmaz bir zorunluluk oldu¤unu göstermektedir.
Yap›lan araflt›rmada muhasebe meslek mensuplar› taraf›ndan uyulmas›
gereken etik kurallar›n›n önemi, meslek mensuplar› taraf›ndan kavranm›fl
oldu¤u gözlenmektedir.
Ülkemizde etik kurallar›n›n daha iyi
kavranmas› ve uygulanmas› için SPK
ve TÜRMOB taraf›ndan yap›lan düzenlemeler yeterli de¤ildir. Bu nedenle ülkemizde oluflturulan meslek etik
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kurallar› baflta IFAC ve AICPA taraf›ndan yap›lan düzenlemeler geliflmifl
ülkelerdeki di¤er çal›flmalar da dikkate al›narak muhasebe meslek mensuplar›n›n isteklerine cevap verecek flekilde kapsaml› bir düzenleme yap›lmal›d›r.
Muhasebe e¤itimi süresince gelece¤in meslek mensuplar› olacak adaylara etik kurallar›n›n e¤itimi de verilmelidir. Ayr›ca mesle¤in yürütülmesi s›ras›nda da etik e¤itiminin sürekli¤inin
sa¤lanmas› gerekir. Bunun için meslek mensuplar›n›n ba¤l› oldu¤u meslek odalar taraf›ndan etik kurallar› ile
ilgili konferanslar verilerek meslek
mensuplar› bilgilendirilmelidir.
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ilim ve teknoloji alan›nda yaflanan h›zl› geliflmeler, baflta büyük ölçekli
iflletmeler olmak üzere neredeyse tüm iflletmelerin araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri için ay›rd›¤› kaynaklar› ve yapt›¤› harcamalar› ciddi boyutlara ulaflt›rm›flt›r. Araflt›rma ve gelifltirme giderlerindeki art›fla ba¤l› olarak,
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bu giderlerin nas›l muhasebelefltirilmesi gerekti¤i konusu da gündeme
gelmektedir. Bu çal›flmada, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan iflletmeleri bilgilendirmek amac›yla konuyla ilgili
çeflitli düzenlemelerden bahsedilecek
ve özellikle TMS-38 çerçevesinde ArGe harcamalar›n›n nas›l muhasebelefltirilmesi gerekti¤i konusunda örnek
muhasebe kay›tlar› verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Araflt›rma, Gelifltirme, Ar-Ge Harcamalar›, Maddi
Olmayan Duran Varl›klar, TMS–38.
Abstract
In addition to developments in science and technology, resources that are
transferred for research and development activities reach huge amount in
almost each business especially in large scale businesses. Due to increasing
research and development expenses,
how these expenses should be recorded arises as a matter. In this study,
arrangements related to our subject
will be mentioned so as to inform the
businesses that have R&D activities
and sample accounting records especially within the framework of TMS38 are given about how R&D expenses should be recorded to accounts.
Keywords: Research, Development,
R&D Expenses, Intangible Assets,
TMS-38.
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1. Girifl
Küreselleflme olgusuyla birlikte fliddetini artt›ran rekabet, iflletmeleri daha kaliteli ancak daha az maliyetli mal
ve hizmet üretmeye itmifltir. Mal ve
hizmet üretiminde maliyetleri düflürmek ve di¤er alternatif mal ve hizmetlere göre daha kaliteli ve tercih edilir
olabilmek için iflletmeler sürekli kendilerini yenilemek zorundad›rlar. Üretim teknolojilerindeki h›zl› geliflmeleri takip edebilmek iflletmelerin piyasada kalabilmelerin ilk koflulu haline
gelmifltir. ‹flte tam bu noktada, iflletmelerin araflt›rma - gelifltirme faaliyetlerine daha fazla önem vermelerinin gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Günümüzde hem ülkeler, hem de iflletmeler rakiplerinden bir ad›m daha
önde olabilmek için araflt›rma - gelifltirme faaliyetlerine büyük kaynaklar
aktarmaktad›rlar. Tüm bu yaflananlar,
araflt›rma - gelifltirme harcamalar›n›n
nas›l kaydedilmesi gerekti¤i sorununu
gündeme getirmektedir. ‹flletmelerin
mali tablolar›nda ciddi bir konumda
bulunan araflt›rma - gelifltirme harcamalar›n›n iflletmeler taraf›ndan farkl›
biçimlerde kaydedilmesi, iflletmeyle
ilgilenen taraflar›n yanl›fl ve tutars›z
bilgilendirilmelerine yol açaca¤›ndan
dünyada ve Türkiye’de bu konuyla ilgili düzenlemeler getirilerek yap›lacak farkl› uygulamalar bir standart alt›na al›nmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu çal›flmada, Ar-Ge harcamalar›n› farkl›
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flekillerde muhasebelefltiren uygulamac›lar› ayd›nlatmak amac›yla konuyla ilgili düzenlemeler ele al›narak,
düzenlemeler aras›ndaki benzerlik ya
da farkl›l›klar üzerinde durulacak ve
TMS’ye uygun bir flekilde muhasebelefltirme örneklendirilecektir.
2. Araflt›rma ve Gelifltirme
Harcamalar›n›n Muhasebelefltirilmesi
Hakk›nda Dünya Uygulamas› ve
Türkiye’deki Düzenlemeler
‹flletmelerin mali tablolar›n›n karfl›laflt›r›labilir olmas› ve iflletmeler aras›ndaki farkl› uygulamalara son verilmesi amac›yla, araflt›rma - gelifltirme
harcamalar›n›n muhasebelefltirilmesiyle ilgili olarak dünyada ve Türkiye’de standartlaflt›rma çal›flmalar› yap›lm›flt›r.
Uluslar aras› Muhasebe Standartlar›
Kurulu (IASB) 01.01.1980’de “IAS–9
Araflt›rma ve Gelifltirme Faaliyetlerinin Muhasebelefltirilmesi” standard›n›
kabul etmifltir. 1998 y›l›nda ise yine
IASB taraf›ndan IAS–38 Maddi Olmayan Duran varl›klar standard› kabul edilerek 01.01.1999’da uygulamaya geçmifltir (www.iasb.org).
Ülkemizde ise önce TMUDESK taraf›ndan, 01.01.2000 y›l›nda yürürlü¤e
girmek üzere TMS–15 Araflt›rma ve
Gelifltirme Maliyetleri Standard› yay›nlanm›flt›r. Ancak 18.12.1999 tarih
ve 4487 Say›l› Sermaye Piyasas› KaHakemli Yaz›lar
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nunu’nda de¤ifliklik yapan Kanunun
Ek 1. Maddesinde “Denetlenmifl finansal tablolar›n sunumunda; finansal
tablolar›n ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karfl›laflt›r›labilir ve
anlafl›labilir olmalar› için ulusal muhasebe ilkelerinin geliflmesi ve benimsenmesini sa¤layacak ve kamu
yarar› için uygulanacak ulusal muhasebe standartlar›n› saptamak ve yay›mlamak üzere kamu tüzel kiflili¤ini
haiz, idari ve mali özerkli¤e sahip
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK) kurulmufltur (Yalk›n,
2001, 2). TMSK, eski TMS-15’i teyit
eden TMS–18 “Maddi Olmayan Duran Varl›klar” bafll›kl› bir taslak standart haz›rlam›fl, ancak bu taslak metin
Ar-Ge harcamalar›na iliflkin standartlar› da kapsayacak flekilde kesinleflmifl ve TMS–38 fleklinde yay›nlanm›flt›r. fiu anda araflt›rma ve gelifltirme maliyetlerinin muhasebelefltirilmesinde TMSK taraf›ndan oluflturulan ve 17.03.2006 tarih ve 26111 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren TMS–38 Maddi Olmayan Duran Varl›klar Standard›na baflvurulmaktad›r. Ayr›ca 15.11.2003 tarihli ve 25290 say›l› Mükerrer Resmi
Gazete’de yay›nlanan Sermaye Piyasas› Kurulu, Sermaye Piyasas›nda
Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤ (Seri:XI, No:25)’in 8. k›sm› Maddi Duran Varl›klara iliflkindir.
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2.1. Maddi Olmayan Duran Varl›klara
‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard›
(TMS–38)
Standard›n araflt›rma ve gelifltirme
harcamalar› ile ilgili olan maddeleri
konumuz dâhilinde olacakt›r ve araflt›rma ve gelifltirme harcamalar›yla ilgili ilk vurgu standard›n 5. maddesidir. Bu maddeye göre; “Bu standart,
di¤er konular›n yan› s›ra, reklâm, e¤itim, ilk tesis, araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetleri için yap›lan harcamalara
uygulan›r. Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri bilginin gelifltirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, bu faaliyetler fiziksel bir varl›kla sonuçlansa dahi
(prototip gibi), varl›¤›n fiziksel unsuru; içindeki bilgi gibi maddi olmayan
unsuruna göre, ikincil bir durumdad›r.” Yine 4.maddede, “iflletme maddi
olan ve olmayan unsurlar içeren bir
varl›¤›n, TMS–16 Maddi Duran Varl›klar Standard›’na göre mi, yoksa
maddi olmayan duran varl›k olarak bu
standarda göre mi ele al›nmas› gerekti¤ine karar verirken, hangi unsurun
daha önemli oldu¤una iliflkin olarak
muhakemede bulunulur” denmektedir.
Standard›n 8. maddesinde ise araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri iki farkl›
kavram olarak ele al›narak flöyle tan›mlanm›flt›r:
“Araflt›rma: Yeni bir bilimsel ya da
teknik bir bilgi ve anlay›fl kazanma
Ocak
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amac›yla üstlenilen özgün ve planl›
incelemedir.”
“Gelifltirme: Ticari üretim ya da kullan›ma bafllamadan önce, yeni veya
önemli ölçüde gelifltirilmifl malzeme,
ayg›t, ürün, süreç, sistem ya da hizmetlerin üretim plan› veya tasar›m›nda araflt›rma sonuçlar› ya da di¤er bilgilerin uygulanmas›d›r.”
Araflt›rma ve gelifltirme harcamalar›
ile ilgili maddeler esas olarak “iflletme
içi yarat›lan maddi olmayan duran
varl›klar” bafll›¤› alt›nda 51. maddeyle bafllar. Bu maddeye göre göre; “iflletme içi yarat›lan bir maddi olmayan
duran varl›¤›n muhasebelefltirilebilir
nitelikte olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesi; (1) beklenilen gelecekteki
ekonomik yararlar› sa¤layacak belirlenebilir bir varl›¤›n olup olmad›¤›n›n
ve ne zaman oldu¤unun tespiti, (2)
varl›¤›n maliyetinin güvenilir bir flekilde belirlenebilmesi –baz› durumlarda, bir maddi olmayan duran varl›¤› iflletme içinde yaratman›n maliyeti,
iflletme içi yarat›lan flerefiyenin bak›m
veya gelifltirme maliyetinden veya
günlük operasyonlar›n yürütülme maliyetinden ay›rt edilemeyebilir- aç›s›ndan yaflanan problemler nedeniyle
zordur.” Bu nedenle, iflletme, bir maddi olmayan duran varl›¤›n muhasebelefltirilmesi ve ilk ölçümü için gerekli
genel koflullara uyman›n yan› s›ra, iflletme içi yarat›lan tüm maddi olmayan duran varl›klar için 52–67. maddelerdeki gereklilik ve önerileri dikHakemli Yaz›lar
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kate al›r (TMSK Yay›nlar›-2, 2007,
986). Standard›n ilgili maddeleri uyar›nca, iflletme içinde yarat›lan bir
maddi olmayan duran varl›¤›n muhasebelefltirilebilmesi için, söz konusu
varl›¤›n oluflumu “araflt›rma safhas›”
ve “gelifltirme safhas›” olarak iki safhaya ayr›l›r. E¤er iflletme bu varl›¤a
iliflkin safhalar› araflt›rma ve gelifltirme safhalar› olarak ay›rt edemiyorsa,
53. madde gere¤ince varl›kla ilgili
harcamalar› sadece araflt›rma safhas›nda yapm›fl gibi kabul etmelidir.
Araflt›rma safhas›: Araflt›rmadan kaynaklanan herhangi bir maddi olmayan
duran varl›k muhasebelefltirilemez.
Araflt›rma harcamalar› gerçekleflti¤inde gider olarak muhasebelefltirilir. ‹flletme içi bir projenin araflt›rma safhas›nda, iflletmenin gelecekte ekonomik
yararlar sa¤layacak bir maddi olmayan duran varl›¤›n mevcudiyetini göstermesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle, bu harcamalar gerçeklefltiklerinde
gider olarak muhasebelefltirilir (TMS38, m.54-55-56). Araflt›rma faaliyetleri ile ilgili örnekler flunlard›r:
— Yeni bilgi elde edilmesine yönelik
faaliyetler
— Araflt›rma bulgular› ve di¤er bilgilerin uygulanmas›na yönelik olarak de¤erlendirme ve nihai seçim araflt›rmas›
— Malzeme, ayg›t, ürün, süreç, sistem veya hizmetler için alternatif
araflt›rmas›
Hakemli Yaz›lar
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— Yeni veya gelifltirilmifl malzeme,
ayg›t, ürün, süreç, sistem veya hizmetlerin olas› alternatiflerinin oluflturulmas›, tasarlanmas›, de¤erlendirilmesi ve nihai seçimi.
Gelifltirme safhas›: Sadece ve sadece,
afla¤›daki koflullar›n tamam›n›n varl›¤›
halinde, gelifltirmeden kaynaklanan
maddi olmayan duran varl›klar muhasebelefltirilir (TMS-38, m.57-58-59).
— Maddi olmayan duran varl›¤›n kullan›ma veya sat›fla haz›r hale gelebilmesi için tamamlanmas›n›n teknik
olarak mümkün olmas›
— ‹flletmenin maddi olmayan duran
varl›¤› tamamlama ve bu varl›¤› kullanma veya satma niyetinin bulunmas›
— Maddi olmayan duran varl›¤› kullanma veya satma imkân›n›n bulunmas›
— Maddi olmayan duran varl›¤›n
muhtemel gelecek ekonomik fayday›
nas›l sa¤layaca¤›n›n belirli olmas›.
Ayr›ca, maddi olmayan duran varl›¤›n
ürününün veya kendisinin bir piyasas›n›n olmas› ya da iflletme bünyesinde
kullan›lacak olmas› durumunda buna
elveriflli olmas›
— Gelifltirme safhas›n› tamamlamak
ve maddi olmayan duran varl›¤› kullanmak veya satmak için yeterli teknik, mali ve di¤er kaynaklar›n mevcut
olmas›
— Gelifltirme sürecinde maddi olmayan duran varl›kla ilgili yap›lan harcaOcak
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malar›n güvenilir bir biçimde ölçülebilir olmas›.
‹flletme içi yarat›lan bir projenin gelifltirme safhas›nda, baz› durumlarda iflletme, bir maddi olmayan duran varl›¤› tespit edebilir ve ilgili varl›¤›n gelecekte muhtemel ekonomik yararlar
yarataca¤›n› gösterebilir. Bunun sebebi, gelifltirme safhas›n›n araflt›rma safhas›ndan daha ileri bir safha olmas›d›r. Gelifltirme faaliyetleri ile ilgili örnekler flunlard›r:
— Üretim ve kullan›m öncesi prototip
ve modellerin tasar›m›, yap›m› ve test
edilmesi
— Yeni teknoloji içeren alet, model
ve kal›plar›n tasar›m›
— Ticari üretim aç›s›ndan ekonomik
olmayan bir ölçekteki pilot tesisin tasarlanmas›, inflas›, çal›flt›r›lmas›
— Yeni veya gelifltirilmifl malzeme,
ayg›t, ürün, süreç, sistem veya hizmetler için karar verilmifl bir alternatifin tasar›m›, inflas› ve denenmesi.
Standard›n 64. maddesine göre, “iflletme içi yarat›lan markalar, ticari bafll›klar, yay›n haklar›, müflteri listeleri
ve benzer nitelikteki kalemlerle ilgili
harcamalar, iflin bir bütün olarak gelifltirilmesine iliflkin maliyetlerden
ay›rt edilemez. Bu nedenle, an›lan kalemler maddi olmayan duran varl›k
olarak muhasebelefltirilmez.
Standard›n 66. maddesine göre, “iflletOcak
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me içi yarat›lan maddi olmayan duran
varl›¤›n maliyeti, yönetim taraf›ndan
amaçlanan flekilde çal›flabilmesi için
ilgili varl›¤›n yarat›lmas›, üretilmesi
ve haz›rlanmas›nda gerekli olan ve
varl›kla do¤rudan iliflkilendirilebilen
maliyetlerin tümünü içerir.”
Varl›kla do¤rudan iliflkilendirilebilen
maliyetlere iliflkin örnekler afla¤›daki
gibidir:
— Maddi olmayan duran varl›¤›n
oluflturulmas›nda kullan›lan veya tüketilen malzeme ve hizmet maliyetleri;
— Maddi olmayan duran varl›¤›n
oluflturulmas›ndan kaynaklanan çal›flanlara sa¤lanan faydalara iliflkin maliyetler ("TMS 19 Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar" Standard›nda belirtildi¤i biçimde);
— Yasal hakk›n tesciline yönelik ödemeler
— Maddi olmayan duran varl›¤›n
oluflturulmas›nda kullan›lan patent ve
lisanslar›n itfa paylar›.
E¤er iflletme, maddi olmayan duran
varl›¤› yaratmak için borçlanm›fl ve
bir faiz yükü alt›na girmiflse, bu durumda faizin iflletme içinde yarat›lan
maddi olmayan duran varl›¤›n maliyetinin bir parças› olarak muhasebelefltirilebilmesi mümkündür. Borçlanma maliyetinin aktiflefltirilmesi hususunda TMS–23 Borçlanma Maliyetleri Standard› dikkate al›n›r.
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Afla¤›da belirtilenler iflletme içi yarat›lan maddi olmayan duran varl›k maliyetinin bir parças› de¤ildir (TMS38, m.67).
— Varl›¤›n kullan›ma haz›r hale getirilmesi ile do¤rudan ilgili olmayan sat›fl ve yönetim giderleri ile di¤er genel
giderler
— Varl›¤›n amaçlanan performans›na
ulaflmas›ndan önce meydana gelen
verimsizlikler ve ilk faaliyet zararlar›
— Varl›¤›n kullan›m› için personele
verilen e¤itim harcamalar›.
Baz› durumlarda, iflletmeye gelecekte
ekonomik yararlar sa¤lamak amac›yla
birtak›m harcamalar yap›l›r, ancak söz
konusu harcamalar sonucunda muhasebelefltirilebilecek herhangi bir maddi olmayan duran varl›k veya di¤er bir
varl›k elde edilmez veya oluflturulmaz. Bu gibi durumlarda, an›lan harcamalar gerçekleflti¤i anda gider olarak muhasebelefltirilir (TMS-38,
m.69). Bafllang›çta gider olarak muhasebelefltirilen bir maddi olmayan
duran varl›k ile ilgili harcamalar, daha
sonraki bir tarihte maddi olmayan duran varl›k maliyetinin bir parças› olarak
muhasebelefltirilmezler (TMS-38, m.71).
Tüm bu aç›klamalar› afla¤›da bir örnek uygulama ile özetlemeye çal›flal›m.
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Örnek Uygulama
Kent A.fi. May›s 2006 tarihi itibariyle
yeni bir makine tasar›m› ile ilgili bir
projeye bafll›yor. Makinenin tasar›m›
için araflt›rma safhas›nda Ar-Ge departman›nda 25.000 YTL. harcanm›flt›r.
2007 y›l›nda makinenin tüm fizibilitesi
tamamlanm›flt›r. 2007 y›l›nda Ar-Ge
personel ücretleri 5.000 YTL. ve makinenin patentini alabilmek için yasal ücret 7.500 YTL. olarak gerçekleflmifltir.
Çözüm
2006 y›l›nda yap›lan Ar-Ge harcamalar›, henüz bir maddi olmayan duran
varl›k ortaya ç›kmad›¤›ndan ve ileride
iflletmeye ekonomik bir fayda sa¤lay›p sa¤layamayaca¤› kesin olarak tespit edilemeyece¤inden aktiflefltirilemeyecek ve dolay›s›yla gider olarak
yaz›lacakt›r. Makinenin fizibilitesi tamamland›ktan sonra, iflletmede bir
maddi olmayan duran varl›k yarat›lm›fl olacakt›r ve iflletme bu maddi olmayan duran varl›kla ilgili hak kazanm›flt›r. Dolay›s›yla bu noktadan sonra
yap›lan Ar-Ge harcamalar› iflletme taraf›ndan aktiflefltirilebilecek ancak
daha önce gider olarak yaz›lan harcamalar TMS–38 Maddi Olmayan Duran Varl›klar Standard›n›n 71. maddesi uyar›nca aktiflefltirmeye tabi tutulamayacakt›r.
2006 y›l›nda gerçekleflen Ar-Ge harcamalar›na iliflkin dönem içi muhasebe kay›tlar› flöyle olacakt›r:
Ocak

-

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

50 m a l i Ç Ö Z Ü M

‹ S M M M O Yay›n Organ›

.../.../2006
750 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ HS. 25.000
100 KASA HS.
25.000
2006 y›l› sonunda 750 No.lu hesap, yans›tma hesab› arac›l›¤›yla 630 No.lu gider hesab›na aktar›l›r. 630 No.lu hesapta 690 Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›na devredilerek kapat›lacakt›r. Böylece Ar-Ge giderleri sonuç hesab›na aktar›lm›fl olacakt›r.
2007 y›l›nda gerçekleflen Ar-Ge harcamalar›na iliflkin kay›t ise flöyle olacakt›r:
.../.../2007
263 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ HS. 12.500
100 KASA HS.

12.500

2.2. Sermaye Piyasas›nda Mali Tablo ve Raporlara ‹liflkin ‹lke ve Kurallar
Mevzuat›m›zda sermaye piyasas›nda mali tablo ve raporlara iliflkin ilke ve kurallar hakk›nda Seri:XI No:25 yay›nlanm›flt›r. Tebli¤in sekizinci bölümü maddi olmayan duran varl›klar hakk›ndad›r ve araflt›rma - gelifltirme kavramlar› flu
flekilde tan›mlanm›flt›r.
Araflt›rma: Yeni bilimsel veya teknolojik bilgi veya bulgu elde etmek amac›yla yap›lan orijinal ve planl› faaliyetlerdir.
Gelifltirme: Araflt›rma bulgular›n›n veya di¤er bilgilerin yeni veya önemli derecede gelifltirilmifl malzemeler, araçlar, ürünler, süreçler, sistemler veya hizmetler üretmek için haz›rlanm›fl bir plana, ilgili mal veya hizmetin ticari olarak
üretimine bafllanmadan önce uygulanmas›d›r.
Söz konusu tebli¤in 35. maddesinde “Ar-Ge giderleri, yeni bir ürün veya ileri
bir teknoloji gelifltirmek için yap›lan araflt›rma - gelifltirme giderleri ile araflt›rma bulgular›n›n yeni ürünler, varl›klar, üretim yöntemleri, sistemler veya hizmetler için projeye dönüfltürülmesinde katlan›lan gelifltirme giderlerinden oluflur” denmektedir. Tebli¤ incelendi¤inde, maddi olmayan duran varl›¤›n iflletme bünyesinde oluflturulmas› sürecinin aynen TMS-38’de oldu¤u gibi “araflt›rma safhas›” ve “gelifltirme safhas›” fleklinde iki safhaya ayr›ld›¤›, araflt›rma gelifltirme harcamalar›n›n hangi durumlarda aktiflefltirilece¤i ve hangi durumlarda gider olarak yaz›laca¤› hususundaki düzenlemelerin TMS–38 ile birebir
örtüfltü¤ü görülmektedir.
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2.3. Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli¤i Aç›s›ndan Araflt›rma
ve Gelifltirme Harcamalar›
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i incelendi¤inde hesap plan›nda Ar-Ge maliyetlerinin hem maddi olmayan duran varl›klar aras›nda
“263 Araflt›rma Gelifltirme Giderleri”,
hem de dönem giderleri aras›nda “750
ve 630 Araflt›rma Gelifltirme Giderleri” yer ald›¤› görülür. Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Ar-Ge maliyetlerinin
hem aktiflefltirilmesine, hem de dönem gideri olarak kay›t edilmesine
olanak tan›maktad›r. Ancak hangi durumlarda harcamalar›n aktiflefltirilece¤i, hangi durumlarda cari dönem gideri olarak ifllem görece¤i tebli¤de
aç›klanmam›flt›r. Muhasebe Sistemi

Hakemli Yaz›lar
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Uygulama Genel Tebli¤i; araflt›rma
faaliyetleri ile gelifltirme faaliyetleri
aras›nda kesin bir ayr›m yapmam›flt›r.
Ancak hesaplar›n niteli¤ini tan›mlayan aç›klamalara bak›ld›¤›nda dolayl›
olarak bu ayr›m›n yap›ld›¤› görülebilir (Akdo¤an, 2000, 16). Ar-Ge faaliyetleri yo¤un olan iflletmelerde, bu faaliyete iliflkin giderlerin planlanmas›,
kontrolü ve dengeli bir biçimde toplan›p da¤›t›labilmesi ayr›nt›l› bilgiyi gerektirir. Bu nedenle, büyük defterlerde fonksiyon esas›na göre belirlenen
Ar-Ge giderleri, efl zamanl› kay›t yöntemi esas›na göre, yard›mc› defterlerde hem gider çeflitleri hem de gider
yerleri aç›s›ndan da izlenebilmektedir. Ar-Ge giderleri bünyesinde yer
alabilecek gider çeflitleri afla¤›daki
tabloda gösterildi¤i gibi bölümlenebilir (Akdo¤an, 1998, 22).
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FONKS‹YONEL G‹DER
HESABI

G‹DER ÇEfi‹TLER‹

G‹DER YERLER‹

750 ARAŞTIRMA VE
GELİŞTİRME GİDERLERİ

0 ‹LK MADDE VE MALZEME
G‹DERLER‹
06 END‹REKT MALZEME
KULLANIMLARI
1 ‹fiÇ‹ ÜCRET VE G‹DERLER‹

50 ARAfiTIRMA
GEL‹fiT‹RME G‹DER
YER‹

2 MEMUR ÜCRET VE G‹DERLER‹
3 DIfiARIDAN SA⁄LANAN FAYDA
VE H‹ZMETLER
30 ELEKTR‹K, GAZ, SU G‹DERLER‹
31 HABERLEfiME G‹D.
32 BAKIM ONARIM G‹D.(HAR‹C‹)
33 TAfiERON G‹DERLER‹
39 D‹⁄ER DIfiARIDAN SA⁄LANAN
FAYDA VE H‹ZMETLER
4 ÇEfi‹TL‹ G‹DERLER
40 S‹GORTA G‹DERLER‹
42 K‹RA G‹DERLER‹
49 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ G‹DERLER
5 VERG‹ RES‹M VE HARÇLAR
6 AMORT‹SMAN VE TÜKENME
PAYLARI

Kaynak: Nalan Akdo¤an, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamalar›, 4. Bask›, Cem Ofset, Ankara, 1998, s.22.

Vergi Usul Kanunu’nda Ar-Ge harcamalar›n›n aktiflefltirilmesi konusunda herhangi bir aç›k hüküm yoktur. Sadece 282. maddede ilk tesis ve taazzuv giderleri ve pefltamall›klar tan›mlanm›flt›r. Bu maddede yer alan “ifllerin devaml› bir
surette geniflletilmesi için yap›lan ve karfl›l›¤›nda maddi bir iktisap olunmayan
giderler” diye ifade edilen harcamalar kapsam›na girdi¤i söylenebilir. Bu maddede kapsama giren giderlerin aktiflefltirilmesinin ihtiyari oldu¤u hususu da
ayr›ca aç›klanm›flt›r (Sönmez, 2003, 190). Kurumlar Vergisi Kanunu’nda araflt›rma ve gelifltirme giderlerinin aktiflefltirilmesi ile ilgili olarak bir hüküm bulunmamaktad›r (Kumkale, 2005, 777). Araflt›rma ve gelifltirme giderlerinin
hangi maliyet ölçüsü ile de¤erlenece¤i konusunda Vergi Usul Kanunu’nda özel
bir hüküm olmamakla birlikte, 289. madde hükmüne göre araflt›rma ve gelifltirme giderlerinin mukayyet de¤erleriyle de¤erlemesi gerekmektedir (fieker,
2004, 254).
Yo¤un küresel rekabet, iflletmeleri, bilimsel ve teknolojik geliflmeleri izleme
konusunda geçmifle göre daha özenli olmaya zorlamaktad›r. Bu nedenle devOcak
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let, iflletmeleri Ar-Ge faaliyetlerini
artt›rmaya yönelten teflvik edici baz›
düzenlemeler getirmifltir (Ergun,
2001, 77).
Ar-Ge faaliyetleri teflvik edilmesine
yönelik olarak mükelleflere vergisel
bir avantaj sa¤lam›flt›r. Kurumlar
Vergisi Kanunu M.14.te mükelleflerin iflletmeleri bünyesinde gerçeklefltirdikleri münhas›ran yeni teknoloji
ve bilgi aray›fl›na yönelik araflt›rma ve
gelifltirme harcamalar tutar›n›n % 40’›
oran›nda hesaplanarak Ar-Ge giderlerinin indirim konusu yap›labilece¤i
belirtilmifltir. Araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetleri ile do¤rudan iliflkili olmayan giderlerden ve tamamen araflt›rma
ve gelifltirme faaliyetlerinde kullan›lmayan amortismana tabi iktisadi k›ymetler için hesaplanan amortisman tutarlar›ndan verilen paylar üzerinden
Ar-Ge indirimi hesaplanamayaca¤› ve
Ar-Ge indiriminden yararlan›lacak
harcamalar›n kapsam›n› ve uygulamadan yararlanabilmesi için gerekli belgeler ve usulleri ile Maliye Bakanl›¤›’n›n yetkili oldu¤u ifade edilmektedir. Ayr›ca, mükelleflerin y›l içinde
yapt›klar› kendi araflt›rma ve gelifltirme harcamalar› tutar›n› geçmemek
üzere ilgili dönemde ödemeleri gereken y›ll›k kurumlar vergisinin %
20’sinin kanuni süresinde tahsilinden
vazgeçilerek, bu orana isabet eden
vergi 3 y›l süre ile faizsiz olarak ertelenebilir. Ertelenen bu vergi 3 y›l içinHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

de kurumlar vergisinin (4842 say›l›
Kanunun 36/2-a maddesiyle de¤iflen
ibare Yürürlük; 01.01.2004) ödenme
süreleri içerisinde eflit taksitlerle ödenir.
Yine di¤er bir özendirme olarak;
01.06.1995 tarihli ve 22300 say›l›
Resmi Gazete’de Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesiyle ilgili bir karar
yay›mlanm›flt›r. Bu karar, “sanayi kurulufllar›n›n, araflt›rmaya ve yeni ürün
ile üretim yöntemi ve teknoloji gelifltirmeye yönelik projelerinin uluslar
aras› kurallara uygun olarak desteklenmesidir” fleklinde aç›klanm›flt›r.
Bu destek ile yaln›zca, Ar-Ge projeleri kapsam›nda izlenip de¤erlendirilebilen giderlerin, belirli bir oran›n›n
karfl›lanmas› veya bu projelere sermaye deste¤i sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r (Tek, 1998, 174).
Vergi mevzuat›m›za göre özetle ArGe harcamalar›; Gelir ve Kurumlar
Vergisi Kanunlar›nda araflt›rma ve gelifltirme giderleriyle ilgili olarak yer
alan hükümler genel tebli¤lerde flöyle
aç›klanm›flt›r. Kurumlar›n “iflletme içi
araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinde
bulunmalar› teflvik edilmifltir. Ancak,
maddede sözü edilen araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinin yeni teknoloji
aray›fl›na yönelik faaliyetlerden olmas› gerekir” denilmifltir. Dikkat edilecek olursa vergi mevzuat›ndaki Ar-Ge
tan›m›na giren harcamalar s›n›rl› tutulmaya çal›fl›lm›fl, hatta ilgili mevzuOcak
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atta yap›lan ilave aç›klamalar ile baz›
flekilsel s›n›rlamalar getirilmifltir. Çünkü
Gelir ‹daresi Ar-Ge harcamalar›na
iliflkin tan›m› daha dar tutarak, vergi
kayb›na yol aç›lmas›n› önlemeye çal›flm›flt›r. Dan›fltay’›n da verdi¤i kararlarda Ar-Ge harcamalar›n›n “yeni
teknoloji aray›fl›na yönelik faaliyetlerden” olup olmamas›na göre hüküm
verdi¤i görülmektedir (Sönmez, 2003,
192). “Kurumlar›n araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerine iliflkin müracaatlar›n yeni teknoloji aray›fl›na yönelik
olup olmad›¤› hususunun TÜB‹TAK
veya üniversite kurumunun araflt›rma
yapt›¤› konuda uzmanlaflm›fl kurulufllara tetkik ettirilip olumlu mütalaalar›n›n al›nm›fl olmas› flartt›r. Vergi ertelemesi talebinin, TÜB‹TAK taraf›ndan düzenlenen rapora istinaden, kurumun faaliyetlerinin bilimsel araflt›rma ve gelifltirme konusunda yeterli
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olmad›¤› gerekçesiyle reddedilmesinde kanuna ayk›r›l›k yoktur.”* Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) ve/veya üniversiteler ile araflt›rma yap›lan konuda uzmanlaflm›fl kurulufllarca Ar-Ge projesi
olarak de¤erlendirilmeyen projeler
nedeniyle mükellef taraf›ndan haks›z
yere indirim konusu yap›lan tutarlar,
vergi ziya› cezas› ve gecikme faizi ile
birlikte mükelleften aranacakt›r (Sazak, 2007, 249).
3. Araflt›rma ve Gelifltirme Harcamalar›n›n Tüm Düzenlemeler Kapsam›nda Muhasebelefltirilme ‹fllemlerinin Karfl›laflt›r›lmas›
Afla¤›daki tabloda Ar-Ge giderleri ile
ilgili anahtar sorular›n UMS, TMS,
SPK Tebli¤i ve Tekdüzen Muhasebe
Sistemi aç›s›ndan cevaplar› özetlenmifltir.
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AR-GE
G‹DERLER‹
Hangi durumda
dönem gideridir?

TEKDÜZEN
MUHASEBE S‹STEM‹
Tebli¤de bu konuda
aç›kl›k yoktur. Fakat,
sonuçlar›ndan
harcaman›n yap›ld›¤›
dönemden sonra
yararlan›lmas›
beklenmeyen AR-GE ile
ilgili harcamalar›n
tamam›, dönem gideri
olarak
muhasebelefltirilebilir.

Hangi durumda
aktiflefltirilebilir?

Gelifltirme harcamalar›
ile gelecekte beklenilen
fayda aras›nda
do¤rudan iliflki
kurulabiliyor veya
fayda ölçülebiliyorsa.

Sat›fl ve pazarlama
faaliyetlerini
gelifltirmek
amac›yla yap›lan
harcamalar ARGE maliyeti
midir?
Hangi de¤er ile
de¤erleme yap›l›r?
‹tfa süresi nedir?

Hay›r

TMS-15***
Araflt›rma
faaliyetleri ile ilgili
harcamalar›n, dönem
gideri olarak
muhasebelefltirilmesi
temel ilke olarak
kabul edilmifltir.
Gelifltirme
harcamalar› ile
gelecekte beklenilen
fayda aras›nda
do¤rudan iliflki
kurulam›yorsa veya
fayda ölçülemiyorsa.
Gelifltirme
harcamalar› ile
gelecekte beklenilen
fayda aras›nda
do¤rudan iliflki
kurulabiliyor veya
fayda
ölçülebiliyorsa.
Hay›r

Maliyet

Maliyet

Maliyet

Maliyet

UMS-9/20’de; ya
sat›fla, ya ürünün veya
sistemin kullan›m›na,
ya da ürünün veya
ifllemin sat›lmas›n›n
veya kullan›lmas›n›n
umuldu¤u zaman
dönemi içinde itfa
edilebilece¤i
belirtilmifltir.

Aktiflefltirildi¤i
dönemden itibaren 5
y›lda eflit taksitlerle.

5 y›l içinde eflit taksitlerle

AR-GE
harcamalar›, itfa
süresinden önce
özelli¤ini
kaybetmesi
durumunda nas›l
muhasebelefltirilir?

Dönem gideri olarak
muhasebelefltirilir.

TMS-15/16’da
aktiflefltirilen
gelifltirme
maliyetinin yarar
sa¤lad›klar›
dönemde itfa
edilece¤i
belirtilmifltir. Fakat,
yararl› ömrünün 5
y›ldan uzun olmas›
durumunda, itfa
süresi en fazla 5
y›ld›r.
Dönem gideri olarak
muhasebelefltirilir.

Dönem gideri olarak
muhasebelefltirilir.

Dönem gideri olarak
muhasebelefltirilir.

UMS-9∗∗
Araflt›rma ile ilgili
harcamalar daima
dönem gideridir.
Gelifltirme ile ilgili
harcamalar ile
gelecekte beklenilen
fayda aras›nda
do¤rudan iliflki
kurulam›yorsa veya
fayda ölçülemiyorsa,
gelifltirme harcamalar›
da dönem gideri olarak
kabul edilir.

SPK TEBL‹⁄‹
AR-GE ile ilgili
harcamalar›n dönem
gideri olarak
muhasebelefltirilmesi
TMS-15’den
farkl›l›k
göstermemektedir.

Gelifltirme
harcamalar› ile
gelecekte beklenilen
fayda aras›nda
do¤rudan iliflki
kurulabiliyor veya
fayda
ölçülebiliyorsa.
Hay›r

Tebli¤de bu konuda
aç›kl›k yoktur. Fakat,
sonuçlar›ndan
harcaman›n yap›ld›¤›
dönemden sonra
yararlan›lmas› beklenen
AR-GE harcamalar›n›n
tamam› aktiflefltirilebilir.
Evet

Kaynak: Abitter Özulucan, “Araflt›rma ve Gelifltirme Maliyetlerinin Uluslar aras› Muhasebe Standard›-9, Türkiye Muhasebe Standard›-15, Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤i ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Çerçevesinde De¤erlendirilmesi ve Tekdüzen Hesap Plan›’na Göre Muhasebe ‹fllemleri”, Muhasebe Bilim Dünyas› Dergisi, MÖDAV Yay›n›, Cilt:5, Say›:4, Aral›k 2003, s.144.

**∗∗ UMS–9
revize
edildikten
sonra UMS–38
şeklinde yayımlanmıştır.
UMS–9
revize
edildikten
sonra UMS–38
fleklinde yay›mlanm›flt›r.
***
Eski TMS-15’teki Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilme ilkeleri yeni TMS-38’deki ilkelerden farklılık
***
Eski
TMS-15’teki Ar-Ge harcamalar›n›n muhasebelefltirilme ilkeleri yeni TMS-38’deki
göstermemektedir.

ilkelerden farkl›l›k göstermemektedir.
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Tablodan da görülece¤i üzere, UMS,
TMS, SPK Tebli¤i ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi, araflt›rma ve gelifltirme harcamalar›n›n muhasebelefltirilmesi konusunda birbirlerini teyit eder
durumdad›rlar. Tek farkl›l›k sat›fl ve
pazarlama faaliyetlerini gelifltirmek
amac›yla yap›lan harcamalar konusundad›r. Bu harcamalar UMS, TMS
ve SPK Tebli¤i’nde Ar-Ge maliyeti
olarak kabul edilmezken, Tekdüzen
Muhasebe Sistemi’nde Ar-Ge maliyeti olarak kabul edilebilmektedir.
4. Sonuç
Yap›lan standartlaflt›rma çal›flmalar›
neticesinde Ar-Ge departmanlar› taraf›ndan yap›lacak faaliyetler “araflt›rma” ve “gelifltirme” faaliyetleri olarak
ayr› ayr› ele al›nm›flt›r. Ar-Ge faaliyetlerinde böyle bir ayr›ma gidilmesinin sebebi; araflt›rma çal›flmalar› neticesinde beklenen sonuçlar›n elde edilemeyebilece¤i gerçe¤idir. Araflt›rma
faaliyetleri sonucunda yeni bir ürün
ya da sistem yarat›lmas› kesin olmad›¤›ndan yani belirsizli¤in çok yüksek
olmas›ndan dolay› araflt›rma harcamalar› aktiflefltirilmemeli, do¤rudan gider olarak kaydedilmelidir. Bu noktada dönem kar›n› yüksek göstermek isteyen iflletmelerin, araflt›rma giderlerini aktiflefltirerek karlar›n› kas›tl› olarak artt›rmalar› önlenmelidir.
Di¤er yandan geleneksel kay›t sisteminde muhafazakâr yaklafl›m›n etkisinde kal›narak araflt›rma - gelifltirme
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maliyetlerini gider yazma e¤ilimi çok
yayg›nd›r. Fakat bu tarzdaki muhafazakâr yaklafl›m, dönemsellik ilkesine
çok uygun düflmemektedir. Dönemsellik ilkesine göre, araflt›rma - gelifltirme maliyetleri aktiflefltirilmeli ve
yararl› olaca¤› dönemler boyunca
amorti edilmelidir. Muhafazakâr yaklafl›m, ürün maliyetinin önemli bir
k›sm›n›n gider yaz›lmas›na neden olarak ürün maliyetlerinin de kaydî olarak art›fl›na meydan vermektedir.
Özetlemek gerekirse, araflt›rma ve gelifltirme harcamalar›ndan ekonomik
fayda sa¤lanaca¤› düflünülüyor ve bu
fayda ölçülebiliyorsa aktiflefltirilir,
aksi takdirde gider yaz›l›r. Gelecekteki fayda ölçülemiyor ve belirsizlik
yüksekse bu tür harcamalar gider yaz›lmal›d›r. Yap›lan harcaman›n ne kadar›n›n hangi dönemde fayda sa¤lad›¤›n›n ölçülmesi zordur. E¤er fayda ile
yap›lan harcama aras›nda iliflki kurulam›yorsa bu tür harcamalar gider olarak yaz›l›r. Bu tip harcamalar›n varl›k
olarak tan›mlanabilmeleri için güvenilir flekilde ölçülebilir olmalar› gerekir. Ölçülebilirli¤in esas›, ekonomik
faydan›n tan›mlanabilmesi, objektif
olarak ölçülebilmesi ve geri kazan›labilmesidir. E¤er harcama bu niteliklere sahipse varl›k olarak kabul edilir ve
aktiflefltirilir, aksi halde gider yaz›l›r.
Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerine
belirsizlik hâkimse, bu harcamalar gelecek dönemlere aktar›lmaz, o döne-
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min gideri olarak kaydedilir. E¤er yap›lan Ar-Ge harcamas›n›n gelecekte
iflletmeye ekonomik fayda sa¤layaca¤› tahmin ediliyorsa aktiflefltirilecek
ve amortisman yoluyla itfa edilecektir. Ar-Ge harcamalar›n›n kaydedilmesinde tekdüzen sa¤lanabildi¤i takdirde mali tablolar›n karfl›laflt›r›labilirli¤ine katk›da bulunulacakt›r.
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!
Dr. Ali Atilla PEREK*
ÖZ

G

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›
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 estima
* Marmara Üniversitesi ‹.‹.B.F. ‹ngilizce ‹flletme Bölümü Muhasebe Finansman A.B.D.
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ted in income approach, which is one
of the valuation approaches for intan
gible assets, according to IFRS terms
is studied together with the most app
licable theoretical and practical met
hods to calculate the discount rate
when the standard is not so clear.
Keywords: Intangible Assets, Valu
a t ion, Inc ome App r oach, Disc ou n t
Rate, Capitalization Rate
5. MADD‹ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR ‹Ç‹N ‹SKONTO
ORANININ HESAPLANMASI
5.1 Sermaye Varl›klar› Fiyatland›rma Yöntemi (CAPM)
Varl›k Fiy a tlama Mod eli (CAPM)
modeli bir varl›¤›n riski ile getirisi
aras›ndaki iliflkiyi tahmin eder. Her ne
kadar “Varl›k Fiyatlama Modeli” ori
jinal olarak, menkul k›ymetler için
gelifltirilmifl olsa da analizcilerin di¤er
varl›klar›n beklenen getiri oranlar›n›
h es a plamak için kull a nd › kl ar› yön
temler aras›nda CAPM de bulunmak
tad›r (Myers veTurnbull, 1977, 322).
“Varl›k Fiyatlama Modeli” menkul
k›ymetler için gelifltirilmifl olmas›n
dan dolay›, genellikle bu yöntem ile
s e rm aye piy as as › nda öz serm ay ey e
y ap ›lan yat›r›m›n bekl enen getirisi
tahmin edilir. Bu yüzden Varl›k Fi
yatlama Modelindeki risk primi ge
nellikle özsermaye risk primi olarak
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adland›r›l›r ve CAPM oran› flirketin
öz kaynak riskini belirler.
Böylelikle bir flirketin özsermaye ma
liyetini, maddi olmayan duran varl›k
lar›n iskonto oranlar› için uygun bir
bafllang›ç noktas› olarak düflünen de
¤erlemeciler, o flirketin (yada de¤erle
meye tabi varl›¤a benzer bir varl›¤a
sahip halka aç›k bir ifll e tm enin)
CAPM oran›n› hesaplad›ktan sonra,
de¤erlemeye tabi maddi olmayan du
ran varl›¤a özgü ek risk faktörünü de
ekleyerek uygun iskonto oran›na ula
fl›r›lar (Meinhart, 2004, 403).
Böylelikle CAPM oran› üzerinden he
saplanan maddi olmayan duran varl›k
i sk o nto oran›n form ülü flu flek i lde
olur;
MODV r = CAPM + ri
= rf + ß (rm-rf) + ri
CAPM: Özkaynak maliyeti (yat›r›m
dan istenen getiri veya kapitilizasyon
oran›)
rf : Risksiz getiri (risksiz faiz oran›)
ß : Pay senedinin risk endeksi (Beta)
rm: Piyasan›n beklenen getiri
ri : Maddi olmayan duran varl›k için
ek risk faktörü
Görüldü¤ü gibi, e¤er bir de¤erlemeci
maddi olmayan duran bir varl›¤›n is
konto oran›n› flirketin özkaynak mali
yet oran› üzerinden hesaplamak isti

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

m a l i Ç Ö Z Ü M 61
‹ S M M M O Yay›n Organ›

yor ise 4 ana unsuru tespit etmesi ge
rekir. Bunlar;

faiz oran›n› (rf) ç›karmam›z gerek
mektedir.

1- Risksiz faiz oran›n› (rf)

Pay senedi pazar›nda beklenen getiri
yi (rm) hesaplamak için piyasadaki
pay senetlerinin tümünden oluflan
portföyün verimini bulmam›z gerekir
(Damodaran, 2002, 70). Türkiye’de
piyasan›n beklenen getirisini de (rm)
I M K B ’ d eki büyük flirk e tl erin hiss e
senetlerinin tarihsel olarak getirileri
nin geometrik1 ortalamas›n› alarak
hesaplayabiliriz. Bu rakamlar› kendi
miz bulabilece¤imiz gibi, IMKB’nin
ve baz› finans kurumlar›n›n internet
sayfalar›nda da bu rakamlar verilmek
tedir.

2- Risk primini (rm-rf)
3- Pay sen edinin risk endeksi (Beta- ß)
4- Maddi olmayan duran varl›k için
ek risk faktörü (ri)
Risksiz faiz oran› tespit etmek kolay
d›r. Genellikle risksiz faiz oran› ola
rak devlet tahv ili faiz oran› al›n › r
(Reuben, 2006, 115). Ancak Türkiye
gibi ülkelerde risksiz faiz oran› olarak
10 büyük bankan›n y›l›k mevduata
verdikleri faiz oranlar›n›n aritmetik
ortalamas›n› almak daha uygun olabi
lir. Bunun sebebi, Türkiye gibi gelifl
mekte olan ülkelerde yüksek derecede
borçlanma gereksin im i nden dolay›
devlet tahvili faiz oran›, risksiz faiz
oran›n›n olmas› gereken miktar›ndan
daha yüksek olmas›d›r (Oran, 2006)
ve Türkiye’de hazine borçlanma se
netlerinin vadeleri ve Merkez Banka
s› gecelik oranlar› oldukça yüksek oy
nakl›k (volatilite) göstermesidir (Ül
gen ve Teker, 2005, 56).
Risk primini (rm-rf) hesaplamak için
önce hisse senetlerinin uzun dönem
geçekleflmifl ortalama getirisini (rm)
hesaplamam›z ve bu orandan risksiz

Beta katsay›s› (ß) bir menkul k›yme
tin getirisindeki de¤ifliklikler ile piya
sa portföyünün getiri oranlar›nda
meydana gelen de¤ifliklikler aras›nda
ki iliflkiyi göstermektedir (Meggin
son, ve Smart, 2006, 306). Beta varl›
¤›n sistematik riskini ölçer; ortalama
bir riski bulunan menkul k›ymetin be
tas› 1, ortalamadan daha riskli olan
menkul k›ymetin betas› 1’den yüksek,
ortalamadan daha düflük riskli olan
menkul k›ymetin betas› 1’den düflük
olacakt›r. Bununla beraber risksiz
varl›klar›n betas› s›f›rd›r (Kuhlman,
Wiley ve Baker, 2005, 251).

1 Piyasan›n beklenen getirisini hesaplarken tarihsel olarak getirilerinin aritmetik ortalamas›
al›nmas› durumunda bulunacak olan rakam gerçe¤in daha üstünde olacakt›r. Bu yüzden
getirilerin ortalamas› hesaplan›rken geometrik ortalama tercih edilmektedir. (Abrams,
2000).
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E¤er de¤ e rlem enin yap › ld ›¤› flirket
halka aç›k de¤ilse o flirketin beta kat
say ›s ›n› bulmak old u kça zordur. 2
B ö yle dur u ml a rda de¤ e rlem ec ilerin
maddi olmayan duran varl›klar›n is
kontolar› için, benzer varl›¤a sahip
halka aç›k flirketin CAPM oran›n› baz
almal›d›rlar. Buradaki önemli soru,
baz ald›¤›m›z flirketin CAPM oran›n›
hesaplarken baz al›nan flirketin kendi
betas›n› m› yoksa sektörü betas›n› m›
almam›z daha do¤ru olur? Stanley’e
g öre sekt örün bet as ›n› almak dah a
do¤rudur çünkü sektörün betas› halka
aç›k olmayan flirketin betas›n› daha
iyi temsil eder (Stanley, 2005, 72).
Bize göre e¤er varl›¤a sahip flirketin
büyüklü¤ü ile baz al›nacak halka aç›k
flirketin büyüklü¤ü bir birine yak›n ise
baz al›nan flirketin beta katsay›s› daha
uygun olur. E¤er baz al›nacak halka
aç›k flirket, sektörün ortalamas›ndan
ve varl›¤a sahip flirketten önemli ölç ü
de büyük ise, sekt örün beta katsay›s›n›
almak daha uygun olac a kt›r. Çünk ü
araflt›rmalar göstermifltir ki küçük flirket
lerin özsermaye maliyeti büyük flirketle
rin özsermaye maliyetinden daha bü
yüktür (Pratt ve Reilly, 1998, 210).
‹statistiksel olarak Beta katsay›s›, bir
menkul k›ymetin sa¤lad›¤› getiri ile

piyasa portföyü getirisi aras›ndaki ko
varyans›n, piyasa getirisinin varyans›
na oran›d›r (Ryan, 2007, 99). Bu ra
kamlar› de¤erlemecilerin veya muha
s eb ec il erin kendi bafll ar ›na bulm as ›
oldukça zordur. Bu yüzden çeflitli ku
rumlar halka aç›k firmalar›n beta kat
say›lar›n› dönemsel olarak yay›nla
m a kt ad›r. Örn e¤in ‹ng i lt ere’de The
London Business School hem flirket
ler için hem de sektörler için betalar
yay›nlamaktad›r (Ernst&Young, 2006,
977). Amerika Birleflik Devletleri’de
bir çok kurumdan flirket ve sektör Be
talar›na ulaflmak mümkündür. Örne
¤in Merrill Lynch, Bara, Value Line,
Stndard & Poors, Moprning Stars,
Bloomberg (Damodaran, 2002, 185).
Türkiye’de ise çeflitli finans ile ilgili
internet sayfalar›nda flirketlerin Beta
kats ay ›l ar ›na ulaflmak mümk ü nd ü r .
(ör: www.analiz.com)
Maddi olmayan duran varl›klar›n ek
risk faktörünü hesaplamak için stan
dart bir formül yada prosedür bulun
mamaktad›r ve bu ek risk faktörünü
de¤erlemecinin bilgi ve tecrübesi be
lirlemektedir. Bununla birlikte maddi
olmayan duran varl›klar için ek risk
priminin afla¤›dakilere dayanmas› ge
rekmektedir (Meinhart, 2004, 403);

2 Halka aç›k olmayan ve nispeten küçük flirketlerin beta katsay›s›n› ayr›ca hesaplamak
oldukça karmafl›k bir ifllemdir. Bu tür flirketlerin beta katsay›lar› temel verilerle yada
muhasebe betalar›yla hesaplanabildi¤i* gibi flirketin bulundu¤u sektörün beta katsay›s›na,
zaman, büyüklük ve sermaye yap›s› etkilerinin eklenmesi ile de hesaplanabilir** Ancak bu
ifllemler oldukça karmafl›k ve zordur.
• (Damodaran, 2002, 192-205)
• (Stanley, 2005, 72)
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• Ekonomik analizin tipi (de¤erleme, hasar, transfer fiyatland›r›lmas›)
• Analize konu olan maddi olamayan duran varl›¤›n çeflidi (patent, telif, mar
ka, ticari s›r)
• Maddi olamayan duran varl›¤›n güncel veya beklenen kullan›m dönemine
iliflkin sektörsel faktörler
• Söz konusu maddi olamayan duran varl›¤›n kalan kullan›labilir ömrü
• Alternatif maddi olamayan duran varl›klar›n ulafl›labilirli¤i veya kullan›m›na
ba¤l› rekabet
• Yeni maddi olamayan duran varl›klar›n gelifltirilmesi veya ticarilefltirilmesi
ne ba¤l› rekabet
• Maddi olamayan duran varl›¤›n sahibi veya kullan›c›s› olan firmaya iliflkin
rekabet
• Söz konusu maddi olamayan duran varl›¤›n y›pranmas› veya eskimesi
• Di¤er alakal› faktörler
Bu listeye ek olarak, de¤erlemecilerin Tablo 1’deki maddi olmayan duran var
l›k ve halka aç›k bir flirketin iskonto oranlar› aras›ndaki farkl›l›klar› da dikkat
te almas› yerinde olacakt›r.
Tablo 1: Maddi Olmayan Duran Varl›k ve Halka Aç›k Bir fiirketin ‹skonto
Oranlar› Aras›ndaki Farkl›l›klar
Maddi Olmayan Duran Varl›k

Halka Aç›k fiirket
Hisse Senedi

Maddi Olmayan Duran Varl›¤›n
‹skonto Oran›na Etkisi

Likit De¤il
Organize Olmayan Piyasalar
Limitli Yararl› Ömür

Likit
Organize Piyasalar
Limitsiz Yararl› Ömür

Daha Yüksek
Daha Yüksek
Daha Yüksek

Finansal Verilere Limitli Eriflim

Finansal Verilere
Ço¤unlukla Eriflim
Daha Az Hukuksal
Koruman›n Varl›¤›
Mülkiyet Devrinin
Nispeten Zor Olmas›
Ownership Rights

Daha Yüksek

Önemli Ölçüde Hukuksal
Koruman›n Varl›¤›
Mülkiyetin Kolay Devri

Daha Düflük
Daha Düflük

Kaynak: Timothy J. Meinhart, “Intellectual Property Discount Rates and Capitalization Rates”,
The Handbook of Business Valuation and Intellectual Property Analysis, Ed. by Robert F.
Reilly, Robert P. Schweihs, New York: Irwin Library of Investment & Finance, 2004, s.412
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Ancak flunu da belirtmek gerekir ki
uygulamada, genellikle, de¤erlemeye
tabi maddi olmayan duran varl›k fa
aliyette bulunan bir teflebbüsün bir bi
l efl eni olarak düflünüld ü¤ ü nden ek
risk faktörü s›f›r olarak al›n›r. Bunun
la ber aber uyg ul amada, yuk ar ›d ak i
faktörlerin dikkate al›nmas› sonucu ek
bir risk oldu¤u düflünülür ise bu ek
risk faktörü genellikle %2-3’ü aflmaz.
Örnek: Halka aç›k olmayan, orta bü
yüklükteki A flirketi kendi marka de
¤erini hesaplamak istemektedir. fiir
ket ilaç da¤›t›m› ile u¤raflmaktad›r.
De¤erlemeci, marka de¤erinin Ulus
l ar ar as› De¤erl eme Stand a r tl ar › ’ n › n
gösterdi¤i 3 de¤erleme yönteminden
gelir yöntemi ile de¤erlenmesine ka
rar vermifltir. Böylelikle flirketin mar
kas› için bir iskonto oran› tespit edile
cektir. ‹zlenen ad›mlar flu flekildedir;
- Öncelikle, bu varl›¤a özgü bir iskon
to oran›n do¤rudan piyasadan elde
edilip edilemedi¤i tespit edilir. Bizim
ö rn e¤ im i zde de¤ e rl em eci böyle bir
oran tespit edememifltir ve varl›¤a öz
gü iskonto oran›n› flirketin yada ben
zer varl›¤a sahip halka aç›k bir flirke
tin özkaynak riski (CAPM) üzerinden
hesaplamaya karar vermifltir.
- ‹kinci olarak, de¤erlemeye tabi var
l›¤a benzer bir varl›¤a sahip halka
aç›k bir iflletme tespit edilir. Örne¤i
mizde, de¤erlemeci, ayn› sektörde fa
aliyet gösteren ve A flirketinin marka
s›na benzer bir markas› bulunan halka
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aç›k B flirketini tespit etmifl ve bu flir
ketin özkaynak riski üzerinden A flir
ketinin markas›n›n iskonto oran›n› he
saplamaya karar vermifltir.
- Üçüncü olarak, risksiz faiz oran›n›
tespit edilir. Örne¤imizde, de¤erleme
ci risksiz faiz oran›n› olarak devlet
tahvili faiz oran› yerine 10 büyük
b a nk an›n y›l›k mevd u ata verdikleri
faiz oranlar›n›n aritmetik ortalamas›n›
alm›flt›r ve bu oran› %16,6 olarak be
lirlenmifltir.
- Dördüncü olarak, bulunulan sektör
için hisse senetlerinin piyasa getirisini
(rm) hes a pl an ac a kt›r. Örn e¤ im i zd e ,
de¤erlemeci IMKB’nin internet say
fas›ndan (http://www.imkb.gov.tr/sir
ket/fiyat_getiri.htm) bu sektörün geti
risini %38 olarak hesaplam›flt›r.
- Beflinci olarak, flirket için beta he
saplanacakt›r. Örne¤imizde de¤erle
meci www.analiz.com internet sayfa
s›ndan B flirketinin betas›n› 0.93 ola
rak tespit etmifltir.
- Alt›nc› olarak, CAPM oran›na ekle
n ecek olan, maddi olm ayan duran
varl›k olarak markan›n spesifik risk
oran›n› tespit edilecektir. Örne¤imiz
de, de¤erlemeci markan›n flirketin bir
b il efleni olarak düflünm e kt edir ve
markan›n flirket için yap›lan yat›r›m
lardan daha fazla veya daha az bir ris
ke sahip olm ad›¤ ›n› varsaym›flt›r.
Böylelikle CAPM oran›na eklenecek
ek bir oran bulunmamaktad›r.
Hakemli Yaz›lar
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- Yedinci olarak, formüldeki rakamlar
yerlefltirilerek iskonto oran› tespit edi
lecektir
Marka için ‹skonto oran›:
=
CAPM + ri
=
rf + ß (rm-rf) + ri
=
0.166 +0.93(0.35-0.166) + 0
=
0.36502
=
% 36,5
5.2 Borcun Maliyeti
Bir sektördeki firmalar tipik olarak
kote edilmifl borç senedi sahibi olma
lar› durumunda bu tür borcun maliye
ti direk olarak belirlenebilir. Bununla
beraber flirketin en güncel borçlanma
oran›n› da (1 y›ldan uzun olmak flart›
ile)borçlanma maliyeti olarak al›nabi
lir (Damodaran, 2002, 671).
Banka kredilerinin veya daha genel
manada borçlanman›n maliyetini he
saplaman›n bir yolu da iskonto oran›
bulanacak olan varl›¤›n beklenen öm
rüne eflit veya benzer vadeli, sabit fa
izli devlet tahvillerinde belirtilen ora
n› almak ve bu orana bir banka marj›
n› (öre¤in hipotetik kote edilmifl bir
flirkete borç veren bir bankan›n tahvil
oran› üzerine ekleyece¤i ticari pirim)
eklemektir (Ernst&Young, 2006,
977).
Örne¤in bir flirketin borç maliyeti afl›
daki gibi hesaplanabilir;
Risksiz faiz oran› (varl›¤›n ömrüne
benzer vadeli devlet tahvili)
% 20
Hakemli Yaz›lar
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Kredi marj›

%6

Borcun maliyeti (vergi öncesi) % 26
Borcun maliyeti (vergi sonras›)
(vergi oran› %20)
% 20.8
Yukar›da da belirtildi¤i gibi UMS 36
Ek A-16’ya göre iskonto oran›n› tah
min ederken, bafllang›ç noktas› ola
rak, ifll e tm enin marjinal borçl a nma
oran› dikkate al›nabilece¤ini belirt
mifltir. Ancak burada oran›n vergi ön
cesi mi yoksa vergi sonras› m› olaca
¤› konusunda bir çeliflki söz konusu
dur. Her ne kadar UMS 36 iskonto
oran›n›n vergi öncesi oran olmas› ge
rekti¤ini hükmetmifl olsa da, uygula
mada borç maliyetlerinin hesaplan
mas›nda, genellikle borcun vergiden
sonraki maliyeti dikkate al›nmaktad›r.
Bununla beraber, flirketler çeflitli tür
borçlar kullanmakta ve bu borçlar sa
bit yada de¤iflken faizli olabilmekte
dir. Bu yüzden de¤erleme esnas›nda
flirket yönetimi gelecekte hangi tür
borçlar›n hangi tutarlarda kullan›laca
¤›n› belirlemeli ve bir plan›n fleklinde
de¤erlemeciye sunmal›d›r.
Kaç›n›lmaz olarak iskonto oran› ola
rak borç maliyetinin uygunlu¤u, is
kontosu hesap edilen maddi olmayan
duran varl›¤›n maruz kald›¤› risklerle
flirketin veya tüm grubun maruz kal
d›¤› riskler aras›ndaki benzerli¤in öl
çüsüne ba¤l›d›r (Ernst&Young, 2006,
977).
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5.3 Sermayesinin A¤›rl›kl› Ortalama
Maliyeti (WACC)
Sermayenin a¤›rl›kl› ortalama maliye
ti yöntemi, sermaye maliyetini hesap
larken iflletmenin birden çok kaynak
tan finanse edildi¤i gerçe¤ini dikkate
al›r ve çeflitli fonlar›n ortalama mali
yetini hesaplar. Bu yüzden iflletmenin
sermaye yap ›s ›n› oluflt uran çeflitli
k a yn a kl ar›n oranl ar ›n›n bil i nm es in e
ihtiyaç duyulur. WACC oran›n yöne
timi afla¤›daki gibidir.
WACC = [ Wb * Kb (1-V) ] + [ Ws * Ks]
Wb = Borcun sermaye yap›s›ndaki oran›
Kb = Borcun maliyeti
V = Vergi oran›
Ws = Özkayna¤›n sermaye yap›s›ndaki oran ›
Ks = Özkaynak maliyeti

Teorik olarak, maddi olmayan duran
bir varl ›¤›n isk o nto oran› varl ›¤›n
kendisine ya da benzerine sahip bir
flirketin WACC oran› üzerinden iki
yöntem ile hesaplan›r.
- Birincisi flirketin WACC oran›na söz
konusu maddi olmayan duran varl›¤a
ait ek risk faktörü eklenir. Bu yön
tem daha s›k uygulanmas›n›n yan› s›
ra UFRS hükümlerine daha uygundur.
- ‹kincisi, maddi olmayan duran varl›k
için iskonoto oran› flirketin WACC
oran›ndan afla¤›daki formülden ç›kar
t›l›r (Smith ve Parr, 2000, 558-560);
WACC = (finanssal varl›klar ›n›n bek
l enen get irisi) + (maddi duran varl›kla
r›n›n bekl enen get ir isi) + (maddi olma
yan duran varl›klar ›n›n beklen get ir isi)
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Ancak bu yöntem uygulama aç›s›ndan
zor ve sübjektiftir. Bu yüzden maka
lemizin konusu d›fl›nda tutulmufltur.
Örnek: A orta büyüklükte süt ürünle
ri üreten bir flirkettir. B ise A flirketini
sat›n alm›fl ve A flirketinin Marka de
¤erini flerefiyeden ayr› bir kalem ola
rak aktiflefltirmifl ayn› sektörde faali
yet gösteren halka aç›k bir flirkettir.
Bu flirket, A flirketinin marka de¤eri
için muhasebe sonras› ölçme yöntemi
olarak yeniden de¤erleme yöntemini
seçmifltir. fiirket bu y›l A flirketinin
marka de¤erinde de¤er düflüklü¤ü ih
tim ali oldu¤unu tespit etm i fltir ve
m a rk an›n geri kaz an ›l ab ilir tut ar ›n ›
hesaplamak istemektedir. Böylelikle
B flirketi A flirketinin markas›n›n kul
lan›m de¤erini hesaplayacakt›r. Mar
kan›n kullan›m de¤erini hesaplamak
için B flirketi A flirketinin markas› sa
yesinde elde edilen nakitlerin bugün
kü de¤erini hesaplamak için bir is
konto oran› belirleyecektir. fiirket yet
kilileri Marka için iskonto oran›n› A
flirketinin WACC oran› üzerinden he
saplamaya karar vermifltir.
A flirketinin verileri afla¤›daki gibidir.
K›sa vadeli yabac› kaynaklar 1 000 000 YTL
Uzun vadeli yabanc› kaynaklar 2 000 000 YTL
Özkaynak

3 000 000 YTL

Toplam

6 000 000 YTL

Borcun maliyeti: De¤erlemeci, flirke
tin uzun vadeli borçlar›n› inceledi¤in
de ortalama borçlanma maliyeti y›ll›k
Hakemli Yaz›lar
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%20 olarak tespit etmifltir. Borcun
v e rgi sonr as› mal iy eti de 0.20*(10.20) = 0.16’d›r. Borcun WACC ora
n›ndaki a¤›rl›kl› maliyeti;
(2 000 000 / 5 000 0000)*0.16 =
0.064’dür.
Görüldü¤ü gibi, borcun sermaye yap›
s›ndaki oran› hesaplan›rken k›sa va
deli borçlar dikkate al›nmam›flt›r. Bu
nun sebebi WACC formülünde teorik
olarak borcun yada özkayna¤›n a¤›r
l›kl› ortalama maliyeti hesaplan›rken
k›sa vadeli borçlar›n dikkate al›nma
mas›d›r
Özkaynak maliyeti: CAPM yöntemi
ile flirketin özkaynak maliyeti %35
h es a pl a nm › flt›r. Özk a yn a¤›n WACC
oran›ndaki a¤›rl›kl› maliyeti;
(3 000 000 / 5 000 0000)*0.35 = 0.21
fiirket yetkilileri ve de¤erlemecilerin
görüflleri do¤rultusunda markan›n flir
ket için yap›lan yat›r›mlardan daha
fazla veya daha az bir riske sahip ol
m ad ›¤ ›n› öng ör ü lm ü fltür. Böyl elikle
WACC oran›na eklenecek ek bir oran
bulunmamaktad›r.
Sonuç olarak Marka için iskonto ora
n› afla¤›daki gibidir;
WACC + ri
= 0.064 + 0.21 + 0
= 0.274
= %27,4
Hakemli Yaz›lar
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5.4 Toplama Modeli
Maddi olmayan duran varl›klar için
iskonto oran›n›n hesaplanm as › nda
k u ll an ›lan bir yöntem de Topl ama
(Build-up) modelidir. Toplama mode
li de¤erlemeye tabi varl›k ile ilgili
tüm riskleri dikkate alan bir yöntem
dir. Bu yöntemde ilgili tüm riskler
tahmin edilir ve toplan›r. Bu yöntemin
en önemli iki özelli¤i afla¤›daki gibi
dir (Hall, 2006, 18);
• ilgili tüm riskleri içerir
• Beta katsay›s› hesaplanmaz
Ö rn e¤in bir maddi olm ayan dur a n
varl›k için riskler ve oranlar› afla¤›da
ki gibi hesaplanm›flt›r;
Riskler
Beklenen Getiri Oranlar›
Risksiz Getiri Oran›
% 16
Enflasyon Riski
%8
Piyasa Riski
%5
Yat›r›m›n Büyüklük Riski
%3
fiirket Riski
%3
Toplam
% 35

Bu model varl›k ile ilgili tüm riskleri
hesaba katmas› aç›s›ndan faydal› ola
bilir ancak risklerin tek tek ölçümü
oldukça sübjektif bir süreçtir. Bunun
beraber Build-up yöntemi yat›r›mc›lar
için gere¤inde fazla ihtiyatl›d›r (Gor
don, 1996, 95).
Bu yöntemin CAPM yönteminden en
önemli fark› Beta katsay›s›n› hesaba
katmamas› ve riskler aras›na yat›r›m›n
büyüklü¤ü ile ilgili risk primini ekle
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mesidir (Meinhart, 2004, 406). E¤er
de¤erlemeye tabi varl›k için gerekli
olan yat›r›m miktar› normalin üzerin
de de¤il ise ve varl›¤a sahip flirketin
Beta katsay›s› 1 ise CAPM ve Buildup model benzer sonuçlar vermekte
dir (Meinhart, 2004, 406).
6. HALKA AÇIK OLMAYAN B‹R
fi‹RKETTE MADD‹ OLMAYAN
DURAN VARLIK ‹Ç‹N ‹SKONTO
ORANININ HESAPLAMASINA
‹L‹fiK‹N B‹R ÖNER‹
UFRS’de de belirtildi¤i gibi halka
aç›k olmayan bir flirketin maddi ol
mayan duran varl›¤›n›n iskonto oran›
n› hesaplamak isteyen bir de¤erleme
ci, benzer varl›¤a sahip halka aç›k bir
flirketin WACC’sini baz alabilir.
Ancak bize göre; halka aç›k olmayan
bir flirket, maddi olmayan duran var
l›klar› için iskonto oran›n›, ço¤unu
kendi verileri ile hesaplad›¤› WACC
oran›na de¤erlemeye tabi varl›¤a ait
ek risk faktörünü ekleyerek hesaplar
sa gerçe¤e daha yak›n bir oran sa¤la
yabilir.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi de¤erle
meci WACC oran›n› için özkaynak
m al iy et ini ve borçl a nma mal iy et in i
tespit etmesi gerekir ve bu oranlar›n
a¤r›l›kl› ortalamas› ile iskonto oran›na
ulafl›l›r.
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Bize göre halka aç›k olmayan bir flir
ket, borçlanma maliyeti olarak, kendi
uzun vadeli borçlar›n›n y›ll›k faizleri
nin ortalamas› alabilir.
Ancak bu flirketler özkaynak maliyet
oran› olarak, benzer varl›¤a sahip hal
ka aç›k bir iflletmenin CAPM oranla
r ›n› alm as› daha yer i nde olac a kt › r .
Bununla beraber, e¤er baz al›nacak
halka aç›k flirket, sektörün ortalama
s›ndan ve varl›¤a sahip flirketten
önemli ölçüde büyük ise, formül için
de sektörün beta katsay›s›n› almak da
ha uygun olacakt›r.
Borç maliyetinin a¤›rl›kl› ortalamas›
n›, söz konusu flirketin uzun vadeli
borçlar›n›n, uzun vadeli borçlar› ve
özkaynak tutar›n›n toplam›na bölün
mesi ile hesaplan›r. Özkayna¤›n mali
yetinin a¤›rl›kl› ortalamas›n› da söz
konusu flirketin özkaynak tutar›n›n,
uzun vadeli borçlar› ve özkaynak tu
tar›n›n toplam›na bölünmesi ile he
saplan›r.
Örne¤in Z flirketi halka aç›k olamayan
bir flirkettir. Bu flirket üretti¤i ürünün
tasar›m› ile ilgili bir patente sahiptir.
De¤erlemeci bu patentin de¤erini he
saplamak istemektedir. De¤erlemeci
gelir yaklafl›m›n›n patentin de¤erini
ölçmede en uygun yöntem oldu¤una
karar vermifltir. Böylelikle patent için
bir iskonto oran› gerekmektedir. fiir
ket bilançosunun pasif k›sm› afl›daki
gibidir;
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K›sa vadeli yabac› kaynaklar

600 000 YTL

Uzun vadeli yabanc› kaynaklar

700 000 YTL

Özkaynak

1 000 000 YTL

Toplam

2 300 000 YTL

De¤erlemeci, flirketin uzun vadeli borçlar›n› inceledi¤inde ortalama borçlanma
maliyeti y›ll›k %18 olarak tespit etmifltir. Borcun vergi sonras› maliyeti de
0.18*(1-0.20) = 0.144’dür.
De¤erlemeci, flirket özkaynak maliyeti belirlemek için sahip oldu¤u patente
benzer bir varl›¤a sahip halka aç›k flirket olarak söz konusu flirketten çok bü
yük olmayan, Y flirketini tespit etmifltir. Y flirketinin CAPM oran› %11 olarak
tespit edilmifltir.
Z flirketinin WACC’si afla¤›daki gibi hesaplanacakt›r:
= [700 000/(700 000+1 000 000) * 0.144] + [1 00 000/(700 000+1 000 000) *
0.11]
= 0.059 + 0.065
= 0.124
= % 12.4
Son olarak de¤erlemeci, ürünün tasar›m› ile ilgili teknolojik rekabetin flirketin
bulundu¤u sektörde yo¤un olmas› nedeniyle flirketin WACC oran›na, patent
için, ek bir risk faktörü olarak 2 puan eklenmesine karar vermifltir.
Sonuç olarak flirketin sahip oldu¤u patent için iskonto oran› %16 (%14+%2)
olarak tespit edilmifltir.
7. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLA ‹LG‹L‹ NAK‹T AKIMLARIN
YADA GEL‹RLER‹N DÖV‹Z C‹NS‹NDEN HESAPLANMASI DURUMUNDA
‹SKONTO ORANININ HESAPLANMASINA ‹L‹fiK‹N ÖNER‹
Bilindi¤i gibi baz› firmalar yurtiçi piyasadan çok yurt d›fl› piyasaya yönelik ça
l›flmakta ve cirolar›n›n büyük bir k›sm› döviz olarak sa¤lanmaktad›r. Bu tür fir
malar›n maddi olmayan duran varl›klar› ile ilgili gelirleri yada nakit ak›mlar›n
hesaplan›rken döviz cinsinden hesaplanma durumu ortaya ç›kabilmektedir.
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E¤er de¤erleme, flirketin kendisi veya flirkete sahip ana bir flirket için yap›l›yor
ise yukar›daki önerimiz geçerli olmakla beraber iki oran›n hesaplanmas› afla¤›
daki gibi olacakt›r;
- Risksiz faiz oran› (Rf): De¤erlemeci risksiz faiz oran› olarak ya devletin dö
viz cinsinden borçlanma oran›n› alabilir yada 10 büyük bankan›n döviz için y›
l›k mevduata verdikleri faiz oranlar›n›n aritmetik ortalamas›n› alabilir.
- Piyasan›n beklenen getirisi (Rm): De¤erlemeci piyasan›n beklenen getirisi
olarak IMKB flirketlerinin döviz cinsinden getirilerini alabilir.
E¤er de¤erleme yurtd›fl›ndan bir yat›r›mc› taraf›ndan yap›l›yor ise ve maddi ol
mayan duran varl›¤›n gelirleri veya nakit ak›mlar› yat›r›mc›n›n bulundu¤u ül
kenin para cinsinden hesaplanm›fl ise iskonto oran› yat›r›mc›n›n bulundu¤u ül
kedeki veriler ile hesaplan›p, bulunan iskonto oran›na ülke r i ski ekl en erek he
sapl an ab ilir. fiöyle ki;
Örne¤in, Alman bir yat›r›mc›, Türkiye’de faaliyette bulunan bir flirketi sat›n al
mak istiyor ve flirket de¤erini hesaplarken flirkete ait marka de¤erini de bulmak
istiyor. Marka de¤eri hesaplan›rken indirgenmifl nakit ak›m yönteminin kulla
n›lmas›na karar veriliyor. Nakit ak›mlar flirketin ço¤unlukla Avrupa’ya sat›fl
yapmas›ndan dolay› Euro olarak belirleniyor.
Yat›r›mc› flirketin markas› için iskonto oran›n› flirketin WACC oran› üzerinden
hesaplamak istiyor. fiirketin bilançosuna bak›ld›¤›nda borç maliyetinin a¤›rl›k
l› ortalamas› %40, sermayenin a¤›rl›kl› ortalamas› %60 olarak hesaplan›yor.
fiirketin Euro olarak borçlanma maliyeti %6, vergi oran› da %20 oldu¤undan
WACC oran›nda borcun maliyeti afla¤›daki gibi bulunuyor;
(40/100)*0,06*(1-0,20) = 0,0192
Yat›r›mc›, flirket için sermayenin maliyetini flu flekilde hesapl›yor;
o Risksiz faiz oran› (Rf) olarak kendi ülkesindeki oran› al›yor; %3
o Piyasan›n beklenen getirisi (Rm) olarak kendi ülkesindeki beklenen getiri
oran›n› al›yor; %8
o Beta olarak söz konusu flirketin betas›n› al›yor; 0,9
Böylelikle flirketin WACC oran›nda sermaye maliyeti afla¤›daki gibi hesaplan›yor;
60/100* CAPM
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=
=
=

(60/100) [0,03 + 0,95(0,08-0,03)]
60/100* 0,0775
0,0465
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Yat›r›mc›n›n, bu oranlara bir de ülke
riski eklemesi gerekir. Ancak ülke
riski oran›n›n, flirketin iç piyasan›n
toplam cirodaki pay›na, d›fl piyasan›n
toplam cirodaki pay› bölünerek bulu
nan bir oran ile çap›lmas› gerekir (Da
modaran, 2002, 170). Örne¤in, söz
konusu flirketin cirosunun %80’ni d›fl
piyasadan, %20’si ise iç piyasadan
sa¤lan›yor olsun. Bu durumda ülke
r i sk inin 0,2/0,8=0,25 ile çarp › lm as ›
g er ekir. Örn e¤ im i zde ülke risk in i n
Euro olarak %6 bulundu¤unu düflüne
lim. Yat›r›mc› WACC oran›na 0,06*
0,25=0,015 ekleyecektir.
Sonuç olarak yat›r›mc› flirketin mar
kas› için iskonto oran› olarak;
0,0192 + 0,0465 + 0,015
= 0,0807

%8,07 alacakt›r.

8.SONUÇ
Maddi olmayan duran varl›klar›n de
¤erlemesinde iskonto oran›n›n do¤ru
ve gerçe¤e uygun tespiti son derece
önemlidir. E¤er iskonto oran› gere
¤ i nden daha yüksek hes a pl an›r ise
varl›¤›n de¤eri geçek de¤erinden çok
düflük, tersi durumda ise varl›¤›n de
¤eri geçek de¤erinden çok yüksek he
saplan›r. Ancak görüldü¤ü gibi bu ko
nuda UFRS iki aç›dan yetersizdir. Bi
rincisi; UFRS’de iskonto oran›n›n he
s a pl a nm as› kon us u nda yet eri kad a r

hüküm bulunmamakla birlikte, gerek
Ek gerekse Gerekçe k›s›mlar›nda ye
teri kadar yol gösterici hükümler içer
m em e kt edir. ‹kinc isi; isk o nto oran ›
hakk›ndaki hükümler genel hükümler
olup maddi olmayan duran varl›klara
özgü iskonto hüküml eri bulunma
maktad›r.
G ün üm ü zde flirket al›ml ar ›n›n bu denli
artm›fl olmas › ndan dol ay›, gerek tüm
varl › klar için ger e kse flirket de¤ e rl em e
si için isk o nto oran› hakk › nda daha de
tayl› hükümler bir an önce yür ü rlü¤e
girmel idir. Böylelikle varl › klar ve flir
ketler ger e¤ i nden daha düflük yad a
y ü ksek de¤ e rlenm emifl olacakt›r.3 Bu
n u nla ber aber hük ü mler daha detayl› ve
aç›k olur ise flirket yönetic il er inin var
l › kl ar›n de¤ e rl em es i nde herh a ngi bir
olumsuz müdahale iht im ali azalt›lm›fl
olacakt›r.
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Öz

B

u çal›flman›n amac›, iflletme yönetiminde iç denetim sürecinden etkin bir
flekilde faydalanmak için gerekli flartlar› ortaya koymakt›r. Son y›llarda
iç denetim kapsam›nda ve iç denetçinin rolünde köklü de¤ifliklikler olmufltur. Günümüzde iç denetim, güvence sa¤lama ve dan›flmanl›k hizmetleri
sunarak iflletme yönetiminin önemli bir parças› haline gelmifltir. ‹ç denetçiler karar verme ve sorunlara çözüm bulma ifllevlerinde- organizasyonun bir parças› olarak görev almaktad›rlar. Bu yönüyle iç denetim sürecinin etkin bir flekilde yürütülmesi son derece önemlidir. Bu ba¤lamda, bu çal›flmada, iç denetimin kapsam› ve zaman içinde de¤iflen rolü tarihsel süreç içerisinde incelenmifltir. Ard›ndan, iç denetimde etkinlik flartlar› ve iç denetçilerin baflar› koflullar›
teorik bir çerçevede incelenmifltir.
Anahtar Kelimeler: ‹ç denetim, iç denetçi, denetim komitesi.
Abstract
The aim of this study is to put out the circumstances that are required to take
advantage of the process of internal auditing efficiently for the business management. In recent years, there have been remarkable changes in the range of internal auditing and the role of internal auditor. Nowadays the internal auditing
has been an essential part of the business management because it offers assu* Çukurova Üniversitesi ‹‹BF ‹flletme Bölümü
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rance and gives consultancy service.
Internal auditors are assigned on deciding and solving the problems as an
important part of the organization.
Therefore, running the process of internal auditing efficiently is very important. In this study, the scope of internal auditing and its changing role
have been analyzed historically. Besides, efficiency conditions and the requirements for the internal auditor to
be successful have been evaluated
theoretically.
Key Words: Internal audit, internal
auditor, audit committee.
1. G‹R‹fi
‹ç denetim süreci, iflletme yönetimine
çok önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. Bu
katk› iflletmeler kurumsal bir yap›ya
büründüklerinde daha da önemli bir
düzeye ulaflmaktad›r. Faaliyet alanlar›
genifllemifl, birbirinden ba¤›ms›z birimlerden oluflan iflletmelerde, faaliyetlerin ve birim uygulamalar›n›n
kontrolünde iç denetim iflletme yönetimine yard›mc› olmaktad›r. Etkin bir
iç denetim sayesinde; geriye dönük
olarak, iflletmelerdeki kontrol mekanizmalar›n›n sa¤l›kl› bir flekilde yürütülmesi sa¤lanmak suretiyle faaliyetlerle ilgili güvence sa¤lanmaktad›r.
Bunun yan›nda gelece¤e yönelik, iflletmenin karfl› karfl›ya bulundu¤u
riskler önceden tespit edilebilmekte
ve bu tespitler ›fl›¤›nda gerekli tedbirOcak
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ler al›nmak suretiyle iflletme yönetimine dan›flmanl›k hizmeti verilmektedir. Bu yönüyle iç denetim faaliyetlerinden iflletme yönetimi, güvence sa¤lama ve dan›flmanl›k alma fleklinde
faydalanmaktad›r.
‹flletmelerin iç denetim sürecinden üst
düzeyde faydalanabilmesi, iç denetim
sürecinin etkin bir flekilde yürütülmesine ba¤l›d›r. Etkin bir flekilde çal›flmayan iç denetim birimleri, iflletme
yönetimi için çok önemli olan bilgileri iflletme yönetimine sa¤layamayacak, daha da kötüsü yan›lt›c› bilgiler
sunacakt›r. Yetersiz ve yan›lt›c› bilgiler do¤rultusunda iflletme yönetimleri,
sa¤l›ks›z kararlar alabilecekler ve
böylelikle iflletmelerin devam› aç›s›ndan oldukça zararl› sonuçlar ortaya ç›kabilecektir. Bu yönüyle iç denetim
birimlerinin etkinli¤i iflletmeler aç›s›ndan çok önemlidir.
Bu çal›flmada, iç denetim sürecinde
etkinli¤in sa¤lanabilmesi için gerekli
koflullar›n neler oldu¤u araflt›r›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Bu çerçevede çal›flmada
öncelikle iç denetimin kapsam› ve bu
kapsamda zaman içinde meydana gelen de¤iflmeler incelenmifl, ard›ndan
da iç denetimin etkinli¤i için gerekli
flartlar, iç denetçiler de dikkate al›narak teorik bir çerçevede incelenmifltir.
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2. ‹Ç DENET‹M‹N KAPSAMI VE
ZAMAN ‹Ç‹NDE DE⁄‹fiEN ROLÜ
Çok basit bir flekilde gözlem, sayma
ve kay›tlar›n çifte kontrolü fleklinde
yap›lan denetim sürecinin arkas›nda
iç denetim, uzun y›llar boyunca pek
fazla üzerinde durulmadan ve herhangi bir de¤iflime u¤ramadan k›smi bir
flekilde yürütülmüfltür (McNamee ve
McNamee, 1995:34).
Endüstriyel ça¤ süresince iflletme organizasyonlar›nda ve sistemlerinde,
karmafl›klaflma ve h›zl› bir de¤iflim
gözlenmifltir. Özellikle ‹kinci Dünya
Savafl› sonras›nda iflletme organizasyonlar› ve sistemlerindeki de¤iflmeye
paralel olarak iç denetim uygulamalar›nda köklü bir de¤iflim bafllam›flt›r
(Dittenhofer, 2001:443).
Modern profesyonel iç denetim uygulamalar›; iki temel dönüm noktas›
olan Victor Z. Brink’in “Modern ‹ç
Denetim” kitab›n›n bas›lmas› ve “‹ç
Denetçiler Enstitüsü” olarak an›lan
“The American Institute of Internal
Auditors – IIA” n›n kurulmas› ile
1941 y›l›nda do¤mufltur ve bu dönemden sonra iç denetim sistematik bir flekil alarak organizasyonlar için daha
önemli bir boyut kazanarak alt›n bir
geliflme dönemine girmifltir (Chun,
1997:247; Guoming, 1997:243).
Brink (1991:7)’e göre iç denetim uygulamas›, organizasyonun iç kontrol
sisteminin incelenmesi ve de¤erlenHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mesi ifllevini yerine getirerek modern
bir yaklafl›m halini alm›flt›r. ‹ç Denetçiler Enstitüsü (IIA), kurulmas›ndan
itibaren iç denetçilerinin faaliyetlerinin kapsam›n›n belirlenmesi, standartlar›n›n tespit edilmesi ve iç denetçilerin e¤itimlerine iliflkin sertifika
programlar› ile profesyonel anlamda
iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine hizmet etmektedir (Chun, 1997:247).
1947 y›l›nda, IIA taraf›ndan yay›mlanan iç denetimin sorumluluklar›n›n
düzenlenmesi bafll›kl› raporda iç denetim, “bir organizasyona hizmet etmek amac› ile, organizasyon içerisindeki faaliyetleri incelemek ve de¤erlemek için organizasyon bünyesinde
oluflturulmufl ba¤›ms›z bir de¤erleme
fonksiyonudur” fleklinde tan›mlanm›flt›r (Atkisson ve di¤erleri, 1986:3;
Dan ve di¤erleri: 1990:993; Bou-Road, 2000:182; Moeller, 2005:3).
1950’lerden önce organizasyonlardaki iç denetim faaliyetleri; finansal denetimlere odaklanm›fl ve finansal ifllemlerin do¤rulu¤unun de¤erlenmesi
rolünü üstlenmiflti (Chun, 1997:248).
‹ç denetimin uzun y›llar bu tan›m çerçevesinde de¤erlendirilmesine karfl›n,
zaman içinde iflletme faaliyetleri ve
yap›lar›nda meydana gelen de¤iflmeler ile birlikte bu tan›m›n iç denetim
mesle¤ince yürütülen faaliyetleri tam
olarak kapsamad›¤› görüflünde birleflilmifltir (Bou-Road, 2000:182; Rittenberg ve Covaleski,1997).
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‹fl dünyas›nda meydana gelen de¤iflmelere paralel olarak iflletme organizasyonlar›nda, maliyet yap›lar›nda ve
kontrol mekanizmalar›nda bir tak›m
düzenlemeler yap›lmas› gerekmektedir. Bu alanlarda yap›lan düzenlemelere, yönetimin iç denetim ve iç kontrollere bak›fl›ndaki farkl›l›klara bakmak, iç denetimin de¤iflen rolünün anlafl›lmas›nda faydal› olacakt›r (Özeren, 2000:33,34):
• Organizasyonla ilgili de¤ifliklikler:
Daha fazla yetkilendirme ve sorumluluk üstlenme, bürokratik kademelerin
azalt›lmas›, kat›l›mc› ve ekip çal›flmas›na dayanan bir yönetim anlay›fl›n›n
gelifltirilmesi.
• Maliyet yap›s›yla ilgili de¤ifliklikler:
Küçülme ve genel giderlerin k›s›lmas›, süreçlerin kolaylaflt›r›lmas›, de¤er
yaratmayan faaliyetlerin ortadan kald›r›lmas›, sistemlerin ve süreçlerin
yeniden yap›land›r›l›p kolaylaflt›r›lmas›, gereksiz ifllerin azalt›lmas›, yeni
teknolojilerden yararlan›lmas›, en iyi
uygulama örneklerinin adapte edilmesi.
• Kontrollerle ilgili de¤ifliklikler: Geleneksel kontrol süreçlerinin yeniden
dizayn edilmesi, kontrol sorumlulu¤unun merkezden daha büyük yetkilerle faaliyet düzeylerine kaymas›, çal›flma birimlerinden kendi düzenlemelerini yapmalar›n›n istenmesi.
Bu de¤iflim neticesinde kontrol; birOcak
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kaç kifli yerine profesyonel bir ekip
taraf›ndan, s›n›rl› say› yerine belirli
dönemlerde tekrarlanan bir süreç halini alm›fl ve kontrol ifllevi, iflletme içerisinde oluflturulmufl “iç kontrol sistemleri” vas›tas› ile yerine getirilir olmufltur.
Geleneksel iç kontrol teorileri öncelikli olarak finansal kontrolleri temel
alarak geniflletilmiflti. Sponsor Organizasyonlar Komitesi (COSO)’nin
uzun bir çal›flma sonras›nda 1992 y›l›nda yay›mlad›¤› “‹ç Kontrol–Bütünlefltirilmifl Yap›” (Internal Control–Integrated Framework) isimli rapor iç
kontrole bak›fl› de¤ifltirmifltir (Simmons, 1997:68). COSO raporu sadece
görevlerin yerine getirilmesi gibi s›k›
kontrollere de¤il, çal›flanlar›n profesyonelli¤i ve yeterlili¤i gibi yumuflak
kontrollere de odaklanm›flt›r (Simmons, 1997:68).
Raporda iç kontrol “ilgili kanunlara
ve düzenlemelere uygun olma, güvenilir finansal raporlama, faaliyetlerin
etkinli¤i ve yeterlili¤i olarak grupland›r›lan hedeflere ulaflma hususunda
uygun güveni sa¤lamak amac›yla
oluflturulmufl, iflletmenin yönetim kurulu, yönetimi ve di¤er personeli taraf›ndan gerçeklefltirilen bir süreçtir”
fleklinde tan›mlanm›flt›r (Uzay, 1999:9).
Büyük iflletmelerde yeterli bir iç kontrol sisteminin karmafl›kl›¤› ve iyi bir
iç kontrol sisteminin yararlar›n›n yöHakemli Yaz›lar
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neticiler taraf›ndan gittikçe daha çok
anlafl›lmas›, iç kontrolün uzant›s› bir
kontrol arac› olarak iç denetimin geliflmesine yol açm›flt›r (Kepekçi,
1982:33).
Yukar›daki geliflmelere paralel olarak
mesle¤in gelece¤ine bak›fl›n› da kavrayacak flekilde IIA, Haziran 1999’da
yeni bir iç denetim tan›mlamas› yapm›flt›r. Bu tan›ma göre iç denetim:
“‹flletmelerin operasyonlar›n› gelifltirerek katma de¤er yaratmak amac›yla
oluflturulan ba¤›ms›z ve objektif bir
dan›flmanl›k ve denetim aktivitesidir.
‹ç denetim ayn› zamanda iflletmelerin
amaçlar›na ulaflmas› için mevcut risk
yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim ifllevlerini de¤erlendirerek, etkinliklerin artmas› için sistematik bir
yaklafl›m getirmeyi amaçlar” (Krogstad ve di¤erleri, 1999:28; IIA, 2000;
Bou-Road, 2000:183; PWC, 2002:29;
Nagy ve Cenker, 2002:130; Uzay,
2003:209; Kamilo¤lu, 2003:7).
Yeni tan›ma göre iç denetim fonksiyonu, bir güvence sistemi olarak, kay›tlar›n do¤rulu¤undan ziyade, organizasyonun e¤ilimlerini dikkate alan
ve organizasyondaki ifllemlerin etkin-
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li¤i ve verimlili¤i üzerine katma de¤er
yaratan bir faaliyet olarak görülmektedir (Krogstad ve di¤erleri, 1999:28).
Böylece iç denetim, iflletme içerisinde
daha fazla önem kazanm›fl ve bunun
yan›nda daha fazla sorumluluk alan
bir birim haline gelmifltir (Kwon ve
Banks, 2004:606). ‹flletme çal›flanlar›,
iç denetim biriminin önderli¤ini daha
iyi anlam›fl ve gerek organizasyon gerekse üst düzey yöneticiler, bu birimden daha yüksek düzeyde fayda sa¤lar
hale gelmifllerdir.
Özellikle teknolojinin geliflimi ile birlikte oluflan yeni yap›, iç denetim
fonksiyonunu, iç denetçinin profilini
ve iç denetimin çehresini de¤ifltiren
bir nitelik arz etmektedir (Uzun,
2001:5). Art›k, iç denetimden, geriden gelip bir fleyler olduktan sonra
tespitte bulunmas› de¤il, öne geçip
öngörüleriyle risklerin yan› s›ra f›rsatlar› da ortaya koymas› beklenmektedir. Uzun (2001:5)’a göre iç denetim
ve iç denetçi, kurumlar için bir köprü
fonksiyonu görmeli, organizasyon
içinde yön ve yol gösterici olmal›d›r.
‹ç denetimin zaman içinde geçirdi¤i
evrim ve de¤iflen yap›s› afla¤›da Tablo
1’de gösterilmektedir.
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Tablo.1: ‹ç Denetimin Zaman ‹çinde De¤iflen Yap›s›
Süreç
1950’li y›llar
1960’li y›llar
1970’li y›llar
1980’li y›llar
1990’li y›llar
2000’li y›llar

‹ç Denetimden Beklenen Faydalar
‹flletme varl›klar›n›n korunmas›
‹flletme verilerinin güvenilirli¤inin denetlenmesi
Uygunluk denetiminin yap›lmas›
‹flletme etkinli¤inin denetlenmesi
‹flletme amaçlar›na ulafl›lmas›
‹flletmeye art› de¤er katma

Yukar›daki tabloda gözlenen geliflim de göstermektedir ki iç denetim mesle¤inin faaliyet alan› zaman içerisinde genifllemifltir. 2000’li y›llar ile birlikte iç denetimde, art› de¤er katmak suretiyle iflletmeye somut kazan›mlar›n sunuldu¤u
bir döneme girilmifltir(Uzay, 1999:2).
21.yüzy›lda iflletme yönetiminde iç denetimin proaktif bir rol üstlenmesi gerekti¤i ortaya ç›kmaktad›r (Uzay, 1999:4). Önceleri sadece geçmifl uygulamalar›n
kontrolünden ibaret olmas› yönüyle reaktif bir süreç olan iç denetim faaliyeti,
dan›flmanl›k ve de¤er katma gibi ifllevler ile birlikte ayn› zamanda proaktif bir
süreç haline gelmifltir.
Mevcut Durum
- Müflteri flikayetleri
- Fireler
- Yeniden Çal›flma

Reaktif

Proaktif
-Müflteri tatminini gelifltirme
-‹htiyaçlar›n belirlenmesi
- Mal ve hizmetlerde olas›
ihtiyaçlar›n belirlenmesi
- Müflterilerin, mal/hizmet, insan
kaynaklar› vb. faktörlerine
odaklanma
Arzu Edilen Durum

fiekil 1.Reaktif’den Proaktife Geçifl
Kaynak: BEECROFT, G. Dennis, (1996), Internal Quality Audits-obstacle or Opportinitues,s.33.

Bir organizasyondaki iç denetim uygulamalar›nda reaktif süreçten proaktif sürece geçifl, Beecroft (1996:33) taraf›ndan müflteri odakl› bir örnekle yukar›daki flekilde resmedilmifltir:
‹ç denetimin tarih içindeki dönüflümünü anlamak, bugünün modern iç denetçileri için son derece önemlidir (Moeller, 2005:5). Zamanla organizasyonlardaki
farkl›laflman›n ve karmafl›kl›¤›n artmas› ile yeni yönetsel problemler ortaya
ç›km›fl ve üst yönetim üzerinde yeni bask›lar belirmifltir. Bu bask›lar›n üstesin-
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den gelebilmek için yöneticiler, iç denetçilerden daha fazla yard›m alma i htiyac› duymufllard›r (Moeller, 2005:6).
Bu yönüyle iç denetim fonksiyonunun
karakteri ve bu fonksiyondan beklentiler günümüzde oldukça farkl›laflm›flt›r.
Bugün geçerli olan tan›m› ile iç denetim, kurumun faaliyetlerine de¤er katmak ve gelifltirmek amac›yla tasarlanm›fl, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir biçimde
güvence sa¤lama ve dan›flmanl›k faaliyeti olarak ifade edilmektedir. Risk
yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkilili¤i, sistematik ve disiplinli
bir yaklafl›mla de¤erlendirip gelifltirerek kurumun hedeflerine ulaflmas›na
yard›mc› olman›n öngörüldü¤ü yeni
tan›m› ile iç denetim, birey ve hata
odakl› klasik yaklafl›m›n terk edildi¤i
süreç odakl› yeni yaklafl›m› ile proaktif bir ifllev üstlenmifltir (Uzun, 2006).
Bu yeni ifllevin anahtar ifadesi “De¤er
Yaratmak” t›r (Uzun, 2006).
3. ‹Ç DENET‹MDE ETK‹NL‹K
fiARTLARI VE ‹Ç DENETÇ‹N‹N
BAfiARI KOfiULLARI
‹ç denetim yönetsel bir kontroldür; di¤er kontrollerin etkinli¤ini ölçer ve
de¤erlendirir (Uzay, 1999:1). ‹ç denetim, yönetim hedeflerinin gerçekleflme yolunda oldu¤u konusunda yeterli
güvence sa¤lamada yararlan›lan bir
yönetim arac›d›r. Bu nedenle iç denetim yap›s›n›n yeterlili¤inden ve etkinli¤inden yönetim sorumludur.
Hakemli Yaz›lar
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‹flletme yönetimi, yönetim sürecinde
tafl›d›¤› önem nedeniyle, iç denetim
biriminin performans›n› art›racak
yönde düzenlemeler yapmal›d›r. Geleneksel olarak iç denetimin performans›, IIA’n›n belirledi¤i standartlar
temel al›narak de¤erlenmektedir (Dittenhofer, 2001:443). Bu standartlar
befl grup halinde s›n›fland›r›lm›flt›r.
Bunlar:
1. Ba¤›ms›zl›k
2. Mesleki Yeterlilik
3. Çal›flman›n Kapsam›
4. Denetim Çal›flmas›n›n Faaliyetleri
5. ‹ç Denetim Departman›n›n Yönetimi
Chun (1997:249), iç denetim fonksiyonunun kendisinden beklenenleri etkin bir flekilde yerine getirebilmesi
için ba¤›ms›zl›k, organizasyon yap›s›
ve tarafs›zl›k koflullar›n›n sa¤lanmas›
gere¤ine iflaret etmifltir. ‹flletmedeki
organizasyon yap›s› ve iç denetçi konuflland›r›lmas›, iç denetçinin ba¤›ms›z olarak tarafs›z inceleme ve de¤erlendirmeler yapmas›na imkan verecek
biçimde oluflturulmal›d›r.
‹ç denetim biriminin kendini üst yönetim kademelerine ifade edebilmesi,
kabul ettirebilmesi ve böylelikle üst
yönetimi arkas›na almas›, etkinlik ve
verimlili¤in bafllang›c› aç›s›ndan temel oluflturmaktad›r (Sertkaya, 2005:16).
Etkin ve verimli bir iç denetim fonksiyonundan söz edebilmek için;
Ocak
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• Öncelikle yönetimin iç denetimi çok
iyi sahiplenmesi ve iç denetime destek olmas›,
• ‹kinci olarak iç denetim rolünün çok
iyi anlat›lmas› ve alg›lanmas›,
• Üçüncü olarak da kuruma katma de¤er
yaratacak bir süreç olarak planlanmas›
birer ön flart olarak gerekmektedir
(Öksüz, 2005:6).
‹ç denetim fonksiyonunun etkinli¤i
için iç denetçiler ve denetim hizmetinin müflterileri (iflletmeler), iç denetimin art› de¤er katan bir faaliyet oldu¤u noktas›nda ayn› anlay›fla sahip olmal›lar ve fonksiyonu sahiplenmelidirler (Flesher ve Zanzig, 2000:331).
Rittenberg ve Covaleski (1997) taraf›ndan olay çal›flmas› yöntemi kullan›larak gerçeklefltirilen bir araflt›rma,
iç denetimin iflletme yönetimi taraf›ndan stratejik önemi olan bir fonksiyon
olarak görüldü¤ü ve güçlü bir yönetim deste¤inin al›nd›¤› durumlarda, iç
kontrollere iliflkin daha gerçekçi de¤erlemeler yap›labildi¤ini, kendilerine görev tahsisi yap›lan kifli ve birimlerin sorumluluklar›n› yerine getirilmelerine önemli bir katk› sa¤land›¤›n›
göstermifltir. Yönetim deste¤inin olmad›¤› ve iç denetimin stratejik öneminin göz ard› edildi¤i durumlarda
ise, iç denetimden beklenen faydalar›n sa¤lanamad›¤› gözlenmifltir.
Çok say›da araflt›rmac›ya göre yönetiOcak
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ciler, iç denetim faaliyetlerinin muhasebe ve finans gibi geleneksel alanlarla ilgili iç kontrollerin de¤erlenmesi
ile s›n›rl› oldu¤unu düflünmektedirler
(Flesher ve Zanzig, 2000:332). Bu yönüyle iç denetimin de¤erinin yöneticiler taraf›ndan tam olarak anlafl›lamad›¤› görüflü ortaya ç›kmaktad›r. Mathews ve di¤erleri (1995:62), Avustralya’da çok üst düzey yöneticiler(CEO) üzerine yapt›klar› anket çal›flmas›nda, %41,8’lik bir ço¤unlu¤un
iç denetimi, iç kontrol sisteminin basit
bir flekilde ba¤›ms›zca de¤erlenmesi
olarak gördü¤ünü tespit etmifllerdir.
Bu durum, iç denetim biriminin sundu¤u büyük çaptaki hizmetin, yöneticiler taraf›ndan tam olarak anlafl›lmad›¤›n›n bir göstergesidir. Hunton ve
Wright (1995:35) denetçilerin, bulgu
ve tavsiyelerinin yöneticiler taraf›ndan yeterince dikkate al›nmad›¤› hususunda hoflnutsuzluklar›n› rapor etmifllerdir.
Flesher ve Zanzig (2000:335)’e göre
iç denetçiler ve yönetim muhasebecileri iç denetimde de¤iflim için iki ortak noktada birleflmifllerdir. Bunlar:
• Etkinlik için, iç denetçiler, ba¤›ms›z
de¤erleme niteli¤ini koruyarak yönetim dan›flmanl›¤› rollerinden ödün
vermemelidirler.
• ‹ç denetim personeli muhasebe ve finans›n yan›nda farkl› iflletme alanlar›nda yetenek ve donan›ma sahip olmal›d›rlar.
Hakemli Yaz›lar
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Etkin olabilmek için iç denetçiler, ba¤›ms›z de¤erlendirmeler yapma yeteneklerine müdahale edilmesine izin
vermeyerek yönetim dan›flmanl›¤›
rollerini sürdürmelidirler (Flesher ve
Zanzig, 2000:335). ‹ç denetçinin ba¤›ms›zl›¤› flirket idaresinde temel bir
unsurdur. Ba¤›ms›zl›k olmaks›z›n bir
iç denetçi, yönetim tak›m›n›n basit bir
eleman› durumuna gelir ve objektif
de¤erleme yapma yetene¤ini kaybeder (Sawyer, 1995:47).
Bir iflletmedeki iç kontrol sistemi o iflletmede yürütülmekte olan iç denetim
faaliyetlerine do¤rudan etki yapmaktad›r. (Güredin, 2000:165)’e göre iç
denetçiler; tepe yönetim taraf›ndan
saptanm›fl yönerge ve kurallara uygun
davran›ld›¤›n›n, yönetim kararlar›na
esas olan çeflitli raporlar›n do¤ru, zamanl› ve eksiksiz olarak haz›rlanarak
yönetime sunuldu¤unun belirlenmesi
amac› ile iç kontrol sistemini incelemektedirler. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
iflletmelerde iyi iflleyen bir iç kontrol
sisteminin varl›¤›, iç denetim faaliyetinin etkinli¤ine de katk› sa¤lamaktad›r.
Temel unsurlar› fleffafl›k, dürüstlük
ve hesap verilebilirlik olan kurumsal
yönetim ilkeleriyle yönetilen iflletmelerde, bu unsurlar›n sa¤lanabilmesi
için denetim komiteleri oluflturulmaktad›r.
Denetim komitesi, kurumsal yönetim
Hakemli Yaz›lar
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ilkelerine göre flirket performans› ile
ilgili her türlü iç ve d›fl denetimin yeterli ve fleffaf yap›lmas›n› sa¤layan, iç
denetçi-d›fl denetçi-yönetim kurulu
aras›nda köprü görevini üstlenen, en
az iki üyeden oluflan idari komisyondur (Sevim ve Eliuz, 2007:61).
‹ç denetim biriminin etkinli¤ini belirleyen di¤er bir unsur da, iç denetçiler
ile denetim komitesi aras›ndaki iliflki
ve görüflme s›kl›¤›d›r. Bu ba¤lamda
Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü,
iç denetim baflkan›n›n y›lda en az 4
defa denetim komitesi ile bir araya
gelmesi gerekti¤ini vurgulam›flt›r
(Bishop ve di¤erleri, 2000:51). Ancak
yap›lan araflt›rmalar iki birim aras›ndaki görüflme s›kl›¤›n›n öngörülenin
alt›nda oldu¤unu ortaya koymaktad›r
(Uyar, 2005:26).
Yukar›daki ifadeden de anlafl›laca¤›
üzere iflletmelerde, iç denetim biriminden etkin bir biçimde faydalanmak için denetim komiteleri oluflturulmal› ve iç denetim birimi ile bu komitenin iletiflim halinde olmas› gerekmektedir. Bu gere¤in yerine getirilmesi için denetim komitesi ve bu komite ile iç denetim birimi aras›ndaki
iliflkiler üzerinde önemle durulmal›d›r.
Denetim komitesi, yönetim kurulu ile
iç denetim birimi aras›nda ciddi bir
köprü görevi görmektedir (Öksüz,
2005:14). Dünya’da ve ülkemizde kuOcak
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rumsal yönetim ilkeleri ile ilgili var
olan düzenlemeler ve bundan sonraki
muhtemel geliflmeler dikkate al›nd›¤›nda kurumlar›n yönetim kurullar›nda, denetim komitelerinde ve iç denetim birimlerinde büyük sorumluluklar
bulunmaktad›r. Yönetim kurullar› denetimle ilgili sorumluluklar›n› denetim komiteleri arac›l›¤› ile yapmaktad›rlar ve denetim komiteleri de iç denetim biriminin gerçeklefltirdi¤i faaliyetlerin etkin ve verimli bir flekilde
yönetildi¤inin gözetimini üstlenmektedir (Uzun, 2005:17).
Denetim komitesi iç denetim üzerinde
aktif bir gözetim rolü üstlenmifltir. ‹ç
denetim ve denetim komitesi aras›ndaki iliflki, organizasyonun kurumsal
bir flekilde yönetilmesinde temel esaslardan olan “hesap verilebilir hale gelme” sorumlulu¤unu güçlendirecektir
(Y›lanc›, 2003:30).
Denetim komitesi ile iç denetim birimi aras›nda s›k› bir iliflki ve iletiflimin
var olmas› çok önemlidir ve iki birimden birinin etkinli¤i, di¤erinin etkinlik derecesine de tesir etmektedir (Goodvin ve Yeo, 2001:113).
‹ç denetim süreci, iflletme içinde kurmayl›k görevini üstlenmifl iç denetçiler taraf›ndan yürütülmektedir (Güredin, 2000:15). ‹ç denetçiler, organizasyon bünyesindeki iç denetim hizmetini gerçeklefltirmek üzere iflletme
taraf›ndan istihdam edilmifl kiflilerdir
Ocak
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(Arens ve Loebbecke, 1991:7). ‹ç denetçilerden; farkl› faaliyet ve departmanlar›n tan›mlanan yönetsel politikalara uyumunu de¤erlendirmeleri ve
bunu yaparken de ba¤›ms›z bir flekilde hiçbir merciinin etkisinde kalmamalar› beklenmektedir (Thomas ve
di¤erleri, 1991:1024).
‹ç denetçiler; yönetime ilave de¤er
katmak suretiyle, iflletmelere ve organizasyon içindeki di¤er birimlere büyük bir katk› sa¤lamaktad›rlar (Schleifer
ve Greenawalt, 1996:5). Yönetimin
katma de¤er beklentisi olabilmesi için
iç denetçiler; rol ve sorumluluklar›n›,
katma de¤er yaratma ifllevlerini yönetime anlatmal›, onlar› bu konuda bilgilendirmeli ve fark›ndal›k yaratmal›d›rlar (Uzun, 2006).
3.1. ‹ç Denetçinin Organizasyon
‹çindeki Yeri
‹ç denetçilerin organizasyon içindeki
konumlar›n›n belirlenmesinde, örgütsel statü ve tarafs›zl›ktan oluflan iki
ba¤›ms›zl›k ölçüsünün sa¤lanmas› gerekmektedir (Dunn, 1991:242). Örgütsel statü, iç denetçinin örgüt içerisinde ba¤›ms›zl›¤›n› tehlikeye düflürmeyecek bir konuma sahip olmas› gereklili¤ini, di¤er bir ifade ile do¤rudan
üst yönetime veya yönetim kuruluna
ba¤l› olmas› gereklili¤ini vurgulamaktad›r. Tarafs›zl›k ise; iflletmede
sürekli çal›flan personelin belirli bir
aflamadan sonra ba¤›ms›zl›¤›n› ve taHakemli Yaz›lar
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rafs›zl›¤›n› koruyamamas›n› ifade etmektedir (Sa¤lar, 2003:115).

üzere genifl bir yelpazede faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Bu ba¤lamda diyebiliriz ki, iç denetçi
organizasyonda en üst birime, varsa
denetim komitesi, yoksa yönetim kurulu veya genel müdüre ba¤l› olarak
faaliyette bulunmal› ve tarafs›zl›¤›na
gölge düflürmemek için uzun süre ayn› iflletmede iç denetçi olarak çal›flmamal›d›r.

‹fl dünyas›ndaki f›rsatlara ve geliflmelere paralel olarak iç denetçilerin görev ve yetkileri afla¤›daki hususlar
çerçevesinde belirlenmelidir (Demirbafl, 2005:173):

3.2. ‹ç Denetçinin Yetki, Görev ve
Sorumluluklar›

• ‹fle de¤er katma (Performans›n geliflmesine katk› sa¤lama),

Yönetim anlay›fl›nda meydana gelen
geliflmeler, yasal düzenlemeler ve rekabet, iç denetçilerin görev ve sorumluluklar›n› sürekli artt›rmaktad›r
(Uyar, 2005:27). ‹ç denetçi, organizasyondaki pozisyonu ve yetkisini
kullanmadaki ba¤›ms›zl›¤› ile, organizasyon içerisinde belirgin bir gözlem
rolü üstlenmifltir.

• Di¤er (E¤itim, dan›flma -bilginin organizasyon bünyesindeki birimlere
paylafl›lmas›-, yeni program ve sistem
oluflturma aflamalar›nda yönetime tavsiyelerde bulunma, d›fl denetime yard›mc› olma vb.).

‹ç denetçiler iflletmenin iç bilgi sitemini incelemekte, yönetimin belirledi¤i direktiflerin yerine getirilip getirilmedi¤i ile ilgili bilgileri toplamakta
ve üretim faaliyetlerine iliflkin sonuçlar›n yönetime raporlanmas›nda etkili
bir düzenlemenin olup olmad›¤›n› tespit etmektedirler (Tuan ve Sa¤lar,
2004:2). ‹ç denetçi, kontrol sistemlerinin etkinli¤inin de¤erlendirilmesi ve
etkinli¤e katk› sa¤lamada önemli bir
rol oynamaktad›r (COSO, 2003:4). ‹ç
denetçiler hem mali hem de mali nitelikte olmayan ifllemleri kapsamak
Hakemli Yaz›lar
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• Müflteri ihtiyaçlar›na yönelme,
• Risk yönetimi üzerine odaklanma,

Kalbers ve Fogarty (1995:68)’nin ifade etti¤i flekliyle iç denetçilerin yürüttü¤ü faaliyet, organizasyon içerisindeki di¤er fonksiyonlar›n yasalar, iflletme politikalar› ve düzenlenmifl bir
dizi kontrol parametreleri dikkate al›narak de¤erlendirilmesidir. Bu de¤erlendirmeye ek olarak iç denetçiler, iflletme yönetimine etkinlik ve verimlilik katma yönünde art› de¤er yaratacak tavsiyelerde de bulunmaktad›rlar.
3.3. ‹ç Denetçinin Baflar› Koflullar›
Etkin bir yönetim kontrol arac› olan iç
denetim faaliyetini yürüten iç denetçiye, yönetim taraf›ndan bir tak›m imkanlar›n sa¤lanmas› ve iç denetçinin
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de bir tak›m nitelikleri haiz olmas› gerekmektedir. Bu imkanlar ve nitelikler flu flekilde s›ralanabilir (Johnson,
1992:47, Kepekçi, 1982:42-46):
• ‹ç denetçilerin görevleri, yetki ve sorumluklar› üst yönetim taraf›ndan yönetmelik, genelge veya benzeri bir yaz›l› dokümanla tan›mlanmal›d›r.
• ‹ç denetçilerin ba¤›ms›zl›¤› sa¤lanmal›d›r.
• ‹ç denetçiler gerekli mesleki yeterlili¤e sahip olmal›d›rlar.
• ‹ç denetçiler denetim çal›flmalar›n›
yürütmede, mesle¤in gerektirdi¤i dikkat ve özeni göstermelidirler.
• ‹ç denetçi at›lgan ve önder olmal›d›r.
• ‹ç denetçi dürüst olmal›d›r.
• ‹ç denetçi tamamen önde olmal›d›r.
• ‹ç denetçi az ve öz olmal›d›r.
Albrecht, Stice ve Stocks (1993:57)
da bir iç denetçinin baflar›l› olabilmesi için afla¤›daki ifllemleri yapabilmesi gerekti¤ini vurgulam›fllard›r:
• Problem çözme yeteneklerine baflvurma,

• Tümevar›m ve tümdengelim muhakemelerini kullanma,
• Karar verme sürecini anlama.
Yukar›da ifade edilen ifllemleri yapabilmesi için de bir iç denetçinin, muhasebe ve finans yan›nda çeflitli alanlarda iflletme yönetimi hünerlerine sahip olmas› gerekmektedir (Flesher ve
Zanzig, 2000:335).
‹ç denetçiler, ba¤›ms›z bir flekilde düflünebilmeli, kritik düflünme yetisine
sahip olarak ve bunu kullanarak do¤ru yarg›lara ulaflabilmelidirler (Greenawalt, 1997:80). De¤erlendirmeler
ve yöneticilere tavsiyelerde bulunabilmek için, bir iç denetçi ayn› zamanda elefltirel bir düflünür olmal›d›r. Kritik düflünme yetenekleri, iç denetçinin
fonksiyonu aç›s›ndan bir temel teflkil
etmektedir (Schleifer ve Greenawalt,
1996:10).
Ennis (1987), kritik düflünme için ihtiyaç duyulan 12 yetene¤i; aç›klama,
temel destek, ç›kar›m ile stratejik ve
taktiksel yetenekler fleklinde dört kategori alt›nda toplayarak afla¤›daki
tablo ile sunmufltur:

• Problem çözmede bilginin rolünü
anlama,
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Tablo 2. Kritik Düflünme Yetenekleri ve Yap›s›
KR‹T‹K DÜfiÜNME YETENEKLER‹
1. Soruna odaklanma
2. Argümanlar›n analizi
3. ‹tirazlara yönelik soru sorma ve
cevap alma
4. Terimlerin tan›mlanmas›
5. Varsay›mlar›n belirlenmesi

‹Ç DENET‹MLE ‹LG‹L‹ SÜREÇLER
Aç›klama

Denetlenenin seçimi, denetim amaç ve
kapsam›n›n belirlenmesi.

Temel Destek
6. Kayna¤›n güvenilirli¤inin tespiti
7. Gözlem, gözlem raporlar›n›n
de¤erlemesi

‹ç k ontrol taraf›ndan toplanan kan›tlar üzerine
çal›flmak
Ç›kar›m

8. Anlama ve sonuçlar› yarg›ya
dönüfltürme
‹ç kontrolün de¤erlendirilmesi, kan›t,
9. ‹kna etmek ve iknalar›
de¤erleme, bulgular›n ve tavsiyelerin
belirlenmesi.
somutlaflt›rmak
10. Yapmak ve yarg›lar›n de¤erini
ortaya koymak
Stratejik ve Taktiksel Yetenekler
11. Eylem üzerine karar verme
Bütün denetim süreçlerinde önemli.
12. Di¤erleri ile etkileflim

Kaynak: ENNIS, R.H. (1987), A Taxonomy of critical thinking dispositions and abilities, s.14.

Yukar›daki tabloda da göründü¤ü üzere iç denetçi, on iki temel noktada hünerlerini sergilemek sureti ile iç denetim sürecini etkin bir biçimde yürütebilmektedir.
Özet olarak denilebilir ki, iç denetçinin baflar›l› olabilmesi; denetim yetkisi, iç
denetim biriminin özerkli¤i, örgütsel destek ve yaz›l› politikalar ile s›k› bir flekilde ba¤lant›l›d›r (Pei ve Davis, 2001:112). Bölümsel özerklik, denetçinin
fonksiyonlar›n› icra edebilmesi aç›s›ndan çok önemli oldu¤u için, iç denetim
birimi yöneticisi ve flirket yönetiminin, IIA taraf›ndan yay›mlanm›fl “‹ç Denetim Mesleki Uygulama Standartlar›” n›n takip edilmesini sa¤lamalar› faydal›
olacakt›r.
4. SONUÇ
‹ç denetim fonksiyonunun yeterli ve etkili bir flekilde yürütülmesi, iflletmedeki
kontrol mekanizmalar›n›n sa¤l›kl› yürümesini sa¤lar ve dolay›s›yla ifllemsel
risklerin, hilelerin ve gelir kay›plar›n›n oluflmas›n› engelleyerek iflletmenin veHakemli Yaz›lar
Refereed Papers
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rimlili¤i ve rekabet gücünün artmas›na katk›da bulunur (Doyrangöl,
2001:57). ‹ç denetim süreci iflletme
yönetimine faaliyetler ve ifllemlerle ilgili mevcut durum hakk›nda bilgiler
sunmaktad›r. Bunun yan›nda faaliyetlerin daha etkin bir flekilde yürütülmesi yönünde düzeltici ve gelifltirici tavsiyelerde bulunmak suretiyle iflletme
yönetimine dan›flmanl›k hizmeti sa¤lamaktad›r.
‹flletmeler aç›s›ndan bu denli önemli
olan iç denetim sürecinin etkin bir flekilde yürütebilmesi için öncelikle iflletme üst yönetiminin iç denetim sürecinden beklenen faydalar› kavramas› ve iç denetim birimlerini sahiplenmesi gerekmektedir. ‹flletme yönetimi
taraf›ndan iç denetim biriminin ve iç
denetçilerin tarafs›z, ba¤›ms›z bir flekilde faaliyetlerini yürütebilecekleri
çal›flma ortam›n›n oluflturulmas› ve iç
denetçilerin pozisyonlar›n›n di¤er birimlere çok iyi anlat›lmas› gereklidir.
‹ç denetim birimi iflletme içinde öyle
bir flekilde konuflland›r›lmal› ki; iç denetçiler, ba¤›ms›zl›klar›na gölge düflürecek iç ve d›fl etkenlerden uzak bir
flekilde, do¤rudan üst yönetime ba¤l›
olarak faaliyetlerini sürdürmelidirler.
Bunun yan›nda iç denetçi kadrolar›,
gerekli mesleki ve ahlaki nitelikleri
haiz, kritik düflünme yeteneklerine sahip, finansal ve finansal olmayan konularda üst düzey bilgilere sahip kiflilerden oluflturulmal›d›r.
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‹ç denetim birimlerinin haz›rlay›p iflletme üst yönetimine sunmufl olduklar› raporlar, üst yönetim taraf›ndan titizlikle incelenmelidir. Üst yönetim
iflletme ile ilgili kararlar al›rken iç denetim biriminin sunmufl oldu¤u bilgilerden en ileri düzeyde faydalanmal›d›r.
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HAKEML‹ DERG‹ VE MUHASEBEC‹L‹K
ALANI HAKEML‹ DERG‹LER‹
REFEREED REVIEW AND REFEREED REVIEW
ON ACCOUNTING
‹lkim MENGÜLEREK*

B

Öz

ilimsel süreli yay›nlar›n en önemli özelliklerinden birisi de hakemli olmas›d›r. Bu çal›flma, hakemli dergi ve özelliklerini belirlemeyi, Türkiye’de yay›mlanan hakemli oldu¤u belirtilen muhasebecilik alan›nda ç›kan süreli yay›nlar› ele al›p hakemli dergi nitelikleri aç›s›ndan de¤erlendirmeyi amaçlamaktad›r.. Çal›flman›n hipotezi ise iç kapa¤›nda hakemli yazan her
derginin hakemli dergi özelliklerine sahip olmad›¤› üstüne kurulmufltur. Çal›flmada belgesel çözümleme ve karfl›laflt›rma yöntemleri kullan›lm›fl, gözlem
tekni¤inden yararlan›lm›flt›r. Kapsam olarak içerikleri ve konusu muhasebecilik olan dergiler ele al›nm›fl; pek çok de¤iflik disipline ba¤l› dergilerde yer alan
muhasebecilikle ilgili yaz›lar içeren, do¤rudan muhasebecilik disiplinini içermeyen dergiler kapsam d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.
Araflt›rma sonucunda var›lan nokta ise, Türkiye’de muhasebecilik alan›nda yay›mlanan dergilerden çok az›n›n hakemli dergi özelli¤i tafl›mas›d›r. Ancak,
ULAKB‹M Sosyal Bilimler Veritaban› gibi izleme koflullar›nda hakemli dergi
ölçütleri bulunan veri tabanlar› taraf›ndan da hakemli dergi özelli¤i tafl›mayan
dergiler izlenebilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Süreli Yay›n, Dergi, Hakemli dergi, Bilimsel dergi, Dergi yay›nc›l›¤›nda sorunlar

* Bilgiye Eriflim Uzman›
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Abstract

One of the most important characteristics of scientific Journal is that they
are Refereed Review. This study aims
to determine periodicals and their
characteristics, and to evaluate refereed reviewed periodicals on accounting in Turkey within qualifications of
a refereed review . Hypothesis of this
study is that the information which
defines a journal as refereed review
in its inside cover, sometimes hasn’t a
real refereed review characteristics.
Documentary analysis and comparative methods are used in this study, and
also observation is used as a data gathering technique. This study includes
periodicals which have only accounting field’s contents and subjects; not
the other periodicals which aren’t related to accounting field directly and
include studies about accounting from
different disciplines.
The results reveal that, only one periodical on accounting contains a refereed review’s characteristics. But some periodicals which don’t contain
those characteristics are currently accessibile as peer reviewed periodicals
from some databeses as ‘ULAKBIM
Social Sciences Databases’ which accepts only peer reviewed periodicals
in its policy.

Keywords: Periodicals, Journal, Refereed Review, Scientific Journal,
Problems of publishing journal
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G‹R‹fi

Süreli yay›nlar, ortaya ç›k›fl›ndan bu
yana, yay›mland›klar› bilim alan›n›n
en yeni ve güncel bilgilerine ulafl›lmas›n› sa¤layan temel kaynak özelli¤ini
tafl›ya gelmifltir. En temel ve önemli
özelli¤i yeni olan, güncel olan bilgiye
iliflkin yaz›lar› içermesidir. Web ortam›nda süreli yay›nlar sunulana kadar,
bas›m öncesi durumlar› izlenecek
(current contents gibi) kadar önemsenmifltir.
Süreli yay›n konusunda yap›lan tan›mlar genellikle birbirine benzemektedir:

Süreli yay›n “Düzenli veya belirtilmifl, genellikle, y›ll›ktan daha s›k aral›klarla, önceden belirlenmeyen bir
zamana kadar ç›kar›lan veya ç›kar›lmas›na niyet edilen; her say›s› normal
olarak makaleler, hikayeler ve baflka
yaz›lar içeren bir süre¤en yay›n” (Kataloglama kurallar›, 1980, 437)
Süreli Yay›n: “Ne zaman kesilece¤i
önceden bilinmeyen, birbirini izleyen
bir say› ya da tarih alan, y›lda en az iki
kez yay›mlanan genellikle ayn› kapak
düzeni alt›nda, bir ya da daha çok konuya iliflkin de¤iflik kiflilerin yaz›lar›n› içeren yay›nlard›r”(Kesero¤lu,
1995, 19-27)
Süreli yay›n: “Ortak bir ad alt›nda y›lda en az iki kez ve belirlenmifl aral›klarda ç›kan; her say›s› numaral› tarihli
olan, her say›s›nda de¤iflik kiflilerin
Hakemli Yaz›lar
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makale, öykü vb. yaz›lar› bulunan ne
zaman kesilece¤i belli olmayan ve
belli bir amaca yönelik olarak haz›rlanan yay›nlard›r. Süreli yay›nlar dergileri, magazinleri ve gazeteleri içermektedir”. (Kayao¤lu, 1997, 219225)

“AAKK2 2002 bas›m›nda serial yerine sürekli yay›nlar anlam›na gelen
continuing resources kullan›lmaya
bafllanm›fl, bu kavram›n aç›klamas› da
birbirini tarih, say› olarak izleyen ya
da bütünlenen nitelikteki (örne¤in
güncellenir, tak-ç›kar sayfalar, web
sitesi gibi) bütün süreli ve süreli olmayan yay›nlard›r.” (Kesero¤lu, 2006, 305)
Bu tan›mlardan anlafl›laca¤› gibi süreli yay›nlar, ortak bir ad alt›nda yay›mlanan, y›lda en az iki defa ç›kan, süreklili¤ini sayi ve tarihlerle belirleyen, ne zaman kesilece¤i önceden bilinmeyen, farkl› kiflilerin yaz›lar›n›
içeren ve yay›mland›klar› ortamlara
ba¤l› ad ve biçim olarak de¤iflen yay›nlard›r.
KISA TAR‹H

Süreli yay›nlar›n tarihi eski M›s›r, Çin
ve Roma imparatorlu¤u dönemlerine
kadar gitmektedir.(Kesero¤lu, 1995,
22) . “Modern bilimsel süreli yay›nlar›n kökenleri gazetelerin geliflmesi ve
bilimsel topluluklar›n kurulmas›nda
yatar”(Kesero¤lu, 1995) Bat›da ilk
gazete örnekleri 16. yy’da bafllam›flt›r.(Kesero¤lu, 1995)
Hakemli Yaz›lar
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Avrupa’da ilk bilimsel nitelikteki süreli yay›nlar 17. yy’›n ikinci yar›s›nda
yay›nlamaya bafllam›flt›r.

Bu dergilerin amac› bilim insanlar›
aras›ndaki iletiflimi sa¤lamak, yap›lan
bilimsel çal›flmalar› duyurmakt›r.

‹lk bilimsel süreli yay›nlar Bilim akademilerinin yay›n organ› olarak ortaya ç›km›flt›r: Bunlar›n birincisi Journal des Scavans 5 Ocak 1665.(Kesero¤lu, 1995, 22) ikincisi, 6 Mart 1665
tarihinde ‹ngiltere’de Royal Society’nin yay›n organ› olan Philosophical Transactions’d›r.
(Kesero¤lu, 1995, 23). Bu bilimsel
dergileri di¤er Avrupa ülkelerinde yay›mlanan dergiler izler. Örne¤in Almanya’da önce Miscellanca Curiosa
ard›ndan Acta Editorum yay›mlan›r.
(Kesero¤lu, 1995, 24).

Osmanl› imparatorlu¤unda ilk süreli
yay›n 1831 y›l›nda yay›mlanan Takvim-i vakayi gazetesinden 18 y›l sonra 1849 y›l›nda ç›kan Vakayi-i T›bbiye’dir. ‹kincisi ise 1862 y›l›nda ç›kan
Mecmua-i fünun’dur. (Kesero¤lu,
1995, 25)
Osmanl› ‹mparatorlu¤u ç›kan dergiler
s›ras›yla Vakayi-i T›bbiye, Mecmuai
Fünun, Mir’at, Ceride-i Askeriye,
Ayine-i Vatan ve Ulum gazetesidir.

Osmanl› ‹mparatorlu¤undaki dergilerin amac›, yeni bilgi üretmekten çok,
Bat›daki geliflmeleri Osmanl› topluOcak
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muna duyurmak, bu konuda bilgi vermek olmufltur.
B‹L‹MSEL DERG‹

Amaç ve kapsam aç›s›ndan burada bilimsel süreli yay›nlar, baflka bir ifadeyle bilimsel derginin tan›m› ve ifllevleri ele al›nacak, ard›ndan da hakemli dergi özelliklerine de¤inilecektir.

Bilimsel dergi: Bir yay›n›n bilimsel
olabilmesi için belirlenen tan›m/koflullardan birisi, “akademik” yaflam›
öne ç›karmaktad›r:

“-Akademik amaç ve misyonu olan
belirli bir akademik s›n›f taraf›ndan
bas›lm›fl olmas›

gerekir”.(www.geminiltd.com.tr/dosyalar/4156_PQSSS.doc) 20.12.2007

‹fllevleri ise, herhangi bir bilimsel katk›n›n kim taraf›ndan ve ne zaman ortaya ç›kt›¤›n› belirlemek, güncel bilgilerden haberdar etmek, bilimsel derginin belirli bir uzmanl›k alan› için arfliv ifllevini yerine getirmek. (Kayao¤lu, 2004, 42-43) biçiminde belirlenmektedir.

Oldenburg, Philosophical Transactions dergisinde yay›nlanan yaz›lar›n
önce bir süzgeçten geçirilece¤ini duyurarak sonra da 1753 y›l›nda bunu
sa¤layacak bir komite kurulmas›na
önayak olarak, dergide yay›nlanan yaz›lar için kalite kontrolü ifllevini örgütlemifl olur. Bugünün hakemli dergi
Ocak
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kavram›n›n kökleri buraya dayan›r.
Hakemli derginin uygulamada yayg›nl›k kazanmas› 2. Dünya Savafl›
sonras›na rastlar. (Kayao¤lu, 2004,
41-42)

Bilimsel dergi yay›mland›¤› alana
iliflkin daha önce ele al›nmayan ya da
de¤iflik yaklafl›mlarla ele alan, belirli
yöntem ve tekniklerle ortaya ç›kar›lmaktad›r. Böyle bir araflt›rma yapan
kifli araflt›rmas›n› dergiye gönderir,
dergi editörü/yay›n kurulu taraf›ndan
de¤erlendirilen yaz› ya yay›mlan›r ya
da yay›mlanmaz.
Ancak 1753 tarihi ile birlikte bu uygulama a¤›rl›kl› olarak yerini; gelen
yaz›lar›n editör taraf›ndan konu uzman› olan kiflilere (hakemlere) gönderilmesi ve onlar›n de¤erlendirmelerine ba¤l› olarak yay›mlan›p yay›mlanmayaca¤›na karar vermesine yani hakemli dergilere b›rak›r.

Dergilerde uzmanlaflma ise 19’uncu
yüzy›lda bafllayacakt›r. (Kayao¤lu,
2004, 42)
HAKEML‹ DERG‹

“‹çeri¤inde bilimsel makalelerin bulundu¤u, gönderilen her makalenin
uzman bir hakem komitesi taraf›ndan
de¤erlendirilerek içeri¤e al›nd›¤› dergilerdir.”(http://nedir.net/hakemli+dergi.html )21.12.2007

Hakemli Yaz›lar
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Hakemli dergi

De¤iflik kaynaklarda yap›lan tan›mlara bak›ld›¤›nda genellikle birbirine
benzer özellikler ç›kmaktad›r karfl›m›za, Bu tan›mlardan kimi örnekler verecek olursak;

Hakemli dergi, “özellikle akademik
yay›n dünyas›nda yayg›nd›r. Hakemlilik durumu yay›nlanmas› için gönderilen yaz›lar›n önce konuyla ilgili uzmanlara gönderilmesi ve onlar›n yorumlar› do¤rultusunda, editör taraf›ndan ya da yay›n kurulunda, yaz›n›n
yay›nlan›p yay›nlanmayaca¤›na dair
karar verilmesi esas›na dayan›r. Genellikle bir yaz› en az iki hakeme gönderilir. Ayr›ca farkl› seviyelerde hakemlilik söz konusu olabilir. Mesela,
yaz›n›n yazar›n›n da hakemlerinin de
birbirinden haberdar oldu¤u, yani
isimlerin aç›k olarak verildi¤i durumlara ek olarak kimsenin birbirinden
haberi olmad›¤› tamamen gizli hakemlik de olabilir. Bazen hakemler
birbirinden haberdarken yazar›n kim
oldu¤unu bilmeyebilirler. Hakemlerin
gizlilik seviyesi derginin amac›na ve
politikas›na göre de¤iflir. Akademik
yay›nlarda ço¤unlukla tam gizlilik
tercih edilmektedir.”(http://tr.wikipedia.org/wiki/Hakemli_dergi)
21.12.2007
Hakemli dergi: “Hakemli dergilere
gönderilen yaz›lar, derginin gelifltirmifl oldu¤u denetim ifllemine göre inHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

celendikten sonra, hakemlere gönderilir hakemlerce uygun görülürse yay›mlan›r. Hakem kurulu olan yay›nlard›r “(Kozak, 1999, 481)

“Editörü ve en az befl de¤iflik üniversitenin ö¤retim üyelerinden oluflmufl
dan›flmanlar kurulu olan, bilimsel özgün araflt›rma makalelerini en az bir
hakemin olumlu görüflünü alarak yay›mlayan, en az y›ll›k periyotlarla yay›mlanan, üniversite kütüphanelerinden eriflilebilir olan dergidir.
Hakem en az doktora derecesinde
akademik ünvana sahip kifli olmal›d›r.
Akademik ünvana sahip kiflilerin yay›nlar›nda ancak üst derecede akademik ünvana sahip kifliler hakem olabil i r ” . ( h t t p : / / w w w . i n s a n b i l i m l eri.com/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=8&displayformat=dictionary) 21.12.2007

Yukar›daki tan›mlara bakarak, hakemli dergiyi, gelen yaz›lar› önceden
belirlenmifl ilke ve kurallar do¤rultusunda süzgeçden geçirerek hakem kurulu üyelerine gönderen ve gelen de¤erlendirmelere ba¤l› olarak yaz›n›n
yay›mland›¤›, dergilerdir, diye tan›mlayabiliriz.
Genellikle hakemli dergi yaz›lar›na
ba¤l› olarak oluflturulan veritabanlar›n›n hakemli dergi ölçütleri de bize hakemli dergiyi anlamam›z› kolaylaflt›racak niteliktedir
Ocak
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ULAKB‹M SOSYAL B‹L‹MLER
VER‹TABANI ÖLÇÜTLER‹

l›k (title)" ve "öz (abstract)" içermelidir.

Dergi, Sosyal Bilimler Veri Taban›
(SBVT) konular› kapsam›nda ve bilimsel içerikte olmal›d›r.

9. Makalelerde kullan›lan kaynaklar,
makale sonunda "kaynakça" listesi
olarak standart bir formatta verilmifl
olmal›d›r.

2. Dergi, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'ndan ISSN numaras› alm›fl olmal›,
ISSN numaras› derginin d›fl kapa¤›nda sa¤ üst köflede ve iç kapa¤›nda yer
almal›d›r.

11. Derginin ad› aç›k bir flekilde yaz›lmal›, yay›n aral›¤› (periyod) ve yay›n
tarihlerine iliflkin bilgiler derginin iç
kapa¤›nda belirtilmelidir.

Dergilerin, "ULAKB‹M Sosyal Bilimler Veri Taban›"na kabul edilebilmesi için ilgili kurul taraf›ndan belirlenen ölçütler

1. Dergi, ilan etti¤i periyotta düzenli
olarak yay›mlanmal›d›r.

3. Dergide ayr›nt›l› ve bilimsel hakem
raporuna dayal› bir de¤erlendirme sistemi olmal› ve yay›n/dan›flma kurulu
bulunmal›d›r.
4. Her makale en az 2 hakem taraf›ndan de¤erlendirilmifl olmal›d›r.

5. Derginin hakemli bir dergi oldu¤u
"....hakemli bir dergidir" fleklinde bir
ibareyle iç kapakta belirtilmelidir.
6. Hakem ve/veya Yay›n Kurulu De¤erlendirme Raporlar›, Sosyal Bilimler Veri Taban› Oluflturma Kurulu taraf›ndan ilgili y›l içerisinde denetlenmesine olanak verebilecek flekilde
sakl› tutulmal›d›r.

7. Dergide yer alan makaleler Türkçe
ve yabanc› dilde (‹ngilizce vd.) "baflOcak

-
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8. Makalelerde konuyu tan›mlayan
Türkçe ve yabanc› dilde uygun "anahtar kelimeler" bulunmal›d›r.

10. Dergide makale yaz›m kurallar›
belirtilmifl olmal› ve makaleler yaz›m
kurallar›na uygun yaz›lm›fl olmal›d›r.

12. Makalelerde, yazar adlar› ve çal›flt›¤› kurulufl bilgileri aç›k ve do¤ru bir
flekilde belirtilmelidir.

13. Derginin yaz›flma ve iletiflim (tel
ve e-posta) adresleri, editor, yay›n kurulu bilgileri güncel olmal› ve dergide
aç›k bir flekilde belirtilmelidir.
14. Dergide yay›n eti¤ine uyulmal›d›r.
(çevrimiçi eriflim http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/sbvt/kriter.uhtml) 28.11.2007
EBSCOHOST VER‹TABANI
ÖLÇÜTLER‹
• Hakemli bir dergi olmal›d›r.

• En az iki y›l düzenli olarak yay›mlan›yor olymal›d›r.
Hakemli Yaz›lar
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• Dergide yay›nlanan makalelerin ‹ngilizce özleri bulunmal›d›r
• Dergiye elektronik ortamdan da eriflilebilir olmal›d›r.
PROQUEST VER‹TABANI
ÖLÇÜTLER‹
• Dergi hakemli olmal›d›r.

• ‹ngilizce makale ad›, özü, anahtar
sözcükleri bulunmal›d›r
• Dergi düzenli aral›klarla ç›kmal›d›r.
• Hakem kurulu bulunmal›d›r.
• Yay›n politikas› olmal›d›r.

• Dergide ayr›nt›l› ve bilimsel hakem
raporuna dayal› bir de¤erlendirme sistemi olmal› ve yay›n/dan›flma kurulu
bulunmal›d›r.
• Dergiye elektronik ortamdan da eriflilebilir olmal›d›r.

• Dergide yeralan konular›n kullan›c›lar aç›s›ndan yararl› olmal›d›r. (EBRU
S‹PAH‹ ‹LE GÖRÜfiME 26.12.2007)

Buraya kadar verilen bilgilerde genel
olarak hakemli dergi ve hakemli dergilerle veri tabanlar›n› oluflturan kurumlar›n ölçütleri belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. fiimdi de Türkiye’de muhasebecilik alan›nda yay›mlanan dergiler ve içkapaklar›nda ‘Hakemli Dergi’
aç›klamas› bulunmas›na karfl›n hakemli dergi özelliklerden neden uzak
olduklar› belirlenmeye çal›fl›lacakt›r.
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

Do¤rudan muhasebecili¤e iliflkin Türkiye’de yay›mlanan hakemli ve hakemsiz dergiler afla¤›da belirlenmifltir.
MUHASEBEC‹L‹K ALANINDA
ÇIKAN DERG‹LER

• Active Bankac›l›k ve Finans Dergisi
• Bankac›lar dergisi

• Dayan›flma dergisi

• Finans, politik ve ekonomik yorumlar
• ‹ç Denetim Dergisi
• ‹ktisat Dergisi

• ‹ktisat iflletme ve finans dergisi
• Lebib yalk›n mevzuat dergisi
• Mali Çözüm

• Mali k›lavuz dergisi
• Mali pusula

• Maliye dergisi

• Muhasebe bilim dünyas› dergisi

• Muhasebe ve denetime bak›fl dergisi
• Muhasebe ve finansman dergisi

• Muhasebe-finans araflt›rma ve uygulama dergisi: analiz
• Vergi dünyas›

• Vergi raporu dergisi
• Vergi sorunlar›

• Vergici ve muhasebeciyle diyalog
dergisi
• Yaklafl›m
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MUHASEBEC‹L‹K ALANINDA
ÇIKAN HAKEML‹ DERG‹LER

• Muhasebe-finans araflt›rma ve uygulama dergisi: analiz

• Finans, politik ve ekonomik yorumlar

• Vergi raporu dergisi

• Dayan›flma dergisi
• ‹ktisat Dergisi

• ‹ktisat iflletme ve finans dergisi
• Lebib yalk›n mevzuat dergisi
• Mali Çözüm
• Mali pusula

• Maliye dergisi

• Muhasebe bilim dünyas› dergisi

• Muhasebe ve denetime bak›fl dergisi
• Muhasebe ve finansman dergisi

Ocak
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• Vergi dünyas›

• Vergi sorunlar›

• Vergici ve muhasebeciyle diyalog
dergisi
• Yaklafl›m

Muhasebecilik alan›nda ç›kan hakemli dergilerin yukar›da belirlenen veritaban› ölçütlerini tafl›y›p tafl›mad›klar›, hangi veritabanlar› taraf›ndan izlendikleri, yay›nlayan kurumlar›,
ISSN bilgileri afla¤›daki tabloda dergi
adlar› alfabetik olarak verilmifltir.
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Yukar›daki tabloda da görüldü¤ü üzere ULAKB‹M Sosyal Bilimler Veritaban› taraf›ndan belirlenen ölçütlere
uymamas›na karfl›n izlenen dergiler
bulunmaktad›r.
Muhasebecilik alan›nda ç›kan dergilerde yaflanan sorunlar› ise flu bafll›klar alt›nda toplayabiliriz:

• Ayn› yaz›n›n birden fazla dergide
yer almas› (bilimsel yan›ltma)
• Makale yazan kiflilerin kurallar› dikkate almamas›
• Hakem’e giden yaz›lar›n hakem taraf›ndan istenen sürede yollanmamas›
• Makale bulmada çekilen güçlük

• Dergilerin içinde hakemli yazmas›na
karfl›n belirli ölçütlerin olmamas›
Bilimsel yan›ltma konusunda afla¤›da
iki örnek sunulmufltur.

Örnekler:

Güner, Erol -- Çal›flma belgesinin yasadaki yeri ve önemi /Erol Güner .—
LEB‹B YALKIN DERG‹S‹ 43
Güner, Erol -- Çal›flma belgesinin yasadaki yeri ve önemi /Erol Güner .—
MAL‹ PUSULA33
SONUÇ

Süreli yay›nlar tüm akademik disiplinlerde en yeni ve güncel bilgiye
ulaflmak aç›s›ndan vazgeçilmez kaynaklard›r.
Ocak
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Hakemli dergiler, bütün dergi türleri
düflünüldü¤ünde daha akademik bir
özellikle karfl›m›za ç›kmaktad›r.Yay›n ilkeleri, kurallar›, koflullar›, yer
alan yaz›lar›n yay›mlanabilmesi için
ölçütleri bir biçimde dergi içinde yer
almaktad›r.

Türkiye’de muhasebecilik alan›nda
ç›kan ve hakemli dergi oldu¤u belirtilen bu dergilerin özellikleri incelendi¤inde ço¤unun istenen ölçütleri karfl›lamad›¤› sonucuna var›lm›flt›r. En
çarp›c› örneklerden birisi de, Ulakbim
Sosyal Bilimler Veritaban› taraf›ndan
belirlenen ölçütlere uymayan derginin
yine bu veritaban›nda izleniyor olmas›d›r. O zaman, bu dergiler Ulakbim
veritaban› taraf›ndan nas›l izlenen
dergiler aras›nda yer almaktad›r? Bunun yan›t›n› Ulakbim’in ölçütleriyle,
dergi özelliklerini yan yana getirdi¤imde ben ne yaz›k ki bulamamaktay›m!
Araflt›rmam sonucunda ö¤rendi¤im
kadar›yla muhasebecilik alan›nda yay›n yapan dergilerin 14’ü yazarlara
makaleleri karfl›l›¤› telif ücreti ödemektedir. Buna karfl›n bir yazar›n ayn› makalesi farkl› dergilerde yer alabilmektedir bu da denetim eksikli¤ini
ve eflgüdüm yoksunlu¤unu ortaya
koymaktad›r. Yazarlar etik kurallara
uymamakta ve bilimsel yan›ltma yapmaktad›rlar. Sonuç olarak Türkiye’de
muhasebecilik alan›nda yay›n yapan
hakemli dergi diye an›lan dergilerin
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers
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istenen ölçütlerde olmad›¤›, kimi dergilerin ise hakemli dergi format›ndan
uzak oldu¤u belirlenmifltir.
KAYNAKÇA
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!
Dr. Ahmet KAVAK*

B

ir Limited fiirketin sermayesi 640.000.- YTL. olup, 1 Ocak 2007 - 31
Aral›k 2007 hesap dönemi faaliyet sonuçlar› ile ilgili veriler afla¤›daki
gibidir.

• Kurumun faaliyet sonucu ticari bilânço kar› 928.800.- YTL' dir.
• Kurum kazanc›na dahil olan gelir unsurlar› flunlard›r;
A- Kurumun kanuni ve ifl merkezi yurt d›fl›nda bulunan ve 08.06.2007 tarihinde %25 hissesine sahip oldu¤u finansal kiralama faaliyetinde bulunan bir
kurumdan elde edilen ifltirak kazanc›n›n brüt tutar› 16.000.- YTL’ dir.
B- Kanuni merkezi K›rflehir’de bulunan bir anonim flirketten sa¤lanan ifltirak
kazanc› 105.600.-YTL’ dir.
C- fiirket çal›flanlar›na y›l içinde verilen borç paralar karfl›l›¤›nda elde edilen
faiz geliri 13.200.- YTL’ dir.
D- fiirket orta¤›na 2005 y›l›nda verilen borç nedeniyle 2007 y›l› sonunda bu
borca karfl›l›k 20.940.- YTL. faiz tahsil etmifltir.
E -Y›l içinde Ziraat Bankas› Taksim fiubesinde yap›lan repo ifllemleri
karfl›l›¤› elde edilen repo gelirlerinin brüt toplam› 4.400.- YTL’ dir.
* Yeminli Mali Müflavir

Hakemsiz Yaz›lar
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F- Kurumun 2005 y›l›nda Nevflehir’ de
faaliyete geçirilen okul iflletmecili¤i
nedeniyle elde edilen geliri
89.600.-YTL’dir.

L- Kurumun Türkiye ‹fl Bankas›
Taksim fiubesindeki vadeli mevduat
hesab› nedeniyle elde etmifl oldu¤u
brüt faiz tutar› 19.200.- YTL. dir.

G- Sermaye art›r›m› nedeniyle kurumca ç›kart›lan hisse senetlerinin
itibari de¤erleri üzerinde sat›fl›ndan
sa¤lanan emisyon primi 117.600.YTL’dir.

• Kurumun 12.03.2002 tarihinde alm›fl
oldu¤u yat›r›m teflvik belgesine istinaden 2007 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i yat›r›m harcamalar› nedeniyle, eski hükümlere tabi olarak yararlanaca¤› yat›r›m indirim tutar› 40.000.- YTL dir.
Ayr›ca teflvik belgesine ba¤l› olmaks›z›n yap›m›na 2005 y›l›nda bafllayan
fabrika binas› için 2007 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i yat›r›m harcamalar›n›n
tutar› da 148.000.- YTL. dir.

H- 25.12.2004 tarihinde iktisap
edilen gayrimenkul 12.08.2007 tarihinde sat›lm›fl ve bu sat›fltan elde
edilen 72.000.- YTL kar›n %75’i
olan 54.000.- YTL sermayeye eklenmek üzere fon hesab›na at›lmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r.
I- 28.11.2001 tarihinde ve
06.07.2003 tarihinde borçlanma
yolu ile iktisap edilen ifltirak hisselerinin 08.04.2007 elden ç›kar›lmas›
karfl›l›¤›nda 36.800.- YTL kar sa¤lanm›fl ve sa¤lanan bu kazanc›n
%75’i olan 27.600.- YTL kurumlar
vergisi istisnas›ndan yararlanmak
amac›yla pasifte bir fon hesab›na
al›nmas› kararlaflt›r›lm›flt›r..
J- 2007 y›l›nda Toplu Konut ‹daresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerden elde edilen gelir (brüt) toplam›
6.800.- YTL’ dir.
K- Kurum dönem sonu itibariyle,
turizm iflletme belgesi kapsam›nda
elde etti¤i hâs›lat›n toplam›,
96.000,- YTL’dir. (Kambiyo mevzuat›na göre YTL çevrildi¤i tevsik
edilmifltir.)
Ocak
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• Kurumun 15.02.2008 tarihinde yap›lan genel kurulda personele 80.000.YTL tutar›nda temettü ikramiyesi verilmesi ve bu ödemenin de en geç
25.04.2008 tarihine kadar yap›lmas›
ve kar›n 73.200.- YTL’sinin ola¤anüstü yedek akçe olarak ayr›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
• 2007 vergilendirme dönemine iliflkin bir k›s›m giderlerin faturas› 2008
y›l›n›n flubat ve mart aylar› içinde
kendilerine ulaflm›fl ve 2007 y›l› kanuni defterlerin kapat›lm›fl olmas› nedeniyle bu faturalar›n katma de¤er vergisi dahil toplam tutar› 20.000.- YTL.
2008 y›l› kanuni defterlerine geçmifl
y›l gideri olarak kaydedilmifltir.
• Mevduat faizi ve repo gelirleri ile
Toplu Konut ‹daresince ç›kar›lan
menkul k›ymetlerden sa¤lanan gelirHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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ler nedeniyle 2007 y›l›nda tevkif yolu
ile ödenen gelir vergisinin toplam›
4.560,- YTL.

YTL satmakta oldu¤u bir torna tezgah›n› flirket ortaklar›ndan birinin kardefline 400.000.- YTL. satm›flt›r.

• Yurt d›fl›ndan elde edilen 16.000.YTL ifltirak kazanc› nedeniyle ilgili
ülkede ödenen ve ödendi¤i mevzuata
uygun biçimde belgelendirilen verginin YTL tutar› 5.300.- YTL. d›r

• Kurum dönem içinde vergiden muaf
bir vakfa yapt›¤› 18.000.- YTL ba¤›fl
ile kamu yarar›na çal›flan iki ayr› derne¤e yapt›¤› toplam 1.200.- YTL tutar›ndaki ba¤›fl› gider olarak kay›tlar›na
intikal ettirmifltir.

• Vergi ve para cezalar› ile özel iletiflim vergisinden oluflan kanunen kabul
edilmeyen giderlerin toplam› 19.280.YTL'dir.
• Kurum tam mükellef gerçek kifli orta¤›ndan 2005 y›l› içinde alm›fl oldu¤u 1.200.000.- YTL borç para karfl›l›¤›nda toplam 120.000.- YTL faiz ödemifl ve ödenen bu faizlerin tamam› finansman giderleri olarak kay›tlara intikal ettirilmifltir.
• Kurum üçüncü kiflilere 500.000.-

Hakemsiz Yaz›lar
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• 2007 y›l› içinde tahakkuk ettirilen
21.888.- YTL geçici vergi tutar›n›n
17.888.- YTL’ s› ödenmifltir.
• Kurumun dönem bafl› öz sermayesi
300.000.- YTL’ dir.
Yukar›da detaylar› belirtilen veriler
dikkate al›narak bahsi geçen Anonim
fiirketinin kurumlar vergisi ve stopaj
gelir vergisi beyan› ile kar da¤›t›m›
afla¤›daki gibi olacakt›r.
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A- KURUMLAR VERG‹S‹ BEYANI
a)

Kurumlar Vergisi Matrah›n›n Hesab›
Kurumlar vergisi matrah›n›n hesaplanmas› s›ras›nda; kanunen kabul edilen ve
edilmeyen giderleri bak›m›ndan G.V.K.' nun 40 ve 41’nci, K.V.K.’nun 8, 9,
10, 11, 12 ve 13'ncü M.T.V.K.’nun 14’ncü maddeleri ile indirim ve
istisnalarla ilgili olarak da; G.V.K.' nun geçici 69, 4842 say›l› kanunla
kald›r›lmadan önceki Ek. 1-6’nc› maddeleri ve Geçici 61’nci maddesi hükmü
ile K.V.K.' nun 5 ’inci maddesi ve öz el kanunlarda yer alan istisna
hükümlerinin dikkate al›nmas› gerekmektedir. Buna göre;
Kurumun Ticari Kazanc›
928.800.- YTL
‹laveler
168.480.- YTL
K.K. Edilmeyen Giderler
168.480.- YTL
________________
(KKEG + Ört. Kazanç Da¤›t›m›
+ Ört.Sermaye Faizi +
Ba¤›fllar*)
Kurum Kazanc›
1.097.280.- YTL
‹stisna ve ‹ndirimler
(612.800.-)YTL
‹fltirak Kazançlar›
105.600.- YTL
Okul ‹flletme Geliri
89.600.- YTL
Emisyon Primi
117.600.- YTL
Gayrimenkul Sat›fl Kazanc›
54..000.- YTL
(72.000.- x %75)
‹fltirak Sat›fl Kazanc›
27.600.- YTL
(36.800.- x %75)
Personele Temettü ‹kramiyesi
80.000.- YTL
Yat›r›m ‹ndirimi (T.Belgeli40.000.- YTL
Eski)
Yat›r›m ‹ndirimi (Belgesiz
59.200.- YTL
Yat›r›m)
(148.000.- YTL x %40)
Geç Gelen 2007 Y›l› Gider
20.000.- YTL
Faturas›
Ba¤›fllar **
19.200.- YTL
Kurumlar Vergisi Matrah›
484.480.- YTL

*Yap›lan ba¤›fllar kazanc›n tespitinde gider yaz›lmas› mümkün olmad›¤›ndan, gider
kaydedilen bu ba¤›fllar önce K.K.E.G. olarak ticari kazanca eklenmifltir.
**Beyannamede beyan edilen kurum kazanc›n›n %5’ini geçmedi¤inden bu ba¤›fllar›n
tamam› beyanname üzerinde ayr›ca gösterilerek kazançtan indirilmifltir.
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b) Kurumlar Vergisi Hesab›
Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 32' nci ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 69’
ncu maddesi hükmü dikkate al›nd›¤›nda kurum matrah›n›n %30'u kurumlar
vergisi olarak hesaplan›p beyan edilecektir.
Buna göre;
- Kurumlar Vergisi (484.480.- x %30) =145.344.- YTL
Hesaplanan kurumlar vergisinden ödenecek kurumlar vergisi tutar›n hesaplanmas›:
♦ Hesaplanan Kurumlar Vergisi

145.344.- YTL

♦ 2007 Y›l› ‹çinde Ödenen Geçici Vergi
♦ 2007 Y›l› ‹çinde Tevkif Edilen Gelir Vergisi
♦ 2007 Y›l› ‹çinde Yurtd›fl›nda Ödenen Vergi 5.300.YTL nin ancak (16.000.- x%30)=4.800.- YTL’si mahsup
edilebilecektir.
♦ Ödenecek Kurumlar Vergisi

(17.888.) YTL
(4.560.-) YTL

(4.800.-) YTL
118.096.- YTL

Yukar›da belirlenen kurumlar vergisi tutar› 118.096.- YTL beyannamenin verildi¤i 2008/Nisan ay›n›n son günü akflam›na kadar ödenecektir.
B. STOPAJ GEL‹R VERG‹S‹ BEYANI
a. GVK.’nun Geçici 69 uncu Maddesi Hükmü Uyar›nca Yap›lacak Vergi
Kesintisi;
Stopaj gelir vergisi matrah›n›n hesaplanmas›nda, genel olarak G.V.K.’nun 75,
94 ve Geçici 61'inci madde hükümleri ile K.V.K’.nun 15 ve 30’ncu madde hükümleri ve konuya iliflkin olarak yay›nlanan genel tebli¤ hükümleri dikkate al›nacakt›r.
Yukar›daki örnek dikkate al›narak ve kurumun kar da¤›t›m› karar› almad›¤› veya genel kurul toplanamad›¤› varsay›m›ndan hareketle stopaj gelir vergisi matrah›, G.V.K.’nun Geçici 61 inci maddesi hükmü dikkate al›narak sadece kurumlar vergisinden istisna edilen ve eski hükümlere göre yararlan›lan yat›r›m
indirimi istisna tutar› 40.000.- YTL olacakt›r.
Bu tutar üzerinde yap›lacak gelir vergisi kesintisi Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 nci maddesi kapsam›nda %19.8 oran›nda (40.000.-x % 19.8)
=7.920.-YTL olacakt›r.
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Kurumlar vergisi ile yukar›da belirtilen gelir vergisi kesintisi tutar› toplam› olan (145.344.- + 7.920.-) =
153.264.- YTL dönemin vergi karfl›l›¤› olarak, 31.12.2007 tarihi itibariyle
düzenlenen bilanço ve gelir tablosunda yer verilecektir.

dikten sonra, bulunan tutar›n yar›s›
vergiye tabi gelir olarak dikkate al›nacak ve bu kar pay› için y›ll›k beyanname verilmesi halinde beyan edilen kar
pay›n›n 1/5’i beyanname üzerinden
hesaplanan gelir vergisinden mahsup
edilecek olmas›ndand›r.

Stopaj gelir vergisi matrah› üzerinden
hesaplanan gelir vergisi kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi süresini
takip eden ay›n 23’nci günü akflam›na
kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine
muhtasar beyanname ile beyan edilip,
26’nc› günü akflam›na kadar ödenecektir.

Yukar›da belirtilen istisnalar d›fl›ndaki kazanc›n ortaklara da¤›t›lmamas›
veya tamam›n›n veya bir k›sm›n›n
sermaye art›r›m›nda kullan›lmas› durumunda G.V.K. 94/6-b ile K.V.K. 15
ve 30 ncu maddeleri kapsam›nda hiç
bir flekilde vergi kesintisine tabi tutulmayacakt›r.

Yukar›da aç›klanan ve kurumlar vergisinden istisna edilen yat›r›m indirimi üzerinden G.V.K.’nun Geçici 61
inci madde kapsam›nda yap›lacak
vergi kesintisi s›ras›nda söz konusu
kazançlar›n ortaklara da¤›t›lm›fl olup
olmamas› veya tamam›n›n sermaye
art›r›m›nda kullan›lmas› veya k›smen
da¤›t›lmas› vergi kesintisi yap›lmas›na engel teflkil etmeyecektir.

b. Örtülü Sermayeye ‹liflkin Faizi
Üzerinden Yap›lacak Vergi Kesintisi;

Ayr›ca kurumlar vergisinden istisna
edilen yat›r›m indirimi üzerinden yap›lan söz konusu vergi kesintisi tutarlar› hiç bir flekilde mahsup edilmeyecektir. Bunun nedeni vergi kesintisine
tabi tutulan söz konusu istisna kazançlar›n›n ortaklara da¤›t›m› sonras›nda bunu elde eden gerçek kifli ortakla ald›klar› kar pay›n›n net tutar›na
elde edilen kar pay›n›n 1/9’u eklenOcak

-
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Burada hemen belirtelim ki yukar›daki vergi kesintisi öncesinde yani
31.12.2007 tarihi itibariyle örtülü sermaye nedeniyle ödenen faizlerin da¤›t›lm›fl kar olarak dikkate al›nacak olmas› nedeniyle, kurumun gerçek kifli
orta¤›ndan alm›fl oldu¤u 1.200.000.YTL borç tutar› kurumun dönem bafl›nda ki 300.000.- YTL olan öz sermayesinin 3 kat›n› (300.000.- x 3) =
900.000.- YTL’yi aflm›fl ve aflan k›s›m
(1.200.000.- – 900.000.-)= 300.000.YTL örtülü sermaye say›lacakt›r. Orta¤a y›l sonu itibariyle ödenen ve finansman gideri olarak kay›tlara intikal ettirilen 120.000.- YTL faizin
300.000.- YTL örtülü sermayeye isabet eden (300.000.- x 120.000.-) /
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1.200.000.- = 30.000.- YTL faiz gideri bir yandan kanunen kabul edilmeyen gider olman›n yan› s›ra yukar›da
belirtmifl oldu¤u üzere bu tutar orta¤a
da¤›t›lm›fl kar olarak de¤erlendirilerek üzerinden hesaplanacak %15 oran›ndaki gelir vergisi kesintisine iliflkin
muhtasar beyanname 2008/Ocak ay›n›n 23 nci günü akflam›na kadar verilerek vergi 26 Ocak 2008 günü akflam›na kadar ödenecektir.
Buna göre kurumun örtülü sermaye
nedeniyle gerçek kifli orta¤›na ödemifl oldu¤u faizin 30.000.- YTL’si net
kar pay› olarak dikkate al›n›p %15
vergi kesintisi oran›na göre brütlefltirilerek tespit edilen vergi kesinti matrah› (30.000.- x 100) / 85=35.294.12
YTL üzerinden %15 oran›nda hesaplanan (35.294.12 x %15)=5.294.12
YTL gelir vergisi kesintisi yap›l›p yukar›da belirtilen sürede beyan edilerek
vergi dairesine ödenecektir. Kurumca
ödenen bu tutar vergi kanunen kabul
edilmeyen gider olarak dikkate al›nacakt›r.
c.Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla
Örtülü Olarak Da¤›t›lan Kazanç
Üzerinden Yap›lan Vergi Kesintisi;
Di¤er taraftan kurum, 2007 y›l› içinde
emsal sat›fl bedeli 500.000.- YTL olan
torna tezgah›n› y›l içinde kurum orta¤›n›n kardefline yani iliflkili kifliye
400.000.- YTL ‘ya sat›lm›fl olmas› nedeniyle ilgili kifliye 100.000.-YTL tuHakemsiz Yaz›lar
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tar›nda transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m› yapm›fl olup,
bu tutar bir yandan kanunen kabul
edilmeyen gider olarak dikkate al›nacak ve di¤er yandan da bu tutar orta¤›n kardefline da¤›t›lm›fl kar pay› olarak de¤erlendirilerek üzerinden hesaplanacak %15 oran›ndaki gelir vergisi kesintisine iliflkin muhtasar beyanname 2008/Ocak ay›n›n 23 ünci
günü akflam›na kadar verilerek vergi
26 Ocak 2008 günü akflam›na kadar
ödenecektir.
Buna göre kurumun transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü yoldan iliflkili
kifliye da¤›t›lm›fl kar pay› tutar› olan
100.000.- YTL net kar pay› olarak
dikkate al›n›p %15 vergi kesintisi oran›na göre brütlefltirilerek tespit edilen
vergi kesinti matrah› (100.000.- x
100) / 85=117.647.06 YTL üzerinden
%15 oran›nda hesaplanan (117.647.06 x
%15) =17.647.06 YTL gelir vergisi
kesintisi yap›l›p yukar›da belirtilen
sürede beyan edilerek vergi dairesine
ödenecektir. Kurumca ödenen bu tutar vergi de kanunen kabul edilmeyen
gider olarak dikkate al›nacakt›r.
Yukar›da verilen örne¤imizde, 73.196.YTL ola¤anüstü yedek ayr›m› yan›nda, kurumun tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmek koflulu ile kar›n tamam›n› da¤›tma karar› ald›¤› hususu
dikkate al›narak kar da¤›t›m› ifllemine
geçebiliriz.
Ocak
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Buna göre yedek akçe ayr›m› ve kar
da¤›t›m› ile kar da¤›t›m›na ba¤l› olarak yap›lacak vergi kesintisine iliflkin
matrah›n›n belirlenmesi ve kesilecek
vergi tutar›n›n hesaplanmas› afla¤›daki ayr›mda aç›klanm›flt›r.
C. YEDEK AKÇELER‹N AYRIMI
VE KAR DA⁄ITIMI ‹LE KAR
DA⁄ITIMINA BA⁄LI OLARAK
VERG‹ KES‹NT‹ MATRAHININ
HESAPLANMASI
Örne¤imizdeki A.fi.'nin ödenmifl sermayesi 640.000.- YTL'dir. 2007 y›l›na kadar ay›rm›fl oldu¤u I. Tertip yedek akçe tutar› 99.600.- YTL olup,
15.02.2008 tarihinde toplanan Genel
Kurul’da, 2007 y›l› kar›ndan vergiler
ve yasal yedekler ile 73.200.- YTL
ola¤anüstü yedek akçe ve personele
da¤›t›lacak 80.000.- YTL temettü tutar›n› ayr›ld›ktan sonra kalan k›sm›n
tamam›n›n ortaklara en geç 30.06.2008
tarihine kadar da¤›t›lmas›na karar al›nm›flt›r.
Kurumun ortaklar› hakk›nda bilgi afla¤›daki gibidir;
-Kurumun %15 hissesine sahip orta¤› tam mükellef bir anonim flirkettir.
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-Kurumun %10 hissesine sahip orta¤› tam mükellef bir limited flirkettir.
-Kurumun %5 hissesine sahip orta¤› Türkiye’de ifl yeri olan ve bu ifl
yeri arac›l›¤› ile kar pay› alan dar mükellefiyete tabi bir anonim flirkettir.
-Kurumun %10 hissesine sahip orta¤› dar mükellef bir gerçek kiflidir.
-Kurumun %12 hissesine sahip orta¤› Türkiye’de faaliyet gösteren bir
dernektir.
-Kurumun %17 hissesine sahip orta¤› vergi muafiyeti alm›fl bir vak›ft›r.
-Kurumun %8 hissesine sahip orta¤› Türkiye’de ifl yeri ve daimi temsilcisi olmayan dar mükellefiyete tabi
bir flirkettir.
-Kurumun %23 hissesine sahip orta¤› ise tam mükellef bir gerçek kiflidir.
Buna göre kar da¤›t›m› ve da¤›t›ma
ba¤l› vergi kesinti matrah› afla¤›daki
gibidir.
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♦
♦

♦
♦

Ticari Bilanço Kar›
Ödenecek vergi ve fonlar
Kurumlar vergisi
Stopaj gelir vergisi

928.800.- YTL
(153.264.-) YTL
145.344.- YTL
7.920.- YTL
Vergi Sonras› Kar

I. Tertip Yedek Akçe (*)
(28.400.- +117.600.-)
I. Temettü
(640.000.- x %5)

_______________
775.536.- YTL
(146..000.-) YTL
(32.000.-) YTL

Kalan
♦
♦P
♦O
♦
♦
♦

597.536.- YTL
(81.600.-) YTL
(80.000.-) YTL
(73.200.-) YTL
362.736.- YTL
32.976.- YTL
329.760.- YTL

Sermayeye Ek. G.M. ve ‹fltirak Sat›fl Kar›
Personel Da¤›t›lacak Temettü ‹kramiyesi(**)
Ola¤anüstü Yedek Akçe
Da¤›t›lacak Kar
II. Tertip Yedek Akçe (362.736.- : 11)
II. Temettü

(*) a) I. Tertip yedek akçe, ödenmifl sermayenin %20'sine ulafl›l›ncaya kadar her y›l safi kar›n %5'i oran›nda ayr›l›r. Bu hesaplamada vergi sonras› kar›n dikkate al›nmas› gerekti¤i görüflünde olanlar varsa da bu görüfle, verginin ticari anlamda bir gider mahiyetinde olmamas› nedeniyle, kat›lmamaktay›m. Ancak bankalar bir yandan Bankalar Kanunu ve di¤er bir yandan da Ticaret Kanunu uyar›nca yedek akçe ay›rmaklar› zorunda
olmalar› nedeniyle olsa gerek, Bankalar Birli¤ince yaz›lan bir yaz› ile bankalar›n vergi sonras› kardan yasal yedek ay›rmalar›na olanak sa¤lanm›flt›r. Örne¤imizdeki kurumun ödenmifl sermayenin %20'si (640.000.- x %20)=128.000.- YTL olup bu y›la gelinceye kadar ayr›lan yedek akçe tutar› 99.600.- YTL oldu¤undan 2007 y›l› kar›ndan
(928.800.- x %5) = 46.440.- YTL yedek akçe de¤il, (128.000.- - 99.600.-)= 28.400.YTL I. Tertip yedek akçe ayr›larak yasal zorunluluk limiti tamamlanm›flt›r. Di¤er taraftan 117.600.- YTL. emisyon primi tutar› da belirtilen limite ba¤l› olmaks›z›n tamam› I. Tertip yedek akçeye ilave edilmesi, T.T.K. yönünden bir zorunluluk oluflu nedeniyle bu tutarda I. Tertip yedek akçeye eklenmifltir.
b) Kurum genel kurul karar› ile dönem kar›n›n 80.000.- YTL k›sm› personele temettü
ikramiyesi olarak da¤›t›m›na karar verilmifl olmas›na karfl›n 31.12.2007 tarihi itibariyle karfl›l›k ayr›lmamas› nedeniyle 1. Yedek akçenin hesaplanmas› s›ras›nda bu tutar
dikkate al›nmam›flt›r. Ancak, 31.12.2007 tarihi itibariyle karfl›l›k ayr›lm›fl olsa idi bu
durumda, söz konusu temettü ticari aç›dan gider olmas› nedeniyle 1. Yedek akçenin
ayr›lmas›nda dikkate al›nm›fl olacakt›.
(**) Personele verilecek temettü ikramiyesi en geç kurumlar vergisi beyannamesi ve-
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rilme süresi içinde personele nakden veya hesaben da¤›t›l›p, tevkif edilen gelir vergisinin ertesi ay›n 23’nci günü akflam›na kadar muhtasar beyanname ile beyan edilip,
26’nc› günü akflam›na kadar ödenmesi gerekir. Aksi takdirde bu tutar üzerinde kurumlar vergisi tarh edilecek ve yap›lan tarhiyata vergi ziya› cezas› da uygulanacakt›r.

Kurumca ortaklara da¤›t›lacak toplam brüt kar ise (I. Temettü + II. Temettü)
(32.000.- + 329.760.-)= 361.760.- YTL olacakt›r.
Bu aflamadan sonra kar da¤›t›m›na ba¤l› olarak Gelir Vergisi Kanununun 94/6b ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15/2 ve 30/3’ üncü maddeleri kapsam›nda
ve bu maddelere dayan›larak yay›nlanan 22.07.2006 tarih ve 2006/10731 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› çerçevesinde yap›lacak %15 oran›ndaki gelir/kurumlar vergisi kesintisine iliflkin matrah›n›n hesaplanmas› afla¤›daki flekilde olacakt›r.
Bu hesaplamaya geçmeden önce da¤›t›lan toplam kar›n içinde yer alan ve
G.V.K’ nun Geçici 61 inci maddesi kapsam›nda kesintiye tabi tutulan yat›r›m
indirimi istisna tutar›n› düfltüksen sonra kalan tutardan ise stopaj matrah› belirlemek gerekmektedir.
Toplam da¤›t›lacak kar tutar› 361.760.- YTL olmas›na ra¤men kar da¤›t›m›na
ba¤l› olarak Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi ile Kurumlar Vergisi
Kanununun 15/2 ve 30/3 üncü maddeleri kapsam›nda yap›lacak vergi kesintisine iliflkin matrah› afla¤›daki flekilde tespit edilecektir.
♦ Toplam Da¤›t›lacak Kar (1 )
♦ G.V.K. nun Geçici 61 nci Md. Göre Tevkifata Tabi Tutulan
Yat›r›m ‹ndiriminin Net Tutar› (2 )
(40.000.- – 7.920.- )(*)
♦ Vergilemeye Konu Da¤›t›lacak Kar (3 )=(1-2)
♦ Tam Mükellef Kurumlar ile ‹flyeri Türkiye’de Bulunan Dar
Mükellef Kurumlara Da¤›t›lan Kar Pay› (**) (4 )
♦ Di¤er Ortaklara Da¤›t›lan Kar (5 )=(3-4) Kesinti Matrah›
-GVK.94/6-b’nin Matrah› : 329.680.- x %33=108.794.40
-KVK.15/2’nin Matrah› :329.680.- x %29= 95.607.20
-KVK.30/3’ün Matrah› :329.680.- x %8 = 26.374.40
♦ % 15 Kesilen Gelir /Kurumlar Vergisi (6 )= (5 x %15 )
♦ Ortaklara Net Da¤›t›lan Kar Pay›(***) (7 )= (1- 6)
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361.760.- YTL
32.080.- YTL
329.680.- YTL
(98.904.-) YTL
230.776.- YTL

34.616.40 YTL
327.143.60 YTL
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* Yat›r›m indirimi üzerinden tevkif edilen
vergi tutar› dikkate al›nm›flt›r.
** Kar›n %30’u tam mükellef kurumlar
ile Türkiye’deki ifl yeri vas›tas›yla kar pay› alan dar mükellef kuruma da¤›t›laca¤›ndan, bu tutar kar paylar› üzerinden yani (329.680.- x %30) =98.904.- YTL kardan kurumlar vergisi kesintisi yap›lmaz.
*** Ortaklar baz›nda kar da¤›t›m ekli tablosu detayl› olarak gösterilmifltir.

Kar da¤›t›m s›ras›nda ortaklardan dar
mükellefiyete tabi olanlar›n var olmas› durumunda, dar mükellef kurumun
mukim oldu¤u ülke ile aram›zda yap›lm›fl vergi anlaflmas› bulundu¤u ve
bu anlaflmada % 15 oran›n›n alt›nda
bir oran belirlenmifl oldu¤u takdirde
yabanc› orta¤›n pay›na isabet eden kesinti matrah›na anlaflmada yaz›l› vergi
oran› uygulanacakt›r. Örne¤imizdeki
dar mükelleflerin mukimi olduklar›
ülkeler ile Türkiye aras›nda vergi anlaflmas› bulunmad›¤› varsay›lm›flt›r.
D. KAR PAYI ALAN TAM
MÜKELLEF‹YETE TAB‹ GERÇEK
K‹fi‹LER‹N YILLIK BEYANNAME
VERMELER‹ HAL‹NDE KAR
PAYININ BEYANI
Öncelikli olarak tam mükellefiyete tabi bir gerçek kiflinin elde etmifl oldu¤u
ve üzerinden gelir vergisi kesintisi yap›lm›fl menkul sermaye iratlar› için
y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ver-
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mek veya vermek zorunda oldu¤u y›ll›k gelir vergisi beyannamesine bu kazançlar› dahil edip etmemesi bak›m›nda G.V.K.’nun 86/1-c maddesi hükmünün dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Sözü edilen madde hükmü uyar›nca,
tam mükellefiyete tabi bir gerçek kiflinin bir vergilendirme döneminde elde
etmifl oldu¤u vergiye tabi kazanç ve
iratlar›n›n toplam› G.V.K.’nun 103’ncü
maddesinde yaz›l› tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar› aflmamas›
koflulu ile Türkiye’de gelir vergisi kesintisine tabi tutulmufl menkul sermaye iratlar› için y›ll›k gelir vergisi beyannamesi vermezler veya baflka gelirleri nedeniyle y›ll›k gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar
ise, bu gelirlerini beyannameye dahil
etmezler.
Bu yasa hükmü dikkate al›narak kar
pay›n› alan tam mükellef gerçek kifliler ald›klar› kar pay›n›n;
a.Üzerinden gelir vergisi kesintisi yap›lm›fl yat›r›m indirimi istisnas›na isabet eden kar pay› k›sm›n›n net tutar›n›n 1/9’nun bu tutara eklendikten sonra, bulunan tutar›n yar›s›n› vergiye tabi gelir olarak dikkate alacak ve y›ll›k
beyanname ile beyan etmesi koflulu
ile hesaplanan gelir vergisinden, beyannameye dahil etti¤i kar pay› tutar›n›n 1/5’ini, kesinti yolu ile ödenmifl
gelir vergisi gibi mahsup edecektir.
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fiöyle ki; Her hangi bir kurumun sermayesinin %25 ine sahip tam mükellefiyete tabi gerçek kifli orta¤›n yat›r›m indirimi istisnas›na iliflkin 2007
y›l›nda elde edilen kar pay›n›n net tutar›n›n 144.000.- YTL oldu¤unu varsayal›m. Bu tutar›n 1/9’u
olan
(144.000.-x 1/9) = 16.000.- YTL al›nan 144.000.- YTL kar pay›na eklenir
ve bulunan 160.000.- YTL kar pay›n›n yar›s› olan 80.000.- YTL vergiden
istisna edildi¤inden di¤er yar›s› olan
80.000.- YTL vergilemede dikkate
al›n›r. Bu tutar›n gelir vergisi beyannamesi ile beyan› halinde, beyan üzerinden hesaplanan gelir vergisinden,
beyan edilen 80.000.- YTL kar pay›
tutar›n›n 1/5’i olan 16.000.- YTL
mahsup edilir.
b.Yat›r›m indirimi istisnas› d›fl›ndaki
kardan al›nan kar pay›n›n brüt tutar›n›n yar›s› vergi d›fl› b›rak›lacak ve di¤er yar›s› (yat›r›m indirimi istisnas›
kapsam›ndaki vergilendirilecek tutar
da dahil) G.V.K nun 103 üncü maddesinde yaz›l› tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar› aflmas› halinde
y›ll›k beyanname ile beyan edilecek
ve beyanname üzerinden hesaplanan
gelir vergisinden kar pay›n›n tamam›
üzerinden (yat›r›m indirimine isabet
eden k›sm› için 1/5’i de dahil) tevkif
edilen gelir vergisi mahsup edilecektir.
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Ayn› örnekte yer alan tam mükellef
gerçek kiflinin yukar›da belirtilen yat›r›m indirimine iliflkin kar pay› yan›nda 2007 y›l›nda kurumdan ald›¤› kar
pay›n›n brüt tutar›n›n 400.000.- YTL,
tevkif edilen (400.000.- x %15)=
60.000.- YTL gelir vergisi sonras›nda
da, net tutar›n›n 340.000.- YTL oldu¤unu varsayal›m. Al›nan bu kar pay›n›n brüt tutar›n›n yar›s› olan
(400.000.- x 1/2)= 200.000.- YTL gelir vergisinden istisna olup, di¤er yar›s› olan 200.000.- YTL ise, vergilemede dikkate al›nacakt›r.
Bu durumda tam mükellef gerçek kifli
ortak, bahsi geçen G.V.K.’nun 86/1-c
maddesi hükmü dikkate al›narak y›ll›k gelir vergisi beyannamesi vermek
zorunda
olup,
01.03.2008
25.03.2008 tarihleri aras›nda vermesi
gereken y›ll›k gelir vergisi beyannamesinde toplam (80.000.- + 200.000.)= 280.000.- YTL menkul sermaye
irad› (Kar pay›) beyan edecek ve beyan üzerine hesaplanan gelir vergisinden, yukar›da yap›lan aç›klamalar çerçevesinde, tevkif yolu ile ödenen toplam (16.000.- + 60.000.-)= 76.000.YTL gelir vergisini mahsup edecektir.
Mahsup sonras›nda kalan ödenmesi
gereken gelir vergisi iki eflit taksitte
olmak üzere, yar›s› beyannamenin verildi¤i 2008/Mart ay›n›n son günü akflam›na kadar, di¤er yar›s› ise
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2008/Temmuz ay›n›n son günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine ödenir.
Y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen söz konusu menkul sermaye
irad› toplam› üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutar›n›n, kesinti yolu ile ödenen (üzerinden gelir vergisi kesintisi yap›lan ve beyan edilen yat›r›m indirimi
istisnas›na isabet eden kar pay›n› 1/5’i olan 16.000.- YTL ile beyan edilen di¤er kar pay›n›n tamam› üzerinden kesilen 60.000.-YTL) gelir vergisi toplam›ndan yani 76.000.- YTL’ den az olmas› halinde aradaki fark mükellefe iade edilecektir.
Dar mükellef gerçek kifliler yukar›da belirtildi¤i flekilde ald›klar› ve üzerinden
gelir vergisi kesintisi yap›lm›fl olan kar paylar› için ise, G.V.K.’nun 86/2 inci
maddesi hükmü uyar›nca, y›ll›k gelir vergisi beyannamesi vermeyecekleri gibi, baflka gelirleri nedeniyle vermek zorunda olduklar› y›ll›k gelir vergisi beyannamesine de, bu kar paylar›n› dahil etmeleri söz konusu olmayacakt›r.
Ortaklar

A

Hissesi

Toplam
Da¤›t›lacak

%

Brüt Kar
Pay› YTL

B

C

Yat›r›m
‹ndirimine
‹liflkin
Kazançtan
Da¤›t›lan Kar
Pay› YTL
D

Yat›r›m
‹ndirimi
D›fl›ndaki
Kazançtan

Vergi

Net
Da¤›t›lacak

Da¤›t›lan Kar
Pay› YTL

kesintisi
YTL

Kar Pay›
YTL

E

F
(E
x%15)

G

(C - D)
Tam Mükellef Anonim
fiirket
Tam Mükellef Limidet
fiirket
Dar Mükellef Gerçek
Kifli
Türkiye'de ‹flyeri Olan
Dar Mükellef A.fi.
Türkiye'deki Kamuya
Yararl› Dernek
Türkiye'deki Vergi
Muafiyeti Olan Vak›f
Türkiye'de ‹flyeri
Olmayan Dar Mükellef
A.fi.
Tam Mükellef Gerçek
Kifli
TOPLAM

(D + E) - F

15

54.264.-

4.812.-

49.452.-

54.264.-

10

36.176.-

3.208.-

32.968.-

36.176.-

10

36.176.-

3.208.-

32.968.-

5

18.088.-

1.604.-

16.484.-

12

43.411.20

3.849.60

39.561.60

5.934.24

37.476.96

17

61.499.20

5.453.60

56.045.60

8.406.84

53.092.36

8

28.940.80

2.566.40

26.374.40

3.956.16

24.984.64

23

83.204.80

7.378.40

75.826.40

11.373.96

71.830.84

100

361.760.-

32.080.-

329.680.-

34.616.40

327.143.60
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!
Altar Ömer ARPACI*
I – G‹R‹fi
enileme fonu uygulamas› Vergi Usul Kanununun 328. ve 329. maddelerine istinaden mükelleflere tan›nan bir vergi erteleme müessesesidir.
Burada amaç yat›r›m mal› say›lan iflletmelerin bilançolar›na dahil amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin yenilenmesinin teflvik etmektir.

Y

II – GENEL OLARAK AMORT‹SMAN
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/7. maddesinde; Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre ayr›lan amortismanlar›n gider yaz›labilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r1. ‹flletmenin mevcutlar› aras›nda yer alan sabit k›ymetlerden bir k›sm› amortismana tabi iktisadi k›ymet ad›n› almakta olup bunlar›n genel çerçevesi Vergi Usul
Kanunu’nun 313. maddesinde çizilmifl bulunmaktad›r. Buna göre; gayrimenkuller, gayrimenkul gibi de¤erlenen iktisadi k›ymetler, alet, edevat, mefruflat,
demirbafl ve sinema filmleri amortismana tabi iktisadi k›ymetlerdir. Gayrimenkul gibi de¤erlenen iktisadi k›ymetler ise bahsi geçen Kanunun 269. maddesinde
gayrimenkulün mütemmim cüzleri ve teferruat›, tesisat ve makinalar, gemiler ve
di¤er tafl›tlar ile gayrimaddi haklar olarak say›lm›flt›r. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortisman ay›r›labilmesinin genel esaslar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Amortisman uygulamas›, iflletmede bir y›ldan fazla kullan›lan; y›pranma, afl›n
* Maliye Bakanl›¤› Gelirler Baflkontrolörü
1 Madde metninde 4369 say›l› Kanunla 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yap›lan de¤ifliklikten önce; nakliyecilikte kullan›lanlar hariç olmak üzere, binek otomobillerinin ve zati ve ailevi
ihtiyaçlar içinde kullan›lan di¤er tafl›tlar›n amortismanlar›n›n yar›s› gider yaz›labilmekteydi. Ayr›nt›l›
bilgi için bkz. 180 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Ocak -

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

122 m a l i Ç Ö Z Ü M

‹ S M M M O Yay›n Organ›

ma veya k›ymetten düflme etkisi alt›nda kalan2 gayrimenkullerle, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 269. maddesi uyar›nca gayrimenkul gibi de¤erlenen iktisadi k›ymetlerin, alet, edevat, mefruflat, demirbafl ve sinema
filmlerinin Vergi Usul Kanunu’nun
de¤erleme hükümlerine göre belirlenen de¤erlerinin, yine Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen esaslar ve süreler
dahilinde yok edilmesidir. De¤eri, 1
Ocak 2008 tarihinden itibaren 600.YTL’yi3 aflmayan alet, edevat, mefruflat ve demirbafllar amortismana tabi
tutulmayarak do¤rudan do¤ruya gider
yaz›labilir. ‹ktisadi ve teknik bak›m›ndan bir bütünlük tafl›yanlarda bu
had topluca dikkate al›n›r.
Amortismana tabi iktisadi k›ymetin ifl-

letmede kullan›lmas› gerekir. (burada
kullanmadan kas›t fiilen kullanma de¤il
kullan›lmaya haz›r hale gelmesidir) Bu
nedenle yap›lmakta olan yat›r›mlar
amortismana tabi iktisadi k›ymetler
aras›nda yer almazlar. Sabit k›ymetin
amortismana tabi olmas›, yat›r›m›n tamamlan›p k›ymetin sabit k›ymet niteli¤i ile ilgili hesaplara al›nmas› ile bafllar.
Sabit k›ymetin emtia niteli¤i tafl›mamas› gerekir.
Sabit k›ymetin iflletmede bir y›ldan
fazla kullan›labilecek nitelikte olmas›
ve y›pranmaya, afl›nmaya veya k›ymetten düflmeye maruz kalmas› gerekir. (afl›nma ve y›pranma bofl arazi ve
arsalarda söz konusu olamayaca¤›
için 213 say›l› V.U.K.’nun 314. mad-

2 Vergi Usul Kanununun 313. maddesinde “‹flletmede bir y›ldan fazla kullan›lan ve y›pranmaya,
afl›nmaya veya k›ymetten düflmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde
gere¤ince gayrimenkul gibi de¤erlenen iktisadi k›ymetlerin, alet, edavat, mefruflat, demirbafl ve
sinema filmlerinin birinci k›s›mdaki esaslara göre tespit edilen de¤erinin bu Kanun hükümlerine
göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teflkil eder...” hükmü yer almaktad›r.
Bu hükme göre, bir iktisadi k›ymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, iflletmede bir y›ldan
fazla kullan›lmas›, y›pranmaya, afl›nmaya veya k›ymetten düflmeye maruz bulunmas› ve iflletmenin aktifinde kay›tl› bulunmas› gerekmektedir.
Bu itibarla, kullan›ld›klar› proses gere¤i faydal› ömürleri bir y›l olan alüminyum ekstrüzyon
kal›plar›n›n amortismana tabi iktisadi k›ymet olarak dikkate al›nmamas› ve iflletme malzemesi
olarak de¤erlendirilip muhasebe kay›tlar›na do¤rudan gider olarak intikal ettirilmesi mümkün
bulunmaktad›r. (365s›ra no’lu VUK Genel Tebli¤i)
3 1.1.2007 – 31.12.2007 tarihleri aras› uygulanan miktar 560.-YTL (364 s›ra nolu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤i uyar›nca)
(2005 y›l› için yeniden de¤erleme oran›n›n % 9,8 olmas› ile de¤iflen ve 1.1.2006 – 31.12.2006
tarihleri aras› uygulanan miktar) 520.-YTL.
(2004 y›l› için yeniden de¤erleme oran›n›n % 11,2 olmas› ile de¤iflen ve 1.1.2005 – 31.12.2005
tarihleri aras› uygulanan miktar) 480.-YTL.
(2003 y›l› için yeniden de¤erleme oran›n›n % 28,5 olmas› ile de¤iflen ve 1.1.2004 – 31.12.2004
tarihleri aras› uygulanan miktar) 440.000.000 lira
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desi gere¤ince bu sabit k›ymetler
amortismana tabi de¤ildir) 4
De¤eri 600.-YTL’yi aflmayan pefltemall›klar ile iflletmede kullan›lan ve
de¤eri 600.-YTL’yi aflmayan alet,
edevat, mefruflat, demirbafllar amortismana tabi tutulmayarak do¤rudan
gider yaz›labilir. ‹ktisadi ve teknik bak›mdan bütünlük arz edenlerde bu had
topluca dikkate al›n›r.
Amortisman ay›rma ifllemi zorunlu
de¤il ihtiyaridir.

Mükellefler amortismana tabi iktisadî
k›ymetlerini Maliye Bakanl›¤›’n›n
tespit ve ilan edece¤i oranlar üzerinden itfa ederler. ‹lan edilecek oranlar›n tespitinde iktisadî k›ymetlerin faydal› ömürleri dikkate al›n›r.5
Bilanço esas›na göre defter tutuluyorsa azalan bakiyeler usulü seçilebilir.
Bu usulde nispet % 50 yi geçmemek
üzere normal amortisman nispetinin
iki kat›d›r.6

4 Arazide amortisman:
MADDE 314 –“ Bofl arazi ve bofl arsalar amortismana tabi de¤ildir.
Ancak:
1 - Tar›m iflletmelerinde vücuda getirilen meyval›k, dutluk, f›nd›kl›k, zeytinlik ve güllüklerle
incir bahçeleri ve ba¤lar gibi tar›m tesisleri;
2 - ‹flletmede infla edilmifl olan her nev'i yollar ve harklar;
Amortismana tabi tutulur.”
5 Bu konuda bkz. 333 s›ra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i (28 Nisan 2004 tarih ve
25446 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanm›flt›r)
339 s›ra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i (24 A¤ustos 2004 tarih ve 25563 say›l›
Resmi Gazete'de yay›nlanm›flt›r.)
365 s›ra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i (30 Aral›k 2006 tarih ve 26392 say›l› Resmi
Gazete'de yay›nlanm›flt›r.)
6 Azalan bakiyeler usulûyle amortisman:
MÜKERRER MADDE 315 – “Bilanço esas›na göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi de¤erlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.
Bu usulün tatbikinde;
1 - Her y›l, üzerinden amortisman hesaplanacak de¤er, evvelce ayr›lm›fl olan amortismanlar
toplam›n›n tenzili suretiyle tespit olunur. (5024 say›l› Kanunun 4' üncü maddesiyle eklenen
hüküm) (1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) Enflasyon düzeltmesi yap›lan dönemlerde,
üzerinden amortisman ayr›lacak de¤er, amortismana tâbi iktisadî k›ymetin düzeltilmifl
de¤erinden daha evvel ayr›lm›fl olan amortismanlar›n toplam›n›n tafl›nm›fl de¤erleri indirilmek
suretiyle tespit edilir.
2 - (5024 say›l› Kanunun 4'üncü maddesiyle de¤iflen bent)(1.1.2004 tarihinden geçerli olmak
üzere) Bu usulde uygulanacak (5228 say›l› Kanunun 59/1-d maddesiyle de¤iflen
ibare)(31.7.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) amortisman oran› % 50'yi geçmemek üzere
normal amortisman oran›n›n iki kat›d›r.
3 - Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplan›r.
Bu sürenin son y›l›na devreden bakiye de¤er, o y›l tamamen yok edilir.”
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Amortismana tabi olup;

III – YASAL DÜZENLEME

- Yang›n, deprem, su basmas› gibi
afetler neticesinde de¤erini tamamen
veya k›smen kaybeden;

Amortismana tabi mallar›n sat›lmas›
ile ilgili Vergi Usul Kanununun 328.
maddesi afla¤›daki flekildedir.

- Yeni icatlar dolay›siyle teknik verim
ve k›ymetleri düflerek tamamen veya
k›smen kullan›lmaz bir hale gelen;

“Amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin sat›lmas› halinde al›nan bedel ile
bunlar›n envanter defterinde kay›tl›
de¤erleri aras›ndaki fark kar ve zarar
hesab›na geçirilir. ‹flletme hesab› esas›nda defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu fark› defterlerinde has›lat
veya gider kaydederler.

- Cebri çal›flmaya tabi tutulduklar›
için normalden fazla afl›nma ve yapranmaya maruz kalan;
Menkul ve gayrimenkullerle haklara,
mükelleflerin müracaatlar› üzerine ve
ilgili bakanl›klar›n mütalaas› al›nmak
suretiyle, Maliye Bakanl›¤›nca her iflletme için iflin mahiyetine göre ayr›
ayr› belli edilen "fevkalade ekonomik
ve teknik amortisman nispetleri" uygulan›r. Mükelleflerin fevkalade
amortisman yöntemini uygulayabilmeleri için, kesinlikle Ma-liye Bakanl›¤›na baflvurarak amortis-man oran›n›n saptanmas›n› istemeleri gerekmektedir.
Faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas› ve
çeflitli flekillerde iflletilmesi olanlar›n
bu amaçla kulland›klar› binek otomobilleri hariç olmak üzere, iflletmelere
ait binek otomobillerinin aktife girdi¤i hesap dönemi için ay kesri tam ay
say›lmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayr›l›r. Amortisman
ayr›lmayan süreye isabet eden bakiye
de¤er, itfa süresinin son y›l›nda tamamen yok edilir.
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Amortisman ayr›lm›fl olanlar›n de¤eri
ayr›lm›fl amortismanlar düflüldükten
sonra kalan mebla¤d›r.
Devir ve trampa sat›fl hükmündedir.
flu kadar ki, sat›lan iktisadi k›ymetlerin yenilenmesi, iflin mahiyetine göre
zaruri bulunur veya bu hususta iflletmeyi idare edenlerce karar verilmifl ve
teflebbüse geçilmifl olursa bu takdirde,
sat›fltan tahassül eden kar, yenileme
giderlerini karfl›lamak üzere, pasifte
geçici bir hesapta azami üç y›l süre ile
tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullan›lmam›fl olan
karlar üçüncü y›l›n vergi matrah›na
eklenir. Üç y›ldan önce iflin terki, devri veya iflletmenin tasfiyesi halinde bu
karlar o y›l›n matrah›na eklenir.
Yukar›daki esaslar dahilinde yeni de¤erlerin iktisab›nda kullan›lan kar, yeni de¤erler üzerinden bu kanun hü-

124

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

m a l i Ç Ö Z Ü M 125
‹ S M M M O Yay›n Organ›

kümlerine göre ayr›lacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamland›ktan sonra itfa edilmemifl
olarak kalan de¤erlerin amortisman›na devam olunur.”

Kanun hükümlerine göre ayr›lacak
amortismanlara mahsup edilir. Bu
mahsup tamamland›ktan sonra itfa
edilmemifl olarak kalan de¤erlerin
amortisman›na devam olunur.”

Yine amortismana tabi mallar›n sigorta
tazminat› ile ilgili olarak 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 329. maddesinde
yer alan hüküm afla¤›daki flekildedir.

IV – YEN‹LEME FONU
AYIRAB‹LMEN‹N fiARTLARI

“Yang›n, deprem, sel, su basmas› gibi
afetler yüzünden tamamen veya k›smen ziyaa u¤r›yan amortismana tabi
iktisadi k›ymetler için al›nan sigorta
tazminat› bunlar›n de¤erinden (Amortismanl› olanlarda ayr›lm›fl olan amortisman ç›kt›ktan sonra kalan de¤erden) fazla veya eksik oldu¤u takdirde
fark› kar veya zarar hesab›na geçirilir.
fiu kadar ki, al›nan sigorta tazminat›
ile ziyaa u¤rayan mallar›n yenilenmesi iflin mahiyetine göre zaruri bulunur
veya bu hususta iflletmeyi idare edenlerce karar verilmifl ve teflebbüse geçilmifl olursa bu takdirde tazminat
fazlas›, yenileme giderlerini karfl›lamak üzere, pasifte geçici bir hesapta
azami üç y›l süre ile tutulabilir. Bu süre içinde kullan›lmam›fl olan tazminat
farklar› kâra ilave olunur.
Üç y›ldan önce iflin terki, devri veya
iflletmenin tasfiyesi halinde bu tazminat fazlas›, o y›l›n matrah›na eklenir.
Yukar›daki esaslar dahilinde yeni de¤erlerin iktisab›nda kullan›lan tazminat fazlas›, yeni de¤erler üzerinden bu
Hakemsiz Yaz›lar
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A - Bilanço Esas›na Göre Defter
Tutulmas›:
Vergi Usul Kanununun 328 ve 329.
maddesi hükümleri gere¤i yenileme
fonu pasifte geçici bir hesapta azami
üç y›l tutulabilecektir. Bu da bilanço
esas›nda defter tutulmas› flart›n› gerektirmektedir. Yine bu süre içinde
kullan›lmam›fl olan karlar( tazminat
fark›) üçüncü y›l›n vergi matrah›na
eklenir. Üç y›ldan önce iflin terki, devri veya iflletmenin tasfiyesi halinde bu
karlar(tazminat fark›) o y›l›n matrah›na eklenece¤inden bilanço esas›nda
defter tutulmas› hususu bu aç›dandan
önemlidir.
Kanun maddesinin aç›k hükmünden
ve yukar›da yap›lan aç›klamalar-dan
da anlafl›laca¤› yenilem fonu ayr›lmas› imkân› yaln›zca bilanço esas›nda
defter tutan mükelleflere tan›nm›fl bir
hakt›r. Kazanc› basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahipleri,i‹fllet-me
hesab› esas›nda kay›tlar›n› tutan ikinci s›n›f tacirler, zirai iflletme hesab›
esas›na göre kazançlar› tespit edilen
ticari kazanç sahipleri ve serbest mesOcak
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lek kazanç defteri tutan serbest meslek
erbab› yenileme fonu uygulamas›ndan
faydalanmas› söz konusu de¤ildir. 7
B- Sat›lan veya Yenilenecek Olan
‹ktisadi K›ymetin ,Amortismana
Tabi Bir ‹ktisadi K›ymet Olmas›
Yenileme fonunun ayr›labilmesi;
amortismana tabi iktisadi k›ymetin
varl›¤› ve bu k›ymetin sat›lmas›ndan
oluflan kar›n (veya sigorta tazminat›n›n olumlu fark›n›n) yeni bir iktisadi
k›ymet al›m›nda kullan›lmas› halinde
söz konusu olmaktad›r. Amortismana
tabi olmayan iktisadi k›ymetlerin sat›fl›ndan do¤an kar ( veya sigorta tazminat›n›n olumlu fark› )yenileme fonuna
al›namaz. Örne¤in Vergi Usul Kanununun 314. maddesi uyar›nca bofl arazi ve arsalar›n amortismana tabi tutulmas› sebebiyle, bofl arsa veya arazi sat›fl›ndan do¤an kâr yenileme fonuna
al›namaz.
C- Sat›lan ‹ktisadi K›ymetin
Yenilenmesinin Zaruri Olmas› Veya
‹flletmeyi ‹dare Edenlerce Karar
Verilip Teflebbüse Geçilmifl Bulunmas›
Mükelleflerce veya firmay› idare
edenlerce sat›lan iktisadi k›ymetin yenilenmesinin zorunlu oldu¤u konusunda bir karar al›nmas› ve bu karar
uyar›nca da harekete geçilmifl olmas›
gerekmektedir.

Hangi hallerde yenilemenin zorunlu
oldu¤u olay›n durumuna göre de¤ifliklik gösterecektir. Yang›n, kullan›lamayacak derecede hasar, eskime, modelin düflmesi, teknolojik gerilik gibi
durumlar›n varl›¤›n›n kan›tlanmas›
halinde bunlar› iktisadi k›ymetin yenilenmesi için zorunlu neden saymak
gerekir. (fieker, 1999, 1213)
‹ktisadi k›ymetin yenilenmesinin
iflin mahiyetine göre zorunluluk
içermesi halinde her hangi bir sorunun do¤mayaca¤› aç›kt›r. Ancak bunun aç›k olmad›¤› durumlarda yasa iflletmeyi idare edenlerce karar al›nmas›
ve teflebbüse geçilmifl olmas› zorunlulu¤unu getirmifltir. Ancak bu konuda karar›n nas›l al›naca¤›, belgelendirilece¤i ve teflebbüse geçilmifl olunmas› konusunda yasada tam aç›klama yap›lmam›flt›r. Bu nedenle do¤abilecek bir sorunun çözümünü kolaylaflt›rmak için idare edenlerce yaz›l›
karar al›nmas› ve varl›k al›m› ile
ilgili yaz›flmalarda bulunulmas›, teklif
mektubu al›nmas› vs. giriflimler yararl› olacakt›r. Uygulamada kâr›n yenileme fonuna al›nm›fl olmas›, iflletmeyi
idare edenlerin, yenileme karar› verip,
teflebbüse geçtiklerinin dayana¤› kabul edilmektedir.

7 ‹flletme hesab› esas›na göre defter tutabilece¤i halde, kendi iste¤i ile bilanço usulüne
geçenler de yenileme fonu uygulamas›ndan yararlanabilirler.
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D-Sat›n Al›nacak ‹ktisadi K›ymetin
Daha Önce Sat›lan K›ymetle Ayn›
Nitelikte Olmas›
Sabit k›ymetlerin sat›fl›ndan do¤an
kar›n yenileme fonuna al›nabilmesi,
fonun ayn› neviden bir iktisadi k›ymetin al›nmas›na tahsis edilmesi halinde
mümkündür. Örne¤in; Üretimde kullan›lan bir makinenin yerine daha geliflmifl teknolojiye dayal› çal›flan baflka bir makine al›nabilir. Ancak onun
yerine personelin tafl›nmas›nda kullanmak üzere otobüs al›nmas› halinde
yenileme fonu uygulamas›ndan faydalan›lamaz. Burada vurgulanmas›
gereken husus sat›lan iktisadi k›ymetin gördü¤ü fonksiyonun niteli¤idir.
Örne¤in kamyonet sat›ld›¤›nda kamyonet yerine kamyon, hatta bir treyler
al›nmas› bir sak›nca oluflturmayacakt›r. Ancak, yeni iktisadi k›ymetin tahsis edilece¤i hizmet ayn› olmad›¤›
takdirde eski iktisadi k›ymetin yenilenmesi veya hasara u¤ramas› nedeniyle oluflan kâr›n yenileme fonuna
al›nmas› mümkün de¤ildir.
V- YEN‹LEME FONU
UYGULAMASINDA ÜÇ YILLIK
SÜREN‹N HESABI
Yenileme fonunun kullan›lma süresi
ile ilgili olarak üç ayr› görüfl bulunmaktad›r. Vergi idaresine göre, sabit
k›ymet yenileme fonu, sabit k›ymetin
sat›ld›¤› y›l dahil olmak üzere üç y›l
uygulan›r. Vergi idaresinin bu görüfl
Hakemsiz Yaz›lar
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bir muktezas›nda “Sözü edilen maddedeki y›l deyimi vergilendirme dönemini ifade etmekte oldu¤undan, sabit k›ymetin sat›fl›ndan elde edilen kâr›n ‘yenileme fonu’na al›nd›¤› y›l›n da
ayn› madde de geçen 3 y›ll›k sürenin
bafllang›ç y›l› olarak saymak gerekmektedir. Bu itibarla Dan›fltay’›n konu hakk›nda de¤iflik görüflü bulunmakla beraber, Bakanl›¤›m›z öteden
beri uygulamas› yukar›da aç›kland›¤›
flekilde olup, söz konusu olayda araçlar›n 1989 y›l›nda sat›lmas› sonucunda oluflturulan yenileme fonunun
kâr/zarar hesab›na intikali için gerekli
olan kanuni sürenin, fonun flirkette
ayr›ld›¤› y›ldan bafllamak üzere toplam üç y›l olarak dikkate al›nmas› ve
1991 hesap dönemi sonunda kâr/zarar
hesab›na aktar›larak vergilendirilmesi
gerekmektedir.”(fieker, 1999,1215)
fieklinde ifade edilmifltir.
Dan›fltay›n vermifl oldu¤u bir çok kararda, yenileme fonuna al›nan ve bu
süre içinde kullan›lmam›fl olan kar›n
sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen üçüncü
y›l›n vergi matrah›na dahil edilece¤i
yönündedir.
Nitekim bu konuda Dan›fltay’a yans›yan bir olayda Dan›fltay 4. Dairesi
“1966 y›l›nda sat›lan ve kâr› yenilemede kullan›lmayan iktisadi de¤erin
sat›fl kâr›n›n 1966 y›l› sonundan itibaren üçüncü y›l olan 1969 y›l› kârlar›na
ithal edilmesi gerekir.” fleklinde karar
vermifltir (Dan›fltay, 1974).
Ocak
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Üçüncü görüfl ise sürelerin hesab› ile
ilgili Vergi Usul Kanununun 18. maddesinden hareket etmektedir. Sözkonusu maddenin genel kurallar›ndan
hareketle 3 y›ll›k sürenin hesaplanmas›nda, sürenin sabit k›ymet sat›fl tarihinin ertesi gününden bafllamas› ve üç
y›l sonraki sat›fla tekabül eden günün
akflam› bitmesi gerekmektedir. 4369
say›l› Kanunla yap›lan de¤iflikler uyar›nca geçici verginin 3’er ayl›k dönemler halinde beyan edildi¤ini göz
önünde bulundurdu¤umuzda yukar›da
belirtilen 2 görüfle nazaran bu son görüflün daha geçerli oldu¤unu görmekteyiz.
VI - ‹fi‹N TERK‹ DEVR‹ VEYA
TASF‹YE DURUMUNDA
YEN‹LEME FONU
Gerek Vergi Usul Kanununun 328.
gerekse 329. maddelerinde; üç y›ldan
önce iflin terki, devri veya, iflletmenin
tasfiyesi halinde bu kârlar veya tazminat fazlas› bakiyelerin, o y›l›n matrah›na eklenece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
‹flin terk edilmesi durumunda, daha
önce ayr›lm›fl olan yenileme fonunun
üç y›ll›k süre dolmam›fl olsa dahi, terk
tarihinde kâra eklenmesi gerekir. ‹flletmenin devri durumunda da üç y›l
dolmasa bile, yenileme fonunun iflin
devri veya faaliyetin durduruldu¤u tarihte kâra eklenmesi gerekmektedir.
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Tasfiye halindeki kurumlar›n satt›klar› veya hasara u¤rayan amortismana
tabi iktisadi k›ymetlerin yenilenmesi
söz konusu olmayaca¤›ndan, yenileme fonu ayr›lmas› mümkün de¤ildir.
Bu flekilde yap›lacak bir uygulama
hiçbir gerekçe olmadan vergi ertelemesi anlam›na gelir ki, yenileme fonunun amac› bu de¤ildir. Aksine, daha önce ayr›lm›fl olan yenileme fonu
varsa, sat›lan veya hasara u¤rayan
amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin
yerine sözgelimi, tasfiyeye girifl tarihine kadar yenisi al›nmam›flsa, yenileme fonunun tasfiyeye girildi¤i tarihte kâra eklenmesi gerekir. Çünkü bu
tarihten sonra, amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin yenilenmeyece¤i kesinlik kazanmaktad›r. Ancak, sat›lan
iktisadi k›ymetin yerine tasfiyeye girifl tarihinden önce yeni iktisadi k›ymet al›nm›flsa, yenileme fonu pasifte
kal›r ve genel hükümler çerçevesinde
amortismanlara mahsup edilmesine
devam edilir.
VII– YEN‹LEME FONUNUN
MUHASEBE KAYITLARI
Yasal düzenlemeden anlafl›laca¤› üzere amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin sat›fl›nda ( veya al›nan sigorta tazminat›) bunlar›n de¤erinden (amortisman ayr›lm›fl olanlarda ayr›lm›fl olan
amortisman ç›kt›ktan sonra kalan de¤erden) fazla ise dönem kar›na eksik
ise dönem zarar›na ilave edilir. Bu durumda muhasebe kay›tlar›n›; iktisadi
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k›ymetin kay›tl› de¤eri, birikmifl amortismanlar, sat›fl fiyat›(veya al›nan sigorta tazminat tutar›), iktisadi k›ymetin hurda sat›fl bedeli gibi unsurlar etkilemektedir. Afla¤›daki bölümlerdeki örnekler ve muhasebe kay›tlar› vas›tas›yla konu
daha iyi anlafl›lacakt›r.
A – Amortismana Tabi ‹ktisadi K›ymetin sat›lmas› Halinde Yenileme
Fonu Uygulamas›
‹flletme maliyet bedeli 10.000.-YTL birikmifl amortisman› 5.000.-YTL. olan
makineyi 21.10.2005 tarihinde KDV hariç 15.000.-YTL’ye satm›fl ve sat›fltan
do¤an kâr› flirketin alm›fl oldu¤u genel kurul karar› do¤rultusunda yenileme fonu hesab›na alm›flt›r.
Bu durumda makinenin sat›fl› ve yenileme fonu ayr›lmas›na iliflkin yevmiye kayd› flu flekilde olacakt›r:
––––––––––––––––––––––––––– 21/10/2005 –––––––––––––––––––––––––
100 KASA
17.700
257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
5.000
253 TES‹S, MAK‹NE VE C‹HAZLAR
391 HESAPLANAN KDV
679 D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI GEL‹R ve KÂRLAR

10.000
2.700
10.000

–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
679 D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI GEL‹R ve KÂRLAR 10.000
549 ÖZEL FONLAR
10.000
-Yenileme Fonu
–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
fiirket 14.06.2006 tarihinde 30.000.-YTL’ye yeni bir makine sat›n alm›flt›r.
Söz konusu makine için % 20 oran› üzerinden 6.000.-YTL amortisman ayr›lacak ve bu amortisman›n tamam› yenileme fonundan mahsup edilecektir.
Konuya iliflkin yevmiye kay›tlar› afla¤›daki gibidir:

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Ocak

-

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

130 m a l i Ç Ö Z Ü M

‹ S M M M O Yay›n Organ›

––––––––––––––––––––––––––14/06/2006 –––––––––––––––––––––––––––
253 TES‹S MAK‹NE VE C‹HAZLAR 30.000
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
5.400
100 KASA
35.400
(Yeni Makine Al›nmas›)
–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
- 2006 y›l› amortisman›n›n fondan mahsubuna iliflkin kay›t ise afla¤›daki
flekilde olacakt›r:
–––––––––––––––––––––––––––31/12/2006––––––––––––––––––––––––––
549 ÖZEL FONLAR
6.000
549.01 Yenileme Fonu

6.000

257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN.
6.000
–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
2007 y›l› amortisman›na mahsup ifllemi ise afla¤›daki flekilde olacakt›r. Örne¤imizde yenileme fonunda (10.000 – 6.000 = ) 4.000.-YTL kalm›flt›r.
––––––––––––––––––––––––––31/12/2007––––––––––––––––––––––––––
549 ÖZEL FONLAR
4.000
549.01 Yenileme Fonu

4.000

796 AMORT‹SMAN VE
TÜKENME PAYLARI
2.000
257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN
6.000
–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
B – Amortismana Tabi ‹ktisadi K›ymetin Sigorta Tazminat› Halinde
Yenileme Fonu Uygulamas›
‹flletmenin aktifine 2004 y›l›nda giren Makine, 2007 y›l›nda ortaya ç›kan afet
nedeniyle tamamiyle de¤erini kaybetmifltir. Makinenin maliyet bedeli
26.000..-YTL, 2005 y›l›na kadar ayr›lan amortismanlar› ise 18.000.-YTL’dir.
Sigortal› olan bu makineler için sigorta flirketi 8.500.-YTL tazminat ödemifltir.
Örne¤imize göre;
Kalan De¤er = 26.000 – 18.000
= 8.000
Fark
= 8.500 – 8.000
= 500.-YTL
tazminat fazlas› oldu¤u için bu fark 2007 y›l›n›n kâr›na eklenecektir.
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Bu durumda muhasebe kayd› flu flekilde olacakt›r.
–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
100 KASA
8.500
257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
18.000
253 TES‹S, MAK‹NE VE C‹HAZLAR
26.000
679 D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI GEL‹R ve KÂRLAR
500
–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
Sigorta flirketinden al›nan tazminat›n 7.000.-YTL oldu¤u durumda;
Fark

= 8.000 – 7.000

= 1.000 olacak ve bu tutar 2005 y›l›nda zarar yaz›lacakt›r.
–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
100 KASA
7.000
257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
18.000
689 D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI G‹DER ve ZARARLAR
1.000
253 TES‹S, MAK‹NE VE C‹HAZLAR
26.000
–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 329. maddesinde de belirtildi¤i gibi, söz konusu makinenin iflin mahiyetine göre yenilenmesi zorunlu veya bu konuda iflletme yönetici-lerin yenileme konusunda karar al›p teflebbüse geçmeleri durumunda, tazminat fazlas›n›n pasifte "549 ÖZEL FONLAR" hesab›nda "Yenileme Fonu"nda 3 y›l süre ile bekletilmesi mümkündür.
Yukar›daki ilk örne¤i esas alarak tazminat fazlas›n›n pasifte ilgili hesapta al›nmas›na dair muhasebe kayd› afla¤›daki gibi olacakt›r.
–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
679 D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI GEL‹R ve KÂRLAR
500
549 ÖZEL FONLAR
500
-Yenileme Fonu

–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
Yenileme fonunun, yeni bir makine al›nmas› nedeniyle kullan›lmas› durumunda amortisman tutar›n›n yenileme fonu kadarki k›sm› yenileme fonundan karfl›lanacakt›r. Yeni al›nacak makinenin ilk y›l amortisman›n›n 1.250.-YTL olarak hesapland›¤›n› varsayarsak yap›lacak muhasebe kayd› flu flekilde olacakt›r.
(7 / B seçene¤i)
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–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
549 ÖZEL FONLAR
500
-Yenileme Fonu

796 AMORT‹SMAN VE TÜKENME PAYLARI

750

257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
1.250
–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
Fonun yasal süre içinde kullan›lmamas› durumunda yap›lacak muhasebe kayd› ise afla¤›daki gibidir.
–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
549 ÖZEL FONLAR
500
679 D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI GEL‹R ve KÂRLAR
500
–––––––––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––
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Ömer KÖSE*

I- ÖZEL ‹NfiAAT ‹fi‹

Ö

zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac›yla kendi nam ve hesaplar›na bina infla etmelerini ifade etmektedir.

Kendi nam ve hesab›na inflaat ifli yapanlar›, inflaat taahhüt ifli yapan iflletmelerden ay›ran en önemli özellik, yap›lar› baflkas› ad›na (taahhüt) de¤il, kendi nam
ve hesaplar›na yapmalar›d›r.
Bu flekilde yap›lan binalar›n sat›lmas› sonucu elde edilen kazaç ticari kazanç
esas›na göre, sat›fl aflamas›nda vergilendirilir.
Söz konusu yap›lan binan›n vergiye konu olabilmesi için binan›n sat›fl›n›n yap›lmas› gerekir.
Baflkas› ad›na inflat yap›lmas› durumu ile kendi nam ve hesab›na inflaat yap›lmas› durumu nitelik olarak farkl› uygulamalard›r.
Özel inflaat ifllerini de kendi içinde ikiye ay›rmak mümkündür. Bunlardan birisi satmak amac›yla kendi nam hesab›na inflaat yap›lmas›, ikincisi ise; daire, kat
veya dükkan halinde satma amac› olmaks›z›n yap›lan özel inflaatlard›r.
II-SATMA AMACIYLA KEND‹ NAM VE HESABINA YAPILAN
ÖZEL ‹NfiAATfiARDA ÇALIfiAN ‹fiÇ‹LER‹N VERG‹LEND‹R‹LMES‹:
Kendi nam ve hesab›na bina infla ederek daire, kat veya dükkan halinde satan
kifli veya iflletme, satma amac›yla kendili¤inden inflaata teflebbüs eder.
Taahhüt suretiyle yap›lan inflaatta ise, inflaat bir ifl sahibi hesab›na yap›l›r.
Kendi nam›na ve satmak amac›yla yap›lan inflaatlar›n Gelir Vergisi Kanunu
* Maliye Bakanl›¤› Muhasebat Kontrolörü
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42’ inci maddeyle ilgisi bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla stopaj uygulamas›
söz konusu de¤ildir.
Bu flekilde yap›lan inflaatlarda, ilgili
inflaat birimlerinin her birinin sat›fl bedeli, verginin konusunu oluflturacak
ve elde edilecek kazançtan vergi kesintisi yap›lmas› gerekecektir.
Kendi nam›na satmak amac›yla inflaat
yapanlar›n inflaatlar›nda çal›flan iflçilere yap›lan ödemelerden, ifl veren sorumlu s›fat›yla vergi kesintisi yapmas› ve muhtasar beyanname ile ödemenin yap›ld›¤› tarihi takip eden ay›n
20.günü akflam›na kadar ilgili vergi
dairesine yat›rmaya zorunludurlar.
Yine bu iflçilere yap›lan ödemelerden,
sigorta prim bildirgesi düzenlenip, ilgili sigorta müdürlü¤üne bildirilmeli
ve primleri yat›rmaya mecburdur.
III-SATMA AMACI OLMADAN
KEND‹ NAM VE HESABINA
YAPILAN ÖZEL ‹NfiAATLARDA
ÇALIfiAN ‹fiÇ‹LER‹N
VERG‹LEND‹R‹LMES‹:
Kifliler ticari kazanç elde etmek amac›yla kendi nam ve hesaplar›yla, ticari
iflletmeleri kapsam›nda inflaat yap›p
satabilecekleri gibi, ticari bir kayg›
gütmeden, arsalar›n› de¤erlendirmek
amac›yla kendi imkânlar›yla inflaat
yapabilirler.
Kiflilerin ticari kayg› gütmeden, satma
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amac› olmadan kendi nam ve hesaplar›na yap›lan özel inflaatlar nitelik olarak yukar›da belirtilen inflaatlardan
farkl›d›r.
Özel inflaat ifli infla edilen apartmanlar›n daire, kat veya dükkan halinde sat›lma amac› güdülmeksizin, baflka bir
deyiflle kendi ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› amac›yla yap›lmas›n› ifade etmektedir.
Bu tür inflaatlarda yap›lan inflaat faaliyeti süreklilik arz etmemektedir. Al›m
sat›ma konu olmamaktad›r.
Bu uygulamaya göre, özel inflaat sahibinin, bu inflaat›ndan dolay› vergi mükellefi olmas›na gerek yoktur. Ayn›
flekilde, inflaatta çal›flt›rd›¤› iflçilere
yapt›¤› ücret ödemelerinden de vergi
kesintisi yapmas›na ve muhtasar beyanname vermesine gerek yoktur.
Bu uygulamada özel inflaat iflleri ticari bir faaliyet çerçevesinde yap›lmayan ve tamamen kiflisel ihtiyaca cevap
verecek nitelikteki inflaatlard›r. Bu tür
inflaatlarda çal›flt›r›lan iflçiler di¤er inflaat iflçilerinden farkl› bir flekilde vergilendirilmektedir.
Özel inflaat iflletmeleri, kanunlara uygun bir flekilde kendi nam ve hesaplar›na mesken veya iflyeri olarak kullan›ma mahsus yap›lar infla eden ve
bunlar› ticari bir organizasyonla satan
iflletmelerdir.
Esas itibariyle bu iflletmelerin, inflaat
Hakemsiz Yaz›lar
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taahhüt iflletmelerinden ay›ran en
önemli özellik, yap›lar› kendi nam ve
hesaplar›na yapmalar› ve kazanç gayesi gütmemeleridir.
Satma amac› gütmeden bina infla
edenlerin yanlar›nda çal›flanlar için
gelir vergisi stopaj› yap›lmamaktad›r.
Bu flekilde çal›flan iflçilerin ücretleri,
götürü flekilde vergilendirilmektedir.
A-GÖTÜRÜ OLARAK
VERG‹LEN‹R‹LECEK OLAN
ÜCRETE ‹L‹fiK‹N VERG‹N‹N
TARHI
1- Vergi Karnesi Alma Zorunlulu¤u
Özel inflaat iflinde çal›flan iflçilerin elde ettikleri ücretler GVK' nun 64.
Maddesinin 3. Bendinde " Di¤er Ücretler " bafll›¤› alt›nda düzenlenmifltir.
Ücretleri bu flekilde belirlenen hizmet
erbab› vergisini ödeyebilmek için vergi karnesi almak durumundad›r.
Mükellef olan iflçiler vergi karnelerinin kendileri taraf›ndan yaz›lmas› gereken k›s›mlar›n› doldurduktan sonra,
vergi bak›m›ndan durumlar›n› kay›t,
tescil ve karneye iflaret ettirmek üzere,
bunlar› ba¤l› olduklar› vergi dairesine
ibraz ederler.
Mükelleflerin doldurduklar› karneyi
vergi dairesine ibraz etmeleri veya
durumlar›nda ortaya ç›kan bir de¤iflikli¤i karneye iflaret ettirmeleri süresi, ifle bafllad›klar› veya de¤iflikli¤in
Hakemsiz Yaz›lar
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gerçekleflti¤i tarihten bafllayarak bir
ay olarak düzenlenmifltir. (VUK Md.
248)
2- Verginin Tarh Yeri
GVK' nun 106 Maddesi gere¤i di¤er
ücretler ad› alt›nda say›lan özel inflaat
sahiplerinin ücretle çal›flt›rd›¤› inflaat
iflçilerinin ödeyecekleri vergilerin tarh
yeri, bu ücret sahiplerinin ikametgahlar›n›n bulundu¤u yerin vergi dairesidir. Ancak ikametgah›n bulundu¤u
vergi dairesi taraf›ndan herhangi bir
tarhiyat yap›lmam›fl olmas› halinde
tarhiyat faaliyetlerini icra ettikleri yerin vergi dairesi taraf›ndan yap›lacakt›r. Tarhiyat yap›ld›ktan sonra takdir
edilen matrah üzerinden vergi karneye iflletilmek suretiyle tarhiyat gerçeklefltirilmifl olmaktad›r.
3- Verginin Hesaplanmas›
Özel inflaat iflinde çal›flan iflçilerin safi ücretleri GVK' nun 64. Maddesinde
aç›kça belirlenmifltir. Buna göre; ad›
geçen hizmet erbab›n›n safi ücretleri;
takvim y›l› bafl›nda geçerli olan ve sanayi kesiminde çal›flan 16 yas›ndan
büyük iflçiler için uygulanan asgari
ücretin, y›ll›k brüt tutar›n›n %25' i
olarak belirlenmifltir. Bu düzenlemeden özel inflaat sahiplerinin ücretle çal›flt›rd›¤› inflaat iflçilerinin ödeyecekleri verginin götürü olarak tesbit edildi¤i aç›kça anlafl›lmaktad›r. Bu durumda ödenecek vergi aç›s›ndan esas al›Ocak
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nacak vergi matrah› bu flekilde tesbit edilen ücret tutar› olacakt›r. O halde 2007
y›l› aç›s›ndan ödenecek vergi afla¤›daki gibi hesaplanacakt›r.
Takvim y›l› bafl›ndan belirlenen asgari ücret tutar›

= 608,4.-YTL

Asgari Ücretin Y›ll›k Brüt Tutar›= 608,4 x 12

=7.300,8.-YTL

Brüt Tutar›n %25'i =7300,8 x %25

= 1825,2-YTL

Ödenecek Gelir Vergisi Oran›

= %15

Ödenecek Vergi = 1825,2 x %15
olacakt›r.

= 273,78 YTL

B- VERG‹N‹N ÖDENMES‹
Özel inflaat iflinde çal›flan iflçilerin ödeyecekleri verginin karneye iflletilmek suretiyle tarh edildikten sonra ilk taksiti mal› y›l›n ikinci ay›nda, di¤er taksiti de
sekizinci ay›nda olmak üzere iki taksit halinde yat›r›lmas› gerekmektedir.
C- ‹fiVEREN‹N SORUMLULU⁄U
Özel inflaat ifllerinde çal›flt›r›lmak suretiyle istihdam edilen iflçilerin karne almamalar› yada karne almalar›na ra¤men ödemeleri gereken vergiyi ödememeleri halinde iflverenin sorumlulu¤unun ne olacakt›r.
Özel inflaat sahipleri, yanlar›nda çal›flanlar›n vergi mükellefiyetlerini yerine getirmede herhangi bir sorumluluklar› yoktur. Vergi Usul Kanununda belirtilen
sorumluluk müessesesi bu tip inflaatlarda uygulanmayacakt›r.
Özel inflaatta sadece konutun anlafl›lmamas› gerekir. Buradaki temel konu, ticari amaç tafl›y›p tafl›mad›¤›, yap›lan inflaat›n devaml›l›k ve al›n›p sat›lmaya
yönelik bir amaç tafl›y›p tafl›mad›¤›d›r. Özel inflaat sahiplerinin bu ifllerden dolay› gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmamas›, yanlar›nda çal›flt›rd›klar› iflçilere yapt›klar› ödemelerinde, vergi kesintisine tabi tutulmamas›n› gerektirir.
Konuyla ilgili yarg› karar›nda;
“özel inflaat sahiplerinin yanlar›nda çal›flanlar›n vergi mükellefiyetlerini yerine
getirme zorunlulu¤u yoktur.
Özel inflaat iflinde istihdam etti¤i iflçilere ait götürü vergiyi, sorumlu s›fat›yla
kanuni süresinde tarh ettirmedi¤i saptanan daval› ad›na 1969-1970 takvim y›llar› için sal›nan gelir vergisi ve kesilen kusur ve usulsüzlük cezalar›n›; 213 saOcak
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y›l› Vergi Usul Kanunun 251. maddesiyle kazançlar› götürü usulde saptanan ticaret, sanat ve serbest meslek erbab›yla götürü gider usulünü kabul
eden gayrimenkul sermaye irad› sahiplerinin yanlar›nda çal›flan hizmet
erbab›n›n kanunun tayin etti¤i süre
zarf›nda, karne almamalar›n› ve karnelerinde yaz›l› vergilerini özemelerini temin etmeye zorunlu olduklar›
hükme hükme ba¤land›¤›, yükümlünün özel inflaat sahibi oldu¤u ve aç›klanan madde ile özel inflaat sahiplerine böyle bir yükümlülük tahmil edilmedi¤i gerekçesiyle kald›r›lan temyiz
komisyonu karar› dairemizce de uygun görüldü¤ünden davan›n reddine
oy birli¤i ile karar verildi. (Dn.13.
D.30.04.1976 gün ve E.1975/2381 K.
1976/1416)
D-S‹GORTAYA ‹L‹fiK‹N
SORUMLULUK:
Öte yandan özel inflaat sahiplerinin sigorta primi kesip yat›rma mükellefiyetleriyle ilgili olarak, bu mükellefiyetten muaf tutulmalar› söz konusu
de¤ildir.
‹flçilere yap›lan ücret ödemelerinden
kesecekleri sigorta primini, iflverene
isabet eden iflveren hissesi ile birlikte,
ödemelerin yap›ld›¤› tarihi izleyen
ay›n sonuna kadar, ayl›k sigorta prim
bildirgesi ile birlikte ‹lgili sigorta müdürlüklerine bildirip ödemeye zorunludurlar.
Hakemsiz Yaz›lar
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IV- SONUÇ
Özel inflaat iflleri, kendi nam ve hesab›na inflaat yapmak ve/veya satmak
olarak ifade edilebilir. Bu kapsamda,
özel inflaat iflleri vergi rejimi, baflkas›
nam ve hesab›na inflaat yap›lmas› halinde GVK 42’ maddeye stopaj yoluyla vergilendirme ve as›l kazanc›n taahhüt ifli bittikten sonra ortaya ç›kt›¤›
vergilendirme rejiminden tamamen
farkl›d›r.
Kiflilerin kendi nam ve hesaplar›na
özel inflaat ifli yapmalar›nda iki farkl›
durum söz konusudur. buradaki temel
ayr›m ticari kazanç elde etme gayesi,
yada sat›m iflinin sürekli olup olmad›¤›d›r.
Satma amac›yla yap›lan özel inflaatlarda çal›flan iflçilerinden, inflaat› yapan (iflveren), vergi sorumlusu s›fat›yla yapt›¤› ücret ödemelerinden vergi
kesintisi yap›p vergi dairesine yat›rmak zorundad›r.
Sigorta primi de ayn› flekilde kesilip
yat›r›lmas› gerekir.
Satma amac› güdülmeden yap›lan
özel inflaatlarda ise, inflaat› yapan›n
yan›nda çal›flan iflçilere yap›lan ücret
ödemeleriyle ilgili, vergileme aç›s›ndan inflaat› yapan›n herhangi sorumlulu¤u bulunmamaktad›r.
Bu flekilde çal›flanlar›n ücretleri götürü olarak vergilendirilir.
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Bununla beraber, yap›lan ücret ödemelerinden sigorta primi hesaplan›p,
ilgili sigorta müdürlü¤üne yat›r›lmas›
gerekir.
KAYNAKÇA
Aksakal (Ersoy), Ayten (2001) “‹nflaat ifl-
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lerinde çal›flan iflçilerin vergilendirilmesi”
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Mart/Nisan 2001 Say›s›
K›z›lot, fiükrü (1999). ‹nflaat Muhasebesi.
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!
Dursun Ali TURANLI *
1. GENEL B‹LG‹
nflaat ifllerinin tan›mlanmas› hem muhasebe hem de vergi aç›s›ndan önem
tafl›maktad›r. ‹nflaat›n türüne göre farkl› muhasebelefltirme ve vergilendirme
esaslar› geçerli olmaktad›r. ‹nflaat iflleri muhasebe ve vergilendirme aç›s›ndan iki ana grupta toplanabilir. Bunlardan bir tanesi;

‹

‹nflaat Taahhüt iflleri, genelde resmi dairelerce ihale usülüne göre verilen ve
yapt›r›lan ifller olarak düflünülmektedir. Bu ifller baflkas› nam ve hesab›na yap›lan inflaat iflleridir. ‹nflaat iflleri baflkas›n›n nam ve hesab›na üstlenilebilir müteahhit flirket karfl› tarafa varl›¤›n inflas›n› taahhüt eder. fiirket varl›¤›n infla
edilmesi ile ilgili hizmette bulunur. ‹nfla edilen varl›k ifl sahibine aittir.fiirketin
katland›¤› giderler iflletmenin hizmet üretimi ile ilgili maliyetidir. Elde etti¤i
gelirler ise hakedifl tutarlar›n› oluflturur.
Taahhüt ifllerini y›l içinde bafllay›p bitenler ve y›llara sari olmak üzere bölümlenmesi mümkündür.
Bir di¤er inflaat türü Özel inflaat iflleridir. Bunlar kendi nam ve hesab›na yap›lan inflaat iflleridir. fiirketlerin kendi kullan›m› için yada satmak amac›yla infla
ettikleri inflaat türleridir.
Bu inflaat türünü de ikiye ay›rabiliriz, bunlardan bir tanesi müteahhit flirket taraf›ndan arsa sat›n al›narak üzerinde bina yap›l›p daha sonra ba¤›ms›z bölümler halinde sat›lmas› yöntemidir.
* Yeminli Mal Müflavir

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Ocak -

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

140 m a l i Ç Ö Z Ü M

‹ S M M M O Yay›n Organ›

‹nflaat ifllerinde bir di¤er yöntem "kat
karfl›l›¤› olarak" arsan›n müteahhit taraf›ndan al›narak, ba¤›ms›z bölümler
halinde infla edilerek sat›lmas›d›r. Piyasada yayg›n olarak görülen bir inflaat türüdür. Müteahhit kat karfl›l›¤›
olarak alm›fl bulundu¤u arsay›, inflaat mukavelesi gere¤i bir k›sm›n› arsaya karfl›l›k, arsa sahibine ba¤›ms›z
bölümler infla edip vermeyi vaat ederek yap›lan inflaatlard›r.
Katma De¤er Vergisi ve di¤er ilgili
mevzuat do¤rultusunda Müteahhitlerin arsa karfl›l›¤›nda arsa sahibine inflaat mukaveleleri gere¤i infla edip
verdi¤i bu ba¤›ms›z bölümlerin katma
de¤er vergisinin konusuna girip girmeyece¤i konusunun incelenmesidir.
2. MÜTEAHH‹D‹N “KAT KARfiILI⁄I
SATIfi VAAD‹ SÖZLEfiMES‹ “
GERE⁄‹ ARSA SAH‹B‹NE VERD‹⁄‹
BA⁄IMSIZ BÖLÜMLERLER‹N
KDV NE TABI OLUP OLMADI⁄I
‹LE ‹LG‹L‹ GEL‹R ‹DARES‹N‹N
GÖRÜfiÜ
Maliye Bakanl›¤› arsa pay› karfl›l›¤›nda arsas›n›n üzerinde yap›lacak binada baz› bölümlerin arsa sahibine verilmesi fleklindeki kat karfl›l›¤› sat›fl vaadi sözleflmeleri uyar›nca verilen ba¤›ms›z bölümlerin 16.12.1998 tarih ve
20021 say›l› resmi gazetede yay›nlanan 30 seri no.lu KDV genel tebli¤inde kat karfl›l›¤› inflaat ifllerinin KDV
Ocak
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karfl›s›ndaki durumuna iliflkin görüflünü belirtmifltir.
Maliye Bakanl›¤› n›n 30 seri no.lu
KDV genel tebli¤inde kat karfl›l›¤›
sat›fl vaadi sözleflmeleri uyar›nca arsa
sahibine verilen ba¤›ms›z bölümlerin
KDV karfl›s›ndaki durumuna iliflkin
görüflü afla¤›daki gibidir.
“arsa karfl›l›¤› inflaat iflleri “trampa” olarak de¤erlendirilmekte, arsa
karfl›l›¤› inflaat ifllerinde arsa sahibinin müteahhide arsa, müteahhidin ise arsaya karfl›l›k olmak üzere
arsa sahibine konut veya iflyeri teslimi olmak üzere iki ayr› teslimin
bulundu¤u” belirtilmektedir.
Tebli¤’ de yap›lan aç›klamalara göre,
arsan›n bir iktisadi iflletmenin aktifine
kay›tl› olmas› ya da arsa sahibinin arsa al›m-sat›m›n› mutad ve sürekli bir
faaliyet olarak sürdürmesi halinde,
konut veya iflyeri karfl›l›¤› müteahhide
yap›lan arsa teslimi KDV’ye tabi olacakt›r. Vergiyi do¤uran olay ise; arsan›n bafllang›çta müteahhide devri di¤er bir ifade ile teslimin tapu siciline
tescille birlikte yap›lmas› halinde tescil an›nda, teslimin tapu siciline tescilden önce ya da sonra olmas› veya
arsan›n arsa sahibinin uhdesinde kalmas› ve yap›lan sözleflmeyle birlikte
müteahhide teslimi halinde, teslim
an›nda meydana gelmektedir
Arsa sahibinin gerçek usulde vergi
mükellefiyetini gerektirmeyecek fleHakemsiz Yaz›lar
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kilde ar›zi bir faaliyet olarak arsan›n
konut ve/veya iflyeri karfl›l›¤›nda müteahhide teslimi ise KDV’nin konusuna girmemektedir. Ancak, müteahhitler taraf›ndan arsa sahibine arsan›n
karfl›l›¤› olarak yap›lan konut ve iflyeri teslimleri ise KDV’ye tabi bulunmakta, net alan› 150 m2’nin alt›ndaki
konut teslimlerinde % 1, 150 m2’nin
üzerindeki konutlar ile iflyeri teslimlerinde ise % 18 oran›nda KDV hesaplanmas› gerekmektedir. (TOLU, (2007),
203)
3. MÜTEAHH‹D‹N “KAT
KARfiILI⁄I SATIfi VAAD‹
SÖZLEfiMES‹ “ GERE⁄‹ ARSA
SAH‹B‹NE VERD‹⁄‹ BA⁄IMSIZ
BÖLÜMLERLER‹N KDV NE
TABI OLUP OLMADI⁄I ‹LE
‹LG‹L‹ DANIfiTAY’IN GÖRÜfiÜ
Müteahhidin "kat karfl›l›¤› sat›fl vaadi
sözleflmesi" gere¤i arsaya karfl›l›k arsa sahibine verdi¤i ba¤›ms›z bölümlerin trampa niteli¤inde olup olmad›¤›
konusunda Dan›fltay'›n 1975 tarihinde
verdi¤i bir karar› afla¤›daki gibidir.
Dan›fltay karar›n›n verildi¤i dönemde
KDV yürürlükte bulunmamakta idi
"Vergi alaca¤›n› do¤uran, devir,
temlik ve trampa ifllerinin tamamlanmas›, tapuya tescil ile gerçekleflir.
Arsa sahibi ile müteahhit aras›nda her
hangi bir devir ifllemi söz konusu olmaks›z›n, bir kaç daire ve dükkana
Hakemsiz Yaz›lar
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isabet eden arsa pay›n›n arsa sahibi
üzerinde b›rak›larak, geri kalan k›sm›n müteahhit ad›na üçüncü kiflilere
sat›lmas›nda trampan›n varl›¤› kabul
edilemez." (Dan›fltay 9 . Daire E.1974
/ 2494 K . 1975 /1349)
Dan›fltay'›n 1990 tarihinde konuyla ilgili verdi¤i bir baflka karar flöyledir:
"3065 say›l› katma de¤er vergisi kanununun 'Verginin konusunu teflkil
eden ifllemler' bafll›¤› alt›nda düzenlenen 1 / 1'inci maddesinde ticari,
s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan
teslim ve hizmetler Katma De¤er
Vergisi kapsam›nda say›lm›flt›r. Arsa teslimi karfl›l›¤›nda daire al›nmas› ise, birbirinden ayr›lmas› mümkün olmayan çok ifllem niteli¤inde
olup, bu ifllemin arsas›n› kat karfl›l›¤›nda müteahhide teslim eden arsa
sahibi yönünde ticari bir muamele
olmay›p arsan›n de¤erlendirilmesi
amac›na yönelik bulundu¤unun kabulü gerekir. Bu muamelenin trampa niteli¤inde bulunmad›¤› Dan›fltay'›n süregelen içtihatlar›ndand›r.
Bu itibarla müteahhidin arsa karfl›l›¤› infla etti¤i ba¤›ms›z bölümlerden bir k›sm›n›n arsa sahiplerine
tesliminin Katma De¤er Vergisi'ne
tabi tutulmas› olana¤› yoktur. (Dan›fltay 7 . Daire 28.05.1990 Tarih ve
E. 1989 /1359 K.1990 / 1518)
Dan›fltay'›n 1990 tarihinde konuyla ilgili verdi¤i di¤er bir karari flöyledir
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Arsa karfl›l›¤› infla edilen dairelerin
bir k›sm›n›n müteahhit taraf›ndan
arsa sahiplerine verilmesinin, trampa muamelesi olmad›¤› ; arsan›n sahiplerince de¤erlendirilmesi oldu¤u; bu yüzden , KDV’ne tabi bulunmad›¤›. (Dan›fltay 7. E. 1990 /6350
K.1991 / 2477 )
Dan›fltay'›n 1992 tarihinde konuyla ilgili verdi¤i bir baflka karar›, Arsa karfl›l›¤› daire al›nmas› iflleminin arsa sahibi yönünden ticari muamele de¤il ,arsan›n de¤erlendirilmesi amac›na yönelik trampa niteli¤i sebebiyle KDV
‘ne tabii olamayaca¤›. (Dan›fltay 7. Daire E. 1992 /754 K.1994 / 1069)
Dan›fltay, bugüne kadar verdi¤i kararlarda konuyu Gelir ‹daresi uygulamas›n›n tam aksi yönünde de¤erlendirmifl,
arsa karfl›l›¤› inflaat ifllerinin arsa sahibinin gerçek kifli olmas› halinde,
olay›n arsan›n de¤erlendirilmesine
yönelik bir ifl oldu¤u, trampa olarak
de¤erlendirilemeyece¤i ve KDV’ye
tabi tutulamayaca¤› do¤rultusunda
kararlar vermifltir. Son kararlar› da bu
do¤rultuda olup, bu konudaki Kararlar istikrar kazanmaya bafllam›flt›r.
Dan›fltay’›n konuya iliflkin olarak verdi¤i son kararlar›n›n özetleri afla¤›daki gibidir.
“‹nflaat yap›lmas› kofluluyla müteahhide b›rak›lan arsan›n her türlü
tasarruf hakk› ve mülkiyeti devredilmeyip, inflaat yap›lmak üzere
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müteahhide terk edildi¤inden, ba¤›ms›z bölümler karfl›l›¤› inflaat yap›lmak
üzere müteahhide b›rak›lan arsan›n
trampa niteli¤inde bir ticari faaliyet
olarak kabul edilmesi mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla, arsan›n müteahhidin
kullan›m›na terk edilmesi iflleminin
arsan›n de¤erlendirilmesine yönelik
bir tasarruf oldu¤unun kabulü gerekece¤inden, bu ifllemin trampa niteli¤inde bir ifllem gibi de¤erlendirilerek
KDV’ye tabi tutulmas› mümkün bulunmamaktad›r.” (Dan›fltay 9. Daire
19.02.2007 Tarih ve E. 2005 / 2439
K.2007 /468 )
“Arsa karfl›l›¤› bina inflaatlar›nda
arsa sahiplerine yap›lan ifl yeri teslimleri KDV’ye tabi de¤ildir.” (Dan›fltay 7. Daire 12.05.2007 Tarih ve E.
2000 / 1251 K.2004 / 1251 )
Dan›fltay’›n konu ile ilgili verdi¤i di¤er kararlar›ndan baz›lar›n›n özetleri
afla¤›daki gibidir.
“Borçlar Kanunu’nun 182. maddesinde, “sat›m bir akittir ki onunla
sat›c›, sat›lan mal› al›c›n›n iltizam
etti¤i semeni mukabilinde al›c›ya
teslim ve mülkiyeti ona nakleylemek borcunu tahammül eder.”
hükmü yer alm›flt›r. Tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n sat›fl›nda, sat›c›
mal›n› al›c›ya bir (Semen) karfl›l›¤›nda teslim eder. Semen veya bedel
dedi¤imiz fley, sat›m akdinde parad›r. Arsa karfl›l›¤›nda kat al›m›nd a
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ise, tafl›nmaz›n (arsa veya kat) para
karfl›l›¤›nda sat›fl› söz konusu de¤ildir.
Öte yandan, ayn› Kanunun 232.
maddesinde, sat›m hükümlerinin,
trampada da tatbik olunaca¤›, flöyle ki, trampa edenlerden herbirinin
ifas›n› taahhüt etti¤i fleye göre al›c›
hükmünde tutulaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Trampada, bir mal, baflka bir mal ile de¤ifltirilmektedir.
Sat›m akdine iliflkin hükümler k›yas yoluyla trampada da uygulanmakta olup; trampada, taraflar
aras›nda mallar›n mübadelesi gerekli ve yeterlidir. Bu mübadele s›ras›nda mübadeleye konu mallar›n
niteliklerinde bir de¤ifliklik olmamaktad›r.
Oysa, bir kiflinin arsas› karfl›l›¤›nda
kat sahibi olmas›nda durum tamamen baflkad›r. Üzerine inflaat (bina)
yap›lan arsan›n mülkiyeti, bafllang›çta tamamen arsa sahibine ait olsa dahi, müteahhitle yap›lan sözleflme uyar›nca ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre inflaata
bafllan›rken arsa paylara bölünmekte, müflterek mülkiyete esas bu
paylara, inflaat yapma ve kat mülkiyeti tesis etme borcu (kat irtifak›)
ba¤lanmaktad›r. ‹nflaat tamamland›ktan sonra da, o ba¤›ms›z bölümlere ait arsa paylar›, ba¤›ms›z bölümlere ba¤l› olarak devam etmekte, ana gayrimenkulün ortak say›lan yerlerinde, kat malikleri müflteHakemsiz Yaz›lar
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reken tasarrufta bulunabilmektedir. O halde, arsa sahibinin arsas›
üzerindeki mülkiyeti kiflisel olmaktan ç›kmakta, kendisine intikal
eden katlara ba¤l› olarak, müflterek
mülkiyet hükümlerine göre, arsa
pay› oran›nda, di¤er kat malikleri
ile paydafl durumuna girmektedir.
Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanmas›n› gerektiren ve
hukuki statüsü tamamen de¤iflik
olan bu durumun trampa hükümleri ile ilgilendirilmesi düflünülemez.
Bütün bu aç›klamalardan anlafl›lmaktad›r ki, bir kiflinin kat edinme
karfl›l›¤›nda arsas›n› müteahhide
vermesi ve infla edilen binadan kat
sahibi olmas› olay›, hukuki aç›dan
bir çok ifllemi içeren ve arsan›n de¤erlendirilmesi amac›na yönelik,
Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanmas›n› da gerektiren,
tamamen kendine özgü (sui generis)
bir hukuki muamele olarak nitelendirilebilir. Varsay›ma ve benzetmeye dayan›larak yap›lan bir vergilendirme ise, verginin kanunilik ilkesi
ile ba¤daflmaz.
Bu durumda yükümlü adi ortakl›k
taraf›ndan arsa karfl›l›¤› infla edilen
binadan arsa sahibine yap›lan ba¤›ms›z bölümlerin teslimlerini katma de¤er vergisine tabi tutma olana¤› bulunmam a k t a d › r . ” (Dan›fltay 11.
Daire 23.02.1999 Tarih ve E. 1997 /
3352 K.1998 / 768 )
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“Arsa karfl›l›¤› olarak infla edilen ve
arsa sahiplerine verilen net alan›
150 m2’nin üzerindeki konutlar,
KDV’nin konusuna girmedi¤inden,
KDV’ye tabi olmayacakt›r.” (Dan›fltay 11. Daire 11.02.1999 Tarih ve
E. 1997 / 2144 K.1999 / 617 )
“Arsa karfl›l›¤›nda daire ve iflyeri al›nmas› ifllemi arsa sahibi yönünden ticari muamele de¤il, arsan›n de¤erlendirilmesi amac›na yönelik oldu¤undan
ve trampa niteli¤i tafl›mad›¤›ndan,
KDV’ye tabi tutulamayacakt›r.” (Dan›fltay 9. Daire 01.03.1999 Tarih ve E.
1992 / 358 K.1994 / 1064 )
Arsa pay› karfl›l›¤›nda arsas›n›n üzerinde yap›lacak binada baz› bölümlerin arsa sahibine verilmesi fleklindeki
kat karfl›l›¤› sat›fl vaadi sözleflmeleri
uyar›nca arsa sahibine verilen ba¤›ms›z bölümlerin Dan›fltay in yukar›daki görülen kararlar›n da KDV ne tab›
olamayaca¤› yönündedir. Ancak Dan›fltay ›n yukar›daki kararlar›n›n aks›
yönde yan› arsa pay› karfl›l›¤›nda arsas›n›n üzerinde yap›lacak binada baz› bölümlerin arsa sahibine verilmesi
fleklindeki kat karfl›l›¤› sat›fl vaadi
sözleflmeleri uyar›nca arsa sahibine
verilen ba¤›ms›z bölümlerin KDV ne
tab› olaca¤› yönünde geçmifl y›llarda
kararlar›n›n bulundu¤u bilinmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNER‹LER
Konu ile ilgili Maliye Bakanl›¤› ve
Dan›fltay in görüflleri tamamen birbirinden farkl›d›r.
Maliye Bakanl›¤› arsa pay› karfl›l›¤›nda arsas›n›n üzerinde yap›lacak binada baz› bölümlerin arsa sahibine verilmesi fleklindeki kat karfl›l›¤› sat›fl vaadi sözleflmeleri uyar›nca arsa sahibine
verilen ba¤›ms›z bölümlerin 30 seri
no.lu KDV genel tebli¤ine göre KDV
‘sine tabi oldu¤u yönünde görüflünü
sürdürmektedir.
Dan›fltay ise konu ile ilgili olarak
"Vergi alaca¤›n› do¤uran, devir, temlik ve trampa ifllerinin tamamlanmas›,
tapuya tescil ile gerçekleflir. Trampa
tapu da iki ayr› kifli ad›na tescilli bulunan gayri menkullerin yine tapu da sahiplerinin karfl›l›kl› olarak de¤iflmesidir.
Arsa sahibi ile müteahhit aras›nda her
hangi bir devir ifllemi söz konusu olmaks›z›n, bir kaç daire ve dükkana
isabet eden arsa pay›n›n arsa sahibi
üzerinde b›rak›larak, geri kalan k›sm›n müteahhit ad›na üçüncü kiflilere
sat›lmas›nda trampan›n varl›¤› kabul
edilemez. denilerek , kat karfl›l›¤› sat›fl vaadi sözleflmeleri uyar›nca arsa
sahibine verilen ba¤›ms›z bölümlerin
KDV ‘ sine tabi olmad›¤› yönünde kararlar vermektedir.
Dan›fltay ›n kat karfl›l›¤› sat›fl vaadi
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sözleflmeleri uyar›nca arsa sahibine
verilen ba¤›ms›z bölümlerin KDV’ sine tabi olmad›¤› yönünde kararlar›
istikrar kazanmaya bafllam›flt›r. Ancak Dan›fltay ›n aks› yönde kararlar›n›n oldu¤u da bilinmektedir.

KAYNAKÇA

Kat karfl›l›¤› sat›fl vaadi sözleflmeleri
uyar›nca arsa sahibine verilen ba¤›ms›z bölümlerin KDV ‘ sine tabi olup
olmad›¤› konusunda Maliye Bakanl›¤› ve Dan›fltay in görüflleri tamamen
farkl›d›r. Bu görüfl ayr›l›¤› bu flekilde
devam edece¤e benzemektedir. Mükellef ile gelir idaresinin karfl› karfl›ya
gelmemesi ve yarg›n›n yükünün azalt›lmas›na katk›da bulunulmas› bak›m›ndan,

Dan›fltay 11. Daire 23.02.1999 Tarih ve
E. 1997 / 3352 K.1998 / 768 say›l› karar

Konu ile ilgili yasal bir düzenleme yap›larak , uygulamada ortaya ç›kan bu
sorunlar›n giderilmesinde yarar vard›r.

Dan›fltay 9. Daire 01.03.1999 Tarih ve E.
1992 / 358 K.1994 / 1064 say›l› karar
Dan›fltay 11. Daire 11.02.1999 Tarih ve
E. 1997 / 2144 K.1999 / 617 say›l› karar

Dan›fltay 7. Daire 12.05.2007 Tarih ve E.
2000 / 1251 K.2004 / 1251 say›l› karar
Dan›fltay 9. Daire 19.02.2007 Tarih ve E.
2005 / 2439 K.2007 /468 say›l› karar
Dan›fltay 7 . Daire 28.05.1990 Tarih ve E.
1989 /1359 K.1990 / 1518 say›l› karar
Dan›fltay 7 . Daire E. 1992 /754 K.1994 /
1069 say›l› bir di¤er karar›
Dan›fltay 7. E. 1990 /6350 K.1991 / 2477
say›l› bir baflka karar›
Dan›fltay 9 . Daire E.1974 / 2494 K .
1975 /1349 say›l› karar
TOLU, Abdullah (2007)’’Arsa Karfl›l›¤›
‹nflaat ‹fllerinde Arsa Sahibine Yap›lan
Konut Ve ‹flyeri Teslimlerinde KDV’’
Yaklafl›m .172 (2007) : 203
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Memifl KÜRK*

I-G‹R‹fi:

K

atma De¤er Vergisi Kanununun 9'uncu maddesi ile mükellefin Türkiye'de ikametgah›n›n, iflyerinin, kanuni ve ifl merkezinin bulunmamas›
hallerinde ve gerekli görülen di¤er hallerde, vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na al›nmas› amac›yla, vergiye tabi ifllemlere taraf olanlar› verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanl›¤›'na yetki verilmifltir.
Bu yetkiye dayan›larak Maliye Bakanl›¤› 10.01.1996 tarihinde Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren 51 seri nolu KDV Genel Tebli¤i ile tekstil ve
konfeksiyon sektöründe sorumluluk uygulamas› bafllatm›flt›r. ‹lgili tebli¤ ile
Fason tekstil ve konfeksiyon ifli yapt›ran mükelleflere yap›lan ifl bedelinin
2/3’ünü tevkif etme sorumlulu¤u getirilmifl idi. Bu uygulama 105 Seri nolu
KDV Genel Tebli¤i gere¤ince 01.07.2007 tarihinden itibaren yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlar›n›n belirlendi¤i 2002/4480 say›l› BKK eki Karara ekli (II) say›l› Listenin (B) bölümüne 2007/12143 say›l›
BKK ile 22 nci s›ra eklenerek "Fason olarak yap›lan tekstil ve konfeksiyon iflleri"ne uygulanacak KDV oran›, 01.06.2007 tarihinden geçerli olmak üzere
%8 olarak belirlenmifltir. Bakanlar Kurulunun bu karar› ile fason tekstil ve
konfeksiyon teslimlerinde indirimli oran uygulamas› bafllat›lmas› nedeniyle
105 seri nolu KDV genel tebli¤inde bu uygulamaya (Fason Tekstil ve Konfeksiyon ‹fllerinde ‹ndirimli Orandan Do¤an ‹ade Uygulamas›) iliflkin usul ve
esaslara yer verilmifltir.
* Vergi Denetmeni
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105 Seri nolu KDV Genel Tebli¤i ile
uygulamas›na son verilen fason tekstil
ve konfeksiyon teslimlerinde tevkifat
uygulamas› 107 seri nolu KDV Genel
Tebli¤i ile tekrar uygulamaya konulmufltur. Böylece 107 nolu KDV Genel
Tebli¤inden itibaren fason tekstil ve
konfeksiyon teslimlerinde iki iade
hakk› do¤mufl bulunmaktad›r. Bunlardan biri tevkifattan dolay› iade hakk›,
di¤eri düflük oranl› teslimden dolay›
iade hakk›d›r.
Bu yaz›m›zda fason konfeksiyon teslimlerinde hem KDV tevkifat› uygulamas› hem de indirimli orana tabi ifllemlerden do¤an iade uygulamas› ayr›nt›l› olarak incelenecektir.
II-FASON TEKST‹L VE
KONFEKS‹YON TESL‹MLER‹NDE
KDV TEVK‹FATI UYGULAMASI:
A- 51 Seri nolu KDV Genel Tebli¤i
Gere¤ince Tevkifat Uygulamas›:
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan tekstil ve
konfeksiyon sektöründe sorumluluk
uygulamas› ilk kez 51 seri nolu KDV
Genel Tebli¤i ile bafllat›lm›flt›r. ‹lgili
tebli¤ gere¤ince fason olarak yapt›r›lan tekstil ve konfeksiyon ifllerinde,
fason hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinin 2/3'ü,
fason ifl yapt›ranlar taraf›ndan sorumlu s›fat›yla beyan edilmek üzere tevkifata tabi tutulacak, 1/3'ü ise fason ifl
yapana ödenecektir. ‹lk uygulamada
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yap›lan tevkifatlardan dolay› nakden
veya mahsuben iade istenemiyordu.
Tebli¤de fason imalat›n flart›, imal
edilecek mal ile ilgili ana hammadde
baflta olmak üzere hammaddelerin fason ifl yapt›ranlarca temin edilmesi
olarak aç›klanm›flt›r. Buna göre fason
ifllerde mamul bir bütün olarak imal
ettirilebilece¤i gibi, üretim aflamalar›
itibariyle k›smi olarak fason ifl yapt›r›lmas› da mümkündür. Örne¤in; bir
konfeksiyon firmas›n›n pazarlayaca¤›
gömleklerin kumafl›n›, kesimini, dikimini ayr› ayr› firmalara fason olarak
yapt›rmas› halinde her bir k›smi ifl,
tevkifat uygulamas› kapsam›na girecektir.
Fason ifl yapanlar›n, baflkalar›na fason
ifl yapt›rmalar›, her iki fason ifl bak›m›ndan tevkifat uygulamas›na engel
de¤ildir. Örne¤in, imal edip pazarlad›¤› pantolonlar›n bir k›sm›n› fason
olarak imal ettiren bir mükellef, ayn›
zamanda ihracatç› firmalara fason
olarak erkek tak›m elbisesi imal ediyorsa, fason yapt›rd›¤› pantolonlar
için kendisi tevkifat uygulayacak, ihracatç›ya yapt›¤› fason tak›m elbiseler
için ise ihracatç› taraf›ndan tevkifat
uygulanacakt›r.
Fason olarak yap›lan ifllerde fason ifli
yapanlar taraf›ndan kullan›lan iplik,
tela, fermuar, dü¤me, astar ve benzeri
her türlü yard›mc› madde ve malzemeler, fason hizmet bedeline dahil
Hakemsiz Yaz›lar
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edilecektir. Fason ifl için kullan›lan bu
madde ve malzemelerin ayr› fatura
edilmesi söz konusu de¤ildir.
Fason ifl yapanlar tevkifat uygulanacak hizmetleri nedeniyle düzenleyecekleri faturada; fason hizmet bedeli
ve bu bedel üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisi ile vergi tutarlar›n›n
tevkifat uygulanacak k›sm› ile fason
ifl yapt›randan tahsil edilecek k›sm›n›
ayr› ayr› göstereceklerdir.
Örnek:
Tekstil ihracatç›s› (A), Mart 2005 döneminde imalatç› (B)'ye 10.000,00
YTL’lik fason ifl yapt›rm›flt›r. (B)'nin
bu ifllem nedeniyle düzenleyece¤i fatura afla¤›dad›r.
A-‹fllem Bedeli
B-Hesaplanan KDV (Ax%18)
TOPLAM
(-) KDV Tevkifat› (Bx2/3)
Tahsil Edilecek Tutar
Beyan Edilecek KDV (Bx1/3)

10.000,00
1.800,00
11.800,00
1.200,00
10.600,00
600,00

Bu fatura örne¤inde "KDV Tevkifat›"
sat›r›, hesaplanan verginin 2/3'ü olarak hesaplanan ve fason ifl yapt›ranlar
taraf›ndan sorumlu s›fat›yla beyan
edilecek miktar› göstermektedir. "Beyan edilecek KDV" sat›r›nda ise hesaplanan katma de¤er vergisinin 1/3'ü
olarak hesaplanan ve fason imalatç›
taraf›ndan beyan edilecek tutar yer almaktad›r.
Fason ifl yapt›ranlar, tevkifat tutar›n›,
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teslim veya hizmetin yap›ld›¤› dönemde vergi sorumlular›na ait II no.lu
katma de¤er vergisi beyannamesi ile
beyan edecekler ve bu tutar› ayn› döneme ait I no.lu katma de¤er vergisi
beyannamesinde indirim konusu yapacaklard›r. Fason ifl yapana ödenen
hesaplanan katma de¤er vergisinin
1/3'ü tutar›ndaki k›s›m ise fason iflle
ilgili faturan›n defterlere kaydedildi¤i
dönemde indirim konusu yap›lacakt›r.
Fason ifl yapt›ranlar, beyan edilen tevkifata ait tahakkuk fifli ile verginin
ödendi¤ine dair vergi dairesi al›nd›lar›n›n kafleli ve imzal› fotokopilerini,
beyannamenin verildi¤i tarihi izleyen
ay›n ilk 10 günü içinde sat›c›ya intikal
ettireceklerdir. Sat›c›lar bu tarihe kadar belgelerin gelmemesi halinde durumu ayn› ay›n 20'nci gününe kadar al›c›n›n vergi dairesine bildireceklerdir.
51 seri nolu KDV Genel Tebli¤den
sonra 24.02.1999 tarih ve 23621 say›l› resmi gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren 72 seri nolu KDV Genel
Tebli¤i ile tekstil ve konfeksiyon sektöründe yap›lan fason ifller dolay›s›yla
vergi tevkifat› uygulanan mükellefler
için ilk kez mahsuben iade imkan› getirilmifltir. 72 nolu KDV tebli¤i gere¤ince mahsup, sadece mükellefin kendi vergi borçlar› için istenebilecek,
baflkalar›n›n vergi borçlar›na mahsup
talep edilemeyecektir. ‹ade alaca¤›n›n
nakden talep edilmesi de mümkün bulunmamaktad›r.
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77 seri no’lu KDV Genel Tebli¤i ile
200,00 YTL’ye kadar olan iade taleplerinin inceleme raporu aranmadan ve
teminat gösterilmeden istenen belgelerin vergi dairesine ibraz› üzerine
mahsuben iade imkan›, 200,00
YTL’yi aflan iadelerde ise YMM veya
inceleme raporunun vergi dairesine
ulaflmas› üzerine yine sadece kendi
vergi borçlar›na mahsuben iade imkan› getirilmifltir.
93 s›ra no’lu KDV Genel Tebli¤i ile
daha önce fason ifller dolay›s›yla vergi tevkifat› uygulanan mükelleflere
sadece kendi vergi borçlar›na mahsup
suretiyle iade yap›labilmekte iken bu
tebli¤den sonra kendi Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlar›na da mahsuben iade imkan› getirilmifltir.
95 s›ra no’lu KDV Genel Tebli¤i ile
de sadece iflletmede çal›flan ücretlilere
ait gelir vergisi ile SSK primlerine
hiçbir s›n›rlama olmaks›z›n tamam›na
teminats›z ve raporsuz mahsuben iade
yap›labilme imkân› getirilmifltir. Bununla birlikte ayn› dönemde kendi
vergi borçlar›na da mahsuben iadesi
de söz konusu olmas› durumunda
2.000,00 YTL lik s›n›r dikkate al›narak bu tutar› geçen kendi vergi borçlar›n›n mahsuben iadesinde, rapor ya da
teminat istenme flart› geçerlili¤ini korumaktayd›.
30.06.2007 tarih ve 26568 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 105 Seri
Ocak
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No.lu KDV Genel Tebli¤inin (A/l)
bölümü gere¤ince bu tebli¤in yay›mland›¤› tarihi izleyen ay›n bafl›ndan
geçerli olmak üzere fason olarak yapt›r›lan tekstil ve konfeksiyon ifllerinde
sorumluluk uygulamas› yürürlükten
kald›r›lm›flt›r. Buna göre, 01.07.2007
tarihinden sonra ifa edilecek fason
tekstil ve konfeksiyon ifllerinde KDV
tevkifat› uygulanmayacakt›r
B- 107 Seri nolu KDV Genel Tebli¤i
Gere¤ince Tevkifat Uygulamas›:
107 Seri nolu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤i ile 05.01.2008 tarihinden itibaren fason tekstil ve konfeksiyon ifllerinde tevkifat uygulamas› yeniden yürürlü¤e konulmufl, bu uygulamay› sona erdiren 105 Seri No.lu
KDV Genel Tebli¤inin (A/l) bölümü
yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Fason tekstil ve konfeksiyon ifllerinde
tevkifat uygulamas›n› yeniden yürürlü¤e koyan 107 seri nolu KDV tebli¤i
ile; 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. 2007/12143 say›l›
Bakanlar Kurulu Karar› ile fason tekstil ve konfeksiyon teslimlerinde KDV
oran› %8’e düflürülmesi nedeniyle
tevkifat tutar› da bu oran›n yar›s› yani
% 4’tür. Tevkifat uygulamas›, bu Tebli¤in yay›m›n› izleyen günden itibaren
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düzenlenecek faturalara konu ifllemler
için geçerli olacakt›r.
Buna göre fason ve tekstil konfeksiyon ifli yapt›ran mükellefler teslimler
üzerinden %4 KDV tevkifat› yap›p, 2
no’lu KDV beyannamesiyle takip
eden ay›n 24’üne kadar beyan edeceklerdir. Fason tekstil ve konfeksiyon ifli
yapan firmalar, faturan›n kesilmesi s›ras›nda kendilerine ödenen _ oran›ndaki %4’lük KDV’yi 1 No’lu KDV
beyannamesiyle beyan edeceklerdir.
Fason ifl yapt›ran firmalar›n, tevkif ettikleri ve 2 no’lu KDV beyannamesiyle beyan ettikleri KDV’lere iliflkin
tahakkuk fifllerini fason ifli yapanlara
ulaflt›rmalar› üzerine, bu KDV’ler, fason ifl yapanlarca indirim konusu edilebilecektir
Fason olarak yapt›r›lan tekstil ve konfeksiyon ifllerinde tevkifat uygulamas›ndan do¤an KDV alacaklar›, münhas›ran vergi inceleme raporu ile iade
edilecektir. ‹ade talebi, vergi incele
raporunun vergi dairesine intikal etti¤i tarih itibariyle geçerlilik kazanacakt›r.
Ayn› ifllem dolay›s›yla, tevkifat ve indirimli oran uygulamalar› nedeniyle
KDV iade alaca¤› do¤muflsa, öncelikle tevkifattan do¤an KDV alaca¤›
(mükellefin iste¤ine ba¤l› olarak nakden ve/veya mahsuben) iade edilecektir. KDV alaca¤›n›n indirimli oran uygulamas›ndan do¤an k›sm›; inceleme
Hakemsiz Yaz›lar
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raporu y›l› içinde vergi dairesine intikal ederse mahsuben, y›l geçtikten
sonra intikal ederse nakden veya mahsuben iade edilecektir.
Bu kapsamda yap›lacak iadelerde, fason olarak yapt›r›lan tekstil ve konfeksiyon ifllerinde tevkifat uygulamas›n› düzenleyen daha önceki genel
tebli¤lerde yer verilen ve 107 Seri nolu KDV Genel tebli¤ine ayk›r› olmayan aç›klamalar geçerli olacakt›r. Mükellefin ayn› dönemde baflka iade
hakk› do¤uran ifllemlerinin bulunmas›
halinde bu ifllemlere ait iade talebinin,
söz konusu ifllem veya ifllemlerle ilgili usul ve esaslar çerçevesinde sonuçland›r›laca¤› tabiidir.
C- Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapa¤›
ile Ham Post ve Deri Teslimlerinde
KDV Tevkifat Uygulamas›:
Maliye Bakanl›¤› KDV kanununun 9.
maddesinden ald›¤› yetkiye istinaden
107 seri nolu KDV Genel Tebli¤i ile
fason tekstil ve konfeksiyon ifllerinde
tevkifat uygulamas› d›fl›nda baz› ürün
teslimlerinde de KDV tevkifat› yapma
sorumlulu¤u getirmifltir. Baz› mal ve
hizmetlere uygulanacak KDV oranlar›n› belirleyen 2007/13033 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› eki (II) say›l› listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci s›ralar› kapsam›na giren ürünlerin tesliminde, bu tebli¤in yay›m›n› izleyen 05
Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak
üzere, _ oran›nda KDV tevkifat› uyOcak
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gulanmas› uygun görülmüfltür. Buna
göre Maliye Bakanl›¤›;
Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk,
pamuk lifi döküntüleri, natürel veya
tops haldeki tiftik, yün ve yapa¤› ile
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01
pozisyonundaki s›¤›r ve atlar›n, 41.02
pozisyonundaki koyun ve kuzular›n
(astragan veya karakul, persaniye,
breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin,
Mo¤olistan ve Tibet kuzular› hariç),
41.03 pozisyonundaki keçi ve o¤laklar›n (Yemen, Mo¤olistan ve Tibet
keçi ve o¤laklar› hariç) ham post ve
derilerinin;
05.01.2008 tarihinden itibaren yap›lacak teslimlerinde al›c›lar taraf›ndan
(1/2) oran›nda tevkifat uygulanarak
sorumlu s›fat›yla beyan edilmesini kararlaflt›rm›flt›r.
Sat›c›lar›n tevkifat uygulamas›ndan
do¤an KDV alacaklar›n›n iadesinde,
mal ihrac›nda iade uygulamas›na iliflkin usul ve esaslar geçerli olacakt›r.
‹ade talebi bir dilekçe ile yap›lacak
olup, dilekçeye;
-Tevkifata tabi ürünlerin sat›fl faturalar›n›n dökümünü gösteren liste,
-‹ade talebinin yap›ld›¤› döneme iliflkin indirilecek KDV listesi,
eklenecektir. ‹ade yap›labilmesi için,
al›c›n›n bu tevkifatla ilgili 2 No.lu
KDV beyannamesini vergi dairesine
vermifl olmas› zorunludur.
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III. FASON TEKST‹L VE
KONFEKS‹YON ‹fiLER‹NDE
‹ND‹R‹ML‹ ORAN VE ‹ADE
UYGULAMASI
A- Fason Tekstil ve Konfeksiyon
‹fllerinde ‹ndirimli Orandan Do¤an
KDV ‹ade Uygulamas›:
Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV
oranlar›n›n belirlendi¤i 2002/4480 say›l› BKK eki Karara ekli (II) say›l›
Listenin (B) bölümüne 2007/12143
say›l› BKK ile 22 nci s›ra eklenerek
"Fason olarak yap›lan tekstil ve konfeksiyon iflleri"ne uygulanacak KDV
oran›, 01.06.2007 tarihinden geçerli
olmak üzere %8 olarak belirlenmifltir.
Buna göre 01.06.2007 tarihinden itibaren Fason olarak yap›lan tekstil ve
konfeksiyon ifllerinde indirimli oran
uygulamas› bafllat›lm›fl oldu.
99 Seri nolu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤i ile indirimli orana tabi
ifllemler dolay›s›yla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlar›n›n Bakanlar Kurulu’nca tespit
edilecek s›n›r› aflan k›sm›n›n cari y›l
içinde vergilendirme dönemleri (ayl›k
dönemler) itibariyle mahsuben, y›l›
içinde mahsuben iade edilemeyen tutarlar›n da izleyen y›l›n içinde mükellefin iste¤ine ba¤l› olarak nakden ya
da mahsuben iadesi uygulamas› bafllat›lm›flt›r. ‹lgili tebli¤ ile getirilen yenilik cari y›l içinde de iade(mahsuben
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olmas› flart›yla) imkan›n›n getirilmesidir.
Bakanlar Kurulu, bu hükmün uygulanmas›na yönelik olarak 2006/10379
say›l› Kararname ile indirimli vergi
oran›na tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulamas› ile ilgili s›n›r› 2006 ve
izleyen y›llarda gerçekleflecek ifllemler için geçerli olmak üzere 10.000
YTL olarak belirlemifltir. 2007 ve izleyen y›llarda bu s›n›r, yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmak suretiyle uygulanacakt›r.(102 no’lu KDV Genel
Tebli¤i ile bu s›n›r 2007 y›l› için
10.800,00 YTL, 107 no’lu KDV Genel Tebli¤i ile 2008 y›l› için
11.600,00 YTL olarak belirlenmifltir.)
KDV Kanununun 28 inci maddesinin
verdi¤i yetkiye dayan›larak Bakanlar
Kurulunca vergi oranlar› indirilen teslim ve hizmetler dolay›s›yla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen
KDV tutarlar›n›n, 2006/10379 say›l›
Kararname ile belirlenen s›n›r› aflan k›sm›, 99 Seri nolu tebli¤de belirtilen borçlara y›l› içinde vergilendirme dönemleri
itibariyle mahsup edilebilecektir.
‹ndirimli orana tabi fason olarak yap›lan tekstil ve konfeksiyon ifllerinden
do¤an KDV alacaklar›n›n iadesine
iliflkin usul ve esaslar ise KDV Kanununun (29/2) maddesi ile Maliye Bakanl›¤›na verilen yetkiye dayan›larak
105 seri nolu KDV Genel tebli¤inde
belirlenmifltir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Buna göre, tekstil ve konfeksiyon sektöründe indirimli orana tabi fason ifllerden do¤an KDV alacaklar› miktara
bak›lmaks›z›n münhas›ran vergi inceleme raporu sonucuna göre iade edilecektir. ‹ade talebi vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal etti¤i
tarihte geçerlik kazanacakt›r.
Mükelleflerin KDV iade alaca¤›n›n
tamam› için 6183 say›l› Kanunun 10
uncu maddesinde say›lan cinsten teminat göstermeleri halinde iade talebi, 99 ve 101 Seri No.lu KDV Genel
Tebli¤lerinde belirtilen belgelerin ibraz edilmifl olmas› flart›yla, teminat›n
gösterildi¤i tarih itibariyle geçerlik
kazanacak, teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.
Bu aç›klamalara göre, indirimli orana
tabi fason ifllerden do¤an KDV alaca¤›n›n mahsuben iadesinin talep edilmesi halinde, vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal etti¤i tarihten sonra muaccel hale gelecek kendilerine ait; ithalde al›nanlar dahil vergi
borçlar›, SSK prim borçlar› ile elektrik ve do¤algaz borçlar›na mahsup
yap›labilecektir. Teminat gösterilmesi
halinde, belgelerin tamamlan›p teminat›n gösterildi¤i tarihten sonra muaccel hale gelecek yukar›da say›lan
borçlar›n mahsubu yap›labilecek, teminat vergi inceleme raporu sonucuna
göre çözülecektir.
‹ndirimli orana tabi ifllerden do¤an
Ocak
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KDV alacaklar›, y›l› içinde mahsubun
mümkün olmamas› halinde izleyen
y›lda 99 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin (1.5) bölümünde belirtilen süre
içinde nakden iade olarak talep edilebilmektedir. Y›l› içinde mahsubu gerçekleflmeyen indirimli orana tabi fason ifllerden do¤an KDV alacaklar›na
iliflkin nakden iade talepleri vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal etti¤i tarihten sonra yerine getirilecektir. Bu nakden iade talepleri için
fason hizmetin ifa edildi¤i y›l› izleyen
y›l içinde teminat gösterilmesi halinde, belgelerin tamamlan›p teminat›n
gösterildi¤i tarihten sonra nakden iade
talebi yerine getirilebilecek, teminat
vergi inceleme raporu sonucuna göre
çözülecektir.
B- indirimli Oran Uygulamas›na
Tabi ‹fller:
51 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin
(II/A) bölümünde de belirtildi¤i üzere, fason iflin flart›, imal edilecek mal
ile ilgili ana hammadde baflta olmak
üzere hammaddelerin fason ifl yapt›ranlarca temin edilmesidir. Bu genel
belirleme çerçevesinde baz› ifllerde
KDV oran›n›n ne olaca¤› konusunda
oluflan tereddütlerle ilgili 105 Seri nolu KDV Genel Tebli¤inin A-2-1 bölümünde gerekli aç›klamalar yap›lm›flt›r. Tebli¤in ilgili bölümünde tereddüt
konusu baz› ifllerdeki KDV oran›n›n
indirimli oran m› (%8) olaca¤› yoksa
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genel oran m›(%18) olaca¤› bu ifller
tek tek say›lmak suretiyle aç›klanm›flt›r. Buna göre;
- boyama, apre, bask› ve kasarlama ifllerinde boya ve kimyevi maddelerin,
- y›kama ifllerinde kimyevi maddelerin,
bu iflleri yapt›ranlar taraf›ndan temin
edilip bu iflleri yapanlara verilmesi
halinde indirimli oran(%8) kapsam›nda ifllem yap›lacakt›r. Ancak, bu ifllerde boya ve kimyevi maddelerin fason
ifli yapanlar taraf›ndan temin edilip
kullan›lmas› halinde yukar›da belirtilen ifllere genel vergi oran› uygulanacakt›r.
Bunlar d›fl›nda kalan; ütüleme, çözgü,
hafl›l, dikim, kesim, t›rafllama, z›mpara, flardon, yakma, ram, nak›fl ve benzeri bütün fason ifllerde %8 oran› uygulanacakt›r. Bu ifllerin, boya ve kimyevi maddelerin ifli yapan taraf›ndan
temin edilerek kullan›ld›¤› boya, apre,
kasarlama, bask› ve y›kama iflleri ile
birlikte yap›lmas› halinde, %8 ve %18
oran›na tabi ifller için ayr› fatura düzenlenmesi veya ayn› faturada bu ifllerin ayr›ca gösterilmesi ve her bir iflin
bedeli üzerinden tabi olduklar› oranda
KDV hesaplanmas› gerekmektedir.
Fason ifllerde, dikifl ipli¤i, fermuar,
dü¤me gibi yard›mc› madde ve malzemelerin fason ifli yapanlar taraf›ndan temin edilip kullan›lmas› indirimli oran uygulamas›na engel de¤ildir.
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Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki
fason ifllerde indirimli oran uygulamas› sadece giyim eflyalar›na verilen
fason ifllerle s›n›rl› de¤ildir. Perde,
mobilya kumafl›, havlu, çuval ve benzerleri ile bunlar›n imalinde kullan›lacak iplik veya kumafla verilen fason
hizmetler de yukar›daki aç›klamalar
çerçevesinde %8 oran›na tabi olacakt›r.
IV-SONUÇ:
105 seri nolu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤i ile fason tekstil ve konfeksiyon ‹fllerinde ‹ndirimli Orandan
Do¤an KDV ‹ade Uygulamas› bafllat›lm›flt›r. 107 seri nolu KDV Genel
Tebli¤i ile fason tekstil ve konfeksiyon teslimlerinde tevkifat uygulamas›
yeniden yürürlü¤e konulmufltur. Böylece 107 nolu KDV Genel tebli¤inden
itibaren fason tekstil ve konfeksiyon
teslimlerinde iki iade hakk› do¤mufl
bulunmaktad›r. Bunlardan biri tevki-
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fattan dolay› iade hakk›, di¤eri düflük
oranl› teslimden dolay› iade hakk›d›r.
Ayn› ifllem dolay›s›yla, tevkifat ve indirimli oran uygulamalar› nedeniyle
KDV iade alaca¤› do¤muflsa, öncelikle tevkifattan do¤an KDV alaca¤›
(mükellefin iste¤ine ba¤l› olarak nakden ve/veya mahsuben) iade edilecektir. Konu ile ilgili aç›klamalara yaz›m›z›n yukar›daki bölümlerinde ayr›nt›l› olarak yer verilmifltir.
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!
Ramazan IRMAK*

I-GIRIfi:
ükelleflerin kredi kart› ile yapm›fl olduklar› çekifl tutarlar› ile beyanlar›n›n uyumsuzlu¤u dolay›s› ile yap›lan incelemeler(POS incelemeleri),
y›llard›r devam etmektedir. Kredi kart› kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›n›n,
ekonominin kay›t alt›na al›nmas›nda büyük katk›s› olmakla birlikte, beraberinde bir tak›m sorunlar da getirmifltir.

M

Üye iflyerleri sahiplerinin POS cihazlar›ndan herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifas› olmaks›z›n nakit ihtiyac›n› vs. gidermek için çekifl yapmalar› da bu
sorunlar›n en bafl›nda gelmektedir.
Üye iflyeri sahiplerinin POS cihazlar›n› verilifl amaçlar›n›n d›fl›nda kullanmalar›, vergi matrah›n›n kesin ve do¤ru olarak saptanmas›n› güçlefltirmifltir. Yap›lan incelemelerde birçok ihtilaf ç›km›fl, inceleme elemanlar›, yarg› organlar› ve
mali idare y›llard›r bu sorunla bo¤uflmak zorunda kalm›flt›r.
Yaz›m›zda üye iflyeri sahiplerinin POS makinelerini usulsüz kullan›mlar›n› bir
nebze olasun engelleyecek ve dolay›s› ile incelemelerde yaflanan gereksiz tart›flmalara son verecek bir konuyu sizlerle paylaflmak istiyoruz.
POS cihazlar›ndan, herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifas› olmaks›z›n çekifl
* Vergi Denetmeni
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yapman›n hapis cezas› gerektiren bir suç olup olmad›¤›, yaz›m›z›n konusunu
oluflturmaktad›r.
II-KREDI KARTI ‹LE YAPILAN ÇEKIfiLER DOLAYISIYLA
‹NCELEMEYE ALINMA
GEREKÇESI:
Bankalar, POS cihaz› vermifl olduklar› üye iflyerleri taraf›ndan yap›lan çekifl tutarlar›n› Maliye Bakanl›¤›na(Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›) bildirmekle yükümlü k›l›nm›fllard›r. Bankalardan al›nan bu bilgiler, mükelleflerin beyanlar› ile karfl›laflt›r›larak arada fark olan mükellefler incelemeye sevk edilmektedir. Fark›n
büyüklü¤üne göre incelemeyi yapacak birimler de¤iflmektedir. Örne¤in 2004
ve 2005 y›llar›na iliflkin yap›lan incelemelerde 100.000-YTL ve üzeri fark olan
mükelleflerin hesaplar› Vergi Denetmenleri taraf›ndan incelenirken, bu tutar›n
alt›nda kalan mükelleflerin hesaplar› ise vergi daireleri taraf›ndan incelenmifltir.
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›, incelenecek mükellefleri belirlerken ayl›k bazda de¤erlendirme yapmaktad›r. ‹ncelenecek mükelleflerin nas›l belirlendi¤ini afla¤›daki tablo yard›m›yla aç›klayabiliriz.
Dönemi
2005

Ocak
fiubat
Mart
Nisan
May›s
Haziran
Temmuz
A¤ustos
Eylül
Ekim
Kas›m
Aral›k
Toplam

Teslim
Ve
Hiz.Bed.
(1)

15.000
18.000
25.000
30.000
20.000
60.000
35.000
80.000
53.000
48.000
90.000
70.000
544.000

KDV
Matrah›
(2)

15.000
18.000
25.000
30.000
20.000
60.000
30.000
80.000
53.000
40.000
90.000
70.000
531.000

Bankadan

Al›nan
POS
‹fllem
Tutar›(3)

30.000
28.000
23.000
50.000
35.000
80.000
45.000
10.000
69.000
62.000
106.200
90.000
628.200

Bankadan
Al›nan
POS ‹fllem
Tutar›
KDV
Hariç(%18
KDV hariç)
(4)

25.424
23.729
19.492
42.373
29.661
67.797
38.136
8.475
58.475
52.542
90.000
76.271
532.375

KDV
beyan.
45 nolu
alan
(5)

10.000
20.000
23.000
5.000
20.000
30.000
45.000
60.000
183.000

Bankalarda
n Al›nan
POS ifllem
tutar› ile
45.Alan
uyumsuzlu
¤u
(6) = (3-5)

20.000
28.000
3.000
50.000
35.000
80.000
22.000
5.000
49.000
32.000
61.200
30.000
415.200

Bankalardan
Al›nan POS
Ifl.tutar› ile
Teslim veya
Hiz. Bed.
Veya
Matrahdan
Tespit
Ed.Uyumsuzl
uk (7) = (4-1)
veya (4-2)
10.424
5.729
0
12.373
9.661
7.797
3.136
0
5.475
4.542
0
6.271
65.408

Ayl›k
Uyumsuzl
uk toplam›
(8) = 6
veya 7 den
büyük
olan›

20.000
28.000
3.000
50.000
35.000
80.000
22.000
5.000
49.000
32.000
61.200
30.000
415.200

Tabloda yap›lan hesaplamalar sonucunda mükellefin beyanlar› ile kredi kart›
ile yapt›¤› çekifller aras›nda ayl›k dönemler itibariyle fark oldu¤u tespit edil-

Ocak

-

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

m a l i Ç Ö Z Ü M 159
‹ S M M M O Yay›n Organ›

mifltir. Bakanl›k incelemeye esas ald›¤› uyumsuzlu¤u tespit için iki kriterden hareket etmekte ve ayl›k olarak
tespit etti¤i uyumsuzluklardan en
yükse¤ini esas almaktad›r. Tabloda 6.
ve 7. sütünlar uyumsuzlu¤un hesap
edildi¤i sütunlard›r. ‹nceleme için
esas al›nan sütun ise 8. sütundur. Örnekte, mükellef kredi kart› çekifllerini
45 nolu sat›ra(bu sat›ra KDV dahil
kredi kart› ile gerçeklefltirilen sat›fl tutar› yaz›lmal›d›r) yazmad›¤› veya eksik yazd›¤› için fark çok yüksek(415.200-YTL) görünmektedir.
Oysa kredi kart› ile çekifllerin(KDV
hariç) teslim ve hizmet tutar›ndan
yüksekli¤i 65.408-YTL’dir. Yani mükellefin bütün sat›fllar›n›n kredi kart›
ile gerçeklefltirildi¤inin kabulü durumunda bile arada 65.408-YTL fark
vard›r. Bu nedenle mükellef incelemeye al›nacakt›r. Ancak baflkanl›k incelemeye almadan önce mükelleflere
bir yaz› göndererek söz konusu fark›n
izah›n› istemektedir. ‹zah› yetersiz
görülen mükellefler incelemeye al›nmaktad›r.
Mükelleflerin aradaki fark› izah
için kulland›klar› en büyük argüman; söz konusu fark›n gerçek bir
mal teslimi ve hizmet ifas›ndan kaynaklanmad›¤›, finansman amaçl›
yapm›fl olduklar› çekifllerin bu farka neden oldu¤udur.
‹flte bu gerekçe y›llard›r inceleme elemanlar›n›, mükellefleri, mali idareyi
Hakemsiz Yaz›lar
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ve yarg› organlar›n› meflgul etmifltir.
Oysa POS cihazlar›ndan herhangi bir
mal teslimi ve hizmet ifas› olmaks›z›n
kredi kart› geçirmek sureti ile ifllem
yap›lmas› yasakt›r. Bu yasak bankalar
ile üye iflyerleri aras›nda yap›lan sözleflmelerde aç›kça yazmaktad›r. Buna
ra¤men usulsüz kullan›m›n bir türlü
önüne geçilememektedir. Bunun nedeni de sözleflmelerde yapt›r›m olarak
sadece tespiti halinde bankalar›n sözleflmeyi tek tarafl› fesh edebilece¤inin
belirtilmifl olmas›d›r.
Gerçekten de üye iflyerlerinin POS cihazlar›n› usulsüz kullan›m›n›n cayd›r›c› bir yapt›r›m› yoktu. Ta ki, 5464
say›l› “Banka Kartlar› ve Kredi
Kartlar› Kanunu” yürürlü¤e girene
kadar. (Resmi, 2006, 26095)
Söz konusu kanun ile POS cihazlar›ndan herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifas› olmaks›z›n kredi kart› geçirilerek ifllem yap›lmas› hapis cezas› gerektiren bir suç olarak tan›mlanm›flt›r.
Ancak yap›lan bu de¤ifliklik ne yaz›k
ki bir çok kimsenin gözünden kaçm›flt›r.
III-5464 SAYILI BANKA KARTLARI
VE KRED‹ KARTLARI KANUNU
‹LE YAPILAN YASAL
DÜZENLEMELER:
Ülkemizde kredi kart› kullan›m›, doksanl› y›llar›n›n sonlar›na do¤ru yayg›nlaflmas›na karfl›n, mevcut yasalar›Ocak
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m›zda kredi kartlar›na iliflkin özel bir
düzenleme yer almamaktayd›. Bu konulardaki ihtilaflar Borçlar Kanunu,
Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ve Bankalar Birli¤i’nce ç›kar›lan
tebli¤lere göre çözülmeye çal›fl›l›yordu. Kredi kart› kullan›m›n›n h›zla artmas› ve bu konuda yaflanan ihtilaflar,
kredi kartlar› konusunda özel bir yasal
düzenleme yapma zorunlulu¤unu
gündeme getirmifl ve nihayetinde
5464 say›l› “Banka Kartlar› ve Kredi Kartlar› Kanunu” 01.03.2006 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e girmifltir.
Söz konusu kanun ile yap›lan düzenlemeler direkt olarak vergi kanunlar›
ile ilgili olmamakla birlikte içerdi¤i
hükümler aç›s›ndan vergi inceleme
elemanlar›n›, mükellefleri, kredi kart›
sahiplerini ve banka yetkililerini yak›ndan ilgilendirmektedir.
5464 say›l› kanunun, konumuzu ilgilendirdi¤ini düflündü¤ümüz maddelerini aynen afla¤›ya al›nt›lamay› uygun
buluyoruz.
“Tan›mlar
MADDE 3 – Bu Kanunun uygulanmas›nda;
a) Kurul: Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurulunu,
b) Kurum: Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumunu,

meksizin mal ve hizmet al›m› veya
nakit çekme olana¤› sa¤layan bas›l›
kart› veya fizikî varl›¤› bulunmayan
kart numaras›n›,
i) Üye iflyeri: Üye iflyeri anlaflmas›
yapan kurulufllar ile yapt›¤› sözleflme
çerçevesinde kart hamiline mal ve
hizmet satmay› veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kifliyi,
j) Kart hamili: Banka kart› veya kredi
kart› hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kifliyi,
k) Harcama belgesi: Banka kart› veya kredi kart› ile yap›lan ifllemler ile
ilgili olarak üye iflyeri taraf›ndan düzenlenen, kart hamilinin ifllemden do¤an borcu ile di¤er bilgileri gösteren
ve kart hamilinin kimli¤inin bir kod
numaras›, flifre veya kimli¤i belirleyici baflka bir yöntemle belirlendi¤i haller d›fl›nda kart hamili taraf›ndan imzalanan belgeyi,
l) Nakit ödeme belgesi: Bankalarca
veya yetkili üye iflyerlerince banka
kart› veya kredi kart› hamiline yap›lan nakit ödemelerde düzenlenerek,
kart hamilinin kimli¤inin bir kod
numaras›, flifre veya kimli¤i belirleyici baflka bir yöntemle belirlendi¤i haller d›fl›nda kart hamili taraf›ndan imzalanan belgeyi,

e) Kredi kart›: Nakit kullan›m› gerekOcak
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Harcama ve alacak belgesi

Sahte belge düzenlenmesi

MADDE 19 – Üye iflyerleri, mal ve
hizmet bedellerinin banka kart› ya da
kredi kart› ile ödenmesi veya nakit talep edilmesi halinde, 20 nci madde
hükümleri sakl› kalmak kayd›yla,
elektronik ya da mekanik cihazlar›
kullanarak harcama belgesi veya nakit
ödeme belgesi düzenlemek ve asl›n›
sözleflmede belirtilen süre içinde muhafaza etmek ve bir nüshay› da kart
hamiline vermek zorundad›r. Bu hükme ayk›r›l›k halinde sat›lan hizmet
veya mal bedeli üye iflyeri anlaflmas›
yapan kurulufltan talep edilemez.

MADDE 36 – Gerçe¤e ayk›r› olarak
harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek
veya bu belgelerde ne surette olursa
olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya baflkas›na yarar sa¤layanlar,
iki y›ldan befl y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar adlî para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Üye iflyerleri kart kullan›larak sat›n
al›nm›fl bir mal›n iadesi veya hizmetin
al›m›ndan vazgeçilmesi veya yap›lan
ifllemin iptali halinde, alacak belgesi
düzenleyerek bir nüshas›n› kart hamiline verdikten sonra di¤er bir nüshay›
da muhafaza etmekle yükümlüdür.
‹mza gerektirmeyen ifllemler
MADDE 20 – ‹fllemin niteli¤i nedeniyle harcama ve alacak belgesi düzenleme imkân› olmayan hallerde
kartlar, hamil taraf›ndan çeflitli iletiflim araçlar› ile kart numaras› bildirilmek veya imza yerine geçen kod numaras›, flifre ya da kimli¤i belirleyici
benzeri baflka bir yöntemle ifllem yap›lmak suretiyle de kullan›labilir.

Kovuflturma usûlü
MADDE 42 – Bu Kanunun 38 inci,
39 uncu ve 41 inci maddelerinde belirtilen suçlara iliflkin soruflturma ve
kovuflturma yap›lmas›, Kurum taraf›ndan Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na yaz›l› baflvuruda bulunulmas›na ba¤l›d›r. Bu baflvuru muhakeme flart› niteli¤indedir. Bu f›kra uyar›nca yap›lan
soruflturmalar neticesinde aç›lan kamu davalar›nda, baflvuruda bulunmas›
halinde Kurum, baflvuru tarihinde
müdahil s›fat›n› kazan›r.
Birinci f›kra hükümlerine göre bafllat›lan soruflturmalar neticesinde Cumhuriyet savc›lar› kovuflturmaya yer olmad›¤›na karar verirlerse, bu karar
Kuruma tebli¤ edilir. Kurum, kendisine tebli¤ edilecek bu kararlara karfl›
5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir. Kamu davas› aç›lmas› halinde, iddianamenin
bir örne¤i Kuruma tebli¤ edilir.
Bu Kanunun 39 uncu maddesinde be-
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lirtilen suçtan dolay› ilgililerin Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na baflvuru hakk›
sakl›d›r.
Yürürlük
MADDE 49 – Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
IV- KONUYA ‹L‹fiK‹N K‹fi‹SEL
GÖRÜfiÜMÜZ:
Yukar›da yer verdi¤imiz maddelerden
konumuz için birinci derecede önem
arz edenler 3/k ile 36 nc› maddedir.
Di¤er maddeleri olay› biraz daha yak›ndan kavrayabilmek için verdik.
Kanunun 3/k maddesinde Harcama
belgesi;
“Banka kart› veya kredi kart› ile yap›lan ifllemler ile ilgili olarak üye iflyeri
taraf›ndan düzenlenen, kart hamilinin
ifllemden do¤an borcu ile di¤er bilgileri gösteren ve kart hamilinin kimli¤inin bir kod numaras›, flifre veya
kimli¤i belirleyici baflka bir yöntemle
belirlendi¤i haller d›fl›nda kart hamili
taraf›ndan imzalanan belgeyi” fleklinde tan›mlanm›flt›r.
Harcama belgesinden kas›t, al›flverifllerde üye iflyerindeki POS cihaz›na
al›c›n›n kredi kart› tak›ld›ktan sonra
flifre girilmek sureti ile düzenlenen
belgedir. Daha yayg›n kullan›lan ad›
ise “Slip”tir. Harcama belgelerinin tamam›nda bedelin alt›nda “mal veya
hizmet al›nd›” ibaresi veya benzer
bir ibare geçmektedir.
Ocak
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Üye iflyerleri ile yap›lan sözleflmelerin tamam›nda da POS makinelerinden herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifas› olmaks›z›n ifllem yap›lamayaca¤› aç›kça belirtilmektedir.
Oysa, yaz›m›z›n girifl bölümünde de
belirtti¤imiz üzere, birçok üye iflyeri
sahibi çeflitli gerekçelerle, kendi iflyerlerindeki POS makinelerinden herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifas›
yapmaks›z›n kendilerinin veya yak›nlar›n›n kredi kartlar›n› geçirerek harcama belgesi düzenlemekte ve nakit
ihtiyaçlar›n› gidermektedirler. Bu ifllem sonucu düzenlenen harcama belgelerinde de “mal veya hizmet al›nd›”
ibaresi geçmektedir. Yani bu belgeler
gerçe¤i yans›tmamaktad›r. Bankalar,
bu durum sözleflme ile yasaklanm›fl
olmas›na karfl›n, sistemlerinde söz konusu çekifl, mal teslimi ve hizmet ifas› olarak göründü¤ü için olay› tespit
edememektedir. Bu olay›n gerçek yüzü vergi incelemelerinde ortaya ç›kmakta ve mükellefler beyanlar› ile
kredi kart› çekifli aras›ndaki fark› nakit ihtiyac›n› giderme amaçl› çekifl
olarak izah etmektedirler. Yani harcama belgelerinin gerçe¤i yans›tmad›¤›n› itiraf etmektedirler.
Oysa kanunun 36 nc› maddesinde;
“Gerçe¤e ayk›r› olarak harcama
belgesi, nakit ödeme belgesi ya da
alacak belgesi düzenlemek veya bu
belgelerde ne surette olursa olsun tahHakemsiz Yaz›lar
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rifat yapmak suretiyle kendisine veya
baflkas›na yarar sa¤layanlar, iki y›ldan
befl y›la kadar hapis ve beflbin güne
kadar adlî para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.”
fieklinde düzenleme yap›larak gerçe¤e ayk›r› harcama belgesi düzenlemenin aç›kça suç say›laca¤› belirtilmifltir. Yani sat›fl yapmadan harcama belgesi düzenlemesi suçtur. 36 nc› maddenin gerekçesinde de bu durum aç›kça dile getirilmifltir. Madde gerekçesi
aynen afla¤›daki gibidir. (www.
tbmm.gov.tr)
“Madde 36.- Bu Kanun ile hüküm alt›na al›nan adli cezalar 5237 say›l›
Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate
al›nmak suretiyle düzenlenmifltir.
Ayr›ca, söz konusu madde ile Kanunun uygulanmas›na yönelik olarak,
sat›fl yap›lm›fl gibi harcama belgesi,
nakit ödemesi yap›lm›fl gibi nakit ödeme belgesi, mal iadesi, hizmet al›m›ndan vazgeçilmesi ya da ifllemin iptali
olmaks›z›n bu ifllemler yap›lm›fl gibi
alacak belgesi düzenlenmesi veya bu
belgelerde tahrifat yap›lmas› suretiyle
kendilerine veya baflkalar›na yarar
sa¤layanlar hakk›nda adli ceza uygulanaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.”
Madde gerekçesinden de anlafl›laca¤›
üzere kanun koyucunun amac›, sat›fl
yap›lm›fl gibi harcama belgesi düzenlenmesini suç saymakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Konunun birçok mükellefi ilgilendiriyor olmas› ve ilgili taraflar›n(bankalar,inceleme elemanlar› ve mükellefler) bu konu hakk›nda tam bilgi sahibi
olmamalar› dolay›s› ile konu hakk›nda Samsun Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
kanal› ile Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumundan(BDDK) idari görüfl talep edilmifltir.
V-BANKACILIK DÜZENLEME
VE DENETLEME KURUMUNUN
KONUYA ‹L‹fiK‹N GÖRÜfiÜ:
BDDK., Samsun Vergi Dairesi Baflkanl›¤›na hitaben gönderdi¤i yaz›da,
POS makinelerinden herhangi bir mal
teslimi ve hizmet ifas› yap›lmaks›z›n
kredi kart› geçirilmek sureti ile ifllem
yap›lmas›n›n, üye iflyeri sahipleri,
bankalar ve kart sahipleri aç›s›ndan
sonuçlar›n› afla¤›daki flekilde belirtmifltir.(BDDK, 2008, 1904)
“1-Üye iflyerlerinin, kendi POS cihazlar›ndan herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifas› olmaks›z›n nakit
ihtiyac› vs. gerekçelerle kendi veya
üçüncü kiflilerin kartlar›n› geçirerek ifllem yapmalar›n›n 5464 say›l›
Banka Kartlar› ve Kredi Kartlar›
Kanununun 36. maddesindeki “Sahte
belge düzenlenmesi” suçunu oluflturup oluflturmad›¤› ve maddi müeyyidesinin olup olmad›¤› ile ilgili olarak:
Bilindi¤i üzere 5464 say›l› Banka
Kartlar› ve Kredi Kartlar› Kanununun
Ocak
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(Kanun) “Sahte belge düzenlenmesi”
bafll›kl› 36. maddesi, “Gerçe¤e ayk›r›
olarak harcama belgesi, nakit ödeme
belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne surette
olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle
kendisine veya baflkas›na yarar sa¤layanlar, iki y›ldan befl y›la kadar hapis
ve beflbin güne kadar adlî para cezas›
ile cezaland›r›l›rlar.”hükmünü amirdir.
Bu çerçevede, harcama belgesinin ancak kart hamilinin üye iflyeri ile yapt›¤› ifllem sonucunda, üye iflyerine olan
borcundan dolay› düzenlenebilece¤i
aflikard›r.Bahse konu hususta, herhangi bir mal teslimi ve yada hizmet ifas›
yap›lmaks›z›n üzerinde “ mal veya
hizmet al›nd›” ibaresi bulunan belgenin bankaya ibraz› ve karfl›l›¤›nda
bankadan ilgili belge üzerindeki bedelin tahsili suretiyle fayda sa¤laman›n
Kanunun 36. maddesi kapsam›nda de¤erlendirilmesi gerekti¤i düflünülmektedir.
2- POS makinelerini veren bankalar›n, POS cihazlar›nda mal ve hizmet teslimi d›fl›nda çekifl yap›lmas›n› engelleme noktas›nda herhangi
bir cezai (maddi veya adli) sorumluluklar›n›n olup olmad›¤› hususuna iliflkin olarak:
Sahte harcama belgesi düzenlenmesi
suçunun ma¤duru ifllem tarihinden
son ödeme tarihine kadar ifllemesi gereken faiz gelirinden mahrum kalan
kart ç›karan kurulufllard›r. Kart ç›kaOcak
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ran kurulufllar üye iflyerleri ile yapt›klar› sözleflmelere; pos cihazlar›nda
mal ve hizmet teslimi d›fl›nda çekifl
yap›lmas›n› engelleyici hükümleri koyabilir ve buna ayk›r› davran›fllar için
belirli cezai flartlar öngörebilirler. Ancak, bu hususlar›n sözleflmelerde düzenlenmesi hususunda bankalar› zorlay›c› bir hüküm bulunmad›¤› gibi,
söz konusu maddenin aç›k düzenlemesi karfl›s›nda böyle bir yükümlülük
getirmenin pratikte bir önemininde
bulunmad›¤› düflünülmektedir.
Öte yandan, “Sahte Belge Düzenlenmesi” suçu, ifltirak halinde ifllenebilen
bir suç olup, üye iflyerinin suç oluflturan
eylemlerini bilen ve buna göz yuman
banka yetkililerinin de söz konusu suça
ifltiraklerinden söz edilebilecektir.
3-Kartlar›n› mal ve hizmet al›m›
yapmaks›z›n üye iflyerlerinin POS
cihazlar›ndan geçirerek ifllem yapt›ran kart sahiplerinin herhangi bir
cezai (maddi veya adli) sorumlulu¤unun bulunup bulunmad›¤› hususuna iliflkin olarak:
Gerçekte mal ve hizmet al›m› yapmaks›z›n kartlar›n› üye iflyerlerinin
pos cihazlar›ndan geçirerek ifllem
yapt›ran kart hamillerinin “ Sahte Belge Düzenlenmesi” suçuna ifltirakleri
söz konusu olup, bilerek ve isteyerek
kartlar›n› kulland›ran hamillerin ifltirak hükümlerine göre sorumlu tutulabilecekleri düflünülmektedir.
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4- Suç oluflmas› durumunda ilgililer
hakk›nda kovuflturman›n ne flekilde
yap›laca¤›na iliflkin usul ve esaslara
iliflkin olarak:

Bilerek ve isteyerek kartlar›n› kulland›ran kart hamilleri de “Sahte belge
düzenlenmesi” suçuna ifltirakten ceza
alabileceklerdir.

Kanunun “Kovuflturman›n Usulü”
bafll›kl› 42. maddesi uyar›nca söz konusu suç, Kurumumuzun Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›na yaz›l› baflvuruda bulunmas› flart› aranan suçlar aras›nda
say›lmad›¤›ndan, kovuflturma yap›labilmesi için Kurumumuzun baflvuruda bulunmas›na gerek bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla “Sahte Belge Düzenlenmesi” suçu re’sen takibi gereken
suçlardan olup, Cumhuriyet savc›s›
olay› kendili¤inden ö¤rendi¤i anda
veya ihbar üzerine soruflturma ve kovuflturmaya bafllayabilecektir.”

Söz konusu suç, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yaz›l›
baflvuru flart› aranan suçlardan olmay›p, genel hükümlere göre ifllem yap›lacakt›r. Söz konusu suçun ifllendi¤ini
tespit eden denetim eleman›, yazaca¤›
Suç Duyurusu Raporunu yetkili Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na intikal ettirerek gerekli soruflturma ve kovuflturman›n yap›lmas›n› sa¤layacakt›r.

VI-SONUÇ:
Üye iflyeri sahiplerinin, 5464 say›l›
Banka Kartlar› ve Kredi Kartlar› Kanununun yürürlük tarihi olan 01.03.2006
tarihinden sonra POS makinelerinden
herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifas› olmaks›z›n kredi kart› geçirmek sureti ile ifllem yapmalar›, 5464 say›l›
kanununun 36. maddesindeki “Sahte
belge düzenlenmesi” suçunu oluflturmakta olup, iki y›ldan befl y›la kadar
hapis ve beflbin güne kadar adlî para
cezas› gerektirmektedir.
Üye iflyerinin suç oluflturan eylemlerini bilen ve buna göz yuman banka
yetkilileri de suça ifltirak nedeni ile
ceza alabileceklerdir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Denetim elemanlar›n›n, usulsüz kullan›mlar› Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na
intikal ettirmelerinin usulsüz kullan›mlar› bir nebze olsun önleyece¤i ve
incelemelerde yaflanan karmaflay›
azaltaca¤› kanaatindeyiz.
KAYNAKÇA
5464 Say›l› Banka Kartlar› ve Kredi
Kartlar› Kanunu’nun 36 nc› maddesinin gerekçesi,. Çevrimiçi eriflim. http: //
www2 .tbmm.gov.tr/d22/1/1-1147.pdf
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, Samsun Vergi Dairesi Baflkanl›¤›na hitaben gönderdi¤i, 07.02.2008
tarih ve BDDK.02.HUK.10-1127/1904 say›l› yaz›
T.C. Yasalar(01.03.2006 tarih ve 26095 say›). 5464 say›l› Banka Kartlar› ve Kredi
kartlar› kanunu. Ankara: Resmi Gazete
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fiibli GÜNEfi*

I-G‹R‹fi
lkemizde son y›llarda, istihdam üzerindeki vergi yükünün a¤›rl›¤› konusu sürekli gündeme gelmektedir. Özellikle son y›llarda sa¤lanan makro
ekonomik istikrar ve kamu maliyesindeki toparlanmaya paralel olarak,
istihdam üzerindeki vergi yükünün azalt›lmas›na dönük talepler de daha yo¤un
bir flekilde tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Öte yandan, ücretler üzerindeki vergi yükü bak›m›ndan OECD ülkeleri aras›nda ilk s›ralarda yer ald›¤›m›z belirtilmektedir. ‹stihdam üzerindeki vergi yükünün azalt›lmas›yla, emek maliyeti afla¤›
çekilerek, bir yandan genel olarak tüm ekonominin rekabet gücünün art›r›laca¤›, di¤er yandan da kay›td›fl› istihdam›n kay›tl› sisteme çekilece¤i vurgulanmaktad›r.

Ü

Bu kapsamda, Türkiye’de istihdama destek amac›yla ücretlere yönelik olarak
uygulanmakta olan vergi teflvikleri irdelenecektir.
II- ÜCRETLERE YÖNEL‹K VERG‹SEL TEfiV‹KLER
A. 5084 Say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki Kanununda(1) Yer
Alan Ücretlere Yönelik Vergisel Teflvikler
1- TEfiV‹K KAPSAMINDAK‹ ‹LLER
5084 say›l› Kanun’un 3. maddesi hükmü uyar›nca gelir vergisi stopaj› teflvikinden, Devlet ‹statistik Enstitüsü Baflkanl›¤› taraf›ndan 2001 y›l› için belirlenen
fert bafl›na gayri safi yurt içi has›la tutar› 1.500 ABD Dolar› veya daha az olan
iller yararlanabilmekteydi. Ancak 5350 say›l› Kanunla 5084 say›l› Kanun’un 3.
* Vergi Denetmeni
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maddesinde yap›lan ve 01.04.2005 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren de¤ifliklik ile Devlet Planlama Teflkilat›
Müsteflarl›¤› taraf›ndan 2003 y›l› sosyo-ekonomik geliflmifllik s›ralamas›na
göre endeks de¤eri eksi olan 13 il daha gelir vergisi stopaj› teflviki kapsam›na dahil edilmifltir.
5350 say›l› Kanunla yap›lan de¤ifliklik
sonras›nda 01.04.2005 tarihi itibariyle
gelir vergisi stopaj› teflviki uygulamas›
kapsam›na al›nan iller afla¤›dad›r:
“Ad›yaman, Afyon, A¤r›, Aksaray,
Amasya, Ardahan, Artvin, Batman,
Bart›n, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çorum, Çank›r›, Diyarbak›r, Düzce, Erzincan, Erzurum, Elaz›¤, Giresun,
Gümüflhane, Hakkari, I¤d›r, Kahramanmarafl, Karaman, Kars, Kastamonu, Kilis K›rflehir, Kütahya, Malatya,
Mardin, Mufl, Nevflehir, Ni¤de, Osmaniye, Ordu, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, fianl›urfa, fi›rnak, Tokat, Tunceli,
Trabzon, Uflak, Van, Yozgat.”
Öte yandan, 5615 say›l› Kanunun
24’üncü maddesinin (D) f›kras›yla
5084 say›l› Kanuna eklenen geçici
2’nci madde ile Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri de teflvik
kapsam›na al›nm›fl bulunmaktad›r.
2- TEfiV‹K UYGULAMASININ
USUL VE ESASLARI
a. Uygulaman›n Bafllama ve Sona
Erme Tarihleri
5084 say›l› Kanunda yer alan gelir
Ocak
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vergisi stopaj› teflvikinde, 5615 say›l›
Kanunla yap›lan de¤ifliklikler 1/5/2007
tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifltir.
Yeni düzenlemeye göre, vergi teflviki
uygulamas› ilk olarak 2007 y›l›n›n
May›s ay› ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için geçerli olacak ve
31/12/2008 tarihine kadar uygulanacakt›r.
Ancak 5568 say›l› Kanunun 5 inci
maddesi ile de¤iflik 5084 say›l› Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendine göre, bu Kanun kapsam›na giren illerdeki yeni yat›r›mlar nedeniyle uygulanacak vergi teflviki 5084 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bak›lmaks›z›n,
-31/12/2007 tarihine kadar tamamlanan yat›r›mlar için befl y›l,
-31/12/2008 tarihine kadar tamamlanan yat›r›mlar için dört y›l,
-31/12/2009 tarihine kadar tamamlanan yat›r›mlar için üç y›l
süreyle uygulanacakt›r.
Örne¤in, 31/12/2008 tarihine kadar
tamamlanan bir yat›r›m için 4 y›l süreyle teflvik uygulanacak olup, bu yat›r›m nedeniyle teflvikten yararlan›lacak son tarih 2012 y›l›n›n Aral›k ay›
olacakt›r.
Öte yandan, teflvik uygulamas› Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada
ilçeleri için 5615 say›l› Kanunun 24
Hakemsiz Yaz›lar
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üncü maddesinin (D) f›kras› ile 5084
say›l› Kanuna eklenen geçici 2 nci
madde gere¤i 5615 say›l› Kanunun
yay›m› tarihinden itibaren, maddede
yer alan flartlar› tafl›malar› kayd›yla, 5
y›l süreyle geçerli olacakt›r.
Örnek 1: Bay (B), 1/5/2007 tarihinde Çanakkale ilinin Bozcaada ilçesinde açt›¤› iflyerinde, 11 iflçi çal›flt›rmak
suretiyle otel iflletmecili¤i faaliyetinde bulunmaktad›r. Gelir vergisi mükellefi olan Bay (B) çal›flt›rd›¤› iflçiler
nedeniyle May›s/2007 döneminden
itibaren teflvikten yararlanmaya bafllayacakt›r.
Örnek 2:(C) A.fi.'nin, 20/2/1994 tarihinde Erzurum ilinde faaliyete geçen
iflyerinde istihdam etti¤i iflçi say›s›
May›s/2007 dönemi itibariyle onikidir. Bu durumda flirket, Kanunun arad›¤› flartlar› tafl›mak kayd›yla May›s/2007 döneminden itibaren çal›flt›rd›¤› iflçiler nedeniyle teflvikten yararlanmaya bafllayacakt›r.
b. Uygulamadan Yararlanacak
Mükellefler
5615 say›l› Kanunla de¤iflik 5084 say›l› Kanunda yer alan gelir vergisi
stopaj› teflvikinden, bu yaz›m›z›n II/A
bölümünde belirtilen il ve ilçelerde;
1/4/2005 tarihinden itibaren yeni ifle
bafllayanlar ile 1/4/2005 tarihinden
önce ifle bafllam›fl olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bu il ve ilçelerdeki iflyerlerinde en az on iflçi çaHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

l›flt›rmalar› kofluluyla istihdam ettikleri tüm iflçiler için yararlanabileceklerdir.
Dolay›s›yla kapsama giren il ve ilçelerdeki tüm gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri bu yaz›m›z›n II/B-1 bölümünde belirtilen sürelerle s›n›rl› olmak üzere asgari on iflçi istihdam etmeleri flart›yla gelir vergisi stopaj›
teflvikinden yararlanabileceklerdir.
Kanun kapsam›ndaki il ve ilçelerde
mükelleflerin birden fazla iflyeri bulunmas› durumunda asgari on iflçi çal›flt›rma flart› iflyerlerinin her biri için
ayr› ayr› aranacakt›r. Baflka bir ifadeyle, çal›flt›r›lan iflçi say›s›n›n on iflçiye ulafl›p ulaflmad›¤›, bu iflyerlerindeki toplam iflçi say›s›na göre de¤il
her bir iflyeri itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu) verilen ayl›k prim
ve hizmet belgesinde gösterilen iflçi
say›s› dikkate al›narak de¤erlendirilecektir.
ba- 1/4/2005 Tarihinden ‹tibaren
Yeni ‹fle Bafllayanlar›n Teflvikten
Yararlanmas›
1/4/2005 tarihinden itibaren yeni ifle
bafllayan mükellefler, en az on iflçi çal›flt›rmalar› kofluluyla Kanun kapsam›na giren yerlerdeki iflletmelerinde
çal›flt›rd›klar› tüm iflçiler için bu teflvikten yararlanabileceklerdir.
Örnek 1: (B) A.fi. g›da ürünleri imaOcak
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lat› faaliyetinde bulunmak üzere
10/5/2007 tarihinde Erzincan il merkezinde açt›¤› iflyerinde 5 iflçi, Gümüflhane il merkezindeki iflyerinde ise
12 iflçi çal›flt›rmaktad›r. Kurumlar
vergisi mükellefi olan (B) A.fi., Erzincan il merkezindeki iflyerinde asgari
10 iflçi çal›flt›r›lma flart›na uyulmad›¤›ndan, bu iflyerinde çal›flt›r›lan iflçiler
için teflvikten yararlanamayacak; Gümüflhane il merkezindeki iflyerinde ise
12 iflçi çal›flt›r›ld›¤›ndan iflçilerin tamam› için gelir vergisi stopaj› teflvikinden yararlanabilecektir.

ettikleri tüm iflçiler için teflvikten yararlanabileceklerdir.

Örnek 2: Abant Turizm Ltd. fiti. orman ürünleri ticareti faaliyetinde bulunmak üzere 14/4/2007 tarihinde
Düzce il merkezinde açt›¤› iflyerinde
14 iflçi; 20/4/2007 tarihinde Düzce’nin Kaynafll› ilçesinde açt›¤› iflyerinde ise 6 iflçi çal›flt›rmaktad›r. Kurumlar vergisi mükellefi olan Abant
Turizm Ltd. fiti., Kaynafll› ilçesindeki
iflyerinde asgari 10 iflçi çal›flt›r›lma
flart›na uyulmad›¤›ndan bu ifl yerinde
çal›flt›r›lan iflçiler için teflvikten yararlanamayacak; Düzce merkezdeki iflyerinde ise 14 iflçi çal›flt›r›ld›¤›ndan
iflçilerin tamam› için gelir vergisi stopaj› teflvikinden yararlanabilecektir.

Örnek 2: (D) Adi Ortakl›¤›, f›nd›k iflleme faaliyetinde bulunmak üzere
1/4/2005 tarihinden önce Giresun il
merkezinde faaliyete bafllam›fl olup,
iflyerinde 6 iflçi çal›flt›rmaktad›r. Daha
sonra adi ortakl›k, 1/5/2007 tarihinde
5 iflçi daha alarak ayn› iflyerinde çal›flt›rd›¤› iflçi say›s›n› 11'e ç›karm›fl ve bu
durumu May›s/2007 dönemine iliflkin
olarak ilgili idareye vermifl oldu¤u ayl›k prim ve hizmet belgesinde tevsik
etmifltir. Adi ortakl›k, asgari 10 iflçi
çal›flt›rma flart›n› yerine getirdi¤i dönemden itibaren 11 iflçi için teflvikten
yararlanabilecektir.

bb- 1/4/2005 Tarihinden Önce ‹fle
Bafllam›fl Olanlar›n Teflvikten
Yararlanmas›

c. Sa¤lanan Teflvik Tutar›n›n
Belirlenmesi

Kanun kapsam›na giren il ve ilçelerde
1/4/2005 tarihinden önce ifle bafllayanlar, en az on iflçi çal›flt›rmalar› kofluluyla ifl yerlerinde fiilen istihdam
Ocak
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Örnek 1: 21/10/1996 tarihinde ifle bafllam›fl olan kurumlar vergisi mükellefi
(C) Ltd. fiti.nin Kanun kapsam›nda
bulunan Diyarbak›r il merkezindeki
iflyeri için ilgili idareye May›s/2007
dönemine iliflkin olarak verilen ayl›k
prim ve hizmet belgesindeki iflçi say›s› 15 kiflidir. Bu durumda fiirket bu iflyerinde fiilen çal›flt›rd›¤› iflçilerin tamam› için May›s/2007 döneminden
itibaren teflvikten yararlanacakt›r.

Teflvik uygulamas›yla, teflvik kapsam›nda de¤erlendirilecek iflçiler dolay›s›yla hesaplanacak gelir vergisinin
tamam›n›n veya bir k›sm›n›n, verilecek muhtasar beyanname üzerinden
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tahakkuk eden gelir vergisinden terkin edilmesi suretiyle istihdam üzerindeki yükün (istihdam›n iflverene
maliyetinin) azalt›lmas› amaçlanm›flt›r. Terkin edilecek tutar,

zanm›flt›r. 12 iflçinin May›s/2007 dönemi ücretleri üzerinden (ortalama bir
iflçinin brüt 1.000 YTL ücret ald›¤›
varsay›m›yla) kesilmesi gereken gelir
vergisi tutar› 1.530 YTL dir.

- organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iflyerleri için hesaplanan tutar›n tamam›,

Bu durumda, teflvik kapsam›nda olan
12 iflçi dolay›s›yla muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden
mahsup edilmek suretiyle terkin edilecek tutar, kapsamdaki iflçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan vergi tutar› ile kapsamdaki iflçi say›s›n›n asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi
ile çarp›lmas› sonucu bulunan tutardan düflük olan› olacakt›r. Asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ile iflçi
say›s›n›n çarp›m› sonucu bulunan tutar (71,72x12 =) 860,64 YTL, hesaplanan vergiden (1.530 YTL) daha düflük oldu¤u için terkin edilecek tutar
860,64 YTL olacakt›r.

- di¤er yerlerdeki iflyerleri için ise hesaplanan gelir vergisi tutar›n›n %80'i
olacakt›r.
Buna göre terkin edilecek tutar, kapsama giren iflçi say›s› ile asgari ücret
üzerinden ödenmesi gereken verginin
çarp›m› sonucu bulunacak tutar›n organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki iflyerlerinde tamam›n›, di¤er yerlerdeki iflyerlerinde ise % 80'ini aflamayacakt›r. Bu ifllem çal›flt›r›lan iflçi
baz›nda de¤il uygulamadan yararlanabilen iflçi say›s› dikkate al›narak toplu
olarak yap›lacakt›r.
Örnek 1: Teflvik kapsam›ndaki Çorum ilinin merkez ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan iflyerinde öteden beri faaliyet gösteren ve
28/2/2007 tarihinde 9 iflçi istihdam
eden gelir vergisi mükellefi Mustafa
YAVUZ, 1/5/2007 tarihinde istihdam
etti¤i iflçi say›s›n› 12'ye ç›karm›flt›r.
Mükellef Mustafa YAVUZ, asgari 10
iflçi çal›flt›rma flart›n› sa¤lam›fl oldu¤undan mevcut iflçilerinin tamam›
için teflvikten yararlanmaya hak kaHakemsiz Yaz›lar
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Örnek 2: Kapsama dahil Ordu ilinde
ancak, organize sanayi ve endüstri
bölgesi d›fl›ndaki iflyerinde faaliyette
bulunan ve May›s/2007 dönemi itibariyle 16 iflçi istihdam eden kurumlar
vergisi mükellefi (N) Ltd. fiti., iflçilerin tamam› için teflvikten yararlanacakt›r. 16 iflçinin May›s/2007 dönemi
ücretleri üzerinden (ortalama bir iflçinin brüt 1.000 YTL ücret ald›¤› varsay›m›yla) kesilmesi gereken gelir vergisi tutar›n›n %80'i (2040x0,80 =)
1.632 YTL dir.
Bu durumda, teflvik kapsam›nda olan
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16 iflçi dolay›s›yla muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden
mahsup edilmek suretiyle terkin edilecek tutar, kapsamdaki iflçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan vergi tutar›n›n %80'i ile kapsamdaki iflçi say›s›n›n asgari ücret üzerinden hesaplanan verginin %80'i ile çarp›lmas› sonucu bulunan tutardan düflük olan›
esas al›nacakt›r. Asgari ücret üzerinden hesaplanan verginin %80'i
(71,72x0.80 =) 57,38 YTL ile iflçi say›s›n›n çarp›m› sonucu bulunan tutar
(57,38x16 =) 918,02 YTL, hesaplanan verginin %80'inden (1.632 YTL)
daha düflük oldu¤u için terkin edilecek tutar 918,02 YTL olacakt›r.
Teflvikten yararlanmaya bafllanmas›ndan sonra iflçi ç›kar›lmas› nedeniyle
iflçi say›s›nda azalma olmas› halinde,
terkin edilecek vergi tutar›n›n tespitinde, kalan iflçi say›s› dikkate al›nacakt›r. ‹flçi say›s›ndaki azalma sonucu
iflyerindeki iflçi say›s›n›n on iflçinin alt›na düflmesi halinde, o iflyerinde iflçi
say›s› yeniden on iflçiye ulaflmad›kça
teflvik uygulanmayacakt›r. ‹flçi say›s›
on kifliyi tekrar aflan mükellefler, teflvikten kalan süre için yararlanacaklard›r. Teflvik kapsam›nda baz al›nacak
iflçi say›s›n›n tespitinde, ayl›k prim ve
hizmet belgesinde kay›tl› iflçi say›s›
dikkate al›nacakt›r.
K›st dönem çal›flan iflçiler nedeniyle
yararlan›lacak teflvik tutar›n›n belirlenmesinde ise ilgili ayda çal›fl›lan süreye isabet eden ücret üzerinden heOcak
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saplanan gelir vergisi terkine konu
olacakt›r. Ancak, bu suretle faydalan›lacak tutar, asgari ücret üzerinden k›st
döneme iliflkin olarak ödenmesi gereken verginin tutar›n› geçemeyecektir.
B-Serbest Bölgelerde Çal›flanlar›n
Ücretlerine Yönelik Vergisel Teflvikler
3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6. maddesi ile, serbest bölgeler gümrük hatt› d›fl›nda say›larak bu
bölgede vergi, resim, harç, gümrük ve
kambiyo mükellefiyetlerine iliflkin
mevzuat hükümlerinin uygulanmayaca¤› hüküm alt›na al›nd›¤›ndan serbest bölgelerde çal›flan hizmet erbab›n›n elde ettikleri ücret gelirleri vergi
d›fl› b›rak›lm›flt›. Ancak Serbest Bölgeler Kanununun 6’nc› maddesi 5084
say›l› Yat›r›mlar›n Ve ‹stihdam›n Teflviki ‹le Baz› Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun 8’nci
maddesi ile 06/02/2004 tarihinden geçerli olmak üzere de¤ifltirilmifltir. Yine ayn› kanunun 9’uncu maddesi ile
06/02/2004 tarihinden geçerli olmak
üzere geçici 3’üncü madde eklenmifltir. Söz konusu düzenlemenin ücretlerle ilgili k›sm› afla¤›daki gibidir:
“Geçici Madde 3- Bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarih itibar›yla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde
faaliyette bulunmak üzere ruhsat alm›fl mükelleflerin;
b) Bu bölgelerde istihdam ettikleri
personele ödedikleri ücretler 31.12.2008
tarihine kadar gelir vergisinden müsHakemsiz Yaz›lar
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tesnad›r. Ancak, bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarih itibar›yla ruhsatlar›nda belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden daha önceki bir tarihte sona
eriyorsa, istisna uygulamas›nda ruhsatta yer alan sürenin bitifl tarihi dikkate al›n›r.”

aliyet ruhsat› alm›fl mükelleflerin bölgede istihdam ettikleri personele ödenecek ücretlere uygulanaca¤›ndan,
07.02.2004 tarihinden itibaren ruhsat
alan mükelleflerin çal›flt›rd›klar› personele iliflkin ücretlerin istisnadan
faydalanmas› mümkün de¤ildir.

5084 say›l› Kanunla Serbest Bölgeler
Kanununda yap›lan söz konusu de¤ifliklikler 06.02.2004 tarih ve 25365
say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak,
bu tarih itibariyle yürürlü¤e girmifl
bulunmaktad›r.

Bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin 06.02.2004 tarihine kadar
al›nm›fl faaliyet ruhsatlar›nda belirtilen süre;

Bu durumda Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3’ üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi hükmüne göre, 06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih
dahil) faaliyet ruhsat› alm›fl mükelleflerin serbest bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler,
31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesnad›r.
Örne¤in, halen serbest bölgede faaliyet gösteren bir mükellefin kapasitesini geniflletmesi dolay›s›yla, serbest
bölgede daha fazla personel çal›flt›rmaya bafllamas› halinde, bu personele
ödenecek ücretler istisnadan yararlanacakt›r. Serbest bölgede çal›flan personelin çeflitli nedenlerle serbest bölge d›fl›ndaki ifl yerinde çal›flt›r›lmaya
bafllamas› halinde, serbest bölge d›fl›nda çal›fl›ld›¤› sürece ödenen ücretler istisna kapsam›nda de¤erlendirilmeyecektir.
‹stisna, 06.02.2004 tarihi itibar›yla faHakemsiz Yaz›lar
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- 31.12.2008 tarihinden daha önceki
bir tarihte sona eriyorsa söz konusu
istisna faaliyet ruhsatlar›nda yer alan
sürenin bitifl tarihine kadar,
- 31.12.2008 tarihinden daha sonraki
bir tarihte sona eriyorsa söz konusu
istisna 31.12.2008 tarihine kadar, uygulanacakt›r.
C- 4691 Say›l› Teknoloji Gelifltirme
Bölgeleri Kanununda Yer Alan
Vergisel Teflvikler
26.6.2001 tarihli ve 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanununa, 02.01.2004 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 5035 say›l› kanunla
eklenen Geçici 2. maddesi uyar›nca;
- Teknoloji gelifltirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgedeki yaz›l›m ve Ar-Ge faaliyetlerinden
elde ettikleri kazançlar 31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnad›r.
- Bu bölgelerde çal›flan araflt›rmac›,
yaz›l›mc› ve Ar-Ge personelinin bu
Ocak
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görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2013
tarihine kadar gelir vergisinden istisnad›r.
- Teknoloji gelifltirme bölgesi yönetici flirketlerinin 4691 say›l› Teknoloji
Gelifltirme Bölgeleri Kanunu uygulamas› kapsam›nda elde ettikleri kazançlar da 31/12/2013 tarihine kadar
gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
Bu istisnalar, TÜB‹TAK- Marmara
Araflt›rma Merkezi Teknoloji Serbest
Bölgesi yönetici flirketi, bu bölgede
faaliyet gösteren gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri ile bölgede çal›flan araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve Ar-Ge
personeli ücretleri bak›m›ndan da uygulan›r. (TGBK Geçici madde 2, KV
Sirküleri 6)
5035 say›l› kanunla eklenen Geçici 2.
maddeye göre yönetici flirket, ücreti
gelir vergisi istisnas›ndan yararlanan
kiflilerin bölgede fiilen çal›fl›p çal›flmad›¤›n› denetler. Bölgede fiilen çal›flmayanlara istisna uyguland›¤›n›n
tespit edilmesi halinde, ziyaa u¤rat›lan vergi ve buna iliflkin cezalardan
yönetici flirket de ayr›ca sorumludur.
III- SONUÇ
‹stihdam üzerindeki vergisel yükün
bir defada hissedilir biçimde indirilmesi yaklafl›m›n›n, tüm çal›flanlara
de¤il sadece ilave veya yeni istihdama
yönelik olarak uygulanmas› halinde
ortaya ç›kacak fiskal etkinin boyutlar›

Ocak
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azalacakt›r. Halihaz›rda, 49 ilde uygulanan ilave istihdama dönük prim ve
gelir vergisi indirimlerinin sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, bu türden bir uygulaman›n kay›tl›l›k aç›s›ndan ifle yarayaca¤› aç›kça görülmektedir. Ayr›ca, bu
bölgesel teflvikin yan›nda, serbest bölgelerde ve teknoloji gelifltirme bölgelerinde uygulanmakta olan teflviklerin
istihdam› art›r› ve kay›td›fl›l›¤› önleyici etkilerinin oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
______________________________
(1) 06.02.2004 tarih ve 25365 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
(2) 04.04.2007 tarih ve 26483 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r
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Hakk› YILDIRIM*

I-GENEL B‹LG‹:
mme alaca¤›n›n tahsilinin, r›zaen ödeme veya cebren takip ve tahsil safhalar›ndan önce tehlikeye girmesini önlemek maksad›yla borçludan teminat istenmesinin esaslar› 6183 say›l› Kanunun 9. maddesi ile belirlenmifltir,Söz konusu madde hükmü amme alacaklar›n›n korunmas› ile ilgili
ilk önlemlerden biridir.

A

Bu yaz›da teminat istemeyi gerektiren haller irdelenecek ve konu ile ilgili olarak uygulamada karfl›lafl›lan bir k›s›m sorunlar analiz edilecektir.
II-TEM‹NAT ‹STEME NEDENLER‹:
6183 say›l› Kanunun 9 uncu maddesinde*;” (4369 say›l› Kanunun 81/B-1
maddesi ile de¤iflen ibare) 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyar›nca vergi ziya› cezas› kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde say›lan hallere temas eden bir amme alaca¤›n›n sal›nmas› için gerekli
muamelelere bafllanm›fl oldu¤u takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yap›lan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir.Türkiye'de ikametgah› bulunmayan amme borçlusunun durumu,
amme alaca¤›n›n tahsilinin tehlikede oldu¤unu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat isteyebilir. “ hükmüne yer verilmifltir.Görülece¤i üzere söz
konusu madde hükmü teminat istenecek halleri ikili bir ay›r›m içinde düzenlenmifltir.
1-Vergi ‹nceleme Elamanlar›n›n Talebi :
Yukar›da mezkur madde hükmünde aç›kça belirtildi¤i üzere; vergi inceleme* Vergi Denetmeni

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Ocak -

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

176 m a l i Ç Ö Z Ü M

‹ S M M M O Yay›n Organ›

sine yetkili olanlarca tespit edilen amme alaca¤› ile ilgili teminat istenmesi
afla¤›daki aflamalar sonucunda gerçekleflecektir;
1- Vergi incelemesine bafllan›lmas›,
2-Vergi incelemesi esnas›nda 213
say›l› Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyar›nca vergi ziya› cezas› kesilmesini gerektiren ya da
ayn› kanunun 359 uncu maddesinde
say›lan hallere temas eden bir amme
alaca¤›n›n tespit edilmesi,
3-Tespit edilen bu amme alaca¤›n›n
denetim elamanlar›nca miktar olarak
hesaplanarak vergi dairesine bildirilmesi (bu bildirim bir yaz› yada ön inceleme raporu ile yap›lmaktad›r.)
2- Türkiye'de ‹kametgah› Bulunmayan
Amme Borçlusunun Durumunun
Amme Alaca¤›n›n Tahsilinin Tehlikede
Oldu¤unu Göstermesi:
6183 say›l› kanunun 9 uncu madde
hükmüne göre teminat istenecek di¤er
bir hal, amme borçlusunun Türkiye'de
ikametgah›n›n bulunmamas› ve durumunun amme alaca¤›n›n tahsilinin
tehlikede oldu¤unu göstermesidir.Söz
konusu madde hükmüyle Türkiye’de
gelir elde eden dar mükellefiyete tabi
gerçek ve tüzel kiflilerin mal varl›klar› ile amme borçlar› aras›nda uyumsuzluk bulundu¤unun tespiti halinde
vergi dairesine teminat isteme yetkisi
verilmektedir.
Ocak
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III-TEM‹NAT ‹STEME ‹LE ‹LG‹L‹
D‹⁄ER HUSUSLAR:
Teminat do¤al olarak as›l borçludan
istenir.Ancak olay›n özelli¤ine göre
kanuni temsilci, ortak ve kefillerden
ve varislerden de teminat istenebilir.
Teminat istenirken borçluya ne kadar
süre verilece¤i hususunda kanunda
hüküm yoktur. Kan›m›zca bu gibi hallerde borçluya Vergi Usul Kanununun
14 üncü maddesi uyar›nca en az 15
günlük süre verilmesi gerekmektedir.
Teminat olarak kabul edilebilecek de¤erler 6183 say›l› kanunun 10.maddesinde*;
“1. Para,
2. (5234 say›l› Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi ile de¤iflen bent)
(1.1.2005 tarihinden geçerli olmak
üzere) Bankalar ve özel finans kurumlar taraf›ndan verilen süresiz teminat
mektuplar›,
3. (5234 say›l› Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi ile de¤iflen bent)
(1.1.2005 tarihinden geçerli olmak
üzere) Hazine Müsteflarl›¤›nca ihraç
edilen Devlet iç borçlanma senetleri
veya bu senetler yerine düzenlenen
belgeler (Nominal bedele faiz dahil
edilerek ihraç edilmifl ise bu ifllemlerde anaparaya tekabül eden sat›fl de¤erleri esas al›n›r.),
4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahviHakemsiz Yaz›lar
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lat, teminat›n kabul edilmesine en yak›n borsa cetvelleri üzerinden % 15
noksan›yla de¤erlendirilir."
5. (251 say›l› Kanunun 1'inci maddesiyle de¤iflen bent) ‹lgililer veya ilgililer lehine üçüncü flah›slar taraf›ndan
gösterilen ve alacakl› amme idarelerince haciz varakalar›na müsteniden
haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar,
Teminat sonradan tamamen veya k›smen de¤erini kaybeder veya borç
miktar› artarsa, teminat›n tamamlanmas› veya yerine baflka teminat gösterilmesi istenir.Borçlu verdi¤i teminat›
k›smen veya tamamen ayn› de¤erde
baflkalar›yla de¤ifltirebilir. “
fleklinde aç›klanm›flt›r.Ayr›ca ayn› kanunun 11.maddesinde 10.maddeye
göre teminat sa¤layamayanlara muteber bir flahs› kefil ve müflterek müteselsil borçlu gösterebilme imkan› verilmifltir.
IV- UYGULAMADA KARfiILAfiILAN
SORUNLAR:
6183 say›l› kanunun 9.madde hükmüne göre teminat, 213 Say›l› Vergi
Usul Kanununun 344 üncü maddesi
veya 359.maddesinde say›lan hallere
temas eden bir amme alaca¤›n›n yap›lan ilk hesaplardaki tutar›n› karfl›layacak ölçüde al›n›r.Ancak teminat istenme nedeninin do¤mas› 6183 say›l› kanunun 13.maddesinin 1 nolu bendinde
Hakemsiz Yaz›lar
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ihtiyati haciz nedeni, ayn› kanunun
17.maddesinin 1.bendinde ise ihtiyati
tahakkuk nedeni say›lm›flt›r. Dolay›s›yla teminat istemeyi gerektiren hal
ile karfl› karfl›ya gelen borçluyu son
derece ciddi yapt›r›mlar beklemektedir.Çünkü teminat istemeyi gerektiren
bir durum halinde söz konusu maddeler uyar›nca borçlu hakk›nda ihtiyati
tahakkuk ve ihtiyati haciz ifllemleri
Vergi ‹daresince tereddütsüz yap›lmaktad›r.Afla¤›ya al›nan Dan›fltay kararlar›ndan da aç›k bir flekilde anlafl›laca¤› üzere yarg› ve Vergi ‹daresi söz
konusu uygulamada ayn› görüflü paylaflmaktad›rlar.
Dan›fltay Yedinci Dairesinin 03/03/1993
tarih ve 1699 Esas Nolu karar›nda**
“……… 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun
9.maddesinde; "Vergi Usul Kanununun 344.maddesinde say›lan kaçakç›l›k halleriyle mükerrer 347.maddesinin 1.numaral› bendinde belirtilen
hallere temas eden bir amme alaca¤›n›n sal›nmas› için gerekli muamelelere bafllanm›fl oldu¤u takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yap›lan ilk hesaplamalara göre belirtilen
miktar üzerinden tahsil dairelerince
teminat istenebilece¤i", ayn› Kanunun
13.maddesinin 1.bendinde" 9.madde
gere¤ince teminat istenmesini mucip
haller mevcut ise ihtiyati haciz uygulanabilece¤i", 17.maddesinde "13.
maddenin 1,2,3 ve 5.bentle rinde yaz›Ocak
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l› ihtiyati haciz sebeplerinden birisi
mevcut ise", mükellefin henüz tahakkuk etmemifl vergi ve resimleri ile
bunlar›n zam ve cezalar›n›n derhal tahakkuk ettirilebilece¤i belirtilmifltir.
Davac›n›n kanuni defter ve belgelerini ibrazdan kaç›nm›fl bulunmas› ve ifl
yerinde yap›lan aramada befl adet özel
(gizli) el defterinin ele geçirilmesi nedenleriyle yükümlü hakk›nda bu maddeler uyar›nca ihtiyati tahakkuk ve
ihtiyati haciz uygulanmas›nda isabetsizlik yoktur…..” hükmüne yer
verilmifltir.
Dan›fltay Onbirinci Dairesinin 22.12.1998
tarih ve 2352 Esas Nolu Karar›nda**
ise “ …6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun
"‹htiyati haciz" bafll›kl› 13 ncü maddesinde, ihtiyati hacizi gerekti ren haller yedi bent halinde say›lm›fl olup ayn› maddenin 1 nci bendinde; 9 uncu
madde gere¤ince teminat istenmesini
mucip haller mevcut ise ihtiyati haciz
uygulanabilece¤i belirtilmifltir. Ayn›
Kanunun 2347 say›l› Kanunun 1 nci
maddesiyle de¤iflen 9 uncu maddesinde, Vergi UsulKanununun 344 ncü
maddesinde say›lan kaçakç›l›k halleriyle mükerrer 347 nci maddesinin 1
numaral› bendinde belirtilen hallere
temas eden bir amme alaca¤›n›n sal›nmas› için gerekli muamelelere bafllanm›fl oldu¤u takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yap›lan ilk hesaplamalara göre belirtilen miktar
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üzerinden tahsil dairelerince teminat
istenece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. 213
say›l› Vergi Usul Kanununun 344/ 6
nc› maddesinde, vergi kanunlar›na
göre tutulmas› ve muhafazas› mecburi olan defter veya vesikalar›n yok
edilmesi veya gizlenmesinin kaçakç›l›k cezas›n› gerektirdi¤i hüküm alt›na
al›nm›flt›r.Yukar›da yer alan maddelerin birlikte incelenmesinden, yükümlü
flirket hakk›nda ... say›l› ihracatta katma de¤er vergisi iadesi inceleme yaz›s› üzerine incelemeye bafllan›ld›¤›, ...
tarihli ve yükümlü flirket yetkili temsilcisi nezdinde düzenlenmifl tutana¤a
istinaden defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmedi¤i anlafl›ld›¤›ndan
ileride kaçakç›l›k cezas›na muhatap
olmas› bahsedilen kanun hükümlerine
göre mümkün olan davac›dan ihtiyati
haciz dolay›s›yla teminat istenmesinde kanuna ayk›r›l›k görülmemifltir…”
hükmüne yer verilmifltir.
Ancak mezkur madde hükmü afla¤›da
maddeler halinde say›lan bir çok elefltiriler ile karfl› karfl›ya kalmaktad›r
1-4369 say›l› Kanunla yap›lan de¤ifliklikler (01.01.1999’dan geçerli olmak üzere) tutar› ne olursa olsun tüm
cezal› tarhiyatlar için teminat istenmesi zorunlu hale getirilmifltir.(Daha
önce sadece kaçakç›l›k ve a¤›r kusur
cezalar›n›n kesilmesi halinde teminat
isteniyordu.) Teminat isteme bu flekilde genel ve kapsaml› hale getirilince
kanunun teminat isteme-ihtiyati ha-
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ciz-ihtiyati tahakkuk konusundaki
maddelerinin birbirine ba¤l› olarak
düzenlenmifl olmas› nedeniyle ihtiyati
haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulamalar› da genel ve kapsaml› hale getirilmifl olmaktad›r.Dolay›s›yla önemsenmeyecek derecede küçük mebla¤lar
için de teminat istemenin kanun gere¤i zorunlu olmas› hem kanunun uygulanabirli¤ini tart›flmal› hale sokmufl
hem de mükellef ve vergi idaresinin
gereksiz kanuni prosedürler ile karfl›
karfl›ya kalmas›na neden olmufltur.
2-Bilindi¤i üzere Vergi ‹nceleme Raporlar›n›n önemli bir k›sm› uzun bir
yarg› sürecinden sonra kesinleflmektedirler. Dava mükellef lehine sonuçlansa dahi uzun y›llar sürebilen yarg›
sürecinde pek çok mükellef için a¤›r,
telafi edilemez ma¤duriyetlere yol
aç›lmaktad›r.
3-Teminat isteme ve buna ba¤l› olarak ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkukun vergi kaçakç›l›¤› suçunu gerektirmeyen (213 Say›l› Vergi Usul Kanunun 359 uncu maddesinde say›lan hallere temas etmeyen) tarhiyatlara ba¤l›
amme alacaklar› için de uygulanmas›
iyi niyetli mükelleflerin ma¤duriyetlerini art›rmaktad›r.
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4-‹htiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz
sonucu yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤›n›n da
uygulan›yor olmas› d›fl ticaret yapan
mükellefler için ilave ve çok daha a¤›r
sonuçlara sebep olmaktad›r.
V-SONUÇ:
6183 say›l› Kanunun 9 uncu maddesi
ile düzenlenmifl olan teminat isteme,
kamu borçlusunun sahip oldu¤u mal
varl›¤›na ait k›ymetleri istek üzerine
fakat kendi belirlemesi ile borcuna
karfl›l›k göstermek suretiyle amme
alaca¤›n›n güvence alt›na al›nmas›n›
amaçlam›flt›r.Ancak mezkur madde
hükmünün (kamu vicdan›n› zedelememesi ve daha uygulanabilir olmas›
için) sadece belli tutar›n üzerinde olan
ve 359 uncu maddesinde say›lan hallere temas eden kamu alacaklar›n›
kapsayacak flekilde de¤ifltirilmesi elzem gözükmektedir.
KAYNAKÇA
4369 say›l› Kanunun 81/B-1 maddesi.
Çevrimiçi eriflim www.gib.gov.tr
6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›nda Kanunun 9.maddesi.
çevrimiçi eriflim www.danistay.gov.tr
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!
Serkan GÜNGÖR *

I-Girifl:
422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 say›l›
Resmi Gazete'de yay›mlanan 13/6/2006 tarihli ve 5520 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanunu ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 1/1/2006 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yürürlü¤e giren 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
18. maddesinde birleflme, 19. maddesinde devir, bölünme ve hisse de¤iflimi,
20. maddesinde ise devir, bölünme ve hisse de¤iflimi hallerinde vergilendirme
hükümleri yer almaktad›r.

5

Bu yaz›m›zda, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde düzenlenmifl olan devir hükmündeki birleflmelerin 20. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde (vergisiz) yap›lm›fl olmas› halinde; devir tarihinden sonra devrolan kurumlarla ilgili yap›lacak vergi incelemelerinde izlenecek usulün nas›l
olaca¤› ve inceleme sonucu yap›lacak vergi ve ceza tarhiyat›n›n muhatab› ile
bu vergi ve cezan›n tahakkuk etmesinden sonra yap›lacak ifllemlerde yasal
* Vergi Denetmeni
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muhatap olarak hangi kuruma itibar
edilmesi gerekti¤i sorular›na cevap
aranmaya çal›fl›lacakt›r.
II-Devir Hükmündeki Birleflmeler
ve Devir Halinde Vergilendirme ve
Beyan:
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18 inci maddesinde, “Bir veya
birkaç kurumun di¤er bir kurumla birleflmesi, birleflme nedeniyle infisah
eden kurumlar bak›m›ndan tasfiye
hükmündedir. Ancak, birleflmede tasfiye kâr› yerine birleflme kâr› vergiye
matrah olur. Tasfiye kâr›n›n tespiti
hakk›ndaki hükümler, birleflme kâr›n›n tespitinde de geçerlidir. fiu kadar
ki, münfesih kurumun veya kurumlar›n ortaklar›na ya da sahiplerine birleflilen kurum taraf›ndan do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak verilen de¤erler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara da¤›t›lan de¤erler yerine geçer. Birleflilen kurumdan al›nan de¤erler Vergi Usul Kanununda yaz›l›
esaslara göre de¤erlenir.” hükmü yer
almaktad›r.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci f›kras›
ise, birleflmenin özel bir türünü devir
olarak tan›mlamakta, tam mükellef
kurumlar aras›nda kay›tl› de¤erler
üzerinden ve kül halinde devralma suretiyle gerçeklefltirilen ifllemler devir
olarak nitelendirilmektedir. Kanun
metnine göre, afla¤›daki flartlar dahilinde gerçekleflen birleflmeler devir
hükmündedir:
Ocak
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• Birleflme sonucunda infisah eden
kurum ile birleflilen kurumun kanuni
veya ifl merkezlerinin Türkiye’de bulunmas›,
• Münfesih kurumun devir tarihindeki
bilanço de¤erlerinin, birleflilen kurum
taraf›ndan bir bütün halinde devral›nmas› ve aynen bilançosuna geçirilmesi.
Ayn› kanunun 20 nci maddesinde devir tarihi, flirket yetkili kurulunun devre iliflkin karar›n›n Ticaret Sicilinde
tescil edildi¤i tarih olarak tespit edilmifltir. Ayn› madde hükmüne göre,
ayn› Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak yap›lacak devirlerde, beli
flartlar yerine getirildi¤inde münfesih
kurumun sadece devir tarihine kadar
elde etti¤i kazançlar vergilendirilecek, birleflmeden do¤an kârlar ise hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.
Buna göre, devir tarihi, flirket yetkili
kurulunun devre iliflkin karar›n›n Ticaret Sicilinde tescil edildi¤i tarih
olup devre iliflkin Kurumlar Vergisi
Beyannamesi, birleflmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildi¤i tarihten
itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Beyanname ise, münfesih kurum ile birleflilen
kurum taraf›ndan devir tarihi itibar›yla haz›rlanacak ve müfltereken imzalanacakt›r. Devir tarihine kadar olan kazanc›n vergilendirilebilmesi için devir
tarihi itibar›yla hesaplanan kazanc›n
bu beyannameye dahil edilerek vergiHakemsiz Yaz›lar
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lendirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki ifllemlerden do¤an kazanç,
devralan kuruma ait olacakt›r. Di¤er
taraftan birleflilen kurum, münfesih
kurumun tahakkuk etmifl ve edecek
vergi borçlar›n› ödeyece¤ini ve di¤er
ödevlerini yerine getirece¤ini münfesih kurumun birleflme sebebiyle verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ekinde verece¤i bir taahhütname ile taahhüt edecektir. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta
birleflilen kurumdan ayr›ca teminat isteyebilecektir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uygulanmas›nda, mahallin
en büyük mal memuru vergi dairesi
baflkanl›¤›n›n bulundu¤u illerde vergi
dairesi baflkanlar›, di¤er illerde ise
defterdarlard›r. Verilecek beyannamelerin ekine söz konusu taahhütname ile devre iliflkin bilançonun ve gelir tablosunun ba¤lanmas› gerekmektedir. Tüm bu flartlar gerçekleflti¤inde
devir tarihine kadar elde edilen kazançlar vergilendirilecek, birleflmeden do¤an kârlar ise hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.
III-Devrolan Kurumlar Hakk›nda
Yap›lacak Vergi ‹ncelemelerinde
Defter Belge ‹braz Mecburiyeti
Ödevi:
Bilindi¤i üzere 213 Say›l› Vergi Usul
Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenmifl olan vergi incelemesi müessesesi ile mükellefce ödenmesi gereken
verginin, yetkililerce do¤rulu¤unun
Hakemsiz Yaz›lar
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araflt›r›lmas›, tespit edilmesi ve sa¤lanmas› maksatlar› güdülmüfl olup yine ayn› kanunun 256. ve 257. maddelerinde ise yap›lacak incelemelere
iliflkin mükelleflerin defter ve belgelerle di¤er kay›tlar› ibraz mecburiyeti
ile di¤er ödevleri düzenlenmifltir.
Defter tutmak, vesika düzenlemek ve
muhafaza ve ibraz mecburiyeti Vergi
Usul Kanunu’nda mükellefin ödevlerinden say›lm›flt›r. Di¤er taraftan
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesinde birleflilen kurumun, münfesih kurumun tahakkuk
etmifl ve edecek vergi borçlar›n› ödeyece¤ini ve di¤er ödevlerini yerine
getirece¤ini münfesih kurumun birleflme sebebiyle verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ekinde verece¤i bir taahhütname ile taahhüt edece¤i hükmü yer almaktad›r.
Dolay›s›yla an›lan kanunda yer alan
“di¤er ödevler” kapsam›nda, devrolunan kuruma iliflkin yap›lacak vergi incelemelerinde, devralan kurumun
devralm›fl oldu¤u ve münfesih hale
gelen kurumun istenilen y›llar›na ait
defter ve belgelerle di¤er kay›tlar›n›
ibraz etmek mecburiyetinde oldu¤u
flüphesizdir.
Örnek: (A) Ltd. fiti. 30/09/2006 tarihinde (B) Ltd. fiti ile devir yoluyla
birleflmifl ve devre iliflkin karar ayn›
tarih itibariyle ticaret sicilinde tescil
edilmifltir.Vergi ‹daresi 30.07.2007
tarihi itibariyle (A) Ltd. fiti’nin 2003
Ocak
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ve 2004 y›l› hesaplar›n›n vergi incelemesine al›nmas›na karar vermifltir. Bu
durumda vergi inceleme eleman›n›n
defter ve belgeler ile ibraz› gereken
di¤er kay›tlar› (A) Ltd. fiti’ni devralm›fl bulunan (B) Ltd. fiti’nden istemesi ve (B) Ltd. fiti’nin de defter ve belgeler ile ibraz› gereken di¤er kay›tlar›
vergi inceleme eleman›na ibraz etmesi gerekir.
Di¤er taraftan devrolan flirketlere yönelik yap›lacak incelemelerde, olas›
bir kar›fl›kl›¤a meydan verilmemesi
için, devralan firmaya hitaben yaz›lacak defter ve belge istem yaz›lar›nda,
yap›lm›fl olan devirden bahsedilmesi
ve devrolan kuruma ait defter ve belgelerin istendi¤i hususlar›na aç›kça
yer verilmesi yerinde olacakt›r.
IV-Devrolunan Kurumlar Hakk›nda
Yap›lacak Vergi ‹ncelemelerinde
Tarhiyat›n Muhatab› :
Bilindi¤i üzere mükellef vergi kanunlar›na göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek ve tüzel kiflidir.
Vergi sorumlusu ise verginin ödenmesi bak›m›ndan alacakl› vergi dairesine muhatap olan kiflidir.
213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun ihbarname esas› bafll›¤› tafl›yan 34.
maddesinde ikmalen ve re'sen tarh
edilen vergilerin "ihbarname" ile,
366. maddesinde ise kesilen vergi cezalar›n›n ilgililere ceza ihbarnamesi
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ile tebli¤ olunaca¤› hükümlerine yer
verilmifltir. Yine ayn› kanunun 35. ve
366. maddelerinde vergi ihbarnamesi
ile ceza ihbarnamesinin hangi bilgiler
içermesi gerekti¤i konular›na aç›kl›k
getirilmifltir.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesinde birleflilen kurumun, münfesih kurumun (devrolan
kurumun) tahakkuk etmifl ve edecek
vergi borçlar›n› ödeyece¤ini münfesih
kurumun birleflme sebebiyle verilecek
olan Kurumlar Vergisi beyannamesinin ekinde verece¤i bir taahhütname
ile taahhüt etmesini, birleflmeden do¤an kârlar›n hesaplanmamas› ve vergilendirilmemesi için flart koflmufltur.
Ancak burada tahakkuk etmifl ve edecek vergi borçlar›ndan tabiriyle anlat›lmak istenen borçlar, devir tarihi itibariyle oluflmufl ve devir tarihinden
sonra devir ifllemleri ile ilgili olarak
oluflabilecek borçlard›r. Nitekim ayn›
kanunun “ödeme süresi” bafll›kl› 21.
maddesinde ise;
“…
(3) kanunun 20 nci maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›na göre gerçeklefltirilen devir ve bölünmelerde münfesih kurum ad›na tahakkuk eden vergilerden;
a) bu f›kralar›n (a) bentlerinin (1) numaral› alt bentlerine göre münfesih
veya bölünen kurum ad›na tahakkuk
edenler, devralan veya birleflilen ku-
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rumun devir veya bölünmenin gerçekleflti¤i hesap dönemine iliflkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i
ay›n sonuna kadar,
b) di¤er hallerde ise beyanname verme süresi içerisinde,
devralan veya birleflilen kurumlarca
ödenir.
…”
hükümleri yer almaktad›r.
Buradan hareketle, devir halinde ilgili
hesap döneminin bafllang›c›ndan devir tarihine kadar olan dönemin faaliyet sonuçlar›na iliflkin olarak haz›rlanacak müfltereken imzalanan ve devrolan flirkete ait k›st dönem Kurumlar
Vergisi beyannamesi, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi hükmü gere¤ince, devir iflleminin
Ticaret Sicilinde ilan edildi¤i tarihten
itibaren 30 gün içinde devrolan ve
devralan kurum taraf›ndan devrolan
kurumun ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine verilmesi, yine, devrolan flirket
ad›na hesap dönemi bafl›ndan devrin
gerçekleflti¤i tarihe kadar geçen süreye iliflkin tahakkuk eden vergilerin,
ayn› kanunun 21. maddesinin 3. f›kras›n›n (a) bendi hükmüne göre, devralan kurumun devrin gerçekleflti¤i hesap dönemine iliflkin Kurumlar Vergisi beyannamesinin verildi¤i ay›n sonuna kadar devralan kurum taraf›ndan
ödenmesi gerekmektedir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Kanunda yer alan bu düzenlemeler d›fl›nda, devrolan firman›n devir tarihinden önceki dönemlerine iliflkin olarak, devir tarihinden sonra yap›lacak
vergi incelemeleri sonucu tarh olunacak vergilerin ve kesilecek cezalar›n
muhatab› konusunda aç›k bir hüküm
bulunmamaktad›r. Ancak kanun koyucunun getirmifl oldu¤u düzenlemelerden hareketle, tarh olunacak vergilerin ve kesilecek cezalar›n ihbarname kural› esas›na göre devrolan kurumlar ad›na tarh olunmas› ve kesilmesi, düzenlenecek ihbarnamenin ise
devralan kurum tüzel kiflili¤ine tebli¤
edilmesi, vergi ve ceza tahakkuk ettikten sonra yap›lacak tüm ifllemlerde
yasal muhatap olarak 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi gere¤i devralan kuruma itibar
edilmesi gerekti¤ini ifade etmek
mümkündür. Bu görüflün temel dayana¤› ise, devrolan kurumun bilanço
de¤erlerinin, birleflilen kurum taraf›ndan aktifi ve pasifiyle birlikte, bir bütün halinde (kül halinde) devral›nmas› ve aynen bilançosuna geçirilmesidir. Dikkat edilecek olursa devralan
firma devir ifllemiyle beraber devrolan firman›n vergisel pek çok avantaj›ndan faydalanabilmektedir. Örne¤in
Kanunun 20 nci maddesinin birinci
f›kras› çerçevesinde, belli flartlara
uyulmas› halinde, devrolan kurumlar›n devir tarihi itibar›yla öz sermaye
tutar›n› geçmeyen zararlar›n› kazançlar›ndan indirebilmektedirler. Yine
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belirli flartlar dahilinde; devrolan kurumun, devir tarihine kadar olan kazançlar›n›n vergilendirilmesi için verilen devir beyannamesinde, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup
edilemiyen geçici verginin kalmas›
halinde bu tutar devralan kuruma intikal edebilmektedir. ‹ntikal eden bu
geçici vergi, devralan kurumun vergi
borçlar› varsa bunlara mahsup edilecek vergi borçlar› yoksa devralan kuruma iade edilebilecektir. Yine benzer
olarak, belirli flartlara uyulmas› halinde, devrolan kurumun, devir tarihine
kadar olan kazançlar›n›n vergilendirilmesi için verilen devir beyannamesinde, hesaplanan kurumlar vergisinden dönem içerisinde tevkif suretiyle
ödenen vergilerin mahsubundan arta
kalan tutarlar genel hükümler çerçevesinde, devralan kurumun vergi
borçlar›na mahsuben iadesi olanakl›
bulunmaktad›r. O halde devralan firman›n kül halinde devrolan firman›n
vergisel avantajlar›ndan yararlanabildi¤i düflüncesinden hareketle, devrolan firman›n devir tarihinden önceki
dönemlere iliflkin devirden sonra oluflabilecek vergisel dezavantajlar›na da
katlanmas› gerekti¤ini söylemek
mümkündür. Çünkü ortada, devrolan
kuruma ait bilançonun devralan kurum taraf›ndan bir bütün halinde, kül
halinde yani aynen devral›nmas› ve
bilançosuna geçirilmesi durumu sözkonusudur. Devral›nan bilanço, menfi
ya da müspet, potansiyel tüm riskleOcak

-

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

riyle birlikte, kaba tabirle, “günahlar›yla ve sevaplar›yla” beraber al›nm›flt›r. Bu düflünce dikkate al›nd›¤›nda,
devrolan firman›n devir tarihinden
önceki dönemlere iliflkin yap›lacak
vergi incelemeleri sonucu tarh olunacak vergilerin ve kesilecek cezalar›n
ihbarname kural› esas›na göre devrolan kurumlar ad›na tarh olunmas› ve
kesilmesi, düzenlenecek ihbarnamenin ise devralan kurumun tüzel kiflili¤ine tebli¤ edilmesi, vergi ve ceza tahakkuk ettikten sonra da yap›lacak
tüm ifllemlerde yasal muhatap devralan kuruma itibar edilmesini söylemek mümkündür. Nitekim 6183 Say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›ndaki Kanunun 36. maddesi de,
sözkonusu kanunun tatbiki bak›m›ndan devir halinde devir alan hükmi
flahs› aç›kça sorumlu tutmufltur. Öte
yandan inceleme elemanlar›nca yap›lacak incelemelerde, Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yaz›l›
kaçakç›l›k suçlar› fiillerin ifllendi¤inin
tespit edilmesi halinde ise, bu fiiller
için ayn› kanunun 359. ve 360 ›nc›
maddelerde öngörülen cezalar›n bu
fiilleri iflleyenler hakk›nda hükmolunaca¤›n›n aç›kça ortaya konmas› gerekti¤i hususu gözden kaç›r›lmamal›d›r.
V-Sonuç :
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20. maddelerinde düzenlenmifl olan devir hükmünde olan
Hakemsiz Yaz›lar
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birleflmelerde devralan kurum; devir
tarihinden sonra, devrolan kuruma
iliflkin yap›lacak vergi incelemelerinde devrolan kurumun inceleme yap›lacak dönemlere ait defter ve belgelerle, di¤er kay›tlar›n› Vergi Usul Kanunu hükümleri gere¤ince yetkili makamlara ibraz etmek mecburiyetindedir. Öte yandan yine devrolan firman›n, devir tarihinden önceki dönemlerine yönelik yap›lacak vergi incelemeleri sonucunda tarh olunacak vergilerin ve kesilecek cezalar›n, ihbarname kural› esas›na göre devrolan kurumlar ad›na tarh olunmas› ve kesilmesi, düzenlenecek ihbarnamenin ise
devralan kurumun tüzel kiflili¤ine tebli¤ edilmesi, vergi ve ceza tahakkuk
ettikten sonra da yap›lacak tüm ifllem-

Hakemsiz Yaz›lar
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lerde yasal muhatap olarak devralan
kuruma itibar edilmesini gerekmekte
olup, bu görüflün nedenleri yaz›m›zda
aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.01.1961), 213 say›l› Vergi Usul Kanunu. Ankara: Resmi Gazete
T.C. Yasalar (10.06.1949), 5422 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanunu. Ankara : Resmi Gazete,
T.C. Yasalar (21.06.2006), 5520 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete
T.C. Yasalar (28.07.1953), 6183 say›l›
Amme Alacaklar› Tahsil Usulu Kanunu. Ankara: Resmi Gazete

Ocak

-

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

188

m a l i Ç Ö Z Ü M 189
‹ S M M M O Yay›n Organ›

!

‹brahim ERCAN*

1- G‹R‹fi:

T

asfiye bir kurumun ticari faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesine yönelik yap›lan ifllemler sürecidir. Bu ifllemler, kurumun mal varl›¤›n›n elden ç›kar›lmas›, alacaklar›n tahsili, borçlar›n ödenmesi, mükellefiyetlerin
yerine getirilmesi ile hissedar, yönetici, çal›flanlar ve üçüncü kiflilerle olan iliflkilerin tamamen sona erdirilmesi sürecini kapsar.
1.1- Tasfiyenin Tan›m›:
5520 say›l› KVK’da (Kurumlar Vergisi Kanunu) temel hatlar›yla tasfiyenin
nas›l yap›laca¤›na iliflkin hükümler yer almaktad›r. Ancak, tasfiyenin tan›m›na
yer verilmemifltir. 6762 say›l› TTK’n›n (Türk Ticaret Kanunu) 434-454 maddelerinde anonim flirketlerin, 549-555 maddelerinde ise limited flirketlerin,
1163 say›l› Kooperatifler Kanunu’nun 81. maddesinde kooperatiflerin, tasfiyesine iliflkin usul ve esaslar düzenlenmifltir.
6762 say›l› TTK’n›n ve 5520 say›l› KVK’n›n tasfiyeye iliflkin hükümleri birlikte de¤erlendirildi¤inde, tasfiye ifllemleri, kurumlar›n yetkili organlar›n›n kararlar› do¤rultusunda, faaliyetlerine son vererek, mevcut alacak ve borçlar›n tayin ve tespiti, alacaklar›n tahsili, borçlar›n ödenmesi, tasfiye kar›n›n tespit edilerek ödenmesi gereken vergilerin do¤ru tespiti ile kurumun kalan varl›¤›n›n
pay sahiplerine hisseleri oran›ndan da¤›t›larak, tüzel kifliliklerinin sona erdirilmesinden oluflmaktad›r.
1.2- Tasfiyenin Uygulanaca¤› Kurumlar:
5520 say›l› KVK’n›n 1. maddesinde say›lan ve tam mükellef olan sermaye flirketleri, kooperatifler ve özel kanunlar›na göre kurulmufl iktisadi kamu kurulufl* Vergi Denetmeni

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Ocak -

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

190 m a l i Ç Ö Z Ü M

‹ S M M M O Yay›n Organ›

lar›n›n tasfiye sürecinde tasfiye hükümlerinin uygulanaca¤› kesindir.
Ancak, dernek ve vak›flara ait iktisadi
iflletmeler ile özel kanunu ve tüzel kiflili¤i bulunmayan iktisadi kamu müesseselerinin tasfiye ifllemlerine iliflkin, 03.04.2007 tarih ve 26482 say›l›
Resmi Gazete’de yay›nlanan 1 seri
no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i’nin tasfiye kar› bafll›kl› 17/4 bölümünde, söz konusu kurulufllar›n mükellefiyetinin, flah›s iflletmelerinde oldu¤u gibi iflin b›rak›lmas›yla sona erece¤i, bu tür kurulufllarda tasfiyenin,
mevcut iktisadi k›ymetler, ya sat›lmak
ya da ba¤l› oldu¤u kurum, dernek veya vakfa fatura edilerek iflletmeden
çekilmek suretiyle sonuçland›r›laca¤›,
bu kapsamda ifli b›rakan mükelleflerin
ilgili döneme ait kurumlar vergisi beyannamelerinin ise 5520 say›l› KVK’n›n
14. maddesinde belirtilen sürede verilece¤i belirtilerek, söz konusu kurulufllar›n tasfiye hükümlerine tabi olmad›¤› aç›kça vurgulanm›flt›r.
‹fl ortakl›klar›nda tasfiye hükümlerinin uygulanmayaca¤›, 03.04.2986 tarih ve 19067 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanan 31 seri no.lu Kurumlar
Vergisi Genel Tebli¤indeki aç›klamalardan anlafl›lmaktad›r.
Dar mükellef kurumlar›n tasfiye sürecinde, tasfiye hükümlerinin uygulanaca¤› 5520 say›l› KVK’n›n 22. maddesinde aç›kça belirtilmifltir.
Ocak
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2- TASF‹YE DÖNEM‹:
5520 say›l› KVK’n›n 17/1 maddesinde, her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumlar›n vergilendirilmesinde normal hesap dönemi yerine tasfiye döneminin geçerli olaca¤›,
belirtilmifltir. Yine ayn› maddede;
Tasfiye, ayn› takvim y›l› sonuna kadar
olan dönemde tamamland›¤›nda, tasfiye dönemi, kuruluflun tasfiyeye girdi¤i tarih ile tasfiyenin bitti¤i tarihi
kapsayan dönemden oluflur.
Tasfiyenin birden fazla takvim y›l›n›
kapsamas› durumunda, bafllang›ç tarihinden ayn› takvim y›l› sonuna kadar
olan dönem ile bu dönemden sonraki
her takvim y›l› ve tasfiyenin sona erdi¤i dönem için, ilgili takvim y›l› bafl›ndan tasfiyenin bitifl tarihine kadar
olan dönemin, ba¤›ms›z bir tasfiye
dönemi say›laca¤› belirtilmifltir. Bu
do¤rultuda, özel hesap dönemine tabi
kurumlar tasfiyeye girmeleri halinde,
tasfiyeye girdikleri dönemden itibaren
takvim y›l› esas›nda vergilendirileceklerdir.
2.1- Tasfiyenin Bafllang›c›:
6762 say›l› TTK’n›n 438. maddesinde, infisah›n iflastan baflka bir sebepten ileri gelmesi halinde yönetim kurumlunca ticaret siciline tescil ve en
çok birer hafta ara ile üç defa ilan ettirilece¤i ve söz konusu tescil iflleminin gerçeklefltirildi¤i tarihin sermaye
Hakemsiz Yaz›lar
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flirketleri için tasfiyenin bafllang›c› olarak kabul edilece¤i belirtilmifltir. 5520
say›l› KVK’n›n 17/1 maddesindeki düzenleme de ayn› do¤rultuda olup, tasfiyenin kurumun tasfiyeye girmesine iliflkin genel kurul karar›n›n tescil edildi¤i
tarihte bafllayaca¤› ifade edilmifltir. ‹flas halinde ise, tasfiyenin bafllang›c› ilgili mahkemenin iflas karar›na göre belirlenir. Bu kararda belirtilen iflas›n aç›lma tarihi tasfiyeye girifl tarihi olarak kabul edilir.
1163 say›l› Kooperatifler Kanunu’nun 82. maddesinde, iflastan gayr› hallerde
kooperatifin da¤›lmas›, yetkili organlar taraf›ndan ticaret siciline tescil ile ilan
ettirilece¤i, hükmüne yer verilerek, kooperatiflerde tasfiyenin bafllang›c› olarak, infisah›n ticaret siciline tescil ettirildi¤i tarihin esas al›naca¤› ifade edilmifltir.
‹flas halinde ise, durum sermaye flirketlerinde oldu¤u gibi gerçeklefltirilir.
Tasfiye hükümlerinin uygulanaca¤› di¤er kurumlarda, tasfiyenin bafllang›c›
statülerindeki esaslara göre tayin edilir.
2.2- Tasfiyenin Sonuçlanmas›:
5520 say›l› KVK’n›n 17/1 maddesinde, “tasfiye, tasfiye karar›n›n tescil edildi¤i tarihte sona erer,” hükmüne yer verilerek tasfiyenin ne zaman sonuçlanaca¤› aç›k bir flekilde ifade edilmifltir.
2.3- Tasfiye Dönemine ‹liflkin Örnekler:
Örnek 1- Tasfiyenin ayn› takvim y›l› içinde sonuçlanmas› hali;
ABC A.fi. 02.03.2007 tarihinde tasfiye karar› alm›fl olup, söz konusu karar› ticaret siciline 10.03.2007 tarihinde tescil ettirmifltir. Tasfiyenin sonuçland›¤›na
iliflkin karar› ise 13.11.2007 tarihinde tescil ettirmifltir. Bu örne¤imize göre
ABC A.fi.’nin tasfiye dönemi afla¤›daki gibi gerçekleflecektir.
Kurumun tasfiye karar›n› tescil tarihi ............................ : 10.03.2007
Tasfiyenin bitifl karar›n›n tescil tarihi ............................ : 13.11.2007
Tasfiye dönemi ......................................................................... : 10.03.2007 – 13.11.2007

Örnek 2- Tasfiyenin birden fazla takvim y›l› devam etmesi hali;
KLM A.fi. 04.05.2007 tarihinde tasfiye karar› alm›fl olup, söz konusu karar› ticaret siciline 08.05.2007 tarihinde tescil ettirmifltir. Tasfiyenin sonuçland›¤›na
iliflkin karar› ise 11.02.2009 tarihinde tescil ettirmifltir. Bu örne¤imize göre
ABC A.fi.’nin tasfiye dönemleri afla¤›daki gibi gerçekleflecektir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Kurumun tasfiye karar›n› tescil tarihi ....................: 08.05.2007
Tasfiyenin bitifl karar›n›n tescil tarihi ....................: 11.02.2009
I. Tasfiye dönemi ...................................................: 08.05.2007 – 31.12.2007
II. Tasfiye dönemi .................................................: 01.012008 – 31.12.2008
III. Tasfiye dönemi ............................................... : 01.01.2009 – 11.02.2009
3- TASF‹YE KARI:
5520 say›l› KVK’n›n 17/4. maddesine göre, tasfiye halindeki kurumlar›n vergi
matrah› tasfiye kâr›d›r. Tasfiye kâr› ise, tasfiye döneminin sonundaki servet de¤eri ile tasfiye döneminin bafl›ndaki servet de¤eri aras›ndaki olumlu farktan
oluflur.
3.1- Servet De¤eri:
Kurum kazanc›, bilanço esas›nda, özsermaye k›yaslamas› suretiyle tespit edilir. Bilanço esas›nda defter tutan gelir vergisi mükelleflerine ait ticari kazanç
tespitinde de ayn› esas geçerlidir (Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Aç›klamalar› 2007, 484). Tasfiye halindeki kurumlarda kurum kazanc›, 5520 say›l›
KVK 17/4’de de belirtildi¤i üzere servet de¤erine göre tespit edilir. 5520 say›l› KVK’n›n 17/5. maddesinde, tasfiye dönemi bafl›ndaki ve tasfiye dönemi sonundaki servet de¤erinin, kurumun tasfiye dönemi bafl›ndaki ve sonundaki bilançosunda görülen özsermayesi oldu¤u belirtilerek, esas›nda servet de¤erinin
özsermayeden farkl› olmad›¤› vurgulanm›flt›r.
Özsemayenin nas›l tespit edilece¤ine 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 192.
maddesinde yer verilmifltir. Buna göre özsermaye, aktif toplam› ile borçlar aras›ndaki farktan oluflmakta olup, ayn› zamanda ortaklar›n iflletmeye koydu¤u
varl›¤› ifade etmektedir.
Böylece, özsermaye tespitinin iki usulle yap›labilece¤i de ortaya ç›kmaktad›r.
Filhakika özsermaye, ya analitik usulle, yani aktif toplam›ndan borçlar ç›kar›larak, yahut da sentez usullü ile, öz sermaye unsurlar› teker teker toplanmak suretiyle bulunur (Özbalc›, 2004, 531).
3.1.1- Tasfiye dönemi bafl› servet de¤eri:
Tasfiye dönemi bafl›ndaki servet de¤eri, kurumlar›n tasfiye dönemi bafl›ndaki
bilançosunda görülen özsermayesidir. 5520 say›l› KVK’n›n 17/6 maddesinde,
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her çeflit karfl›l›klar ile da¤›t›lmam›fl
kazançlar›n bu sermayeye dahil oldu¤u, ancak vergi kanunlar›na göre ayr›lm›fl olan her türlü amortismanlar ve
karfl›l›klar ile sigorta flirketlerinin teknik karfl›l›klar› ve hissedar veya sahip
olmayan kimselere da¤›t›lacak olan
kazançlar›n tasfiye dönemi bafl› öz
sermayeye dahil olmad›¤› belirtilmifltir.

du¤u varl›k sat›ld›kça kar hesaplar›na
aktar›l›r. De¤er art›fl fonlar› da, amortismanlar gibi ayn› uygulamaya tabi
tutulur. 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak ayr›lm›fl olan flüpheli alacaklar, söz konusu alacak tahsil edildi¤i taktirde kara ilave edilecek, tamamen de¤ersiz hale gelmesi
durumunda ise de¤ersiz alacak tutar›
ile karfl›l›kl› yok edilecektir.

Karfl›l›klar, ya aktifte yer alan bir kaleme iliflkin olarak, ya da has›l olmas›
beklenen bir gider veya zarara yönelik
olarak, ilgili dönem kar›ndan ayr›lmak suretiyle meydana getirilmektedir. Vergi kanunlar›na göre ayr›lm›fl
ve ayr›ld›klar› dönemin vergiye tabi
kazanc›ndan tenzil edilen karfl›l›klar›n
büyük bölümü 213 say›l› Vergi Usul
Kanununda düzenlenmifl olmakla beraber, sigorta flirketlerinin teknik karfl›l›klar› gibi di¤er kanunlarda yer alan
karfl›l›klarda bulunmaktad›r (Beyanname Düzenleme K›lavuzu, 2007,
641).

Sigorta flirketleri taraf›ndan ayr›lan
muallak hasar ve tazminat karfl›l›klar›,
kazan›lmam›fl prim karfl›l›klar›, hayat
sigortalar›nda matematik karfl›l›klar
ve deprem hasar karfl›l›klar› ayr›lmalar›n› izleyen hesap dönemi bafl›nda
yeniden kara nakledilecek ve tasfiye
dönemi sonu bilançosunda yer almayacakt›r (Beyanname Düzenleme K›lavuzu, 2007, 642).

- Vergi kanunlar›na göre ayr›lm›fl olan
her türlü amortismanlar ve karfl›l›klar
ile sigorta flirketlerinin teknik karfl›l›klar› (KVK 17/6-a);
Vergi kanunlar›na göre ayr›lm›fl olan
amortismanlar ve karfl›l›klar ile sigorta flirketlerinin teknik karfl›l›klar›, tasfiye dönemi bafl› öz sermayesine dahil
edilmezler.
Birikmifl amortismanlar ilgili bulunHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

- Hissedar veya sahip olmayan kimselere da¤›t›lacak olan kazanç k›sm›
(KVK 17/6-b);
Kurumlar, hissedarlar› veya flirket
müdürü ve çal›flanlar› gibi hissedar olmayan kimselere da¤›t›lmak üzere
kardan pay ay›rabilirler. Söz konusu
miktarlar da¤›t›lmad›¤› sürece bilançonun pasifinde özel bir hesapta tutulurlar. Tasfiye dönemi bafl› öz sermayesine dahil edilmezler. fiayet bunlar
ayr›l›fl amac›na uygun olarak tasfiye
döneminde hak sahiplerine ödenmemiflse tasfiye dönemi sonu servet de¤erine ilave edilirler.
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3.1.2- Tasfiye dönemi sonu servet
de¤eri:
Tasfiye dönemi sonundaki servet de¤eri, kurumun tasfiye sonundaki bilançosunda görülen öz sermayesidir.
Tasfiye döneminde, aktifteki k›ymetler paraya çevrilmifl, alacaklar tahsil
edilmifl ve borçlar da ödenmifltir. Bu
sebeple, tasfiye dönemi sonu bilançosu, aktifinde kurumun nakit mevcudu
ile pasifinde nakit mevcudunun da¤›t›laca¤› hissedarlar›n paylar›n› belirten basit bir tablo haline gelmifltir.
Bir y›ldan fazla süren tasfiyelerde de
izleyen tasfiye dönemlerinin bafl›ndaki servet de¤eri, bir önceki dönemin
son bilançosunda görülen servet de¤eri, yani özsermayesidir.
3.2- Tasfiye Kar›n›n Tespiti:
Tasfiye kar›, tasfiye döneminin sonundaki servet de¤eri ile tasfiye döneminin bafl›ndaki servet de¤eri aras›ndaki olumlu farkt›r.
Ancak, 5520 say›l› KVK’n›n 17/4.
maddesinde, tasfiye kâr› hesaplan›rken, tasfiye dönemi bafl›ndaki ve sonundaki servet de¤erlerine baz› ilaveler yap›laca¤› ve bu ilaveler neticesinde
flekillenecek servet de¤erlerinin k›yaslamaya esas al›naca¤› belirtilmifltir.
3.2.1-Tasfiye dönemi bafl›ndaki
servet de¤erine yap›lacak ilaveler:
-Mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar veya kurum sahipleri taraf›ndan
yap›lan ödemeler tasfiye döneminin
Ocak

-

fi u b a t
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bafl›ndaki servet de¤erine eklenir. Ortak ve kurum sahipleri taraf›ndan yap›lan söz konusu ödemeler, sermaye,
kar veya ihtiyat hesaplar›na ilave fleklinde olmal›d›r. Bu flekildeki ödemeler, dönem bafl› servet de¤erine ilave
edilerek vergiye tabi tutulmalar› önlenmifl olur.
-Tasfiye esnas›nda elde edilen ve vergiden istisna edilmifl olan kazanç ve
iratlar tasfiye döneminin bafl›ndaki
servet de¤erine eklenir. Tasfiye sürecinde de kurumlar vergiden istisna kazanç elde etmeleri durumunda tasfiye
dönemi bafl› servet de¤erine ilave edilir. Böylece, tasfiye kar› söz konusu
kazanç kadar düflük tespit edilir ve
söz konusu istisna kazanç vergiye tabi
tutulmaz.
3.2.2-Tasfiye dönemi sonundaki
servet de¤erine yap›lacak ilaveler:
Tasfiye sürecinde ortaklar veya kurum sahiplerine tasfiye esnas›nda
avans olarak veya di¤er flekillerde yap›lan her türlü ödemeler tasfiyenin sonundaki servet de¤erine eklenir. Hissedar veya sahiplere yap›lan ödemeler
iki grupta toplanabilir;
-Hissedar veya sahiplere, tasfiyeye
girmeden önce, mevcut olan sermaye,
yedek akçe veya birikmifl karlardan
ödeme yap›labilir. Bunlar tasfiye dönemi bafl› servet de¤erine dahildir.
Tasfiye sürecinde ödenmeleri durumunda tasfiye dönemi sonu bilançoHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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sunda yer almazlar. Tasfiye dönemi sonundaki servet de¤erine eklenerek, tasfiye dönemi kazanc›n› olumsuz etkileri önlenmifl olur.
-Ödeme, tasfiye dönemi içinde do¤an kardan yap›lm›fl olabilir. Tasfiye dönemi
bafl›ndaki bilançoda yer almayan bir “servet de¤eri” tasfiye dönemi sonu servet de¤erine eklenmek suretiyle tasfiye kar› olarak kavranmas› sa¤lanm›fl olur
(Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Aç›klamalar› 2007, 487).
2.2.3-Tasfiye kar›n›n hesab›nda giderler:
5520 say›l› KVK’n›n 17/4 maddesinde, tasfiye kâr›n›n hesaplanmas› s›ras›nda,
kanunun 8, 9, 10 ve 11. madde hükümlerinin de ayr›ca dikkate al›naca¤› belirtilmifltir. Tasfiye kar›, kurum kazanc›n›n tespitine iliflkin esaslar dahilinde hesaplan›r. Kanunun belirtilen madde hükümlerinde yer alan, indirilecek giderler, zarar mahsubu, di¤er indirimler ve kabul edilmeyen indirimlerle ilgili hükümleri, tasfiye kar› hesaplan›rken de dikkate al›nacakt›r.
3.3- Tasfiye Kar›n›n Tespitine ‹liflkin Örnekler:
Örnek 1- ABC A.fi. tasfiyeye girifl karar›n› 10.02.2007 tarihinde, tasfiyenin son
buldu¤una iliflkin karar›n› da 05.12.2007 tarihinde tescil ettirmifltir. Ad› geçen
kurumun 10.02.2007 tarihli tasfiyeye girifl ve 05.12.2007 tarihli tasfiye sonu
bilançolar›na iliflkin bilgiler ile tasfiye döneminde yap›lan ifllemlere iliflkin bilgiler afla¤›daki gibidir.
1- Dönen Varl›klar
10 Haz›r De¤erler
100 Kasa
102 Bankalar

50.000
250.000

11 Ticari Alacaklar

300.000

120 Al›c›lar
121 Alacak Senetleri
250.000
15 Stoklar
153 Ticari Mallar
150.000
2- Duran Varl›klar
25 Maddi Duran Varl›klar
252 Binalar
500.000
253 Tesis, Makine ve
400.000
Cihazlar
257 Birikmifl
(200.000)
Amortismanlar
Aktif Toplam›

Hakemsiz Yaz›lar
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3- K›sa Vadeli Yabanc›
Kaynaklar
32 Ticari Borçlar
320 Sat›c›lar
321 Borç Senetleri
36 Ödenecek Vergi ve Di¤er
Yükümlülükler
360 Ödenecek Vergi ve
Fonlar
5- Özkaynaklar
50 Ödenmifl Sermaye
500 Sermaye
700.000
501 Ödenmemifl Sermaye
59 Dönem Net Kar›
590 Dönem Net Kar›

1.000.000

900.000
500.000
300.000

100.000
800.000
800.000
(150.000)
150.000

1.700.000 Pasif Toplam›

1.700.000
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Tasfiye dönemi içersinde gerçeklefltirilen ifllemler;
- Bankadaki para çekilmifl ve alacaklar tahsil edilmifltir.
- Ticari mallar 250.000 YTL’ye sat›lm›flt›r.
- Duran varl›klardan binalar 900.000 YTL’ye, tesis, makine ve cihazlar ise
300.000 YTL’ye sat›lm›flt›r.
- Tasfiye gideri olarak 50.000 YTL harcanm›flt›r.
- Borçlar ile vergi ve fonlar ödenmifltir.
- Ortaklar, ödenmemifl sermaye miktar› olan 150.000 YTL’yi tasfiye döneminde ödemifllerdir.
- Tasfiye girifl bilançosunda dönem net kar› olarak yer alan 150.000 YTL’den,
GVK’n›n 94/b-i maddesi gere¤ince % 15 oran›nda gelir vergisi stopaj› yap›lm›fl ve ilgili vergi dairesine ödenmifl, kalan miktar 05.04.2007 tarihinde ortaklara hisseleri oran›nda da¤›t›lm›flt›r.
Tasfiye döneminde gerçeklefltirilen ifllemleri, tasfiye sonu bilançosunda yer
alan Kasa ve Dönem Kar-Zarar› hesaplar› dahilinde belirtti¤imizde; afla¤›daki
tablolardaki durum oluflmufltur. Özetle afla¤›daki tabloda belirtildi¤i üzere, tasfiye dönemi bafl›ndaki kasa mevcudu ile kasaya para girifline yol açan ifllemler
kasa hesab›n›n borç k›sm›na, kasadan para ç›k›fl›na yol açan ifllemler de alacak
k›sm›na yaz›lm›fl ve tasfiye dönemi sonu kasa mevcudu 1.350.000 YTL olarak
tespit edilmifltir.
Dönem bafl› mevcut
Bankadan çekilen
Al›c›lardan tahsil edilen
Alacak senetleri tahsili
Emtia sat›fl› (ticari mallar)
Binalar›n sat›fl›
Tesis, makine ve cihazlar›n sat›fl›
Ödenmemifl sermayenin ödenmesi
Genel Toplam

50.000
250.000
300.000
250.000
250.000
900.000
300.000
150.000
2.450.000

Borçlar›n ödenmesi
Vergi ve fonlar›n ödenmesi
Yap›lan giderler
Önceki dönem kar›n›n da¤›t›lmas›
(vergi ve kar)
Toplam
Kasa mevcudu

800.000
100.000
50.000
150.000
1.100.000
1.350.000

Genel Toplam
2.450.000

Afla¤›daki tabloda belirtildi¤i üzere, Dönem Kar-Zarar› hesab›n›n borç k›sm›na yap›lan giderler, alacak k›sm›na da emtia sat›fl›ndan elde edilen 100.000
YTL kar ile sabit k›ymetin sat›fl de¤erinden net defter de¤erini düfltü¤ümüzde
kalan 500.000 YTL kar yaz›lm›fl ve yap›lan hesaplamalar neticesinde dönem
kar› 550.000 YTL olarak tespit edilmifltir.
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Yap›lan giderler
Dönem Kar›

50.000
550.000

Genel Toplam

600.000

Emtia sat›fl kar›
Binalar ile tesis, makine ve cihazlar›n
sat›fl kar›
Genel Toplam

100.000
500.000
600.000

Yap›lan hesaplamalar neticesinde ABC A.fi.’nin tasfiye dönemi sonu bilançosu afla¤›daki gibi tespit edilmifltir.
1- Dönen Varl›klar
10 Haz›r De¤erler
100 Kasa

1.350.000
1.350.000

Aktif Toplam›

1.350.000

5- Özkaynaklar
50 Ödenmifl Sermaye
500 Sermaye
59 Dönem Net Kar›
590 Dönem Net Kar›
Pasif Toplam›

1.350.000
800.000
550.000
1.350.000

Tasfiye dönemi bafl› ve sonundaki servet de¤erlerinin karfl›laflt›rmas› ile tasfiye kar-zarar›n›n tespiti afla¤›daki gibidir. (YTL)
Dönem Bafl› Servet De¤eri
-Gerçek Aktif
Aktif Toplam›
1.900.000
Amortismanlar (-)(KVK17/6-a)
200.000
-Borçlar Toplam›
-Tasfiye döneminde Sermayeye ilave (KVK 17/4-a)
Dönem Sonu Servet De¤eri
-Gerçek Aktif
Aktif Toplam›
1.350.000
-Borçlar Toplam›
-Tasfiye döneminde da¤›t›lan kar (KVK 17/4-a)
Tasfiye Kar›

950.000
1.700.000

(900.000)
150.000
1.500.000

150.000
550.000

Yukar›daki tabloda özetle belirtildi¤i üzere, kurumun tasfiye dönem bafl› bilançosunda toplam aktifi 1.900.000 YTL’dir. KVK’n›n 17/6-a hükmü gere¤ince
amortismanlar özsermayeye dahil edilmemifl, sabit k›ymetlerin sat›fl› esnas›nda kar hesaplar›na aktar›lm›flt›r. Bu hesaplamalar neticesinde gerçek aktif miktar› 1.700.000 YTL olarak tespit edilmifltir. Gerçek aktif miktar›ndan pasifte
yer alan borçlar› düfltü¤ümüzde tasfiye dönemi bafl› servet de¤eri 800.000 YTL
olarak gerçekleflmifltir. Ancak, KVK’n›n 17/4-a-2 hükmüne göre ortaklar›n tasfiye döneminde sermayeye ilaveten ödedikleri 150.000 YTL sermaye tutar›n›n
da tasfiye dönemi bafl› servet de¤erine eklenmesi gerekmektedir. Bu sebeple,
tasfiye dönemi bafl› servet de¤eri toplam› 950.000 YTL oluflmufltur.
Tasfiye dönem sonu bilançosunda aktif toplam› ayn› zamanda gerçek aktif
miktar›d›r. Borçlar›n tamam›n›n ödenmesinden dolay› da servet de¤erinin tespiti için aktif toplam›ndan düflülecek herhangi bir de¤er bulunmamaktad›r. Bu
Hakemsiz Yaz›lar
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durumda, tasfiye dönem sonu servet de¤eri 1.350.000 YTL olarak gerçekleflmifltir. Ancak, tasfiye dönem bafl› bilançosunda yer alan dönem kar› tasfiye döneminde ortaklara da¤›t›lm›flt›r. KVK’n›n 17/4-a hükmü gere¤ince söz konusu
miktar›n tasfiye dönemi sonu servet de¤erine eklenmesi gerekmektedir. Bu sebeple, tasfiye dönem sonu servet de¤eri toplam› 1.500.000 YTL olarak oluflmufltur.
Örnek 2- KLM Ltd. fiti. tasfiyeye girifl karar›n› 05.09.2006 tarihinde, tasfiye
bitifl karar›n› da 10.10.2007 tarihinde tescil ettirmifltir. Ad› geçen kurumun
05.09.2006 tarihli tasfiyeye girifl, 31.12.2006 tarihli dönem sonu ve 10.10.2007
tarihli tasfiye sonu bilançolar›na iliflkin bilgiler ile tasfiye döneminde yap›lan
ifllemler afla¤›daki gibidir.
Aktif

KLM Ltd. fiti.’nin 05.09.2006 Tarihli Tasfiyeye Girifl Bilançosu (YTL)

75.000

3- K›sa Vadeli Yabanc›
Kaynaklar
32 Ticari Borçlar
320 Sat›c›lar
321 Borç Senetleri
36 Ödenecek Vergi ve Di¤er
Yükümlülükler
360 Ödenecek Vergi ve
Fonlar
5- Özkaynaklar

25.000

50 Ödenmifl Sermaye

1- Dönen Varl›klar

300.000

10 Haz›r De¤erler
100 Kasa
102 Bankalar

10.000
25.000

11 Ticari Alacaklar
120 Al›c›lar

35.000

121 Alacak Senetleri
128 fiüpheli Ticari
Alacak
129 fiüpheli Ticari
Alacak Karfl›l›¤›
15 Stoklar
153 Ticari Mallar
2- Duran Varl›klar
25 Maddi Duran Varl›klar
252 Binalar
253 Demirbafllar
257 Birikmifl
Amortismanlar
Aktif Toplam›

(25.000)

500 Sermaye

135.000
70.000
60.000

5.000
2.060.000

2.000.000

1.895.000

501 Ödenmemifl Sermaye
59 Dönem Net Kar›
590 Dönem Net Kar›

2.195.000

Pasif Toplam›

155.000

Pasif

60.000

2.000.000
50.000
(155.000)
2.195.000

Tasfiye dönemi bafl›ndan dönem sonuna kadar afla¤›daki ifllemler gerçeklefltirilmifl ve 31.12.2006 dönem sonu afla¤›daki gibi oluflmufltur.
- Senetsiz alacaklar ile flüpheli alacaklar›n tamam› tahsil edilmifl ve senetsiz
borçlar›n tamam› ile vergiler ödenmifltir. Stoklar 200.000 YTL’ye sat›lm›flt›r.
Dönem sonunda sabit k›ymetler için 30.000 YTL amortisman ayr›lm›fl ve di¤er dönem sonu ifllemleri yap›lm›flt›r.
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Aktif

KLM Ltd. fiti.’nin 31.12.2006 Tarihli Dönem Sonu Bilançosu (YTL)

1- Dönen Varl›klar
10 Haz›r De¤erler
100 Kasa
195.000
102 Bankalar
25.000
11 Ticari Alacaklar
121 Alacak Senetleri
75.000
2- Duran Varl›klar
25 Maddi Duran Varl›klar
252 Binalar
2.000.000
253 Demirbafllar
50.000
257 Birikmifl
(195.000)
Amortismanlar
Aktif Toplam›

3- K›sa Vadeli Yabanc›
295.000
Kaynaklar
32 Ticari Borçlar
321 Borç Senetleri
5- Özkaynaklar
50 Ödenmifl Sermaye
500 Sermaye
1.855.000
501 Ödenmemifl Sermaye
57 Geçmifl Y›llar Karlar›
570 Geçmifl Y›l Kar›
59 Dönem Net Kar›
590 Dönem Net Kar›

Pasif
60.000

60.000
2.090.000
2.000.000

60.000
30.000

2.150.000 Pasif Toplam›

2.150.000

01.01.2007 dönem bafl›ndan, 10.10.2007 tasfiye dönemi sonuna kadar yap›lan
ifllemler afla¤›daki gibi olup, tasfiye dönem sonu bilançosu afla¤›daki gibi oluflmufltur.
-Alacaklar›n tamam› tahsil edilmifl, borçlar›n tamam› ödenmifltir. Sabit k›ymetler 4.500.000 YTL’ye sat›lm›flt›r.
Aktif

KLM Ltd. fiti.’nin 31.12.2006 Tarihli Dönem Sonu Bilançosu (YTL)

1- Dönen Varl›klar
10 Haz›r De¤erler
100 Kasa

4.735.000
4.735.000

Aktif Toplam›

4.735.000

5- Özkaynaklar
50 Ödenmifl Sermaye
500 Sermaye
57 Geçmifl Y›llar Karlar›
570 Geçmifl Y›l Karlar›
59 Dönem Net Kar›
590 Dönem Net Kar›
Pasif Toplam›

Pasif
4.735.000

2.000.000
90.000
2.645.000
4.735.000

a) 1.Tasfiye Dönemi Kar-Zarar›; (YTL)
Dönem Bafl› Servet De¤eri
-Gerçek Aktif
Aktif Toplam›
Amortismanlar (-)
Karfl›l›klar (-)
-Borçlar Toplam›
Dönem Sonu Servet De¤eri
-Gerçek Aktif
Aktif Toplam›
Amortisman (-)
-Borçlar Toplam›
1. Tasfiye Dönemi Kar›
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2.060.000
2.195.000
2.375.000
155.000
25.000
135.000
2.090.000
2.150.000
2.345.000
195.000
60.000
30.000
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b) 2.Tasfiye Dönemi Kar- Zarar›; (YTL)
Dönem Bafl› Servet De¤eri
Dönem Sonu Servet De¤eri
-Gerçek Aktif
Aktif Toplam›
-Borçlar Toplam›
2. Tasfiye Dönemi Kar›

2.090.000
4.735.000
4.735.000
4.735.000
2.645.000

Yukar›da tasfiye dönemleri itibariyle tespit edilen tasfiye kar-zarar tutarlar›
dikkate al›narak KLM Ltd. fiti.’nin 05.09.2006-10.10.2007 tarihlerini kapsayan tasfiye dönemine iliflkin nihai kar-zarar afla¤›daki gibi tespit edilmifltir.
c) Tasfiye Dönemi Nihai Kar- Zarar›; (YTL)
Dönemler
1. Dönem
2. Dönem
Tasfiye Kar›

Kar
30.000
2.645.000
2.675.000

Zarar
-

4- SONUÇ :
Tasfiye, bir kurumun ticari faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesine yönelik
yap›lan ifllemler sürecidir. Bu ifllemler, kurumun mal varl›¤›n›n elden ç›kar›lmas›, alacaklar›n tahsili, borçlar›n ödenmesi, mükellefiyetlerin yerine getirilmesi ile hissedar, yönetici, çal›flanlar ve üçüncü kiflilerle olan iliflkilerin tamamen sona erdirilmesi sürecini kapsar. 5520 say›l› KVK’da temel hatlar›yla tasfiyenin nas›l yap›laca¤›na iliflkin hükümler yer almakta iken 6762 say›l›
TTK’n›n 434-454 maddelerinde anonim flirketlerin, 549-555 maddelerinde ise
limited flirketlerin 1163 say›l› Kooperatifler Kanunu’nun 81. maddesinde kooperatiflerin, tasfiyesine iliflkin usul ve esaslar düzenlenmifltir. Belirtilen kanun
hükümleri birlikte de¤erlendirildi¤inde, tasfiye ifllemleri, kurumlar›n yetkili organlar›n›n kararlar› do¤rultusunda, faaliyetlerine son vererek, mevcut alacak
ve borçlar›n tayin ve tespiti, alacaklar›n tahsili, borçlar›n ödenmesi, tasfiye kar›n›n tespit edilerek ödenmesi gereken vergilerin do¤ru tespiti ile kurumun kalan varl›¤›n›n pay sahiplerine hisseleri oran›ndan da¤›t›larak, tüzel kifliliklerinin sona erdirilmesinden oluflmaktad›r.
Vergi kanunlar› aç›s›ndan tasfiyeyle ilgili hususlardan özellik arz eden hususlardan bir, tasfiye döneminin tespiti, di¤eri de tasfiye kar›n›n hesaplanmas›d›r.
5520 say›l› KVK’n›n 17/1 maddesinde tasfiye döneminin tespiti, 17/4 maddesinde de tasfiye kar›n›n hesaplanmas›na iliflkin hükümler yer almaktad›r.
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Bu çal›flmam›zda, kurumlarda tasfiye
dönemi ve tasfiye kar›n›n tespiti konular›, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunu ile ilgili tebli¤ hükümleri çerçevesinde ve örnekler de verilerek
aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

T.C. Yasalar, 1163 Say›l› Kooperatifler

KAYNAKÇA

Aç›klamalar› (2007), Ankara: Olufl.

Beyanname Düzenleme K›lavuzu (2007),
‹stanbul: Hesap Uzmanlar› Derne¤i.

T.C. Yasalar, 03.04.2007 tarih ve 26482

Özbalc›, Y›lmaz (2004), Vergi Usul Kanunu Yorum ve Aç›klamalar›, Ankara: Olufl.

no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i,

T.C. Yasalar, 5520 Say›l› Kurumlar
Vergisi Kanunu, Ankara.

T.C. Yasalar, 03.04.2986 tarih ve 19067

T.C. Yasalar, 6762 Say›l› Türk Ticaret
Kanunu, Ankara.
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Kanunu, Ankara.
T.C. Yasalar, 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu, Ankara.
Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve

say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 1 seri
Ankara.
say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 31 se¤i, Ankara
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Onur GÜLTEK‹N*

I-G‹R‹fi:

V

ergi iliflkilerinden do¤an hak, yetki ve görevlerin gerçeklefltirilme ve
kullan›lma biçimlerini gösteren, bunlara uyulmamas› durumunda uygulanacak müeyyidelerin ve davalar›n düzenlendi¤i, befl kitaptan oluflan
213 say›l› Vergi Usul Kanununun 2. kitab› “ Mükellefin Ödevlerine “ iliflkindir. Bahsi geçen kanunun 2. kitab›yla düzenlenen ve 6. k›s›mda yer alan yükümlülüklerse mükellefin muhafaza ve ibraza iliflkin ödevleridir.
Bu yaz›m›zda, incelemeye al›nm›fl mükelleflerden inceleme elemanlar›na defterlerini ibraz eden fakat bu defter kay›tlar›na mesnet teflkil eden belge/belgelerini ibraz etmeyen mükelleflerin durumlar›n›, baz› kanun maddeleriyle karfl›laflt›rmal› olarak ve yarg› kararlar›yla tespit etmeye ve de¤erlendirmeye çal›flaca¤›z.
II-MÜKELLEFLER‹N MUHAFAZA VE ‹BRAZA ‹L‹fiK‹N ÖDEVLER‹ :
Mükellefin defter ve belgelerini muhafaza ve ibraz›na iliflkin ödevleri 213 say›l› V.U.K.’nun 2. kitab›n›n 6. k›sm› kapsam›ndaki 253. ve 256. maddelerle
düzenlenmifltir. Bahsi geçen madde hükümleri flu flekildedir.
V.U.K. madde 253: Defter ve Vesikalar› Muhafaza
Bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tutuklar› defterlerle
üçüncü k›s›mda yaz›l› vesikalar›, ilgili bulunduklar› y›l› takip eden takvim y›l›ndan bafllayarak befl y›l süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.
* Vergi Denetmeni
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V.U.K. madde 256: Defter ve Belgelerle Di¤er Kay›tlar›n ‹braz mecburiyeti
Geçen maddelerde yaz›l› gerçek ve
tüzel kifliler ile mükerrer 257’nci
madde ile getirilen zorunluluklara tabi olanlar,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 yada silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amac›yla yeminli mali müflavirler taraf›ndan yap›lan talepler için de geçerlidir.
V.U.K. madde 253’te düzenlendi¤i
üzere, mükelleflere tuttuklar› defterler
ve vesikalar› tarh ve tahsil zamanafl›m› sürelerine uygun olarak befl y›l
muhafaza zorunlulu¤u getirilmifltir.
Madde de geçen “ ilgili bulunduklar›
y›l› takip eden takvim y›l›ndan bafllayarak “ ibaresi ile vergilendirilme aç›s›ndan özellikli düzenlemelerle ( y›lOcak
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lara sari inflaat .. vb.) uyumlu bir düzenleme yap›lm›flt›r.
V.U.K. 256. maddesi ise, (29.07.1998
tarihinde 4369 say›l› kanunun 4. maddesiyle getirilen de¤ifliklikle ) madde
bafll›¤›na “defter ve belgeler” yan›nda
“di¤er kay›tlar ibaresi” de eklenerek,
biliflim teknolojisindeki geliflmeler sayesinde, muhasebe kay›tlar›n› bilgi ifllem araçlar›yla tutan mükellefleri de
kapsar hale getirilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Defter, belge ve di¤er kay›tlar›n ibraz
mecburiyetinin düzenlendi¤i V.U.K.’nu
256. maddesi ile yetkili makam ve
memurlar›n talebi üzerine ibraz›n yap›laca¤› ifade edilmifl fakat, ilgili
maddede ibraz›n hangi süre de yap›laca¤›na iliflkin bir belirlemeye yer verilmemifltir.
Vergi incelemesinin, mükellefin ifl
yerinde yada yetkili eleman›n bürosunda yap›lmas› mümkündür. Ancak
incelemenin yap›laca¤› yerin düzenlendi¤i V.U.K.’nu 139. maddesine
göre, incelemenin, incelemeye tabi
olan mükellef yada sorumlunun iflyerinde yap›lmas› esas olarak düzenlenmifltir. Yine, incelemenin dairede yap›labilece¤i hallerde maddede belirtilmifl ve bu hallerde mükelleflerin istenilen defter ve belgelerini daireye getirmelerinin yaz›l› olarak istenilece¤i,
hakl› bir mazerete dayanarak belli
edilen zamanda defter ve belgelerini
daireye getiremeyen mükelleflerin
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

m a l i Ç Ö Z Ü M 205
‹ S M M M O Yay›n Organ›

defter ve belgelerini daireye getirmeleri için münasip bir mühlet verilece¤i
belirtilmifltir.
Sürelere iliflkin genel düzenlemelere
ise V.U.K.’nu 14. madde de yer verilmifl olup, bahsi geçen kanun maddesine göre, kanunda aç›kça yaz›l› olmayan hallerde idarece verilecek sürenin
15 günden az olmayaca¤› belirtilmifltir. Buna göre, defter ve belgelerini
daireye getirmeleri istenen mükelleflere ibraz için verilecek süre 15 günden az olamayacakt›r. Ayn› zamanda,
hakl› bir mazerete dayan›larak bu süre
içerisinde defter ve belgelerini getiremeyece¤ini ifade ve beyan eden mükelleflere verilecek süre 15 günden de
fazla olabilecektir.
Mükellefin iflyerinde yap›lacak incelemelerde ise, defter ve belgelerin ibraz› için süre verilmesi flart de¤ildir.
As›l olan an›nda ibrazd›r. Ancak, mükelleflerin muhasebe bilgisinden ve
iflyerinde devaml› muhasebeci çal›flt›rmaktan yoksun olmalar› ve defterlerini genelde muhasebe bürolar›nda
tutmalar› nedeniyle, iflyerinde yap›lan
incelemelerde de ibraz için süre talebinde bulunan mükelleflere, mazeretlerinin hakl›l›k derecesine göre münasip bir süre verilmesi gereklidir. Fakat
bu süre defterlerin ve belgelerin daireye ibraz›ndaki süre kadar uzun olmamal›d›r.
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Opinion Papers

Re’sen vergi tarh›n›n ve re’sen vergi
tarh›n› gerektiren hallerin düzenlendi¤i VUK’nun 30/3. bendinde “………..
herhangi bir nedenle ibraz edilmezse”
ibaresine yer verilerek, mücbir sebep
haline ba¤l› olarak defter ve belgelerin elden ç›km›fl olmas› ve bu nedenle
ibraz edilememesinin,dönem matrah›n›n re’sen takdir yoluyla belirlenmesine engel olmas›n›n önü kesilmifltir.
Mücbir sebep halinin bulundu¤u her
durumda da, hemen, vergi matrah›n›n
re’sen takdiri yoluna gidilemeyece¤i
kuflkusuzdur. Örne¤in, mükelleften
defter belgelerinin ibraz› istendi¤i tarihte mükellefin tutuklu olmas› nedeniyle, defter, belgeleri ibraz edememesi nedeniyle hemen vergi matrah›n›n re’sen takdirine gidilmemeli, tutukluluk halinin bitmesi beklenmeli,
uzayan süre sonunda ibraz ödevi yerine getirilmezse re’sen takdir yoluna
gidilmelidir.
Yani, mücbir sebep yada zor durum
halinin varl›¤› halinde, bunlara ait koflullar›n yerine getirilmesi flart›yla, verilen süreler uzar.
Yaz›m›z›n bafllang›c›nda belirtti¤imiz
üzere konuyu, inceleme safhas›ndaki
mükelleflerin ilgili belgelerini ibraz
etmemeleri gibi spesifik bir noktaya
odakland›rd›¤›m›zda ise, bu durumun
213 say›l› V.U.K.’nun 359. maddesinin a/2 bendinde flu flekilde de¤erlendirildi¤ini görüyoruz.
Ocak
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“Defter, kay›t ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler (Varl›¤› noter tasdik kay›tlar› veya sair suretlerle sabit
oldu¤u halde, inceleme s›ras›nda vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi
gizleme demektir.)
Bu kanun maddesine göre, mükelleflerin varl›¤› noter tasdik kay›tlar› veya
sair suretlerle sabit olan belgelerini
inceleme s›ras›nda incelemeye yetkili
olanlara ibraz etmemeleri gizleme
olarak de¤erlendirilmekte ve bu fiil
kaçakç›l›k suçu ile tan›mlanarak müeyyidelendirilmektedir.
Mükelleflerin bu fiilleri yine 213 say›l› V.U.K.’nun mükerrer 355. maddesi kapsam›nda de¤erlendirilmifl ve
özel usulsüzlük cezas› ile müeyyidelendirilmifltir.
Bahse konu kanun maddesi flu flekildedir.
c) Bilgi vermekten çekinenler ile
256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
Mükerrer Madde 355 - (4369 say›l›
Kanunun 13 üncü maddesiyle de¤iflen madde) Bu Kanunun 86, 148,
149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer
257 nci madde uyar›nca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve
müesseselerinde bilgi verme görevini
yerine getirmeyen yöneticiler dahil);
Ocak
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1. Birinci s›n›f tüccarlar ile serbest
meslek erbab› hakk›nda 100.000.000
lira, (378 S›ra No.lu V.U.K Genel Tebli¤i ile 1.1.2008'den itibaren 1.490-YTL)
2. ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan
çiftçiler ile kazanc› basit usulde tespit
edilenler hakk›nda 50.000.000 lira,
(378 S›ra No.lu V.U.K Genel Tebli¤i
ile 1.1.2008'den itibaren 680 -YTL)
3. Yukar›daki bentlerde yaz›l› bulunanlar d›fl›nda kalanlar hakk›nda
25.000.000 lira, (378 S›ra No.lu
V.U.K Genel Tebli¤i ile 1.1.2008'den
itibaren 320 -YTL)
Özel usulsüzlük cezas› kesilir.
III- DE⁄ERLEND‹RME:
Vergi hukukuna ait konular› kapsayan, usul ve uygulamaya iliflkin hükümleri ihtiva eden Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin a-2 bendinde
mükelleflerin defter ve belgelerini inceleme eleman›na ibraz etmeme fiilleri gizleme olarak de¤erlendirilip kaçakç›l›k suçu ile ve ayn› kanunun mükerrer 355. maddesine göre de Özel
Usulsüzlük cezas› ile müeyyidelendirilirken, bahse konu kanunun Re’sen
vergi tarh›n›n düzenlendi¤i 30. maddesinde mükelleflerin inceleme eleman›na belgelerini ibraz etmemesi fiilinin re’sen tarh› gerektiren haller
içerisinde lâfzi olarak aç›kça ifade
edilmedi¤i görülmektedir.
‹lgili kanunun 30. maddesinin 3. ben-
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dinde ibraz edilmeme fiiline iliflkin
bir düzenleme yap›lm›fl olmakla birlikte bu ibare de sadece defterlerin ibraz edilmemesi fiili re’sen tarh› gerektirir bir hal olarak ifade edilmifltir.
Yaz›m›z›n bu bölümüne kadar spesifik olarak de¤erlendirdi¤imiz konuyla
ilintili kanun maddelerini sadece lâfzi
anlamlar› ile irdeledi¤imizde, mükelleflerin inceleme eleman›na defterlerini ibraz edip belgelerini ibraz etmeme fiilleri neticesinde, kaçakç›l›k suçu ve özel usulsüzlük cezas› ile müeyyidelendirilecekleri fakat inceleme
eleman›na vergiyi re’sen tarh etme
yetkisi veren madde hükmüne göre bu
fiilin re’sen tarhiyata konu olabilecek
bir hal olarak de¤erlendirilemeyece¤i
gibi bir sonuçla karfl› karfl›ya kal›yoruz.
Oysa Vergi Kanunlar›n›n uygulanmas› ve ispat bafll›¤›n› tafl›yan Vergi
Usul Kanunu’nun 3. maddesinin A
bendine göre Vergi kanunlar› lafz› ve
ruhu ile hüküm ifade edecek lafz›n
aç›k olmad›¤› hallerde vergi kanunlar›n›n hükümleri, konuluflundaki maksat, hükümlerin kanun yap›s›ndaki yeri ve di¤er maddelerle olan ba¤lant›s›
göz önünde tutularak uygulan›lacakt›r. Bu ibare söz konusu madde hükmüne 2365 say›l› kanunla eklenmifl
olup, 2365 say›l› kanunun gerekçesinde ise kanun maddelerinin ne surette
yorumlanaca¤› ve yorum yap›l›rken
hangi metotlar›n kullan›laca¤› hususu
flu flekilde izah edilmifltir: Söz konusu
Hakemsiz Yaz›lar
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düzenlemeye göre kanun maddeleri
yorumlan›rken bilimsel yorum metotlar› uygulanacakt›r.
Madde metninde “vergi kanunlar› lafzi ve ruhu ile hüküm ifade eder” denildi¤ine göre uygulamada ilk olarak
metin hükmü nazara al›nacakt›r.
Öngörülen yorum metoduna göre,
olaya iliflkin bir lafz›n kanunda mevcut bulunmamas› halinde olay için uygulanacak ifllem tayin edilirken veya
bir çözüm yolu aran›rken,
- kanunlar›n konuda takip etti¤i maksat,
- hükümlerin kanun yap›s›ndaki yeri,
- di¤er maddelerle olan ba¤lant›s›,
göz önüne al›nacakt›r.
Madde hükmünün konuluflundaki
amac›n göz önünde tutulmas› ifadesinin vergi hukukunda tarihi yorum
yönteminin kullan›lmas›na; hükümlerin kanun yap›s›ndaki yeri ve di¤er
maddelerle olan ba¤lant›s›n›n göz
önünde bulundurulmas› ifadesinin de
sistematik (mant›ksal) yorum yönteminin kullan›lmas›na imkan verdi¤i
görülmektedir. Ayr›ca “konuluflundaki maksat” ifadesi amaçsal yoruma da
imkan vermektedir. ( T.C. Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü yay›nlar›, Türk Vergi Kanunlar› Gerekçeleri- y›l 2002)
Kanunlar, metinleri itibariyle her zaman her fleyin aç›kça anlafl›lmas›na ve
Ocak
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karfl›lafl›lan somut olaylarla uyumlaflt›r›lmas›na imkan vermeyebilir. Bu
noktada, kanun koyucunun madde
metnini haz›rlarken iradesini ne yönde kulland›¤›n›n tespiti ve bu ba¤lamda metnin gerçek anlam›n›n belirlenebilmesi için kanun metninin yorumlanmas› gerekir.
Ele ald›¤›m›z spesifik konuyu bu ba¤lamda yeniden irdeledi¤imiz de ve
konuyla ilintili olarak de¤erlendirdi¤imiz kanun maddelerine bilimsel yorum metotlar› perspektifinden bakt›¤›m›zda, her ne kadar 213 say›l›
V.U.K.’nun 30/3. maddesinde (lafzi
olarak) defterlerin inceleme elemanlar›na ibraz edilmemesi fiili re’sen takdir nedeni olarak say›l›p, belgelerin
ibraz edilmemesine iliflkin bir ibareye
yer verilmese de, (amaçsal yorumdan
hareketle) burada kanun koyucunun
defter ve belgelerin birbirini tamamlayan unsurlar oldu¤u, defter kay›tlar›n›n ve belgelerdeki bilgilerin birlikte
bir bütünlük arz etti¤i düflüncesini
amaçlad›¤› fleklinde yorumlanmal›d›r.
Kald› ki, defter kay›tlar›n›n do¤rulu¤u
ancak ilgili belge bilgilerinin teyyidi
ile mümkün olabilecektir. Konuya
amaçsal yorum perspektifinden bakt›¤›m›zda, belgelerin inceleme eleman›na ibraz edilmemesi fiilinin de
V.U.K.’nu 30. madde kapsam›nda de¤erlendirilip, re’sen tarha konu edilebilmesi gerekti¤i kanaatindeyiz.
Zaten 213 say›l› Vergi Usul Kanunu
Ocak
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maddelerinin kanunda yer al›fl sistemati¤ine bakt›¤›m›zda vesikalar›n,
“Mükellefin Ödevleri” bafll›kl› 2. kitab›nda 3. k›s›m olarak düzenlendi¤ini ve 3. k›sm›n 1. bölümüne ise “kay›tlar›n tevsiki” alt bafll›¤› ile yer verildi¤ini görüyoruz. Bu noktadan hareketle, (sistematik yorumla konuya
bakt›¤›m›zda), kanun koyucunun iradesini, vesikalar›n kay›tlar›n tevsikinde ve vesikalar›n kay›tlarla bir bütünlük arz edecek flekilde kullan›lmas›ndan yana belirledi¤i sonucuna ulaflabiliriz.
Buraya kadar yapt›¤›m›z de¤erlendirmeler sonucunda, mükelleflerin inceleme eleman›na inceleme safhas›nda
defterlerini ibraz edip bunlara iliflkin
belgelerini ibraz etmemeleri her ne
kadar 213 say›l› V.U.K.’nun 30. maddesinde (lafzi anlamda) re’sen takdir
nedeni olarak say›lan haller aras›nda
yer almasa da, kanun hükümlerinin
genifl anlamda yorumlanmas› neticesinde, defter ve belgelerin birbirini tamamlayan unsurlar oldu¤u düflüncesinden hareketle belgelerin ibraz edilmemesinin de re’sen takdir nedeni
olarak kabulü gerekti¤i düflüncesindeyiz.
Dan›fltay 9. Dairesinin konuya iliflkin
olarak Esas No:1997/2792 ve Karar
No:1998/2160 no’lu karar›nda bu
yönde de¤erlendirmeler de bulundu¤u
görülmektedir. Bahse mevzu Dan›fltay karar›na iliflkin özet bilgi afla¤›daki gibidir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Konunun Özeti: Mükellef faaliyetini
31.08.1993 tarihinde terketmifltir. Yükümlü ad›na, defterler incelemeye ibraz edildi¤i halde belgelerin ibraz
edilmemesi nedeniyle takdir komisyonu karar›na dayan›larak K.D.V.’si
tarh edilmifltir. Fakat sözkonusu takdir komisyonu karar›, belge ibraz etmeme fiilinin takdir nedeni say›lmad›¤› gerekçesi ile Manisa Vergi Mahkemesi’nce terkin edilmifltir. Manisa
Vergi Mahkemesi karar›na karfl› Dan›fltay’a temyize gidilmifl olup Dan›fltay’›n konuya iliflkin karar› flu flekildedir.

lar paralelinde görüfllere yer verilmifl
olup, bahse konu ‹ç Genelgede yer verilen de¤erlendirme konumuzla ilgili
görüfllere iliflkin özet bilgiler flu flekildedir.

Vergi mahkemesince, 213 say›l› Kanunun 30/3. maddesine göre belgelerin incelemeye ibraz edilmemesinin
re’sen takdir nedeni say›lmad›¤› gerekçesi ile tarhiyat›n terkinine karar
vermifl ise de; incelemeye ibraz edilen
defterlerde yer alan kay›tlar›n do¤ruluk derecesinin tespiti ancak bu kay›tlara dayanak al›nan belgelerin ibraz
edilmesi ve incelenmesi ile mümkün
olaca¤›ndan, incelemeye sadece defterlerin ibraz› yeterli olmay›p belgelerin ibraz› da zorunlu bulundu¤undan,
belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi hali de re’sen takdir nedeni say›laca¤›ndan, mahkemece verilen kararda yasal isabet görülmemifltir.

Yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere, mükelleflerin defter ve belgelerle di¤er kay›tlar›n›
incelemeye yetkili olanlara ibraz etmemeleri halinde ilgili dönem matrah›n›n re'sen takdiri gerekmektedir. Bu husus göz önüne al›nd›¤›nda
defter ve belgelerin ibraz edilmemesi hali mükerrer 355 inci maddede say›lan di¤er mecburiyetlerden
farkl›l›k arz etmektedir.

Gelirler Genel Müdürlü¤ü’nce yay›mlanan 1999/5 s›ra no’lu Vergi Usul
Kanunu ‹ç Genelgesinde yaz›m›zda
de¤erlendirmeye çal›flt›¤›m›z husus-

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin a-2 bendinde mükelleflerin defter ve belgelerini inceleme eleman›na
ibraz etmeme fiilleri gizleme olarak

Hakemsiz Yaz›lar
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“……………….
Öte yandan, re'sen vergi tarh›n›n
düzenlendi¤i 30. Maddenin 3 numaral› bendine göre, tutulmas›
mecburi olan defterlerin vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara
herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi hali re'sen takdir nedeni olarak belirlenmifltir.

Bu itibarla, vergi incelemelerinde
incelemeye yetkili olanlara istenilen
defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde dönem matrah›n›n belirlenerek rapora ba¤lanmas› gerekmektedir.”
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de¤erlendirilip kaçakç›l›k suçu ile ve
ayn› kanunun mükerrer 355. maddesine göre de Özel Usulsüzlük cezas› ile
müeyyidelendirilirken, bahse konu
kanunun Re’sen vergi tarh›n›n düzenlendi¤i 30. maddesinde mükelleflerin
inceleme eleman›na belgelerini ibraz
etmemesi fiilinin re’sen tarh› gerektiren haller içerisinde lafzi olarak aç›kça ifade edilmemesine ra¤men, kanun
metinlerinin somut olaylar› her zaman
bire bir karfl›layamayaca¤› ve bilimsel
metotlarla yorumlanmas› gereklili¤inden hareketle yap›lan yorumlarla fiilin Re’sen tarh› gerektiren hallerden
oldu¤u kabul edilmektedir.
Genel kabul bu yönde olmakla birlikte, konuya iliflkin yap›lan çal›flmalarda belgeleri inceleme eleman›na ibraz
etmeme fiilinin V.U.K.’nun 30. maddesinin hangi bendine göre Re’sen
tarh› gerektiren bir hal olarak ele al›naca¤› hususunda farkl› görüfl/de¤erlendirmeler mevcuttur. Bu görüfllere
iliflkin baz› de¤erlendirmelerin özet
bilgileri flu flekildedir:
VUK’nun 30. maddesinin 3 no’lu
bendinde, belgelerden söz edilmeyip,
yaln›zca defterlerin ibraz edilmemesi
fiiline yer verilmifltir. Oysa ayn› kanunun 344. maddesinin 6 no’lu bendinde ( flimdiki düzenlemeyle 359. maddenin A-2 bendi) defter veya belgeleri gizleme fiilinin, kaçakç›l›k suçu
olarak nitelendirilece¤i ve 359. maddeye göre de 6 aydan 3 y›la kadar haOcak
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pis cezas›n› gerektirece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Görüldü¤ü gibi, VUK’nun 30/3. maddesi ile 359/A-2 maddeleri aras›nda
bir çeliflki göze çarpmaktad›r.
VUK’nun 30. maddesinin 3. no’lu
bendinden; ilk bak›flta, defterlerin ibraz edilip, belgelerin ibraz edilmemesi fiilinin re’sen takdiri gerektirmeyece¤i gibi bir anlam ortaya ç›kmaktaysa da, durum asl›nda öyle de¤ildir.
Çünkü burada esas olan, defterler ile
buna yap›lan kay›tlar›n dayana¤› olan
belgelerin bir arada varolmas›d›r. Nitekim, 30. maddenin 4 no’lu bendinde
yer alan; defter kay›tlar› ve bunlarla
ilgili vesikalar›n noksan olmas›n›n
re’sen takdiri gerektirece¤i hükmü, bu
konudaki duraksamalar› ortadan kald›rabilecek niteliktedir. Ama yine de,
3 no’lu bent de, yaln›zca “defterlerin
ibraz edilmemesi” fiiline de¤il de
“defter ve/veya belgelerin ibraz edilmemesi” fiiline birlikte yer verilmesi,
daha anlaml› bir yasal düzenleme
olurdu. (K›z›lot, 1994,716)
Konuya iliflkin di¤er bir de¤erlendirme ise flu flekildedir:
Mükellefler için öngörülen ibraz ödevi, bunlar taraf›ndan ödenmesi gereken vergilerin do¤rulu¤unun araflt›r›lmas› ve tespitinin kolaylaflt›r›lmas›
amac›n› tafl›maktad›r. Bu ödev, tutulmas› zorunlu her türlü defter, belge ve
karneyi kapsamaktad›r. Ancak, vergi
matrah›n›n VUK’nun 30/3. bent uyaHakemsiz Yaz›lar
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r›nca re’sen takdirini gerektiren ibraz
etmeme yelemi, eylemi, yaln›zca tutulmas› zorunlu defterlerle ilgilidir.
Konuyu biraz açal›m.Vergi mükellefi
gerçek ve tüzel kifliler, vergi denetimini kolaylaflt›rmak maksad›yla, tutuklar› defter, vesika ve karneyi istenmesi halinde yetkili makamlara ibrazla yükümlüdürler. Bu ödeve ayk›r›
davran›fllar için VUK’nunda iki hukuki sonuç öngörülmüfltür. Bunlardan ilki, 352. maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili f›kras›n›n 4. bendi
uyar›nca, eylemin usulsüzlük suçu
(flimdiki düzenleme ile mükerrer 355.
maddeye göre Özel Usulsüzlük suçu)
kabul edilerek cezaland›r›lmas›d›r.
‹kinci hukuki sonuç ise, 30. maddenin
2. f›kras›n›n 3. bendi uyar›nca, ibraz
ödevine ayk›r› davran›fl›n, re’sen takdir nedeni say›lmas›d›r. Kanun koyucu, ilk hukuki sonucu, ibraz ödevine
ayk›r› her türlü eyleme tan›m›fl olmas›na karfl›n;ikinci hukuki sonucu, salt
tutulmas› zorunlu defterlerin, incelemeye yetkili olanlara ibraz olunmamas› eylemi için öngörülmüfltür. Dolays›yla; defter kay›tlar›n dayana¤›
olan vesikalar›n ve vergi karnesinin
ibraz›ndan kaç›n›lmas› durumunda, 3.
bent hükmüne dayan›larak vergi matrah›n›n re’sen tarh› olanakl› de¤ildir.
Bize göre, defter kay›tlar›n›n dayana¤› olan belgelerin incelemeye ibraz
olunmamas›, 3. bende de¤il, sonra ki
bende, yani, 4. bende göre re’sen takdir nedenidir. Zira, dayana¤› olan belHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

geleri ibraz edilmeyen yasal defterlerin, ihticaca salih, yani kan›t olarak
al›nmaya elveriflli olduklar› söylenemez.(Candan, 89-90)
IV-SONUÇ:
Mükelleflerin inceleme eleman›na
defterlerini ibraz edip, defter kay›tlar›na mesnet teflkil eden belgelerini ibraz etmemeleri fiili, vergi hukukuna
ait konular› kapsayan, usul ve uygulamaya iliflkin hükümleri ihtiva eden
Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin a-2 bent hükmünde “gizleme”
olarak tan›mlan›p, kaçakç›l›k suçu ile
müeyyidelendirilirken ve yine ayn› fiil ilgili kanunun mükerrer 355. maddesi ile Özel Usulsüzlük cezas› kapsam›n› gerektirir haller içinde de¤erlendirilip, müeyyidelendirilirken, bahse
konu kanunun re’sen tarh› düzenleyen
30. madde lafz›nda fiille tamamen örtüflen bir düzenlemeye yer verilmedi¤i görülmektedir. Her ne kadar, 213
say›l› VUK’nun 30. maddesinde
re’sen tarh› gerektirir haller aras›nda
somut olayla bire bir örtüflen bir düzenlemeye yer verilmemifl ise de,
VUK’nun 3. maddesi gere¤ince kanun maddesinin yorumlanmas› neticesinde, belgelerin ibraz edilmemesi fiilinin de re’sen tarh› gerektirir haller
aras›nda de¤erlendirilmesi gerekti¤i
sonucuna ulafl›yoruz.
VUK’nun 134. maddesinde vergi incelemesinden maksad›n, ödenmesi
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gereken vergilerin do¤rulu¤unu araflt›rmak, tespit etmek ve sa¤lamak olarak ifade edildi¤ini görüyoruz. Bu
ba¤lamda, tespit ve araflt›rmalar›n yap›labilmesi için gerekli olan belgelerin ibraz edilmemesi, yap›lacak inceleme aç›s›ndan bir noksanl›k teflkil
edecektir. VUK’nun 30/4. bent hükmü, bu noktada belgelerin ibraz edilmeme fiilini re’sen takdir nedeni olarak karfl›lamaktad›r. Fakat kanaatimizce, ilgili kanunun 30/3. bent hükmü de sadece defterlerin ibraz edilmemesi olarak s›n›rland›r›lmamal›d›r.
Vergi incelemeden maksat ödenmesi
gereken verginin do¤rulu¤unu sa¤lamaksa, bu ba¤lamda yap›lacak tespitler aç›s›ndan, mükellefin defterlerinin
ve bu defter kay›tlar›n›n dayana¤›
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olan belgelerinin birbirinden ayr› düflünülmemesi, defter kay›tlar› ve belge
bilgilerinin birbirini tamamlayan unsurlar olarak ele al›nmas› gerekti¤i, bu
anlamda, VUK’nun 30/3. bendine göre defterlerle beraber belgelerin de ibraz edilmemesinin re’sen tarh› gerektirir bir hal olarak de¤erlendirilebilece¤ini düflüncesindeyiz.
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I- G‹R‹fi

Ç

al›flanlar genel olarak; ba¤›ml› ve ba¤›ms›z çal›flanlar olarak iki ana guruba ayr›lmakta ve farkl› hükümlere tabi olmaktad›rlar. Ba¤›ml› çal›flanlar, iflverenler ve bunlar›n devlet ile olan iliflkileri kanunlar hiyerarflisi
içerisinde, baflta Anayasam›z olmak üzere, kanunlar ve bu kanunlara dayanarak ç›kar›lan tüzük ve yönetmeliklerle düzenlemektedir. Kanunlarda düzenlemelere uyulmas›n› sa¤lamaya yönelik olarak teflvikler sa¤land›¤› gibi, cayd›rma tedbirleri olarak idari yapt›r›mlara da yer verilebilmektedir. Bu çerçevede,
5326 say›l› Kabahatler Kanunu(TC. Baflbakanl›k, 31.03.2005), karfl›l›¤›nda
idari yapt›r›m uygulanmas›n› öngördü¤ü haks›zl›¤› “kabahat” olarak tan›mlam›fl, kabahatler karfl›l›¤›nda uygulanacak olan idari yapt›r›mlar›, idari para cezas› ve idari tedbirler olarak belirtmifl ve idari yapt›r›ma iliflkin kararlara karfl›
kanun yolunu düzenlemifltir.
Kanunlar›m›zda, idari yapt›r›mlar içerisinden a¤›rl›kl› olarak idari para cezalar›n›n seçildi¤ini görmekteyiz. ‹dari para cezas›n›n muhataplar› ise, görevli
merciler taraf›ndan uygulanan para cezalar›na karfl› yarg› yoluna baflvurabilmektedirler. Ancak, son y›llarda yarg› yoluna baflvurma hususunda yetkili yarg› organ›n›n s›k s›k de¤ifltirildi¤i ve farkl› düzenlemeler yap›ld›¤› görülmektedir. Son olarak, idari para cezas› tutarlar›na ve yetkili yarg› organlar›na iliflkin
düzenlemelerin temel ceza kanunlar›na uyumunu sa¤lamak amac›yla
* Vergi Denetmeni
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23.01.2008 tarihinde TBMM genel
kurulunda kabul edilen 5728 say›l›
kanun yürürlü¤e girmifltir(TC. Baflbakanl›k, 08.02.2008).
Bu yaz›m›zda; 5728 say›l› kanunda
yap›lan de¤ifliklikler neticesinde çal›flma mevzuat› içerisinde yer alan;
4857 say›l› ‹fl Kanunu, 5953 say›l› Bas›n ‹fl Kanunu, 854 say›l› Deniz ‹fl Kanunu, 4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun, 394 say›l› Hafta Tatili Kanunu ve 6301 say›l› Ö¤le Dinlenmesi Kanunu hükümlerine göre uygulanan para cezalar›n›n
yeni ve eski miktarlar› ile cezalara
karfl› yap›lacak itiraz›n en son durumu
aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.
II- KABAHATLERE ‹L‹fiK‹N
‹DAR‹ PARA CEZASI UYGULAMASI
A- GENEL B‹LG‹LER VE YARGI
YOLUNUN SON YILLARDAK‹
DE⁄‹fi‹M‹
Suçta kanunilik ilkesi gere¤i, öngörülen idari para cezalar› kanunlarda belirtilmekte ve kimi kanunlarda idari
para cezalar›na karfl› hangi yarg› organ›na baflvurulabilece¤i yer almaktad›r. Ancak, 5728 say›l› kanunun yay›m›na kadar, kanunlar›m›zda yap›lan
kazuistik düzenlemeler aras›nda bir
sistem birli¤inin varl›¤›ndan söz edilemeyece¤i gibi bunlar aras›nda bir
ahenksizlik hâkim bulunmaktayd›.
fiöyle ki; idarî nitelikteki yapt›r›mlarOcak

-

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

la ilgili olarak genel bir kanun olarak
kabul edilen Kabahatler Kanunu’nda,
idarî yapt›r›mlar› gerektiren fiiller yani kabahatler aç›s›ndan kanunîlik ilkesi, zaman bak›m›ndan uygulama ve
sorumluluk esaslar›, zamanafl›m›, idarî yapt›r›mlar›n hukukî niteli¤i, çeflitleri ve sonuçlar›, bu yapt›r›mlar›n yerine getirilmesi rejimi ve idarî yapt›r›m kararlar›na karfl› kanun yolu gibi
konular bir sistematik çerçevesinde
düzenlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Ancak,
5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun 3.
maddesinde yer alan “Bu Kanun’un
genel hükümleri di¤er kanunlardaki
kabahatler hakk›nda da uygulan›r.”
hükmü itiraz mercii konusundaki çalkant›l› dönemi sona erdirmeye yetmemifltir. Bu hükümle birlikte, Kabahatler Kanunu’nun baflvuru yolunu düzenleyen 27. maddesinde yer alan; “
…..idari yapt›r›m karar›na karfl›, karar›n tebli¤i veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbefl gün içinde, sulh
ceza mahkemesine baflvurulabilir.”
düzenlemesi uygulamaya geçmifltir.
Böylece, kimi kanunlarda bu düzenlemeden farkl› bir flekilde yer almakta
olan itiraz süreleri ve idare mahkemesinin görevli oldu¤una dair hükümler
gibi konularda kar›fl›kl›klar ortaya
ç›km›flt›r.
Do¤al olarak, bu kar›fl›kl›k neticesinde konu, 506 say›l› Yasa’n›n ceza hükümlerini düzenleyen 140. maddesi
ile ilgili olarak Uyuflmazl›k MahkeHakemsiz Yaz›lar
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mesi’ne (TC. Baflbakanl›k, 28.12.2005)
ve Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne intikal etmifltir. Anayasa Mahkemesi 5326 say›l› kanunun 3. maddesi hükmünü Anayasa’n›n 125 ve
155. maddelerine ayk›r› bulunarak iptal etmifl ve iptal edilen madde hükmü
nedeniyle boflluk do¤mamas› için iptal karar›n›n Resmi Gazete’de yay›mlanma tarihinden itibaren 6 ay sonra
(23.01.2007’de) yürürlü¤e girece¤ini
belirtmifltir (TC. Baflbakanl›k, 22.07.2006).
Neticeten, 19.12.2006 tarihinde yürürlü¤e giren 5560 say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Kanun’un (TC. Baflbakanl›k, 19.12.2006)
31. maddesiyle 5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesi;
“(1) Bu Kanun’un;
a) ‹dari yapt›r›m kararlar›na karfl› kanun yoluna iliflkin hükümleri di¤er
kanunlarda aksine hüküm bulunmamas› halinde,
b) Di¤er genel hükümleri, idari para
cezas› veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yapt›r›m›n› gerektiren bütün
fiiller hakk›nda uygulan›r.”
fleklinde de¤ifltirilmifltir. Bu yeni düzenlemeye göre, 5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun idari yapt›r›m kararlar›na karfl› kanun yoluna iliflkin hükümleri di¤er kanunlarda aksine hüküm bulunmamas› halinde uygulanHakemsiz Yaz›lar
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m›fl ve di¤er kanunlarda aksine hüküm bulunmas› halinde uygulanamam›flt›r(Songör, 2008, 228). Böylece,
idari para cezalar›nda yetkili yarg›
mercii konusunda bir nebze de olsa
standart sa¤lanm›fl olmakla birlikte,
kanunlarda aksine hüküm bulunan
haller nedeniyle da¤›n›kl›klar devam
etmifltir.
Nitekim son olarak, Kabahatler Kanununun yürürlü¤e girmesinden sonra,
idarî yapt›r›m karar› gerektiren fiiller
ve suç aç›s›ndan uygulama birli¤i sa¤lanmas›, ceza hükmü içeren kanunlar›n uygulanmas›ndan kaynaklanan tereddütlerin giderilmesi, Türk Ceza
Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu
ve Kabahatler Kanunu hükümleri dikkate al›nmak suretiyle, ceza hükmü
içeren kanunlarda yer alan hükümlerin, bu kanunlarla uyumlu hâle getirilmesi amac›yla idarî yapt›r›m kararlar›n› verecek mercinin aç›kça gösterilmesi, idarî yapt›r›m kararlar›n›n tebli¤i, kesinleflmesi, kanun yolu, takip ve
tahsile iliflkin düzenlemeler içeren ve
idarî para cezalar›n› günün ekonomik
koflullar›na göre yeniden belirleyen
5728 say›l› kanun ile kabahatlere iliflkin hükümlere bir standart getirilmeye çal›fl›lm›flt›r.
B- ‹DAR‹ PARA CEZASI M‹KTARLARININ BEL‹RLENMES‹ VE ARTIRILMASI
Suçta kanunilik ilkesi gere¤i öngörüOcak
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len idari para cezalar› kanunlarla belirlenmektedir. Ancak, kanunun kabul
edildi¤i o dönemdeki meclisin da¤›l›m› ve günün ekonomik, siyasi ve konjonktürel yap›s› gibi nedenlerle idari
para cezas› miktarlar›n›n belirlenmesi
konusunda da kanunlar›m›zda kazuistik düzenlemeler bulundu¤u, bir sistem birli¤inin bulunmad›¤› ve bunlar
aras›nda bir ahenksizlik hâkim oldu¤u
söylenebilir.
‹darî para cezalar› her takvim y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere o y›l için
04.01.1961 tarihli ve 213 say›l› Vergi
Usul Kanunu’nun mükerrer 298.
maddesi hükümleri uyar›nca tespit ve
ilân edilen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›larak uygulan›r. Bu suretle,
art›r›lan idarî para cezas›n›n hesab›nda bir Türk Liras›’n›n küsuru dikkate
al›nmaz. Bu f›kra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezalar› aç›s›ndan
uygulanmaz(5326/17.md).
III- ‹fi MEVZUATINDA PARA
CEZALARININ SON DURUMU
A-4857 SAYILI ‹fi KANUNU’NDAK‹
‹DAR‹ PARA CEZALARI
5728 say›l› kanunun 500. maddesiyle
yap›lan de¤ifliklikle 4857 say›l› Kanunun 107 nci maddesinin bir ve ikinci
f›kralar›nda yer alan idarî para cezas›
günün ekonomik koflullar›na göre yeniden belirlenmifl ve ikinci f›krada yer
alan “eylem baflka bir suçu olufltursa
dahi” cümlesine Kabahatler KanunuOcak
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nun 15 inci maddesi hükmü karfl›s›nda madde metninde yer verilmemifltir.
‹fl Kanunu’nun 107. maddesine iliflkin
ceza 2008 y›l›nda 9.063.-TL olarak
uygulanmakta iken 5728 say›l› kanunla 08.02.2008 tarihinden itibaren
8.000.-TL olarak de¤ifltirilmifltir.
Cezalara karfl› tebli¤ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilinece¤ini düzenleyen ‹fl Kanunu’nun 108.
maddesinin 2. f›kras› 5728 say›l› kanunun 578/öö maddesi ile kald›r›lm›flt›r. Kabahatler Kanunu’na ayk›r›l›k
oluflturan bu hükmün kald›r›lmas›
karfl›s›nda, bundan böyle ‹fl Kanunu’na göre uygulanan idari para cezalar›na karfl›, karar›n tebli¤i veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbefl
gün içinde, sulh ceza mahkemesine
baflvurulacakt›r.
B- 5953 SAYILI BASIN ‹fi
KANUNU’NDAK‹ ‹DAR‹ PARA
CEZALARI
06.05.2003 tarih ve 25100 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan baz› kanunlardaki cezalar›n idari para cezalar›na
dönüfltürülmesine iliflkin 4854 say›l›
Kanun ile daha önce adli para cezas›
niteli¤inde olan birçok ceza idari para
cezas›na dönüfltürülmüfltü, 5728 say›l› kanunla ceza tutarlar›nda bir miktar
indirime gidilmifl, 29. madde ve Ek3. maddede yer alan adli para cezalar›
idari para cezas›na dönüfltürülmüfltür.
Cezalara karfl› tebli¤ tarihinden itiba-
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ren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilinece¤ini
düzenleyen Kanunun 30. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle, bundan böyle Bas›n
‹fl Kanunu’na göre uygulanan idari para cezalar›na karfl›, karar›n tebli¤i veya
tefhimi tarihinden itibaren en geç onbefl gün içinde, sulh ceza mahkemesine
baflvurulacakt›r. Yeni cezalar afla¤›daki flekilde uygulanacakt›r.
5953 Say›l› Bas›n
‹fl Kanunu Ceza ve
Muhalefet Madde
No.

01.01.2008- 08.02.2008
aras› Uygulanacak Ceza
Miktar› (TL)

5728
Say›l›
Kanunda
De¤ifliklik
Maddesi

08.02.2008 Tarihinden
‹tibaren Uygulanacak
Ceza Miktar› (TL)

4. md.

1087.-

147. md

700.-

6. md. 2.
f›kra

3624.-

147. md

2500.-

18. md.

3624.-

147. md

2500.-

27. md.

14, 16,
17. md.

2174.-

148. md

1500.-

29. md.

21. md.

‹zin müddetine tekabül eden ücretler
yekünunun iki kat› ödemek ve ayr›ca
bu miktarda adli para cezas›

149. md

‹zin müddetine tekabül eden
ücretler yekununun üç kat› kadar
idarî para cezas› ve ödenmesi
gereken ücreti iki kat ödemek

30. md.

25. md.

3624.-

150. md

2500.-

Ödemedi¤i fazla saat ücretleri
tutar›n›n veya eksik ödedi¤i ücretler
tutar›n›n iki misli miktar›nda adli para
cezas›

151. md

Ödemedi¤i fazla saat ücretleri
tutar›n›n befl kat› kadar idarî para
cezas›

ek 2 n ci maddesi gere¤ince ödenmesi
gereken ücretleri eksik ödeyen ifl
veren hakk›nda (50) liradan afla¤›
olmamak üzere adli para cezas›

151. md

26. md.

A
Ek Md.
3

B

Eksik ödedi¤i ücretler tutar›n›n
befl kat› kadar idarî para cezas›

C- 854 SAYILI DEN‹Z ‹fi KANUNU’NDAK‹ ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Deniz ‹fl Kanunu’nunda yer alan idarî para cezalar› günün ekonomik koflullar›na göre yeniden belirlenmifltir. Kanunun 51 inci maddesinde k›dem tazminat›n› öngörülen esaslar çerçevesinde ödememe cezas› adli para cezas› olma niteli¤ini korumufltur. Kanunun ek 1 inci maddesi de¤ifltirilmifl ve bu Kanunda yaz›l› idarî para cezalar›n›n geminin ba¤lama liman›n›n bulundu¤u yerdeki Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bölge müdürünce verilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Öte yandan bu Kanunda yaz›l› suçlara iliflkin görevli mahkemeyi belirten düzenleme ile idarî para cezalar›n›n tahsil, takip, kanun yoluna iliflkin hü-
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kümlerin Kabahatler Kanununun genel hükümleri k›sm›nda ayr›nt›l› olarak düzenlenmesi sebebiyle buna iliflkin hükümlere madde metninde yer verilmemifltir. Bu nedenle, Deniz ‹fl Kanunu’na göre uygulanan idari para cezalar›na karfl›, karar›n tebli¤i veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, sulh ceza mahkemesine baflvurulacakt›r. Yeni cezalar afla¤›daki flekilde uygulanacakt›r.
854 Say›l› Deniz ‹fl
01.01.2008- 08.02.2008
Kanunu
Ceza ve
aras› Uygulanacak Ceza
Muhalefet Madde No.
Miktar› (TL)

5728
Say›l›
Kanunda
De¤ifliklik
Maddesi

50. md.

319 md.

5, 11, 12.
md.

1810.-

3620.13. md.

Befl iflçiye
kadar (5 Dahil)

3620.12.md. 3000.-

319 md.

2718.51. md.

51. md.

52. md.
53. md.

1810.12.md. 2500.-

Befl iflçiden
fazla

Çal›flt›rmad›¤› her özürlü veya
eski hükümlü ve çal›flt›rmad›¤›
her ay için

08.02.2008 Tarihinden
‹tibaren Uygulanacak
Ceza Miktar› (TL)
Befl iflçiye
kadar (5
Dahil)
Befl iflçiden
fazla

Çal›flt›rmad›¤› her özürlü veya
eski hükümlü ve çal›flt›rmad›¤›
her ay için

2000.-

20, 28, 29,
33, 37. md.

1268.- TL’den afla¤› olmamak
üzere iki kat› tutar›nda ve
yurtd›fl›nda ifllendi ise 2 kat›

320 md.

1000.- TL’den afla¤› olmamak
üzere iki kat› tutar›nda ve
yurtd›fl›nda ifllendi ise 2 kat›

21, 23, 26.
md.

1810.-

320 md.

1000.- yurtd›fl›nda ifllendi ise

Son f›kra alt
s›n›r

822.- ve

Son f›kra
Üst S›n›r
35. md.

157.188.- ve

38, 39, 40,
41, 42, 43.
md.

2 kat›
alt› aydan iki seneye

kadar hapis
alt› aydan iki

320 md.
320. md.

Alt› aydan iki seneye kadar hapis
ve adlî para cezas›

seneye kadar hapis

1268.633.722.-

321. md.
322. md.

1000.500.500.-

D- 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIfiMA ‹Z‹NLER‹ HAKKINDA KANUN’DAK‹ ‹DAR‹ PARA CEZALARI
4817 say›l› Kanunun cezai hükümlere düzenleyen 21 inci maddesinin bir, iki,
üç ve dördüncü f›kralar›nda yer alan idarî para cezalar› günün ekonomik koflullar›na göre yeniden belirlenmifltir. Ayr›ca, maddenin alt› ve sekizinci f›kralar›,
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idarî yapt›r›m kararlar›n›n verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler k›sm›nda ayr›nt›l› olarak düzenlendi¤inden,
buna iliflkin hükümlere madde metninde yer verilmemifltir. Bu nedenle, Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›ndaki Kanun’a göre uygulanan idari para cezalar›na karfl›, karar›n tebli¤i veya tefhimi tarihinden itibaren öngörülen 7 günlük
süre 15 gün olarak uygulanacak olup, muhataplar en geç 15 gün içinde olmak
üzere, eskiden oldu¤u gibi sulh ceza mahkemesine baflvuracakt›r. Yeni cezalar
afla¤›daki flekilde uygulanacakt›r.
Ceza ve
Muhalefet
Madde
No.
21/1

18

01.01.200808.02.2008
aras›
Uygulanacak
Ceza Miktar›
(TL)

5728 Say›l›
Kanunda
De¤ifliklik
Maddesi

08.02.2008
Tarihinden
‹tibaren
Uygulanacak
Ceza Miktar›
(TL)

451.-

499

250.-

Aç›klama

Bildirim yükümlülü¤ünü süresi içinde
yerine getirmeyen ba¤›ms›z çal›flan
yabanc› ile yabanc› çal›flt›ran iflverene her
bir yabanc› için.
Tekrar› halinde bir kat art›r›l›r.

21/2

4

904.-

499

500.-

Çal›flma izni olmaks›z›n ba¤›ml› çal›flan
yabanc›ya uygulan›r.
Tekrar› halinde bir kat art›r›l›r.

21/3

4

4531.-

499

5000.-

Çal›flma izni bulunmayan yabanc›y›
çal›flt›ran iflveren veya vekillerine her bir
yabanc› için.
Tekrar› halinde bir kat art›r›l›r.

21/5

4

1810.-

499

2000.-

Varsa iflyeri veya iflyerlerinin Bakanl›k
bölge müdürlerince kapat›lmas› karar›
al›n›r.
Tekrar› hâlinde, varsa iflyeri veya
iflyerlerinin kapat›lmas›n›n yan› s›ra idarî
para cezas› bir kat art›r›larak uygulan›r.

E- 394 SAYILI HAFTA TAT‹L‹ KANUNU VE 6301 SAYILI Ö⁄LE D‹NLENMES‹ KANUNU’NDAK‹ ‹DAR‹ PARA CEZALARI
394 say›l› Kanunun 10 uncu maddesinde yap›lan de¤ifliklikle maddede yer alan
idarî para cezas› günün ekonomik koflullar›na göre yeniden belirlenmifl ve bu
idarî para cezas›n›n belediye encümeni taraf›ndan verilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. 10. madde “Bu Kanunun ahkam›na muhalefet eden dükkan ve ma¤aza ve
müessese sahip veya müdürlerine belediye encümeni taraf›ndan 100 Türk Li-
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ras› idarî para cezas› verilir” fleklinde
de¤ifltirilmifl ve 11. maddesi yürürlükten kald›r›lm›flt›r

tebli¤i veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, sulh ceza
mahkemesine baflvurulacakt›r.

6301 say›l› Ö¤le Dinlenmesi Kanununun 7 nci maddesinde yer alan idarî
para cezas› günün ekonomik koflullar›na göre yeniden belirlenmifl ve hafif
para cezas›, 5252 say›l› Kanunun 7
nci maddesinin hükümleri de dikkate
al›narak idarî para cezas›na dönüfltürülmüfltür. Ayr›ca, idarî yapt›r›m kararlar›n›n verilmesi, kanun yolu, kesinleflmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler
k›sm›nda ayr›nt›l› olarak düzenlendi¤inden konuya iliflkin hükümler madde metninden ç›kart›lm›fl ve idarî para
cezas› verme yetkisi belirlenmifltir.
6301 say›l› 7 nci maddesinde; bu Kanun hükümlerine muhalif olarak müstahdem ve iflçilerine ö¤le dinlenmesi
yapt›rmayan iflveren veya iflveren vekillerine 100 Türk Liras› idarî para cezas› verilmesi ve bu Kanunun 5 inci
maddesine muhalif hareket eden iflveren veya iflveren vekiline, müstahdem
veya iflçi kazançlar›n›n veya bu kimselere ait sair haklar›n daha afla¤› hadlere indirilmesinden dolay› müstahdem veya iflçilerin u¤rad›klar› zarar›n
iki kat› kadar idarî para cezas› verilmesi, idarî para cezalar›n› vermeye
belediye encümeni yetkili olmas› öngörülmüfltür.

V- SONUÇ

Her iki kanuna dayanarak uygulanan
idari para cezalar›na karfl›, karar›n
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Kanunlar›m›zda yap›lan kazuistik düzenlemeler neticesinde, kanunlar aras›nda bir sistem birli¤inin varl›¤›ndan
söz edilememesi, ve bunlar aras›nda
bir ahenksizlik hâkim bulunmas› nedenleriyle kanunlar›n uygulanmas›ndan kaynaklanan tereddütler ortaya
ç›kmaktayd›. Bu tereddütlerin bafl›nda
yarg› yoluna iliflkin karmafla gelmekteydi. Bu nedenle, idarî nitelikteki
yapt›r›mlarla ilgili olarak genel bir kanun olarak Kabahatler Kanunu kabul
edilmifl ve bir uygulama birli¤i sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›. Ancak, Anayasa
Mahkemesi’nin Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesi hükmünü Anayasa’n›n 125 ve 155. maddelerine ayk›r›
bulunarak iptal etmesi neticesinde yap›lan de¤ifliklikle idari yapt›r›m kararlar›na karfl› kanun yoluna iliflkin hükümlerin di¤er kanunlarda aksine hüküm bulunmamas› halinde uygulanmas› benimsenmiflti. Bu durumda,
tekrar bir da¤›n›kl›k meydana gelmiflti. Ayr›ca, kanunlarda temel ceza kanunlar›na uyumsuz maddelere de rastlan›lmaktayd›.
Tüm bu nedenlerle, son y›llarda idari
para cezas› hükmü içeren kanunlarda
yap›lan de¤iflikliklere bir yenisi daha
eklenmifltir. Temel ceza kanunlar›na
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uyum amaçl› 5728 say›l› kanun kabul
edilerek yürürlü¤e girmifltir. Kanunda
bir uygulama birli¤inin yap›lmaya çal›fl›ld›¤›, ceza miktarlar›, idarî yapt›r›m kararlar›n›n verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler
Kanununun genel hükümlere do¤rultusunda yeniden flekillendirildi¤i göze
çarpmaktad›r. Yeni düzenlemeye ba¤l› olarak, 08.02.2008 tarihinden itibaren ‹fl mevzuat› hükümlerine göre uygulanan idari para cezalar›na karfl› itiraz, ceza karar›n›n tebli¤i veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün
içinde, sulh ceza mahkemesine yap›lacakt›r. Muhataplar›n bu son de¤iflikli¤i göz önünde bulundurmalar› hak
kay›plar›n›n önüne geçecektir.
KAYNAKÇA
T.C. Baflbakanl›k (2005), Kabahatler
Kanunu, Ankara: Resmi Gazete

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

T.C. Baflbakanl›k (2008), Temel Ceza
Kanunlar›na Uyum Amac›yla Çeflitli
Kanunlarda Ve Di¤er Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun
Ankara: Resmi Gazete.
T.C. Baflbakanl›k (2005), 21.11.2005 tarih ve E. 2005/84, K. 2005/105 say›l›
Uyuflmazl›k Mahkemesi Karar› Ankara: Resmi Gazete.
T.C. Baflbakanl›k (2006), 01.03.2006 tarih ve E. 2005/108, K. 2006/35 say›l›
Anayasa Mahkemesi Karar›. Ankara:
Resmi Gazete.
T.C. Baflbakanl›k (2006), “5560 say›l›
Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun” Ankara: Resmi
Gazete.
Songör, Ayla (2008), “‹dari Para Cezalar›na Karfl› Kanun Yolu-I” Yaklafl›m, 181
(2008)

Ocak

-

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

222

m a l i Ç Ö Z Ü M 223
‹ S M M M O Yay›n Organ›

!
fievket ÇET‹NKAYA*
Orhan SARIGENE**

Öz
karyak›t da¤›t›m iflletmeleri flah›s ve iflletme tafl›nmazlar› üzerine bedelli veya bedelsiz intifa hakk› tesis ederler. ‹ntifa hakk›n›n bedelli tesisi
durumunda bedeli tahsil eden tafl›nmaz sahibi flahs›n veya iflletmenin bu
bedeli ne flekilde vergilendirmeye konu edece¤i vergi hukukunda net olarak
aç›klanmam›flt›r. Çal›flmada, konunun Türk Medeni Kanunu’nda yer alan hükümlerinin uygulama aflamas›nda vergi mevzuat›m›za yön gösteren bir unsur
olmad›¤› vurgulanm›fl ve intifa hakk› kavram› irdelenerek aç›klanm›flt›r. Ayr›ca, vergileme tekni¤i aç›s›ndan 193 Say›l› Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 Say›l› kurumlar Vergisi Kanunu dikkate al›narak konunun nas›l bir vergilemeye
tabi olaca¤› aç›kl›¤a kavuflturulmaya çal›fl›lm›fl ve karfl›lafl›lan bu durumlar›n
vergi mevzuat› ve muhasebe tekni¤i aç›s›ndan ele al›narak, çözümler sunulmufltur.

A

Anahtar Kelimeler: ‹ntifa Hakk›, Vergi Kanunlar›, Muhasebe Tekni¤i, Vergileme Tekni¤i.
* SMMM
** SMMM
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G‹R‹fi
Akaryak›t da¤›t›m iflletmeleri ürettikleri veya sat›n ald›klar› petrol ürünlerini perakende satmak amac›yla kendi
öz kaynaklar› ile akaryak›t sat›fl istasyonu (benzin istasyonu) tesis ederler
veya iflletmelerin ve flah›slar›n mülkiyetinde olan tafl›nmazlar (arsa vb.)
üzerine bedelli intifa hakk› tesis ederler. Sorun; bedelli olarak tesis edilen
bu intifa hakk›n›n akaryak›t da¤›t›m
iflletmeleri ve mülkiyet sahipleri taraf›ndan nas›l vergilendirilece¤inin gereklili¤inden kaynaklanmaktad›r.
Ortada bir bedelin mevcudiyeti vergilendirmeye esas geliri mi teflkil etmektedir? Sorusunu da beraberinde
getirmektedir.
Çal›flmada bu konunun vergilendirmeye tabi olup olmad›¤› araflt›r›lm›fl
ve asl›nda, sahiplenmenin olmad›¤›
bir bedel teflekkülünün vergilendirilece¤i hipotezi ortaya konulmufltur.
1. ‹NT‹FA HAKKI KAVRAMI
‹ntifa hakk›, türü hukuk isimdir. Sözlük anlam› ise, “Baflkas›na ait bir maldan yararlanma, baflkas›na ait bir mal› kullanma hakk›.”(Türkçe Sözlük,
1998, 1884) olarak tan›mlanmaktad›r.
Türk Medeni Kanunu’nun (TMK.)
794 ve 822. maddeleri hükmü gere¤ince de, “‹ntifa hakk›, ona sahip olan
kiflinin (en çok) hayat› ile s›n›rl› olaOcak
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rak, baflkas›na ait bir tafl›nmazdan tamam›yla yararlanmak ve kullanmak
hakk›d›r.” Denilmektedir.
‹ntifa hakk› kavram› genel olarak sahiplenme (malik olma) olarak de¤il
de, süreli yararlanma ve faydalanma
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bir tafl›nmaz›n maliki taraf›ndan intifa hakk› sahibinin r›zas›yla sat›lmas› malik
ve intifa hakk› sahibinin mutabakat›
halinde sat›fla engel teflkil etmemektedir. ‹ntifa hakk› ruhu itibariyle tam
faydalanmay› ifade etmektedir.
Kald› ki, TMK’ nun 794. maddesinde
intifa hakk›n›n tam faydalanma yetkisinden bahsedilmifl olmakla beraber
yine ayn› Kanun’un 797. maddesinde
bedelli intifa hakk›nda sat›fl hükümleri uygulanaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Yaln›z, maliki de¤iflmeyen bir tafl›nmaz üzerindeki haklar her ne kadar
TMK. çerçevesinde sat›fl hükümlerine
tabi olsa bile, görüflümüze göre; sonsuz maliki de¤iflmeyen tafl›nmaz›n
bedelli intifa hakk› tesisi ve ilk tesisten sonraki intifa hakk› sahibinin, intifa hakk›n› devir etmesi ve kiralamas›
konusunda TMK.’nda hüküm alt›na
al›nm›fl söz konusu sat›fl hükümlerine
tabi olmas› gerekir.
2. VERG‹LEME AÇISINDAN
‹NT‹FA HAKKI
Akaryak›t da¤›t›m iflletmelerinin benzin istasyonu kurmak amac›yla bedelHakemsiz Yaz›lar
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li olarak flah›slar›n ve iflletmelerin maliki oldu¤u tafl›nmazlar› üzerine tesis
ettikleri bedelli intifa haklar›, malikleri ve intifa hakk› sahipleri aç›s›ndan
nas›l bir vergileme durumu ortaya ç›kar? Sorusu beraberinde uygulama da
yaflanan zorluklar› ortaya koymufltur.
Konunun, malik ve intifa hakk› sahibi
olarak irdelenip, elde edilen intifa
hakk› gelirinin vergilenmesinin ne flekilde vergisel uygulamaya tabi tutulaca¤› aç›kl›¤a kavuflturulmal›d›r.
Görüflümüze göre, vergisel uygulama
da, tafl›nmaz›n sonsuz maliki ve tafl›nmaz intifa hakk› sahibi ayr›m›n›n
yap›lmas› vergisel uygulamada yön
gösterici olacakt›r.
2.1. Sonsuz Malik Aç›s›ndan Vergisel
Durum
‹ntifa hakk› s›n›rl› bir ayni hakt›r. ‹ntifa hakk›n›n sahibine, intifa hakk› fleyin üzerinde, sonsuz malikin hayat›
ile s›n›rl› olmak üzere, süreli ve tam
faydalanma hakk› sa¤lar. Tafl›nmazlarda ‹ntifa hakk›, TMK.’nun 795.
maddesine göre tapu siciline tescil ile
kurulur.
‹ntifa hakk› hiçbir flekilde süresiz tesis
edilmez. ‹ntifa hakk› tesisinde bir süre teflkil edilmediyse flahs›n ölümüne
kadar sürer, yani sonunda yine süre
vard›r ve varislere intifa hakk› tesisi
miras yoluyla intikal etmez.
Bu durumda, intifa hakk› tesisi geliri
Hakemsiz Yaz›lar
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elde eden sonsuz malikin vergisel boyutunda sat›fl olarak mütalaa edilmesi
imkâns›zlaflmaktad›r.
Kald› ki, sonsuz malik ve süreli faydalanma kavramlar› bize vergisel boyutta yol gösterici faktör olarak görünmektedir. Sonsuz malik iflletme olmas› durumunda, intifa hakk› tesisi
bedelinin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde fatura edilip 1.no.lu Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama
Tebli¤i çerçevesinde Genel Kabul
Görmüfl Muhasebe ‹lke ve Prensipleri
do¤rultusunda tahakkuk esas› ve dönemsellik ilkeleri muhasabe tekni¤inin uygulanmas› gerekmektedir.
2.1.1.Tafl›nmaz›n Sonsuz Malikinin
‹flletme Olmas› Durumunda
Benzin istasyonu ifli ile ifltigal etmek
üzere kurulan bir iflletmenin aktifine
kay›tl› olan, sonsuz maliki olan tafl›nmaz (arsa) üzerine, akaryak›t da¤›t›m
iflletmeleri taraf›ndan ivazl› intifa
hakk› tesisinden elde edilen gelirin tahakkuk etti¤i y›l geliri say›larak Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine
göre vergilendirilmesi gerekmektedir.
‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’n›n
B.07.4.DEF.0.34.11/KVK-137222/17049 say› ve 06/10/2006 tarihli özelgesinde, “intifa hakk› suretiyle
tafl›nmaz›n kulland›r›lmas› iflleminin
kiralama olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.‹ntifa hakk› tesisinde sat›m akdinin en önemli unsuru olan
Ocak
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“mülkiyetin nakli” söz konusu olmamaktad›r. Devredilen onun mülkiyeti de¤il
onu zilyetli¤inde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkileridir. Kira akdi, kiralayan›n kirac›n›n ödedi¤i veya ödeyece¤i bir bedel mukabilinde bir fleyin veya hakk›n kullan›lmas›n› belli bir süre için kirac›ya terk
etmeyi taahhüt ve iltizam etmesi olarak tarif edildi¤ine göre intifa hakk›n›n tesisinin de kiralama niteli¤inde oldu¤unun kabulü gerekmektedir.”(Do¤rusöz,
2007, 148) Görüflü ‹darenin intifa hakk› tesisi konusundaki görüflünü net olarak yans›tmaktad›r.Gerçekte “sonsuz malik” ifadesinin de olay› ayd›nl›¤a ç›kard›¤› göz ard› edilmemelidir.
Öte yandan, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanc›n tarifinin yap›ld›¤› 37.maddesinde ticari ve s›nai faaliyetlerden do¤an kazançlar›n ticari kazanç oldu¤u hükme ba¤lanm›fl ve ticari kazançta vergiyi do¤uran olay tahakkuk esas›na ba¤lanm›flt›r. Di¤er taraftan 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
192. maddesi gere¤ince de aktif ile borçlar aras›ndaki fark›n öz sermayeyi teflkil etti¤i belirtilmek suretiyle kazanc›n tespitinde tahsil de¤il, tahakkukun esas
al›naca¤› belirtilmifltir. Öz sermaye kalemi de¤iflken unsur olarak de¤erlendirilmelidir.(Çetinkaya, 2003, 15)
Örnek :
Tafl›nmaz›n sonsuz maliki olan ve benzin ‹stasyonu ifli ile ifltigal edecek iflletme ile akaryak›t da¤›t›m flirketi aras›nda, 15 y›ll›¤›na 1.800.000.- YTL. Bedel
karfl›l›¤›nda 01/03/2007 tarihinde tapuda tescil edilerek intifa hakk› tesis ifllemi yap›lm›flt›r. Bu bedel tafl›nmaz›n sonsuz maliki iflletme taraf›ndan
01/03/2007 tarihinde, ”15 ada, 126 parsel tafl›nmaz arsa 15 y›ll›k intifa hakk›
tesisi” aç›klamal› olarak fatura edilmifl ve intifa hakk› tesis bedeli iflletmenin
banka hesab›na transfer edilmek flart›yla ödenmifltir. Katma De¤er Vergisi dikkate al›nmam›flt›r.
Tafl›nmaz›n Sonsuz Maliki ‹flletme Aç›s›ndan Muhasebe Kay›tlar›:
-------------------------------------- 01/03/2007-----------------------------------------120 ALICILAR HESABI
1.800,000
480 GELECEK YILLARA A‹T GEL‹RLER
1.700,000
380 GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER
90,000
649 D‹⁄ER OLA⁄AN GEL‹R VE KARLAR
10.000
649.000 ‹ntifa Hakk› Tesisi Geliri
10,000
15 ada, 126 parsel tafl›nmaz arsa 15 y›ll›k intifa hakk› tesisi.
Ocak
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-------------------------------------- 01/03/2007-----------------------------------------102 BANKALAR HESABI
1.800.000
120 ALICILAR HESABI
1.800,000
‹ntifa hakk› tesisi bedeli banka havalesi
‹flletme elde etti¤i intifa hakk› tesis gelirini, tahakkuk esas› çerçevesinde ticari
kazanç olarak nitelendirmelidir.
‹ntifa Hakk› Sahibi Aç›s›ndan Muhasebe Kay›tlar›:
---------------------------------------- 01/03/2007---------------------------------------260 HAKLAR
1.800,000
320 SATICILAR
1.800,000
15 ada, 126 parsel tafl›nmaz arsa 15 y›ll›k intifa hakk› tesisi.
‹ntifa hakk› sahibi taraf›ndan üzerine intifa hakk› tesis edilen tafl›nmaz›n intifa
hakk› tesis maliyeti haklar hesab›nda aktiflefltirilmeli ve intifa süresince tükenmeye tabi tutularak giderlefltirilmesi gerekir.
2.1.2.Tafl›nmaz›n Sonsuz Malikinin fiah›s Olmas› Durumunda
Tafl›nmaz›n sonsuz malikinin flah›s olmas› durumunda elde edilen kazanc›n ne
flekilde vergilendirilece¤i hususunda vergi kanunlar›nda bir aç›kl›k bulunmamaktad›r. Çünkü bu kazanc›n türü vergi hukukunda tan›mlanmam›flt›r. Bu kazanç bir gayrimenkul sermaye irad› m›d›r? De¤er art›fl kazanc› m›d›r? ‹darenin bu konuda uygulamaya ›fl›k tutacak bir aç›klama yapmas› gerekmektedir.
Dan›fltay 4.Dairesinin 10/12/1982 tarih, 1982/4060 Esas No ve 1982/4519
no.lu Karar›nda ; “Bir gayrimenkul üzerinde tesis edilen intifa hakk› karfl›l›¤›nda al›nan bedel gayrimenkul sermaye irad› de¤ildir.” Görüflü benimsenmifltir.
Yine ‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan verilen B.07.4. DEF.
0.34.11/KVK-13 say›l› özelgede “ intifa hakk›n›n ivazl› olarak devrinin sat›fl
hükmünde” oldu¤undan bahsedilmektedir.‹darenin bu görüflü de de¤er art›fl
kazanc›n› desteklemektedir. Ancak, Medeni Kanun çerçevesinde yap›lan aç›klaman›n yeterli olmad›¤› kanaatindeyiz. Kald› ki, ‹ntifa hakk›, görüflümüze göre sonsuz malik terimiyle ba¤lant›l›d›r.
Bu görüfllere, intifa gelirini elde eden sonsuz malikinin flah›s olmas› durumunda, vergilendirmenin 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 80. maddesine
göre yap›lmas› gerekmektedir. Bu görüfle göre; sonsuz malik, intifa hakk› tesis
Hakemsiz Yaz›lar
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ettirdi¤i gayrimenkulünü, 5 y›ldan
fazla bir süre ile elinde tutmuflsa, elde
etmifl oldu¤u intifa hakk› geliri vergilendirilmeyecektir.
Genelde benzin istasyonlar›nda rastlad›¤›m›z intifa hakk› gelirleri 15-20
y›ll›k süreler ve 1.000,000-10.000,000
YTL gibi bedeller karfl›l›¤› olmakta
olup, bu bedeller üzerinden mali idarenin bir vergi geliri elde etmemesinin
uygun olmad›¤› düflüncesindeyiz.
Kanaatimizce, flahsa ait bir gayrimenkulün, intifa hakk›n›n belli bir süre ve
belli bir bedelle, bir iflletmeye verilmesi durumunda elde edilen gelir
gayrimenkul sermaye irad› olarak vergilendirilmelidir.
Nitekim, ‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan verilen B.07.1.
G‹B.4.34.I6.01.GVK-70-12961 say›l›
özelgede “… arsan›z›n intifa hakk›n›n
15 y›l süre ile bir petrol da¤›t›m flirketi ad›na tapu kütü¤üne intifa hakk›
olarak tescil edilmesi karfl›l›¤›nda taraf›n›za ödenen 1,600,000 YTL üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.
maddesi uyar›nca %22 oran›nda ödemeyi yapan flirket taraf›ndan tevkifat
yap›lmas› gerekmekte olup, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 98. maddesi gere¤ince bu flekilde hesaplanan tevkifat›n tafl›nmaz üzerinde intifa hakk› tescil ettiren petrol da¤›t›m flirketi taraf›ndan sorumlu s›fat›yla beyan edilerek Kanunun 119. maddesinde belirtiOcak
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len sürelerde ödenmesi gerekmektedir.
Yap›lacak tevkifat ilgili y›llara ait tutarlar üzerinden de¤il, GVK md. 94
göre avans olarak ödenen tutarlar üzerinden de tevkifat yapmak gerekti¤inden, gelecek y›llara iliflkin olarak peflin ödenen tutarlar› da kapsar flekilde
yap›lan ödemenin tamam› üzerinden
yap›lacakt›r. 15 y›ll›k bedel olarak
1,600,000 YTL’n›n tamam›n›n peflin
ödenmesi halinde, ödeme s›ras›nda tamam› üzerinden tevkifat yap›lacakt›r.
Elde etti¤iniz Gayrimenkul Sermaye
‹rad› geliriniz nedeniyle y›ll›k gelir
vergisi beyannamesi vermeniz gerekmektedir. Gelecek y›llara ait olup peflin tahsil olunan kiralar, ilgili y›llar›n
has›lat› say›laca¤›ndan, peflin tahsil
edilen kira bedelinin ilgili bulunduklar› y›llara da¤›t›larak vergilendirilmesi ve bu y›llara ait kira bedeline
isabet eden vergi tevkifat›n›n da yine
ilgili y›llarda beyan edilen matrah
üzerinden hesaplanacak vergiden
mahsup edilece¤i tabiidir.” Denilmektedir.
Bu ba¤lamda, sonsuz malik flah›s taraf›ndan tahsil edilen intifa hakk› gelirlerinin gayrimenkul sat›fl› olarak mütalaa edilmemesi, gayri menkul sermaye irad› olarak vergilendirilmesi ve
intifa hakk› tesis eden taraf›ndan da
yap›lan ödemelerin gelir vergisi tevkifat›na tabi tutularak sorumlu s›fat›yla
Hakemsiz Yaz›lar
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muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.
2.2. ‹ntifa Hakk› Sahibi Aç›s›ndan
Vergisel Durum
‹ntifa hakk› sahibi olan akaryak›t da¤›t›m iflletmeleri vergisel durumun
uygulanmas› konusunda tereddütlere
sahiptir. Baz› akaryak›t da¤›t›m iflletmeleri flah›slar›n tafl›nmazlar› üzerine
tescil ettirdikleri intifa haklar›n› kira
olaca¤› görüflüne sahip olmufllar ve
gelir vergisi tevkifat› yap›laca¤›n› savunmufllar, baz›lar› da intifa hakk›n›n
kazan›lmas› 4721 Say›l› Medeni Kanunu’nun mülkiyete iliflkin hükümlerinin uygulanaca¤› görüflüne sahip olmufllard›r.
Kan›m›zca intifa hakk› sonsuz malik
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun
94.maddesi gere¤ince %20 gelir vergisi tevkifat›na tabi tutulup muhtasar
beyanname ile intifa hakk› sahiplerince beyan edilmesi gerekmektedir. Ço¤u akaryak›t da¤›t›m ifletmeleri vergisel yönden konuyu bu flekilde mütalaa etmeyip intifa hakk›n› sonsuz sahiplenme olarak mütalaa etmektedirler ki
bu görüfl asl›nda intifa hakk›n›n süreli
sahiplenme oldu¤u görüflüyle de ters
durumdad›r. ‹stanbul Vergi Dairesi
Baflkanl›¤›’n›n B.07.1.G‹B. 4.34.
16.01/KVK/-6 Say›l› özelgesinde,
”fiirketiniz aktifine kay›tl› olan arsa
ve üzerindeki bina için bir petrol da¤›-
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t›m flirketi ad›na 15 y›l süre ile tapu
kütü¤ünde intifa hakk› tescil ettirilmesi iflleminin kira olarak de¤erlendirilmesi” gerekti¤i ifade edilmifl ve peflin tahsil edilen kira bedellerinin de
dönemsellik ilkesi gere¤ince ilgili y›llar›n kazanc› kabul edilerek vergilendirilmesi gerekti¤i vurgulanm›flt›r.
Kald› ki, Medeni Kanunu’nun 803.
maddesinde; intifa hakk› sahibinin,
hakk›n konusu olan mal› zilyetli¤inde
bulundurma, yönetme, kullanma ve
ondan yararlanma yetkilerine sahip
oldu¤u hüküm alt›na al›nm›fl, dolay›s›yla sonsuz malik olmayan intifa
hakk› sahibinin flah›s tafl›nmazlar›
üzerindeki intifa hakk› bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifat› yap›larak
vergilemesinin yap›lmas› gerekmektedir. Ayr›ca, flah›s tafl›nmazlar› üzerindeki intifa hakk›n›n intifa hakk› sahiblerince de iflletilmek üzere baflka
bir iflletmeye ekonomik fayda için
kullan›m›na verilmesi de baflka bir
vergisel boyutu karfl›m›za ç›karmaktad›r. Günümüzde ço¤u akaryak›t istasyonu da bu iflletme tarz›yla iflletilmekte ve akaryak›t da¤›t›m iflletmeleri de bu ekonomik fayda karfl›s›nda
nas›l bir vergisel ifllem yapmaktad›rlar? Ayr› bir tart›flma konusu olarak
gündeme al›nmal›d›r.
Ancak, intifa hakk› sahibi intifa hakk›
bedelini vergi mükellefi iflletmeye
ödemiflse, intifa hakk›n› veren tara-
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f›ndan fatura kesilerek vergileme ifllemi yerine getirilmelidir.
SONUÇ
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi baflta olmak üzere yasa koyucu, bu
çal›flman›n ana temas› olan intifa hakk›n›n ne flekilde vergilendirilece¤i durumunu bir tak›m çözümlere ba¤lamam›flt›r. Uygulamada Medeni Kanun ile Vergi Kanunlar› paralelli¤inin
sa¤lanmas› gerekmektedir.
Çal›flmam›z›n as›l sorunu da flah›s tafl›nmazlar› üzerindeki intifa hakk› bedellerinin vergilendirilmesidir. Ancak, vergi hukukumuzda, intifa hakk›
bedellerinin vergisel uygulama flekli
ve usulü hakk›nda net, aç›klay›c› bir
hüküm yer almamaktad›r. Kan›m›zca,
yasa koyucu, bu konuda ruhî ile hüküm ifade etmifltir.
Sonuçta, yap›lan araflt›rman›n uygulamaya ›fl›k tutabilmesi yönünden, mes-
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lek kurumlar›n›n ve yasa koyucular›n
gerekli düzenlemeleri yapmalar›; uygulamalar›n, UFRS ile uyumlu hale
gelmesine ve düzenlenecek mali tablolar›n iflletmenin gerçek durumunu
yans›tmas› aç›s›ndan daha yararl› olacakt›r.
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Mehmet Reflat YAfiAR*

1. GENEL AÇIKLAMA

K

DV Mevzuat› Aç›s›ndan Müteselsil Sorumluluk, üzerinde en çok tart›flmalar yap›lan ve defaten yap›lan Kanun de¤iflikliklerine, farkl› tarihlerde yay›mlanm›fl Tebli¤lere ve yarg› kararlar›na konu olan son derece
karmafl›k ve özelik arz eden bir konudur.
KDV Mevzuat› Aç›s›ndan Müteselsil Sorumluluk halen; 23 Kas›m 2001 Tarihli ve 24592 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 84 Seri No’lu KDV Genel Tebli¤i’nde yap›lan aç›klamalar kapsam›nda uygulanmaktad›r.
Bilindi¤i üzere Katma De¤er Vergisi nihai tüketiciden al›nan yay›l› bir ifllem
vergisi türüdür. Mal veya hizmetler üretici veya tedarikçiden nihai tüketiciye
ulaflana kadar çeflitli aflamalardan geçebilmektedir. Mal ve hizmetler bu flekilde el de¤ifltirirken, KDV mükelleflerin teslim aflamas›ndan al›c›lardan tahsil
etti¤i KDV’den, mal ve/veya hizmet al›m› nedeniyle yüklendi¤i KDV’nin indirimi söz konusu olmaktad›r. fiayet ‹ndirilen KDV, Mal ve Hizmet ‹falar›
Sonucunda Hayali ‹ndirimler Yoluyla Veya Fiilen Ödenmemek Suretiyle
Aksat›lm›flsa, Hazine Vergi Tahsili Kayb›na U¤ramaktad›r.
Burada as›l sorumlu, KDV’yi aksatan mal veya hizmeti satan alt vergi mükellefi olmas›na ra¤men, Hazine zarar›n› önleyebilmek için Vergi ‹daresi sorumlu aray›fl›na girmifl ve 213 say›l› VUK’ nun 11 inci maddesindeki üçüncü f›kra hükmüne dört elle sar›lm›flt›r.
213 say›l› VUK’ nun 11. maddesi yarg› organlar›nca Anayasa’ya ayk›r› görülmemifl ve KDV aç›s›ndan da uygulanabilmesi kabul edilmifltir. 29.07.1998 tarih ve 23417 say›l› Resmi Gazete’nin Mükerrer say›s›nda yay›mlanan 4369 sa* Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
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y›l› Kanunla yap›lan de¤ifliklikle
VUK’ nun 11. maddesinin üçüncü
f›kras› afla¤›da belirtildi¤i gibidir.
‘’Mal al›m ve sat›m› ve hizmet ifas›
dolay›s›yla vergi kesintisi yapmak ve
vergi dairesine yat›rmak zorunda
olanlar›n, bu yükümlülükleri yerine
getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, al›m sat›ma taraf olanlar,
hizmetten yararlananlar ve aralar›nda
do¤rudan veya h›s›ml›k nedeniyle ya
da sermaye, organizasyon veya yönetimine kat›lmak veya menfaat sa¤lamak suretiyle dolayl› olarak iliflkide
bulundu¤u tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar.’’ (4369 say›l› yasa
ile de¤iflmeden önceki hali; al›m sat›ma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar, aralar›nda z›mnen dahi
olsa irtibat oldu¤u tespit olunanlar.)
VUK’ nun 11. maddesi göz önüne
al›nd›¤›nda, Mal Ve/Veya Hizmeti
Sat›n Alan Mükellef, Bu Mal
Ve/Veya Hizmeti Satan›n Söz Konusu Sat›fla ‹liflkin KDV Yükümlülü¤ünü Yerine Getirmemesi Halinde Kay›ts›z fiarts›z Sorumlu Tutulmufltur. Hatta bu al›flverifle taraf olmayan bir baflka flah›s veya flirket,
KDV yi aksatan ile do¤rudan veya h›s›ml›l›k, sermaye, organizasyon, yönetim yahut menfaat sa¤lamak suretiyle iliflkide ise bu flah›s veya flirketin
de müteselsil sorumlu olaca¤› hükme
ba¤lanm›flt›r.
Ocak
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KDV zincirini aksatan›n yan› s›ra, aksama bulundu¤unu bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan al›c› konumundaki kifli veya kurumlar, kendi
bilgi veya iradeleri d›fl›nda, sat›c›n›n iflledi¤i bir suçtan dolay› sorumlu tutulmalar›, dürüst al›c› olan kifli
veya kurumlar› son derece rahats›z
etmektedir. Fakat Vergi ‹daresi, as›l
sorumlular› tespitte çaresiz kald›¤›
durumlarda, sorumluluk hükmünü yani VUK’nun 11. maddesini iflletmektedir. ‹lgili kanun maddesi hükmünün
mant›ks›zl›¤›na ra¤men bu sorumlulukla ilgili ihtilaflar, sorumlu tutulan›n aleyhine sonuçlanabilmektedir.
Mal veya Hizmet satan mükellefin,
KDV’yi SAHTE veya MUHTEV‹YATI ‹T‹BAR‹YLE YANILTICI
BELGE vermek suretiyle aksatmas›
ise, bu belgeleri (bilerek veya bilmeyerek) al›p yasal kay›tlar›na kaydeden
al›c›lar›, KDV sorumlulu¤undan
öte, teminat oranlar›n›n yükselmesi, KDV iadelerinin tümüyle durmas›, hatta hapis istemiyle adli mercilere sevki gibi çok daha a¤›r sorunlara
maruz b›rak›labilmektedir. KDV’ de
müteselsil sorumlulukla en çok karfl›laflanlar ise, KDV kanununun tam istisna maddeleri (11-13-14-15. maddeler) kapsam›nda teslim veya hizmet
ifas›nda bulunanlar yani iade talebinde bulunanlard›r.
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2. MÜTESELS‹L SORUMLULUK
UYGULAMASI ‹LE ‹LG‹L‹
USUL VE ESASLAR
2.1. ‹flleme Do¤rudan Taraf Olanlar
Aç›s›ndan ‹lgili Usul ve Easlar
84 no.lu KDV Genel Tebli¤’de yap›lan düzenlemelere göre, yap›lan iflleme do¤rudan taraf olanlar (yani mal
teslimlerinde al›m – sat›ma taraf olanlar, hizmet ifalar›nda hizmetten yararlananlar), bu safhadaki ifllem bedeli
üzerinden hesaplanan katma de¤er
vergisi ile s›n›rl› olmak üzere, Hazine’ye intikal etmeyen vergiden sat›c›
ile birlikte müteselsilen sorumlu olacakt›r.
Konunun uygulama flartlar› ve özellik
arz eden hususlar afla¤›da aç›klanm›flt›r.
2.1.1. Müteselsil Sorumlu
Tutulabilmenin fiartlar› ve S›n›r›
Bir mükellefin bu kapsamda Müteselsil Sorumluluk uygulanmas›na muhatap tutula bilmesi için;
- ‹flleme do¤rudan taraf olmas›, yani mal tesliminde al›m sat›ma taraf
olmas›, hizmet ifas›nda hizmetten
faydalanmas› gerekir. ‹flleme do¤rudan taraf olmayanlar›n (afla¤›da aç›klanacak özel durumlar hariç) müteselsil sorumlulukla muhatap tutulmas›
mümkün de¤ildir.
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- Sat›c›n›n, tahsil etti¤i katma de¤er
vergisini Hazine’ye intikal ettirmedi¤inin tespit edilmifl olmas› gerekir. Bu tespitin ne flekilde yap›laca¤›
konusunda Tebli¤de herhangi bir belirleme yoktur. Ancak daha önceki
düzenlemeler Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan yorumlarda bu tespitin
inceleme raporu ile yap›lmas› gerekti¤i vurgulanm›flt›r. Dolay›s›yla inceleme raporuyla yap›lm›fl bir tespit olmadan, baz› özel durumlar hariç verginin
Hazine’ye intikal etmedi¤i gerekçesi
ile mükellefin müteselsil sorumlulu¤a
tabi tutulmamas› gerekmektedir.
- Müteselsil sorumluluk, sat›n al›nan mal ve hizmet bedeli üzerinden
hesaplanan katma de¤er vergisi ile
varsa gecikme faizi ve gecikme
zamm› ile s›n›rl›d›r. Cezalar, sorumluluk kapsam› d›fl›nda oldu¤u gibi, sat›c› firma ad›na di¤er ifllemler nedeniyle sal›nan vergilerden de al›c›n›n
sorumlu tutulmas› söz konusu de¤ildir
- Müteselsil sorumlulukla muhatap
tutulmak için al›c›n›n KDV mükellefi olmas› gerekmemektedir. Bunun için iflleme taraf olmak yeterlidir.
Örne¤in KDV mükellefi olmayan bir
banka da, sat›n ald›¤› mal ve hizmet
nedeniyle hesaplanan katma de¤er
vergisinin sat›c› taraf›ndan Hazine’ye
‹ntikal ettirilmemesinden dolay› müteselsil sorumlulukla muhatap tutulabilecektir.
Ocak
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2.1.2. Sat›c›n›n Yükümlülü¤ünü
Yerine Getirmemesinin Do¤urdu¤u
Sonuçlar
Yukar›da da aç›kland›¤› üzere herhangi bir mükellefin müteselsil sorumulukla muhatap tutulabilmesi için vergi
kesintisi yapmak ve vergi dairesine
yat›rmak zorunda olanlar›n yani sat›c›lar›n, bu yükümlülüklerini yerine
getirmemifl olmamalar› gerekmektedir. Bu husus, müteselsil sorumlulu¤un temel flartlar›ndan biridir. Dolay›s›yla, öncelikle sat›c›lar›n bu yükümlülüklerini hangi hallerde yerine getirmemifl say›lacaklar›n›n yani kestikleri
vergiyi vergi dairesine yat›rmamalar›ndan ne anlafl›lmas› gerekti¤inin belirlenmesi mecburiyeti ortaya ç›kmaktad›r.
Di¤er vergilerde bu hususu tespit edebilmek daha kolayd›r. Ancak indirim
mekanizmas›n›n uyguland›¤› KDV de
bu hükümden ne anlafl›lmas› gerekti¤inin aç›k bir flekilde ortaya konulmas› mümkün de¤ildir. Örne¤in ifllemin
gerçekleflti¤i dönemde indirim konusu yapt›¤› katma de¤er vergisi, tahsil
edilen vergiden daha fazla olmas› halinde ortaya ç›kan ödenecek vergiyi
beyan etmeyen bir mükellef, söz konusu vergiyi vergi dairesine yat›rmam›fl m› kabul edilecektir? Bunun d›fl›nda mal sat›n alanlar veya hizmet
yapt›ranlar›n ödedikleri verginin vergi
dairesine yat›r›lmamas› baflka bir deyiflle Hazine’ye intikal ettirilmemesi
çeflitli flekilde gerçekleflebilir.
Ocak
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- Sat›c› firma, düzenledi¤i faturay›
kay›tlar›na veya beyannamesine hiç
dahil etmemifl veya noksan dahil etmifl olabilir.
- Sat›c› firma, SM‹YB (Sahte veya
Muhteviyat› ‹tibariyle Yan›lt›c› Belge) kullanmak suretiyle ödenmesi gereken vergiyi ödememifl veya noksan
ödemifl olabilir.
- Sat›c› firma, düzenledi¤i faturay›
beyan etmifl olmas›na ra¤men tahakkuk eden vergiyi ödememifl olabilir.
Bu hususlarda hangilerinin mevcudiyetinin do¤rudan müteselsil sorumlulu¤u gerektirdi¤i, konusunda yap›lm›fl
bir düzenleme yoktur. Ancak bugüne
kadar ki uygulamalar› da dikkate ald›¤›m›zda;
• Al›c› ile sat›c› veya daha alt kademeler aras›nda V.U.K.’nun 11. maddesinde say›ld›¤› flekilde dolayl› veya
dolays›z bir iliflki veya organizasyon
bulunmamas›,
• Gerçek bir mal veya hizmet teslimine dayanan gerçek bir belgenin mevcut olmas›,
• Belgede gösterilen katma de¤er vergisinin sat›c› firma taraf›ndan kay›tlar›na intikal ettirilerek ilgili dönem
KDV beyannamesine dahil edilmifl
olmas› hallerinde, sat›c›n›n bu iflleme
iliflkin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmifl oldu¤u kabul etmek gerekir.

234
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Bunun d›fl›nda, sat›c› firman›n
SM‹YB kullanmak veya beyan etti¤i
vergiyi ödememek suretiyle verginin
Hazine’ye intikal etmemesi halinde
al›c›n›n, bu ifllemlerle do¤rudan veya
dolayl› olarak bir iliflkinin bulundu¤u
veya menfaat temini yada organizasyon içinde bulundu¤u vergi inceleme
raporu ile tespit edilmedikçe herhangi
bir sorumlulu¤u söz konusu olmayacakt›r. Nitekim, ‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan bu konuda
verilen bir özelge Maliye Bakanl›¤›’nca da uygun bulunmufltur. Ancak
sat›c›n›n belgede gösterilen vergiyi,
kay›tlar›na veya ilgili dönem beyannamesine dahil etmemesi, sat›c›n›n
adresinde bulunamamas› veya defter
ve belgelerini ibraz etmemesi nedeniyle gerekli tespitlerin yap›lmamas›
ve aksinin de al›c› taraf›ndan tevsik
edilememesi hallerinde sat›c›n›n bu
yükümlülü¤ü yerine getirmedi¤i kabul edilecek ve dolay›s›yla da iflleme
taraf olan al›c› da müteselsil sorumlulu¤a muhatap tutulabilecektir.
2.2. Müteselsil Sorumlulu¤u Sona
Erdiren Haller
2.2.1. Genel Kural
‹flleme do¤rudan taraf olan mükelleflerin müteselsil sorumlulu¤a tabi olmalar›n› gerektiren esaslar yukar›da
aç›klanm›flt›r. Ancak afla¤›da belirtilen flartlar› yerine getiren mükellefler
müteselsil sorumluluk uygulamas› ile
Hakemsiz Yaz›lar
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muhatap tutulmayabileceklerdir. Buna göre; katma de¤er vergisi dahil
toplam ifllem bedelinin;
- 4389 say›l› Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan
banka veya özel finans kurumlar› vas›tas›yla ödeyen ve banka veya özel
finans kurumuna yap›lacak ödeme s›ras›nda düzenlenecek belgeye sat›c›n›n (veya ad›na hareket edenlerin) ad›
– soyad› (ünvan›) ile banka veya özel
finans kurumundaki hesap numaras›n›
do¤ru olarak yazd›ran,
- Ödemenin çekle yap›lm›fl olmas› halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 697.
maddesinin birinci ve ikinci f›kras›na
uygun olarak çek düzenleyen ve lehine çek keflide edilenin vergi kimlik
numaras›n› çeke yazan al›c›lar, müteselsil sorumlukla muhatap tutulmayacaklard›r. Di¤er taraftan uygulamada
vadeli çekler düzenlendi¤i bilinmektedir. 9/7/1956 tarih ve 9353 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan 6762
say›l› Türk Ticaret Kanunu’nun 707.
maddesinde belirtildi¤i üzere çekte
vade yoktur. Görüldü¤ünde ödemesi
gereken k›ymetli evrak niteli¤inde bir
ödeme arac›d›r. Vadeli olarak düzenlenen çekler müteselsil sorumlulu¤u
hiçbir flekilde kald›rmamaktad›r. Baflka bir anlat›mla Alacak veya Borç Senedinden fark› bulunmamaktad›r.
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2.2.2. Banka veya Finans Kurumlar›
Arac›l›¤›yla Veya Çekle Yap›lan
Ödemelerde Dikkat Edilecek Hususlar

lik numaralar›n›n yaz›l› olmad›¤› çekle yap›lan ödemeler al›c›y› sorumluluktan kurtarmaz.

Önceki bölümde de de¤inildi¤i üzere
ifllem bedelinin banka hesab›na yat›r›lmak veya çek düzenlenerek ödenmesi halinde al›c›lar müteselsil sorumlulukla muhatap tutulmamaktad›r.
Ancak bunun için söz konusu ödemeler s›ras›nda baz› kurallara uyulmas›
gerekmektedir.

- Çekin do¤rudan al›c› kifli veya kurum taraf›ndan düzenlenmesi gerekmekte olup, üzerine yukar›da yer alan
bilgiler yaz›lm›fl bile olsa müflteri çeklerinin ciro edilmesi suretiyle yap›lan
ödemeler de sorumlulu¤u kald›rmaz.

- Ödemenin banka arac›l›¤› ile yap›lmas› halinde do¤rudan sat›c›n›n ilgili
bankadaki hesab›na para yat›r›lmal›
veya havale edilmelidir. Sat›c›n›n herhangi bir hesab›na ba¤l› olmaks›z›n
örne¤in isme gönderilen havaleler,
müteselsil sorumlulu¤u ortadan kald›rmamaktad›r. Ayr›ca ödeme s›ras›nda düzenlenecek belgede sat›c›n›n ad›
– soyad› veya unvan› ile banka veya
özel finans kurumundaki hesap numaras› ve vergi veya TC kimlik numaras› da mutlaka bulunmas› gerekir. Bu
bilgilerin bir veya bir kaç›n›n bulunmad›¤› belgelerle yap›lan ödemelerde
müteselsil sorumlulu¤u kald›rmaz.
- Ödemenin çekle yap›lmas› halinde
de çekin mutlaka nama yaz›l› olarak
düzenlenmesi ve lehine çek keflide
edilen kiflinin vergi veya TC kimlik
numaras›n›n da çekin üzerine ayr›ca
yaz›lmas› gerekir. Hamiline yaz›l›
olarak düzenlenen veya herhangi bir
nedenle sat›c›n›n vergi veya TC kimOcak
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- Çekle yap›lan ödemelerin al›c›y› sorumluluktan kurtarmas› için, çek bedelinin muvazaadan ari olarak sat›c›
taraf›ndan tahsil edilmifl olmas› gerekir. Özellikle vadeli çeklerle yap›lan
ödemelerde çek bedeli sat›c› taraf›ndan tahsil edilmedikçe, bu ifllemin al›c›y› sorumluluktan kurtarmas› mümkün de¤ildir.
- D›fl ticaret sermaye flirketi ve sektörel d›fl ticaret flirketleri gibi ihracata
arac›l›k eden mükelleflerin bu uygulamadan faydalanabilmeleri için kendi
ödemelerini yukar›da belirtilen flekilde yapmalar› yeterli olmay›p, ihracat›na arac›l›k ettikleri mükelleflerin de
ödemelerini yukar›da belirtilen flekilde yapmalar› gerekmektedir. Aksi
halde bu mükelleflerin müteselsil sorumluluktan kurtulmalar› mümkün
de¤ildir. Bu uygulama, baflkalar›n›n
ihracat›na arac›l›k yapan firmalar için
geçerli olup, piyasadan tedarik etti¤i
mallar› kendi adlar›na ihraç eden tedarikçi ihracatç›lar için böyle bir zorunluluk yoktur.
Hakemsiz Yaz›lar
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- Al›c› ile sat›c› aras›nda muvazaaya
dayanan bir ifllem yap›ld›¤›n›n veya
menfaat sa¤layan do¤rudan bir iliflkinin veya h›s›ml›k, sermayesine kat›lma, organizasyon veya yönetimi içinde yer alma fleklinde dolayl› bir iliflkinin bulundu¤unun vergi incelemesine
yetkili olanlarca düzenlenmifl raporlarla tespit edilmifl olmas› halinde,
ödeme banka arac›l›¤› veya nama yaz›l› çekle yap›lm›fl bile olsa al›c›lar›n
müteselsil sorumlulu¤u ortadan kalkmayacakt›r

- Sermayesinin %51 veya daha fazlas›
kamuya ait iktisadi iflletmelerin,

2.3.Müteselsil Sorumlulu¤un
Uygulanmayaca¤› Haller

Hazine’ye intikal ettirmemeleri nedeniyle müteselsil sorumluluk kapsam›nda ifllem yap›lmayacakt›r.

V.U.K.’nun 11. maddesinde Maliye
Bakanl›¤›na verilen yetkiye istinaden
yay›mlanan 84. No’lu KDV Genel
Tebli¤ ile takip eden dönemlerde yap›lan kanun de¤iflikleriyle, baz› ifllemler müteselsil sorumluluk uygulanmas› d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. Buna göre;
- KDV Kanununun 17. maddesinin 1
numaral› f›kras›nda say›lan kurum ve
kurulufllar (ki bunlar; genel ve katma
bütçeli daireli daireler, il ve özel idareleri, belediyeler, köyler, bunlar›n
teflkil ettikleri birlikler, üniversiteleri
döner sermayeli kurulufllar, kanunla
kurulan kamu kurum ve kurulufllar›,
siyasi parti ve sendikalar, kamu menfaatine yararl› dernekler, tar›msal
amaçl› kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar.) ile
Hakemsiz Yaz›lar
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Mal teslimi veya hizmet ifalar›nda taraf oldu¤u al›m – sat›m ifllemlerinde
müteselsil sorumluluk uygulanmayacakt›r. Bir baflka ifade ile,
- Yukar›da say›lan kurulufllar›n mal
yada hizmet sat›n ald›klar› mükelleflerin bu al›fllarla ilgili vergiyi,
- Bu kurulufllardan mal yada hizmet
sat›n alanlar›n ise sözü edilen kurulufllar›n bu sat›fllarla ilgili vergiyi,

Öte yandan, tebli¤de yap›lan düzenlemenin yan› s›ra bizzat kanun da yer
alan düzenleme nedeni ile müteselsil
sorumlulu¤un uygulanamayaca¤› durumlar da söz konusudur.
Buna göre V.U.K.’nun 11. maddesinin 4. f›kras›ndaki hüküm uyar›nca
mal üreten çiftçiler ile nihai tüketiciler, sat›n ald›klar› mal veya hizmetler
nedeniyle ödedikleri vergileri sat›c›lar
taraf›ndan Hazine’ye intikal ettirilmemesi halinde müteselsil sorumlulukla
muhatap tutulmayacaklard›r. Bu hükümden anlafl›laca¤› üzere al›c› ticari
bir kiflili¤e sahip de¤ilse müteselsil
sorumlu olarak tutulamamaktad›r.
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2.4. ‹flleme Do¤rudan Taraf Olmayanlar
Aç›s›ndan Uygulama

2.5. Müteselsil Sorumluluk
Uygulamas›

‹flleme do¤rudan taraf olmayanlar›n,
mal veya hizmet temin ettikleri safhalardan daha önceki safhalarda, bu mal
veya hizmetle ilgili KDV’nin Hazine’ye intikal ettirilmemifl olmas› nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulamas› ile muhatap tutulabilmesi için
afla¤›daki tespitin yap›lm›fl olmas› gerekir. ‹fllemden yararlanan mükellef
ile vergiyi Hazine’ye intikal ettirmeyenler aras›nda; menfaat sa¤layan
do¤rudan bir iliflkinin veya h›s›ml›k,
sermayesine kat›lma, organizasyon
veya yönetimi içinde yer alma fleklinde dolayl› bir iliflkinin mevcudiyetinin
vergi incelemesine yetkili olanlarca
düzenlenmifl raporlarda aç›kça belirtilmifl olmas› gerekmektedir. Vergi
inceleme raporu ile böyle bir iliflkinin
varl›¤› belirlenmedikçe mükellefin
söz konusu ifllemler nedeniyle müteselsil sorumlu tutulmas› mümkün de¤ildir.

84 Seri No’lu KDV Genel Tebli¤e
Yukar›da aç›klad›¤› flekilde bir mükellefin müteselsil sorumluluk ile muhatap tutulmas› halinde, müteselsil
sorumlulukla ilgili ifllemler afla¤›da
aç›kland›¤› flekilde yerine getirilecektir.

84 Seri No’lu KDV Tebli¤in de yer
alan bu düzenlemedeki menfaat sa¤lama veya organizasyon içinde yer alma
gibi kriterler ile müteselsil sorumluluk aras›nda ba¤lant› kurman›n mant›kl› gerekçeleri vard›r. Ancak ‘’h›s›ml›k’’ gibi baz› kriterlerin ise bu uygulamada tek bafl›na ölçü olarak al›nmak yerine di¤er kriterlerle birlikte
de¤erlendirmesi gerekti¤inin düflünüyoruz.
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a) Vergi, mükellef ad›na tarh ve tahakkuk ettirilecek ve öncelikle mükelleften aranacakt›r. Bu aflamada
müteselsil sorumlu tutulan kifli hakk›nda herhangi bir ifllem yap›lmayacakt›r.
b) Müteselsil sorumluluk, sat›n al›nan
mal ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisi, varsa
gecikme faizi ve gecikme zamm› ile
s›n›rl›d›r. Cezalar, sorumluluk kapsam›n›n d›fl›ndad›r.
c) Müteselsil sorumlu tutulan kifliden
takiben ödeme emri tebli¤ suretiyle
bafllan›lacakt›r. Takip ifllemi, mükellefin ba¤l› oldu¤u vergi dairesi taraf›ndan de¤il, müteselsil sorumlu tutulan kiflinin ba¤l› oldu¤u vergi dairesi
taraf›ndan yürütülecektir. Müteselsil
sorumlu tutulan kifli ancak ödeme emri tebli¤ edilmesinden sonra iflleme taraf olmaktad›r. Dolay›s›yla yap›lan iflleme karfl› dava açma hakk›nda ancak
ödeme emri tebli¤ tarihten sonra olabilmektedir.
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Öte yandan mükellefler hakk›nda müteselsil sorumluluk kapsam›nda takibe
geçilebilmesi için;
- Verginin as›l mükellefinin bilinen
adresinde bulunmamas› nedeniyle ihbarname veya ödeme emrinin tebli¤
edilememifl olmas› veya,
- Kendisine ödeme emri tebli¤ edilen
mükellefin mal beyan›nda bulunmam›fl, vergi dairesince de mal› tespit
olunamam›fl veya beyan edilen yahut
da vergi dairesince tespit olunan mallar›n amme alaca¤›n› karfl›lamayaca¤›, yani söz konusu alaca¤›n as›l mükelleften tamamen veya k›smen tahsil
edilemeyece¤inin anlafl›lm›fl olmas›
gerekmektedir. Bu ifllemler tamamlanmadan müteselsil sorumlu nezdinde takibe geçmek mümkün de¤ildir.
Amme alaca¤›n›n as›l mükelleften
k›smen tahsil edilmifl olmas› halinde
müteselsil sorumlulu¤un kalan k›s›mla s›n›rl› olmas› gerekti¤i tabidir.
d) Müteselsil sorumlu tutulacak kifli
nezdinde takibe bafllan›labilmesi için
amme alaca¤›n›n tarh ve tahakkuk ifllemlerinin de tamamlanm›fl olmas›
yani tahsil aflamas›n›n gelmifl olmas›
gerekir. Henüz kesinleflmemifl amme
alaca¤› için, as›l mükelleften tahsil
edilmeyece¤i anlafl›lm›fl bile olsa,
müteselsil sorumluluk kapsam›nda takip ifllemine bafllan›lmas› mümkün
de¤ildir.
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3. SONUÇ
Yaz›m›zda KDV Mükelleflerinin veya KDV Mükellefi olmayan baz› mükelleflerin, KDV mevzuat› aç›s›ndan
müteselsil sorumluluklar› hakk›nda
aç›klamalar yap›lm›flt›r. Yaz›dan da
anlafl›laca¤› üzere 3065 say›l› Katma
De¤er Vergisi Kanununa ba¤l› olarak
yay›mlanan 84 Seri No’lu KDV Genel Tebli¤de, ‹yi niyetli mükelleflerin
mal ve hizmet al›m bedellerini tebli¤de belirtilen ödeme flekillerini seçerek
yapmalar›n› sa¤lamakt›r. Nakit harcamaya s›n›r getirilerek, ekonominin
kay›tl› duruma getirilmesi sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r. Yine ilgili Genel
Tebli¤de temel amaç; sahte veya
muhteviyat› itibar›yla yan›lt›c› belge
kullan›m›n› ortadan kald›rmak veya
azaltmak oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
KAYNAKÇA
http://www.gib.gov.tr
MAÇ Mehmet.(2000) ‘’KDV’de Müteselsil
Sorumluluk Devam Ediyor’’ Mükellefim
Dergisi 93 (2000)
T.C. Yasalar, Bankalar Kanunu 4389
say›l›. Ankara
T.C. Yasalar, Türk Ticaret Kanunu
6762 say›l›. Ankara
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I) G‹R‹fi
cret, bir kimseye bir ifl karfl›l›¤›nda iflveren veya üçüncü kifliler taraf›ndan sa¤lanan ve para ile ödenen tutard›r (‹flK.32). Genel kural, ücretin ifl
karfl›l›¤› olmas› iken, bu kural›n istisnalar› da yine kanunda belirtilmifltir. Genel tatil, hafta tatili ve y›ll›k izin gibi hallerde çal›flma karfl›l›¤› olmaks›z›n ücret ödenmesi söz konusudur. Benzeri flekilde iflverenin temerrüdü, iflin
iflçi taraf›ndan yap›lmas›n›n imkâns›z hale gelmesi ve mücbir sebebin ortaya
ç›kmas› gibi baz› hallerde de iflçi, çal›flmadan ücrete hak kazanabilmektedir.
Bu yaz›da ‹fl Kanunu’nda çal›flmadan ücret ödenmesi gereken haller konusu
ele al›nacakt›r.

Ü

II) ÇALIfiMADAN ÜCRET ÖDENMES‹
Genel kural, ücretin ifl bir ifl karfl›l›¤› olmas›d›r. Baflka bir ifadeyle ücret, ancak
çal›flma karfl›l›¤› yap›lan bir ödemedir. Ancak, baz› durumlarda çal›flmadan ücret ödenmesi de söz konusu olmaktad›r. Bunlar, flöyle s›ralanabilir:
A) Hastal›k
Hastal›k halinde ücretin ödenmesi durumu, ücretin ödenme flekline göre farkl›l›k göstermektedir. Söz konusu farkl›l›k iki bafll›k halinde ortaya konulabilir.
Maktu/Ayl›k Ücretli ‹flçiler
‹fl Kanunu’nun 49/4 maddesinde “hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli
oldu¤u hallerde dahi ayl›¤› tam olarak ödenen ayl›k ücretli iflçiler…” hükmü
yer almaktad›r. Bu ba¤lamda, ayl›k ücretli (maktu ücretli) iflçilerin hastalanma* Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, ‹fl Müfettifli
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s› halinde ücretleri herhangi bir kesintiye u¤ramadan tam olarak ödenir.
Baflka bir ifadeyle ayl›k ücretli iflçilere, hastalanmalar› halinde dahi ilgili
günlere iliflkin ücretleri ödenecektir.
Bu ba¤lamda, ayl›k ücretli iflçinin
hasta olmas› durumunda da ücretini
tam almas›, “ifl yoksa ücrette yok” ilkesine ayk›r› istisnai bir durum oluflturmaktad›r (B‹LG‹L‹, 2007).
Hastal›k nedeni ile çal›fl›lmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu taraf›ndan ödenen geçici ifl göremezlik
ödene¤i ayl›k ücretli iflçilerin ücretlerinden mahsup edilir (‹flK.48/son).
Ayl›k Ücretli ‹flçiler D›fl›ndakiler
Ayl›k ücret d›fl›ndaki di¤er ücret flekillerinde, hastal›k halinde kural olarak iflverenin ücret ödeme yükümü
söz konusu de¤ildir. Baflka bir ifadeyle, maktu ayl›k d›fl›ndaki di¤er ücret
flekillerinde, aksi hizmet akdi veya
toplu ifl sözleflmesi ile kararlaflt›r›lmam›flsa, iflçinin istirahatl› oldu¤u günler
için iflverenin ücret ödeme yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
Hastal›k halinde ücretin ödenece¤ine
iliflkin hükümlere toplu/ifl sözleflmelerinde yer verilmesi mümkündür (B‹LG‹L‹,2007). Baflka bir ifadeyle hastal›k nedeniyle iflçinin çal›flmad›¤› süre
karfl›l›¤›nda bir ücret ödenmez; ancak,
toplu ifl sözleflmesi ile bunun aksinin
kararlaflt›r›lmas› da mümkündür
(EKONOM‹, 1987,222).
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B) Gebelik Ve Süt ‹zni
‹fl Kanunu'nun 25/1 maddesine göre,
sa¤l›k sebepleriyle ifl akdinin feshedilebilmesinde belli sürelere uyulmas›
gerekmektedir. Buna göre, iflçinin
kendi kast›ndan veya derli toplu olmayan yaflay›fl›ndan yahut içkiye düflkünlü¤ünden do¤acak bir hastal›¤a
veya sakatl›¤a u¤ramas› d›fl›nda iflçinin hastal›k, kaza, do¤um ve gebelik
gibi hallerde iflveren için ifl sözleflmesini bildirimsiz fesih hakk›; belirtilen
hallerin iflçinin iflyerindeki çal›flma
süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini (k›dem süresine göre 2
ila 8 haftay›) alt› hafta aflmas›ndan
sonra do¤ar. Do¤um ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde bafllar. Ancak iflçinin
ifl sözleflmesinin ask›da kalmas› nedeniyle ifline gidemedi¤i süreler için ücret ifllemez. Baflka bir ifadeyle ücretin
çal›flma karfl›l›¤› oldu¤u genel kural›
burada devreye girmektedir.
Bas›n ‹fl Kanunu’nun 16 maddesinde,
gebelik hali farkl› bir flekilde hükme
ba¤lanm›flt›r. fiöyle ki,
• Kad›n gazetecinin hamileli¤i halinde, hamileli¤in 7'nci ay›ndan itibaren
do¤umun ikinci ay›n›n sonuna kadar
kad›n gazeteci izinli say›l›r. Bu müddet zarf›nda müessese gazeteciye son
ald›¤› ücretin yar›s›n› öder.
• Do¤um vuku bulmamas› veya çocu¤un ölü dünyaya gelmesi halinde, bu
Hakemsiz Yaz›lar
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halin vukuundan itibaren bir ay müddetle bu ücret ödenir.
• Gazetecinin sigortadan veya ba¤l›
bulundu¤u teflekküllerden alaca¤› yard›m, bu ödemeye tesir etmez.
Kad›n iflçilere bir yafl›ndan küçük çocuklar›n› emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu
sürenin hangi saatler aras›nda ve kaça
bölünerek kullan›laca¤›n› iflçi kendisi
belirler. Bu süre günlük çal›flma süresinden say›l›r (‹flK.74), dolay›s›yla
emzirme süresi, çal›fl›lmadan ücrete
hak kazan›lan bir süredir.
C) Askerlik
Askerlik nedeniyle iflten ayr›lan iflçiye
askerlik döneminde ücret ödenece¤ine iliflkin ‹fl Kanunu’nda herhangi bir
hüküm bulunmamaktad›r. Aksine, ‹fl
Kanunu’nun 31. maddesine göre,
• Muvazzaf askerlik ödevi d›fl›nda
manevra veya herhangi bir sebeple silah alt›na al›nan veyahut herhangi bir
kanundan do¤an çal›flma ödevi yüzünden iflinden ayr›lan iflçinin ifl sözleflmesi iflinden ayr›ld›¤› günden bafllayarak iki ay sonra iflverence feshedilmifl say›l›r.
• ‹flçinin bu haktan faydalanabilmesi
için o iflte en az bir y›l çal›flm›fl olmas› flartt›r. Bir y›ldan çok çal›flmaya
karfl›l›k her fazla y›l için, ayr›ca iki
gün eklenir. Ancak, bu sürenin tamam› doksan günü geçemez.
Hakemsiz Yaz›lar
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• ‹fl sözleflmesinin feshedilmifl say›labilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde iflçinin ücreti ifllemez. Ancak
özel kanunlar›n bu husustaki hükümleri sakl›d›r.
Bas›n ‹fl Kanunu’nun 16 maddesinde,
askerlik hali farkl› bir flekilde hükme
ba¤lanm›flt›r. fiöyle ki,
• Talim veya manevra dolay›s›yla silah alt›na al›nan gazeteci bu müddet
zarf›nda ücret hakk›n› muhafaza eder.
Ancak, yedek subay olarak veya sair
suretle askeri hizmet karfl›l›¤› ayl›k
alan gazetecinin almakta bulundu¤u
bu ayl›k kendi iflinden ald›¤› ücretten
az ise, iflveren, gazeteciye yaln›z aradaki fark› ödemekle mükelleftir.
• K›smi veya umumi seferberlik dolay›s›yla silah alt›na al›nan gazeteci
hakk›nda üç ay için bu maddenin birinci f›kras› hükümleri uygulan›r.
• ‹lk muvazzaf askerlik hizmeti için
silah alt›na al›nan gazeteciye normal
askerlik müddetince son ald›¤› ücret,
yar› nispetinde ödenir.
• Bu maddede yaz›l› bulunan hükümler iflveren taraf›ndan gazeteciye askerlik halinde ücret verilmesi hakk›nda daha elveriflli hak ve menfaatler
sa¤layan mukavele, teamül veya örfü
adetten do¤an haklara halel getirmez.
D) Hafta Tatili
‹fl Kanunu’nun 46. maddesine göre,
çal›fl›lmayan hafta tatili günü için iflOcak
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veren taraf›ndan bir ifl karfl›l›¤› olmaks›z›n o günün ücreti tam olarak
ödenir. Baflka bir ifadeyle ücret “bir ifl
karfl›l›¤›nda ödenen tutar” tan›m›n›n
bir istisnas› da hafta tatili ücretidir.
Kanun, “dinlenmek, çal›flan›n hakk›d›r” anayasal prensibinin bir gere¤i
olarak ücretli hafta tatilini öngörmüfltür.
‹fl Kanunu’nun 46. maddesine göre,
çal›fl›lmayan hafta tatili günü için iflveren taraf›ndan bir ifl karfl›l›¤› olmaks›z›n o günün ücreti tam olarak
ödenir. Ayn› maddeye göre, hafta tatiline hak kazanmak için afla¤›daki süreler çal›flm›fl gibi kabul edilmektedir.
a) Çal›flmad›¤› halde kanunen çal›flma
süresinden say›lan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleflmeden do¤an tatil
günleri,
b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana
veya baban›n, eflin, kardefl veya çocuklar›n ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri,
c) Bir haftal›k süre içinde kalmak üzere iflveren taraf›ndan verilen di¤er
izinlerle hekim raporuyla verilen hastal›k ve dinlenme izinleri çal›fl›lm›fl
günler gibi hesaba kat›l›r.
Zorlay›c› ve ekonomik bir sebep olmadan iflyerindeki çal›flman›n haftan›n bir veya birkaç gününde iflveren
taraf›ndan tatil edilmesi halinde haftaOcak
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n›n çal›fl›lmayan günleri ücretli hafta
tatiline hak kazanmak için çal›fl›lm›fl
say›l›r.
E) Genel Tatil
‹fl Kanunu’nun 47 maddesine göre, ‹fl
Kanunu’nun kapsam›na giren iflyerlerinde çal›flan iflçilere, kanunlarda Ulusal Bayram ve genel tatil günü olarak
kabul edilen günlerde çal›flmazlarsa,
bir ifl karfl›l›¤› olmaks›z›n o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak
çal›fl›rlarsa ayr›ca çal›fl›lan her gün
için bir günlük ücreti ödenir.
Yüzde usulünün uyguland›¤› iflyerlerinde iflçilerin Ulusal Bayram ve genel tatil ücretleri iflverence iflçiye ödenir.
‹fl Kanunu’nun 45. maddesi, “toplu ifl
sözleflmesi veya ifl sözleflmelerine…
Ulusal Bayram ve genel tatillerde iflçilere tan›nan haklara… ayk›r› hükümler konulamaz…” demek suretiyle kanunda belirtilen düzenlemelere
ayk›r› hükümlerin ifl sözleflmelerinde
veya toplu ifl sözleflmelerinde yer alamayaca¤›n› çok aç›k bir flekilde ortaya koymufltur. ‹fl Kanunu’nun 45.
maddesinde ayr›ca, söz konusu hususlarda iflçilere daha elveriflli hak ve
menfaatler sa¤layan kanun, toplu ifl
sözleflmesi, ifl sözleflmesi veya gelenekten do¤an kazan›lm›fl haklar›n
sakl› oldu¤u hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Baflka bir ifadeyle, yasada yer alan
hükümler kamu düzeniyle ilgilidir ve
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emredici niteliktedir. Ancak, söz konusu emredicilik mutlak olmay›p nispi bir emrediciliktir; yani, iflçilerin lehinde olan düzenlemeler söz konusu
ise onlar uygulanacakt›r (KOÇ, 2007b,88).
F) Y›ll›k ‹zin
‹fl Kanunu’nun 53. maddesine 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 verilir.
‹flçilere verilecek y›ll›k ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir y›ldan befl y›la kadar (befl y›l
dahil) olanlara ondört günden,
b) Befl y›ldan fazla onbefl y›ldan az
olanlara yirmi günden,
c) Onbefl y›l (dahil) ve daha fazla
olanlara yirmialt› günden, az olamaz.
Ancak onsekiz ve daha küçük yafltaki
iflçilerle elli ve daha yukar› yafltaki iflçilere verilecek y›ll›k ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Y›ll›k izin
süreleri ifl sözleflmeleri ve toplu ifl
sözleflmeleri ile art›r›labilir.”
Buna göre iflveren, kanunda belirtilen
sürelerde iflçiye y›ll›k ücretli izin kulland›r›r, ancak herhangi bir ücret kesintisine gidemez.
‹fl Kanunu’nun 59. maddesine göre, ifl
sözleflmesinin, herhangi bir nedenle
sona ermesi halinde iflçinin hak kazan›p da kullanmad›¤› y›ll›k izin süreleHakemsiz Yaz›lar
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rine ait ücreti, sözleflmenin sona erdi¤i tarihteki ücreti üzerinden kendisine
veya hak sahiplerine ödenir.
G) Yeni ‹fl Arama ‹zni
‹fl Kanunu’nun 17. maddesi, belirsiz
süreli ifl sözleflmelerinin feshinden iflçinin sözleflmesine göre de¤iflen bildirim sürelerini hükme ba¤lamakla birlikte, 2 ila 8 hafta aras›nda de¤iflen bu
sürelerin asgari oldu¤unu vurgulamakta ve sözleflmelerle söz konusu
sürelerin art›rabilmesine imkân tan›maktad›r. Belirtilmelidir ki, yasada
belirtilen bildirim sürelerinin ifl sözleflmesi/toplu ifl sözleflmesiyle azalt›lmas› veya tamamen ortadan kald›r›lmas› mümkün de¤ildir. Fesih bildirim
sürelerine iliflkin hükümler, kamu düzeniyle ilgilidir ve emredici niteliktedir. Ancak, söz konusu emredicilik
mutlak olmay›p nispi bir emrediciliktir. Baflka bir ifadeyle, bildirim önelleri, iflçi lehine artt›r›labilir; ancak iflçi
aleyhine azalt›lamaz (KOÇ, 2004, 4).
‹fl Kanunu’nun 27. maddesi gere¤ince
iflveren, iflçiye yeni bir ifl bulmas› için
gerekli olan ifl arama iznini ifl saatleri
içinde ve ücret kesintisi yapmadan
vermek zorundad›r. ‹fl arama izninin
süresi günde iki saatten az olamaz.
Yasadaki ifl arama iznine iliflkin süreler asgari olup sözleflme ile daha uzun
ifl arama süresi öngörülebilir (fiAHLANAN, 2005). Ancak bu süre günlük 2 saatin alt›nda belirlenemez.
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Yeni ifl arama izni ifl saatleri içinde
kulland›r›lacakt›r. ‹znin, ifl saatleri
içinde hangi zamanda kullan›laca¤›,
iflçi ve iflverenin yapaca¤› sözleflmelerle de kararlaflt›r›labilir. Ancak, ifl
sözleflmelerinde yeni ifl arama izninin
kullan›laca¤› sürenini belirlenmemesi
halinde, iznin kullan›laca¤› zaman› iflveren yönetim hakk›na dayanarak belirler (ÇUKUR,2004).
‹fl Kanunu’nun 27. maddesine göre,
iflçi isterse ifl arama izin saatlerini birlefltirerek toplu kullanabilir. ‹flveren
bu iste¤e uymak zorundad›r. Ancak ifl
arama iznini toplu kullanmak isteyen
iflçi, bunu iflten ayr›laca¤› günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu iflverene bildirmek zorundad›r.
H) K›sa Çal›flma Ödene¤i
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 65. maddesiyle, özellikle genel ekonomik krizlerde ve zorlay›c› sebeplerle çal›flma
hayat›nda s›kça görülen iflçilerin ücretsiz izne ç›kar›lmas› durumunda, iflçilere s›n›rl› da olsa bir gelir güvencesi sa¤lamak amac›yla, “k›sa çal›flma”
ve “k›sa çal›flma ödene¤i” kavramlar›
getirilerek bunlarla ilgili düzenlemeler yap›lm›flt›r. K›sa çal›flmaya hangi
hallerde baflvurulabilece¤i belirlenmifl
ve bunlar “ekonomik kriz” ve “zorlay›c› sebep” olarak s›n›rland›r›lm›flt›r
(KOÇ, 2007a).
4857 say›l› Kanunla çal›flma yaflam›m›za giren k›sa çal›flmayla, özellikle
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kriz dönemlerinde iflçilerin tamamen
gelirden yoksun kalmamas› ve krizler
ve istikrars›zl›klar karfl›s›nda iflletmenin ve üretimin korunmas› için bir tak›m imkânlar›n sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r (GÜNER‹).
‹fl Kanunu’nun 65. maddesinin gerekçesinde söz konusu düzenlemeyle,
ekonomik bir krizde veya zorlay›c› bir
sebebin varl›¤› halinde, iflyerinde iflçiler aras›nda tenkisat yapma yerine, iflçilerin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n
geçici olarak ücretsiz izne ç›kart›lmas› ekonomik ve sosyal politika olarak
tercih edildi¤i; iflçilerin geçici olarak
ücretsiz izne ç›kar›lmas› “geçici bir
iflsizlik” olarak nitelenerek iflsizlik sigortas›ndan “k›sa çal›flma ödene¤i”
almalar› öngörüldü¤ü belirtilmifltir.
Bu flekilde, söz konusu iflçilerin iflsiz
kalmas› halinde, iflsizlik sigortas›n›n
bu iflçileri yeniden ifle yerlefltirmek
için yapaca¤› masraflardan da kurtulmufl olaca¤› belirtilmifltir.
I) ‹flin Durdurulmas› Veya ‹flyerinin
Kapat›lmas› Sonucu ‹flçinin ‹flsiz
Kalmas›
‹fl Kanunu’nun 79. maddesinin son
f›kras›na göre, makine, tesisat ve tertibat veya iflin durdurulmas› veya iflyerinin kapat›lmas› sebebiyle iflsiz kalan
iflçilere iflveren ücretlerini ödemeye
veya ücretlerinde bir düflüklük olmamak üzere meslek veya durumlar›na
göre baflka bir ifl vermeye zorunludur.
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J) ‹fl Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤inin
Sa¤lanmamas› Nedeniyle ‹flçinin
Çal›flmaktan Kaç›nmas›
4857 say›l› ‹fl Kanunu, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i olgusunun iflyerlerinde yerleflebilmesi noktas›nda iflverenlere yükümlülükler getirmifl; iflçilere de bu
yükümlülükleri yerine getirmeyen iflverenlere karfl› baz› haklar tan›m›flt›r.
Nitekim bu düzenlemelerle, iflyerinde
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan tehlike ile karfl› karfl›ya kalan iflçiye, gerekli tedbir al›nmas› için talepte bulunma, ifl sa¤l›¤› kurulunu harekete
geçirme, çal›flmaktan kaç›nma, çal›flmaktan kaç›nd›¤› dönem için ücret isteme hakk› getirilmifltir (fiARDAN,
2004).
‹fl Kanunu’nun 83. Maddesine göre,
iflçi, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan
iflyerinde “sa¤l›¤›n› bozacak veya vücut bütünlü¤ünü tehlikeye sokacak
yak›n, acil ve hayati bir tehlike”nin
varl›¤› halinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
kurulu’na, kurulun bulunmad›¤› iflyerlerinde do¤rudan iflveren veya iflveren vekiline baflvuruda bulunur.
Yap›lacak baflvuruda durumun tespiti
ve gerekli tedbirlerin al›nmas› istenir.
Kurul, ayn› gün acilen toplanarak durumu tespit ederek karar verir.
Kurulun iflçinin talebi yönünde karar
vermesi halinde, iflçi gerekli önlemler
al›n›ncaya kadar çal›flmaktan kaç›nabilir ve bu dönem içinde ücretini ve
Hakemsiz Yaz›lar
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di¤er haklar›n› talep edebilir (GÜNAY,2004).
K) Mücbir Sebebin Ortaya Ç›kmas›
‹fl Kanunu’nun 24/III maddesinin “iflçinin çal›flt›¤› iflyerinde bir haftadan
fazla süre ile iflin durmas›n› gerektirecek zorlay›c› sebepler ortaya ç›karsa”
hali ile 25/III Maddesinin “iflçiyi iflyerinde bir haftadan fazla süre ile çal›flmaktan al›koyan zorlay›c› bir sebebin
ortaya ç›kmas›” hali s›ras›yla iflçi ve
iflverene bildirimsiz fesih hakk› vermektedir.
“Kaç›n›lmayan ve önceden görülmeyen d›flta gelen olay” (ÇEL‹K,1994)
olarak tan›mlanabilen mücbir sebepler dolay›s›yla çal›flamayan veya çal›flt›r›lmayan iflçiye bu bekleme süresi
içinde bir haftaya kadar her gün için
yar›m ücret ödenir (‹flK.40). Bu hükmün konulmas›ndaki gaye, tek geçim
kayna¤› ücret geliri olan iflçinin az
miktarda da olsa, eline belli bir miktar
paran› geçmesini sa¤lamakt›r.(TUNÇOMA⁄,1989)
L) ‹flverenin ‹fli Kabulden Kaç›nmas›
(‹flverenin Temerrüdü)
‹flçinin ifli yapmaya haz›r olmas›na
ra¤men, iflverenin bunu kabulden kaç›nmas› halinde, iflçi, taahhüt etti¤i ifli
yapma¤a mecbur olmaks›z›n mukaveledeki ücreti isteyebilir. Ancak, ifli
yapmad›¤›ndan dolay› tasarruf etti¤i
yahut di¤er bir ifl ile kazand›¤› ve kaOcak
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zanmaktan kasten feragat eyledi¤i fleyi mahsup edilir (Borç.K/325).

afetler buna örnek gösterilebilir (GÜNER, 2005).

Çal›flma süresinden say›lan hallerden
biri de, iflçinin, iflyerinde ve iflverenin
her an buyru¤una haz›r bir durumda
bulunmas›na ra¤men çal›flt›r›lmamas›n› ifade eden “iflverenin temerrüdü”
s›ras›nda geçirilen süredir (TUNÇOMA⁄,1989). ‹flçinin iflyerinde çal›flmaya haz›r bulundu¤u ancak çal›flt›r›lmaks›z›n ve ç›kacak ifli bekleyerek
bofl geçirdi¤i bu süreler de, günlük çal›flma sürelerinden say›l›r (‹flK.66/I-C).

III) SONUÇ

‹fl Kanunu sadece uygulamadaki esas›
belirtmekle yetinmifltir. Bu yüzden iflverenin temerrüdü konusunda Borçlar
Kanunu genel hükümlerinden yararlanmak gereklidir.
Hizmet akdi devam eden iflçi ifli yapmaya haz›r oldu¤u halde iflverenin iflçiye ifl vermemesi veya ifl yapmay›
sa¤layacak edimlerini yerine getirmemesi hallerinde iflverenin temerrüdünün söz konusu olur. Ancak, bu temerrüdün (kaç›nman›n) hakl› bir nedene dayanmamas› gerekir (ÇEL‹K,1994). Ayn› flekilde iflçinin edimlerini yerine getirmede gerçekçi ve
ciddi olmas› gereklidir. Örne¤in, iflyerine gelmeli ve ifle bafllamaya haz›r
olmal›d›r (ERKUL,1970,188).
‹flveren hakl› bir nedenden dolay› ifli
kabulde temerrüde düflmüfl ise, iflçinin
ücret talebi geçerli olmayaca¤› kabul
edilmektedir. Yang›n, sel gibi do¤al
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Ücret, bir kimseye bir ifl karfl›l›¤›nda
iflveren veya üçüncü kifliler taraf›ndan
sa¤lanan ve para ile ödenen tutard›r
(‹flK.32). Genel kural, ücretin ifl karfl›l›¤› olmas›d›r. Ancak, hastal›k, askerlik, hafta tatili, genel tatil, y›ll›k izin,
yeni ifl arama izni, iflverenin temerrüdü, iflyerinin kapat›lmas› ve ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤inin sa¤lanmamas› nedeniyle iflçinin çal›flmaktan kaç›nmas› gibi
baz› hallerde çal›flma karfl›l›¤› olmaks›z›n ücret ödenmesi söz konusudur.
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!
fievket TEZEL*
1. Girifl:
al›flanlar›n sosyal güvenliklerinin standardizasyonu hedefiyle 5502 say›l› Kanunla tek çat› alt›nda birlefltirilen SSK, Ba¤-Kur ve T.C. Emekli
Sand›¤› mevzuatlar› bir Reform kanunuyla birlefltirilmek istenmifl, bu
amaçla da 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu 31
May›s 2006 tarihinde kabul edilerek 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlü¤e
girmek kayd›yla 16 Haziran 2006 tarih ve 26200 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›. Kanunun 22 maddesi Anayasa Mahkemesi'nin 30.12.2006 tarih
ve 26392 say›l› 5. Mükerrer R.G.'de yay›mlanan, 15.12.2006 T., 2006/111 E.
ve 2006/112 K. say›l› Karar› ile iptal edilmifl, bu ba¤lamda yürürlü¤ü de önce
01.07.2007 tarihine, sonra da 01.01.2008 tarihine ertelenmiflti. Halen de Reform Yasas›n›n en iyimser ihtimalle 2008 y›l ortas›na kadar yürürlü¤e girece¤i en yetkili a¤›zlardan ifade edilmektedir.

Ç

Bilindi¤i üzere Anayasa Mahkemesi’nin iptal noktalar› bilhassa memurlar›n
birlefltirilen norm ve standartlara uyumunu öngörerek yeni sisteme intibak›n›
amaçlayan maddeler odakl› olarak gerçekleflmiflti. 5510 say›l› Yasan›n yeni
tasla¤›n› iptal edilen eski metnine göre genel olarak mukayese etti¤imizde
Ba¤-kur sigortal›lar›n›n Reformla önce flu anki durumlar›na göre daha fazla bir
hakka sahip k›l›nd›¤›n›, fakat son taslakla bu yaz›l› vaatlerin önemli bir k›sm›n› yitirdiklerini görüyoruz.
1 Tasla¤›n Baflbakanl›ktan TBMM’ye gönderilmifl (30.11.2007) metni üzerinden de¤erlendirme
yap›lm›flt›r.
* Sosyal Güvenlik Uzman›
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5510 say›l› Kanun Anayasa Mahkemesinin hassasiyetleri do¤rultusunda
yeniden güncellenerek haz›rlanm›fl ve
tasla¤› Sosyal Güvenlik Kurumu’nca
kamuoyu ile paylafl›lm›fl Yeni Kanun
tasla¤›nda bulunan 4/b sigortal›s› olarak adland›r›lan bugünün Ba¤-kur sigortal›lar› için dikkate de¤er hususlar›
afla¤›da ayr› ayr› de¤erlendirmeye çal›flaca¤›z.
2. Yeni Kanunun Sigortal›l›k Bildirimleri Hakk›nda Getirdi¤i ve önce
Baflbakanl›¤a sonra da de¤ifltirilerek
TBMM’ye gönderilmifl bulunmaktad›r. Taslak incelendi¤inde norm ve
standart bak›m›ndan iki bafll› bir uygulamay› bünyesinde bar›nd›rd›¤›n›,
norm ve standart birlefltirmeyi büyük
ölçüde rafa kald›rd›¤›n› görüyoruz.
Sigortal›l›k esaslar› hakk›ndaki
de¤ifliklikler olarak;
• Bugünün Ba¤-Kur sigortal›lar› gibi
4/b sigortal›l›¤› kapsam›nda sigortal›
say›lanlardan 5510 say›l› Kanunun
yürürlü¤e girmesinden sonra tar›mda
kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flanlar için, yapt›klar› tar›msal faaliyetlerinden do¤acak sigorta hak ve
yükümlülükleri, kanunla kurulu ilgili meslek kurulufllar›nca bir y›l içinde
bildirilmesi halinde tescil edildi¤i tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi
halinde ise bildirim tarihinden geçerli olarak bafllayacak.
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• 5510 say›l› Kanunla girdikten sonra
kamu idareleri hariç olmak üzere, tar›m ifllerinde veya orman ifllerinde
hizmet akdiyle süreksiz ifllerde çal›flanlar ile tar›mda kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flanlar›n; tar›msal
faaliyette bulunan ve y›ll›k tar›msal
faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete
iliflkin masraflar düflüldükten sonra
kalan tutar›n ayl›k ortalamas›n›n, prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n
otuz kat›ndan az oldu¤unu belgelemeleri gerekecek. Ancak bu otuz kat rakam› geçici olarak 2008 y›l› için onbefl olarak uygulanacak, ilerleyen y›llar boyunca otuzu geçmemek üzere
her y›l bir puan artacak.
• Kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z
çal›flanlarla tar›mda kendi ad›na ve
hesab›na ba¤›ms›z çal›flanlardan,
1479 ve 2926 say›l› kanunlara göre
tescilleri yap›ld›¤› halde, 5510 say›l›
Kanunun yürürlük tarihi itibariyle befl
y›l› aflan süreye iliflkin prim borcu bulunanlar›n, bu sürelere iliflkin prim
borçlar›n›, prim borçlar›n›n ödenmesine iliflkin Kurumca ç›kar›lacak genel tebli¤in yay›m› tarihini takip eden
aybafl›ndan itibaren 6 ay içerisinde
ödememeleri halinde, prim ödemesi
bulunan sigortal›lar›n daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karfl›lad›¤› ay›n sonu itibariyle, prim ödemesi
bulunmayan sigortal›lar›n ise tescil tarihi itibariyle sigortal›l›¤› durdurulacak. Prim borcuna iliflkin süreler siHakemsiz Yaz›lar
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gortal›l›k süresi olarak de¤erlendirilmeyecek ve bu sürelere iliflkin Kurum
alacaklar› takip edilmeyecek.
Bilahare sigortal› ya da hak sahipleri,
müracaatlar› tarihindeki prime esas
kazanç tutar› üzerinden hesaplanacak
borç tutar›n›n tamam›n›, borcun tebli¤
tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, ödedikleri süreler yine sigortal›l›k süresi olarak de¤erlendirilebilecek.
• Memuriyet sigortal›l›¤› (4/c sigortal›l›¤›n›n) as›l kabul edilmesi d›fl›nda
farkl› sigortal›l›k hallerinin birleflmesinde sosyal güvenlik kurumlar›n›n
önce bafllay›p kesintisiz devam eden
sigortal›l›¤›n geçerli addedilmesi düsturu yasalafl›yor. Yani, Sigortal›n›n,
4/a, 4/b ve 4/c sigortal›l›klar›n›n birden fazlas›na ayn› anda tâbi olmas›n›
gerektirecek flekilde çal›flmalar› halinde; varsa öncelikle 4/c sigortal›s› olarak yoksa 4/a ve 4/b sigortal›l›klar›ndan ilk önce bafllayan sigortal›l›k iliflkisi esas al›narak sigortal› say›lacak.
Bu sigortal›l›k hali kesintiye u¤ray›ncaya kadar devam ettirilecek. Kesintiye u¤ramas› halinde, sonra bafllayan
sigortal›l›k hali devreye girecek.
• 5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce sigortal› olup bu tarihten sonra ayl›k talebinde bulunanlardan, 5510 say›l› Kanunda belirtilen
sigortal›l›k hallerinden birden fazlas›na tâbi olanlar›n tahsis taleplerinde,
Hakemsiz Yaz›lar
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mülga 2829 say›l› Kanun (Hizmet
Birlefltirme Kanunu) hükümleri uygulanacak. Yani son yedi y›ldaki en çok
prim ödenen sigortal›l›k geçerli olacak.
• Kanunun 4/b sigortal›l›¤› kapsam›nda say›lanlar (bugünün Ba¤-Kur sigortal›lar›), kendilerine ait veya ortak
olduklar› iflyerlerinden, 4/a sigortal›s›
(bugünün SSK sigortal›lar›) olarak sigortal› bildirilemeyecekler.
• Yeni Kanundan sonra bugünün Tar›m Ba¤-Kur sigortal›lar›n›n prim
borçlar›, satt›klar› tar›msal ürün bedellerinden borç tutar›n› geçmemek
flart›yla % 5’e varan oranda kesinti
yap›lmak suretiyle tahsil edilebilecek.
• 4/b sigortal›lar› (bugünün Ba¤-Kur
sigortal›lar›) prime esas günlük kazanç alt s›n›r› ile üst s›n›r› aras›nda
kalmak flart› ile kendileri taraf›ndan
beyan edilecek günlük kazanc›n otuz
kat› olarak beyan etmeleri gereken ayl›k prime esas kazançlar›n›, Kurumca
belirlenen sürelerde beyan edecekler.
5510 say›l› Kanuna göre kendi ad›na
ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flan sigortal›lardan, 5510 say›l› Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortal› olarak
kayd› ve tescili yap›lm›fl olanlar›n prime esas kazançlar›n› Kurumca belirlenecek sürede beyan etmemeleri halinde, ödeyecekleri ayl›k primler bir
y›ll›k süreyle daha önce ödemifl olduklar› gelir basamaklar›n›n prim tuOcak
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tarlar› kadar oldu¤u kabul edilecek.
Ancak, bu tutarlar asgari günlük kazanç alt s›n›r›na göre hesaplanan ayl›k
prim tutar›ndan az olamayacak.
• Zorunlu sigortal› say›lanlar ile iste¤e
ba¤l› sigortal› olup sa¤l›k sigortas›ndan
yararlananlar›n prim ödeme gün say›lar› da genel sa¤l›k sigortas› prim ödeme
gün say›s› olarak de¤erlendirilecek.
3. Ba¤-kur sigortal›lar›n›n Borçlanma
Hakk› Geniflliyor Fakat Beklenen
Geriye Dönük Borçlanma Hakk›
Gelmiyor
Bugüne kadar sadece askerlik ve yurtd›fl› sürelerini borçlanabilen Ba¤-kur
sigortal›lar› yeni Kanunun son flekline
göre;
• Sigortal› olmaks›z›n doktora ö¤renimi veya t›pta uzmanl›k için yurt içinde veya yurt d›fl›nda geçirdikleri normal doktora veya uzmanl›k ö¤renim
süreleri,
• Sigortal› olmaks›z›n avukatl›k staj›n› yapanlar›n normal staj süreleri,
• Sigortal› iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözalt›na al›nanlardan
bu suçtan dolay› beraat edenlerin tutuklulukta veya gözalt›nda geçen süreleri,
• Grev ve lokavtta geçen süreleri
• Hekimlerin fahrî asistanl›kta geçen
süreleri,
Ocak
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• Seçim kanunlar› gere¤ince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri
tarih ile seçimin yap›ld›¤› tarihi takip
eden ay bafl›na kadar aç›kta geçirdikleri süreleri,
borçlanma hakk› Ba¤-kur’lulara da
birlefltirme yoluyla getirilmifl oluyor.
Borçlanma bedeli prime esas kazanç
üst ve alt s›n›rlar› aras›nda kalmak
flart›yla kendilerince belirlenecek
matrah›n %32’si olarak hesaplanacak.
Ba¤-Kur Sigortal›lar›n›n dört gözle
bekledikleri hak ise gelmiyor. ‹ptal
edilen maddeleri nedeniyle ertelenen
5510 say›l› Kanunun önceki halinde
2/9/1971 tarihli ve 1479 say›l› Kanun
kapsam›nda sigortal›l›k niteli¤i tafl›d›¤› halde, 5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce (y›l s›n›r› olmaks›z›n) kay›t ve tescilini yapt›rmam›fl olanlar›n sigortal›l›k hak ve yükümlülü¤ünün, bu Kanunun yürürlük
tarihinden itibaren iki y›l içinde kay›t
ve tescil yapt›rmad›klar› takdirde düfleceklerini öngörüyordu. Dolay›s›yla
bu hüküm 04.10.2000 tarihi öncesinde vergi kayd› bulunup da Ba¤-kur
kayd› bulunmayanlardan bu sürelerini
borçlanmak isteyenler için bir hak teflkil ediyordu. Oysa 5510 say›l› Kanunun iptalden sonraki yeni tasla¤› 1479
say›l› Kanun kapsam›nda sigortal›l›k
niteli¤i tafl›d›¤› ve 1479 say›l› Kanuna
göre sigortal› say›lmay› gerektiren
vergi mükellefi olduklar› halde kay›t
ve tescillerini yapt›rmayanlar›n sigor-
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tal›l›k hak ve yükümlülü¤ünün özellikle 5510 say›l› Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bafllat›laca¤›n› öngörmektedir.
Bu nedenle de 5510 say›l› Kanunun
yeni tasla¤› 04.10.2000 tarihi ile 5510
say›l› Kanunun yürürlük tarihi aras›nda geçen ve sigortal› say›lmay› gerektiren vergi mükellefiyet süreleri belgelenmek kayd› ile, sigortal›n›n 5510
say›l› Kanunun yürürlük tarihinden
itibaren 6 ay içinde talepte bulunmas›
halinde, talep tarihindeki k›sa ve uzun
vadeli sigorta primleri ile sa¤l›k sigortas› primleri üzerinden hesaplanan ve
tebli¤ edilen tutar›n tamam›n› tebli¤
tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi halinde, bu sürelerin sigortal›l›k
süresi olarak de¤erlendirilebilece¤ini,
daha önceki sürelerin ise sigortal›l›ktan say›lmayaca¤›n› öngörmüfl olmaktad›r.
4. Yeni Kanunun Sigortal›l›k Haklar›
Aç›s›ndan Getirdi¤i De¤ifliklikler
4.1. Ba¤-kur Sigortal›lar›na Emzirme
Yard›m› Geliyor
Halen Ba¤-kur, sigortal›lar›na yahut
emeklilerine emzirme yard›m› ödemiyor. ‹ptal edilen maddeleri nedeniyle
ertelenen 5510 say›l› Kanunun önceki
metninde sigortal› kad›na veya sigortal› olmayan kar›s›n›n do¤um yapmas› nedeniyle sigortal› erke¤e çocu¤un
yaflamas› flart›yla do¤umdan sonraki
Hakemsiz Yaz›lar
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alt› ay süresince her ay verilmesi öngörülen emzirme yard›m›, yeni taslakla art›k bunlar›n yan›nda “kendi çal›flmalar›ndan dolay› gelir veya ayl›k alan kad›na ya da gelir veya ayl›k alan erke¤in sigortal› olmayan
efline” de verilecek. Ancak kapsam›
geniflletilirken miktar› düflürülüyor. Zira verilecek emzirme yard›m› do¤um tarihinde geçerli olan asgarî ücretin üçte birinin alt› defa de¤il
bir defa verilmesi olacak.
4/b sigortal›l›¤› (yani bugünün Ba¤Kur sigortal›lar› için) kapsam›ndaki
sigortal› kad›na veya sigortal› olmayan kar›s›n›n do¤um yapmas› nedeniyle 4/b sigortal›l›¤› kapsam›nda
olan sigortal› erke¤e emzirme ödene¤i verilebilmesi için, do¤umdan önceki bir y›l içinde en az 90 gün k›sa vadeli sigorta primi yat›r›lm›fl ve genel
sa¤l›k sigortas› primi dahil her türlü
prim borçlar›n›n ödenmifl olmas› aranacak.
4.2. Ba¤-kur Sigortal›lar›na Cenaze
Ödene¤i Asgari Ücret Kadar Oluyor
‹ptal edilen maddeleri nedeniyle ertelenen 5510 say›l› Kanunun iptal edilmifl olan önceki halinde asgari ücretin
üç kat› tutar›nda öngörülen cenaze
ödene¤i asgari ücretin bir kat›na indirilerek bugüne oranla art›r›lm›fl oluyor.

Ocak
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4.3. Ba¤-kur Sigortal›lar›na Anal›k
Hali Uygulanacak
Sigortal› kad›n›n veya sigortal› erke¤in sigortal› olmayan eflinin yan›nda
“Kendi çal›flmalar›ndan dolay› gelir
veya ayl›k alan kad›n›n ya da gelir
veya ayl›k alan erke¤in sigortal› olmayan eflinin” gebeli¤i de bafllad›¤›
tarihten itibaren do¤umdan sonraki ilk
sekiz haftal›k, ço¤ul gebelik halinde
ise ilk on haftal›k süreye kadar olan
gebelik ve anal›k haliyle ilgili rahats›zl›k ve özürlülük halleri anal›k hali
kabul edilecek. Elbette yeni çocu¤u
olan emekli say›s› göz önüne al›nd›¤›nda bu yeni hakk›n asl›nda çok da
anlam ifade etmedi¤i anlafl›l›yor.
4.4. K›z Çocuklara Evlenme Yard›m›
Geliyor
‹ptal edilen maddeleri nedeniyle ertelenen 5510 say›l› Kanunun önceki halinde öngörülenin aksine ayl›k almakta olan erkek çocuklara efl ve k›z çocuklar gibi evlenme ödene¤i verilmesinden vazgeçiliyor. K›z çocuklara
evlenme ödene¤i getirilmifl olunuyor.
4.5. Ba¤-kur Sigortal›lar›na Geçici
‹flgöremezlik Ödene¤i Geliyor
‹fl kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve
sigortal› kad›n›n anal›¤› halinde verilecek geçici ifl göremezlik ödene¤i,
yatarak tedavilerde günlük kazanc›n›n
yar›s›, ayaktan tedavilerde ise günlük
kazanc›n›n üçte ikisi olacak. 4/b siOcak
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gortal›lar›na yeni Kanunla geçici iflgöremezlik ödene¤i ve sürekli iflgöremezlik geliri verilebilmesi için genel
sa¤l›k sigortas› dahil prim ve prime
iliflkin her türlü borçlar›n›n ödenmifl
olmas› aranacak.
‹fl kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve
anal›k hallerinde verilecek ödenek ve
gelirlere esas tutulacak günlük kazanç, ifl kazas›n›n veya do¤umun oldu¤u tarihten, meslek hastal›¤› veya
hastal›k halinde ise ifl göremezli¤in
bafllad›¤› tarihten önceki oniki aydaki
son üç ay içindeki prime esas kazançlar toplam›n›n bu kazançlara esas
prim ödeme gün say›s›na bölünmesi
suretiyle hesaplanacak. Bu metotla
bulunan günlük kazanç; ifl göremezli¤in bafllad›¤› veya gelirin ba¤lanaca¤› tarihten geriye do¤ru oniki ay ve
daha öncesine ait olsa dahi iptal edilen maddeleri nedeniyle ertelenen
5510 say›l› Kanunun önceki metninin
aksine güncelleme katsay›s› ile güncellenerek hesaplanmayacak
Anonim flirketlerin kurucu ortaklar›
ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortaklar›, sermayesi paylara bölünmüfl
komandit flirketlerin komandite ortaklar›, di¤er flirket ve donatma ifltiraklerinin ise tüm ortaklar› geçici ifl göremezlik ödene¤i kapsam› harici olacak.
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4.6. Sa¤ Ba¤-Kur Sigortal›s›n›n
Malûl Çocuklar› Evlenirlerse Sa¤l›k
Yard›m› Kapsam› D›fl›nda Kalacak
5510 say›l› Reform Kanunu sigortal›n›n malûl çocuklar› k›z veya erkek olsun evlenmeleri halinde yafllar› ne
olursa olsun “bakmakla yükümlü olunan kifli” kapsam›ndan ç›kart›larak
sosyal güvenlik flemsiyesi d›fl›na itiyor. Çal›flan sigortal›n›n malûl çocu¤u, evlenmesi durumunda bakmakla
yükümlü olunma kapsam›ndan ç›karak sa¤l›k yard›m› alma hakk›n› yitirirken, sigortal› ana ve/veya babas› öldü¤ünde yetim ayl›¤› alabiliyor. Zira
yafl› ne olursa olsun evlenen malûl çocuk ald›¤› yetim ayl›¤›ndan dolay›
“Genel Sa¤l›k sigortal›s›” say›l›p sa¤l›k flemsiyesi alt›na al›n›yor.
5. Yeni Kanundaki ‹ste¤e Ba¤l›
Sigortal›l›¤›n Ba¤-kur Sigortal›lar›
‹çin Anlam›
Yeni Kanun tüm iste¤e ba¤l› sigortal›lar› yeni dönemde 4/b sigortal›s› olarak de¤erlendirecek. Bugünün SSK
sigortal›lar›na veya Emekli Sand›¤›
ifltirakçilerine uygulanan iste¤e ba¤l›
sigortal›l›k metodu yeni Kanunla sona
veriyor.
‹ste¤e ba¤l› sigortal› olanlar›n 4/a, 4/b
ve 4/c sigortal›l›klar› kapsam›na tabi
olacak flekilde çal›flmaya bafllamalar›
halinde ça¤r› üzerine veya k›smi olarak çal›flan sigortal›lar›n ayn› ay içeriHakemsiz Yaz›lar
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sinde 30 günü geçmemek üzere eklenecek olan iste¤e ba¤l› primleri d›fl›nda iste¤e ba¤l› sigortal›l›k hali sona
erdirilecek.
‹ste¤e ba¤l› sigortal›lar bir ayl›k zaman diliminde zorunlu sigortal›l›k
kapsam›nda geçen günleri de varsa bu
süreler d›fl›ndaki süreleri için genel
sa¤l›k sigortas› primi dahil iste¤e
ba¤l› sigorta primi ödeyerek bu aylar›n› tamamlayabilecekler.
6. Ba¤-kur Sigortal›lar›n›n Ayl›k
Ba¤lama Haklar›nda Getirilenler
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten
önce ikiden fazla dosyadan gelir veya
ayl›k al›nmas› durumunda 5510 say›l›
Kanunun yürürlük tarihinden sonra
yeni dosyadan gelir veya ayl›k al›nmas›na hak kazan›lmas› durumunda
yeni ba¤lanacak dosyadaki gelir ve
ayl›k miktar› da dahil olmak üzere
mukayese yap›larak en düflük miktarl› dosya kapsamdan ç›kar›lacak.
‹ptal edilen maddeleri nedeniyle ertelenen 5510 say›l› Kanunun önceki halinin aksine 50 yafl›n› dolduran ve yafl
d›fl›ndaki di¤er flartlar› tafl›yan ve erken yafllanm›fl oldu¤u tespit edilse dahi yafll›l›k ayl›¤›ndan yararland›r›lmayacaklar.
Hak sahibi efl ve çocuklardan artan
hisse bulunmas› halinde, ölen sigortal›n›n ana babas›na %25 oran›nda ayl›k
ba¤lanabilmesi için ana baban›n çal›flOcak
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mamas› ve gelir ve ayl›k ba¤lanmam›fl olmas› flartlar›n› sa¤lamas› yetmeyecek. Asgari ücretin net tutar›ndan daha az geliri olmas› da aranacak.
6.1. Ba¤-kur Sigortal›s›n›n Malûllük
Ayl›¤› fiartlar› De¤ifliyor
Malûllük ayl›¤› ba¤lanmas›nda çal›flma gücünün veya ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazanma gücünün en az kay›p oran›
%67’den % 60'a düflürülüyor. Ancak
gerekli prim ödeme gün say›s› bak›m›ndan en az befl tam y›l sigorta primi
ödemifl olmak flart› yeni Kanunla 10
y›l sigortal›l›k süresi ve bu süre içinde
1800 gün (befl tam y›l) sigorta primi
ödemifl olma flart›na getiriliyor. Kay›p
yüzdesi bak›m›ndan Ba¤-kur sigortal›lar› için olumlu de¤ifliklik getiren
Reform Kanunu gerekli sigortal›l›k
süresi bak›m›ndan olumsuzluk getiriyor.
6.2. Ba¤-kur Sigortal›s›n›n Ölüm
Ayl›¤› fiartlar› Geriliyor
Ba¤-kur sigortal›lar› için en az befl
y›ldan beri sigortal› bulunup toplam
900 gün malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi bildirilmifl olmas› flart›
tekrar 1800 güne ç›kart›l›yor. Gerekli
sigortal›l›k süresi de 10 y›la ç›kart›l›yor. Malûllük veya yafll›l›k ayl›¤› ba¤land›ktan sonra yurtiçinde veya yabanc› bir ülke mevzuat› kapsam›nda
çal›flmaya bafllayanlar›n yafll›l›k ayOcak
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l›klar›, çal›flmaya bafllad›klar› tarihi
takip eden ödeme dönemi bafl›nda kesilecek, ancak ikamete dayal› sosyal
yard›m alanlar›n ayl›klar› ise kesilmeyecek. Çal›flmalar›n› sona erdirip yaz›l› baflvurular›n› müteakiben tekrar
ba¤lanacak, ayl›k ba¤lama yönteminde 5698 say›l› Kanunla getirilen büyüme h›z›n› d›flar›da b›rakacak yöntem uygulanacak.
6.3. Emekli Ayl›klar› Art›fllar›na
Geliflme H›z›n›n %25’i Ekleniyor
2000 Y›l›ndan beri ba¤lanan emekli
ayl›klar› her y›l TÜFE oran›nda art›r›l›rken yeni Kanunla TÜFE+Geliflme
h›z›n›n %25’i oran›nda art›r›lacak.
7. Sonuç:
Anayasa Mahkemesi’nin 22 maddesini iptal karar› sonucu yeniden düzenlenen 5510 say›l› Kanun tasla¤›nda
dikkati çeken en önemli husus, Kanunun ç›k›fl mant›¤›na ters olarak düzenlenmifl oldu¤udur. Kendisini hiçbir
zaman sosyal güvenlik kurumu olarak
görmeyen, nimet-külfet dengesi gibi
bir kayg›s› olmayan Emekli Sand›¤›n›n sosyal güvenlik kurumlar›n›n birlefltirilmesi ba¤lam›nda ayn› çat›ya
dahil olmas›, fakat ayn› çat› alt›nda
eski yöntemlerini devam ettirecek oldu¤u gerçe¤i karfl›s›nda bu kay›plar›n
hangi desteklerle karfl›lanaca¤› bir
muamma olarak durmaktad›r. fiayet
norm ve standart birlefltirilmesiyse
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amaç, norm ve standart birlefltirilememekte, sosyal güvenlik aç›klar›n›n kapat›lmas›ysa da bu flekilde kapat›lmas› pek mümkün görülmemektedir. Yine de iptalin faturas›n›n önceki metinlerde Ba¤-kur ve SSK sigortal›lar› için
vaat edilen birtak›m hak ve kazan›mlardan tasarruf sa¤lanarak tasarruf
edilmeye çal›fl›ld›¤› gözlemlenmektedir.
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Yasa son haliyle 5510 say›l› Kanunun
iptal öncesi halinden çok 506 say›l›
Kanun ve 1479 say›l› Kanunun kar›fl›m›na 5434 say›l› Kanundan ilave edilmifl baz› maddelerinin kar›fl›m›na
benzemektedir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar. (30.11.2007) 5510 say›l›
Sosyal sigoratalar ve genel sa¤l›k sigortas› kanun tasla¤›.. Ankara
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!
Murat ÖZDAMAR*
I. G‹R‹fi

‹

nflaat ülkemizde son üç senenin en çok büyüyen sektörü olmufltur. ‹nflaat
sektöründe meydana gelen rekor büyüme kiflilerin konut tercihlerini de de¤ifltirmifltir. Birkaç haftada yap›labilen ve Amerikan tarz› yap›lara benzeyen
prefabrik ve ahflap (kütük) evler daha çok arsan›n ucuz oldu¤u bölgelerde konut, villa, yazl›k, da¤ evi ve hafta sonu evini tercih eden kiflilerce yapt›r›lmaktad›r. Prefabrik ve ahflap evlerin en büyük özelli¤i k›sa sürede yap›labilmesi ve
depreme karfl› dayan›kl› olmas›d›r. 1999 y›l›nda meydana gelen “Büyük Deprem”in insanlarda b›rakt›¤› korku ve ülkemizin deprem bölgesinde olmas› prefabrik ve ahflap ev talebini sürekli tetiklemektedir.
Görsel ve yaz›l› bas›n›n son dönemde s›kl›kla haber yapmas›yla birlikte toplumun tüm kesimi prefabrik ve ahflap yap›lar› yak›ndan tan›ma f›rsat› bulmufltur.
Bu çal›flmada, prefabrik veya ahflap ev yapt›ran kiflilerin asgari iflçilik uygulamas› yönünden sigorta yükümlülükleri 506 say›l› Kanun çerçevesinde irdelenecektir.
II. SOSYAL S‹GORTALARDA ASGAR‹ ‹fiÇ‹L‹K UYGULAMASI
Bir iflin yap›labilmesi için gerekli sigortal› say›s› ile ödenecek olan en az iflçili¤in önceden öngörülebilece¤i esas›na dayand›¤› için dolayl› yoldan kay›t d›fl› istihdam› önleyen asgari iflçilik uygulamas›, son y›llarda en çok tart›fl›lan
sosyal güvenlik sorunlar›ndan biridir (Özdamar, 2007, 1). Yap›lan ifle göre,
* SSK ‹stanbul Sigorta Müdürlü¤ü - Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru, Çal›flma Ekonomisi
Bilim Uzman›
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Kuruma bildirilmesi gereken sigortal›
say›s›, çal›flma süresi veya prime esas
kazançlar›n alt›nda beyanda bulunulmas› nedeniyle, sigorta müfettifllerinin o iflin niteli¤i, kullan›lan teknoloji, emsal iflyerlerinin prim matrah›, ilgili kamu kurum ve kurulufllar›n›n görüflü v.b. k›staslardan yararlanarak,
geriye do¤ru, sigortal›larla iliflkilendirmeksizin, sadece iflverene yönelik
re’sen prim tahakkuk ettirilmesine
iliflkin ifllemlerin bütünü olan asgari
iflçilik uygulamas› (Karakafl, 2006,
154) yasal dayana¤›n› 506 say›l› Kanunun 79, 83 ve 130. maddelerinden
almaktad›r. Asgari iflçilik uygulamas›
yasal dayana¤› bulunan idari bir tasarruftur (K›z›lot, 1996, 1449). Bir baflka
ifade ile Kurumun yap›lan ifller ile buna ba¤l› bildirilmesi zorunlu iflçilik
miktarlar› üzerinde denetim ve prim
saptama yetkisi bulunmaktad›r.
506 say›l› Kanunun 79. maddesinde
“…gerçek veya tüzel kiflilerce yap›lan
inflaatlardan dolay› yeterli iflçilik bildirmifl olup olmad›¤›n›n Kurumca
araflt›r›laca¤›”, ayn› Kanunun 130.
maddesinde ise “‹flverenin, Kuruma,
emsaline, yap›lan iflin nitelik, kapsam
ve kapasitesine göre iflin yürütülmesi
için gerekli olan sigortal› say›s›n›n,
çal›flma süresinin ve prime esas kazanç tutar›n›n alt›nda bildirimde bulundu¤unun Kurumca saptanmas› halinde, iflin yürütülmesi için gerekli
olan asgari iflçilik miktar›, yap›lan iflin
niteli¤i, bünyesinde kullan›lan teknoOcak
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loji, iflyerinin büyüklü¤ü, benzer iflletmelerde çal›flt›r›lan iflçi say›s›, ilgili
meslek veya kamu kurulufllar›n›n görüflü gibi unsurlar› dikkate alarak sigorta müfettifli taraf›ndan tespit edilece¤i” hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bu ba¤lamda, hangi nitelikte olursa olsun inflaat yapt›ran kiflilerin SSK Müdürlüklerinde iflyeri dosyas› tescil ettirmesi
gerekmektedir. Yine inflaatta çal›flan
kiflilere ait sigortal› ifle girifl bildirgeleri ve ayl›k prim ve hizmet belgelerinin de iflveren (inflaat yapan kifli) taraf›ndan Kuruma bildirmesi yasal bir
zorunluluktur.
III. PREFABR‹K VEYA AHfiAP
EVLERDE ASGAR‹ ‹fiÇ‹L‹K
UYGULAMASI
Prefabrik ve ahflap evlerin en belirgin
özelli¤i bu yap›lar›n fabrika ya da
atölyelerde yap›l›p inflaat arsas›na
monte edilmesidir. Bu nedenle prefabrik ve ahflap evler arsa sahibi taraf›ndan fatura karfl›l›¤› sat›n al›nmakta,
evin montaj›n› ise sat›c› üstlenmektedir. Bu spesifik özellik nedeniyle prefabrik veya ahflap ev yapt›ran kifliler,
SSK Müdürlü¤ünde iflyeri dosyas› açt›rma yükümlülü¤ü ve asgari iflçilik
uygulamas›na tabi olup olmad›klar›
konusunda tereddüde düflmektedirler.
Her ne kadar prefabrik veya ahflap evler arsa sahibi taraf›ndan iflçi çal›flt›rmaks›z›n sat›n al›nsa ve sat›c›n›n sigortal› iflçileri taraf›ndan monte edilse
de temel ve subasman hat›l›, banyo fayans›, ›s›tma tesisat› v.b. iflleri yapaHakemsiz Yaz›lar
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bilmek için iflçi çal›flt›r›lmaktad›r. Ayr›ca, bu nitelikteki yap›lara Kurum taraf›ndan uygulanacak iflçilik oran›
Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i
(SS‹Y) (Resmi, 2004, 25348) ekinde
yer alan “‹nflaat›n ‹kmal Edilen K›sm›n›n Bina Maliyetine Oran›n› Gösterir Cetvel’de % 5 ile 7 aras›nda de¤iflen oranda belirlenmifltir. Bu ba¤lamda prefabrik ve ahflap ev için SSK
Müdürlü¤üne iflyeri dosyas› açt›rmak
ve iflçilik bildiriminde bulunmak evi
yapan için yasal bir zorunluluktur.
‹flyeri dosyas›n›n kim taraf›ndan aç›laca¤› hususunda belirleyici olan prefabrik ve ahflap evin monte edilece¤i
arsa üzerinde yap›lan temel ve su basman› kimin yapt›¤›d›r. Temel ve subasman hat›l› ev sahibi taraf›ndan
yapt›r›lacaksa iflyeri dosyas› ev sahibi
taraf›ndan aç›lmal› ve çal›flan sigortal›lar bu dosya üzerinden Kuruma beyan edilmelidir. Temel ve subasman
hat›l› baflka bir inflaat firmas› taraf›ndan yap›lacaksa geçici mahiyetteki inflaat dosyas› (4 4003) evi yapt›ran taraf›ndan aç›lmal›, temeli yapan firma
ise taflaron konumuna getirilmelidir.
Esas›nda, eve ait temel ve subasman
hat›l›n› yapt›ran kiflinin SSK Müdürlü¤ünde ba¤›ms›z ve geçici nitelikte
iflyeri dosyas› açt›rmas› as›l olsa da
prefabrik ya da ahflap ev yapt›racak
kiflinin SSK Müdürlü¤ünde sigortal›
çal›flt›rmasa bile inflaat iflkolunda geçici mahiyette iflyeri dosyas› açt›rmas› ve temel ile subasman hat›l›n› yaHakemsiz Yaz›lar
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pan firmay› da tafleronu yapmas›n›n
say›s›z yararlar› bulunmaktad›r.
A-‹NfiAAT DOSYASININ EV
SAH‹B‹ TARAFINDAN AÇILMASI
Kuruma göre, ev sahibi inflaat›n tamam›n›, inflat uygulamas›ndaki deyimle
anahtar teslim olarak bir baflkas›na
vermemiflse, sigortal› çal›flt›rmam›fl
olsa bile iflveren say›lacak, iflin k›s›mlar›n› alanlar ise tafleron olacakt›r
(SSK, 2005, 74). Kurumun bu uygulamas›n›n do¤ru olmad›¤›n› ileri sürenler de bulunmaktad›r. Bu görüfl sahipleri, taflerondan söz edebilmek için
her fleyden önce kendi ad›na sigortal›
çal›flt›ran as›l iflverenin varl›¤›n›n gerekti¤ini, alt iflverenin as›l iflverene ait
ifli veya onun bir bölümünü üstlenmesi ve arada kendi ad›na sigortal› çal›flt›rmas› gerekti¤ini ileri sürmekte, bu
unsurlardan sadece birinin yoklu¤u
halinde arac›dan söz edilemeyece¤ini
belirtmektedirler (Güzel ve Okur,
2004, 136). Kurumun, esas›nda hukuken do¤ru olan bu görüfl sahiplerine
itibar etmedi¤inin de bilinmesinde yarar bulunmaktad›r.
Prefabrik veya ahflap ev yapt›ran kiflilerin su basman hat›l› ile temel seviyelerini iflçi çal›flt›rmadan bir baflka
firmaya yapt›rmas› halinde kendi ad›na iflyeri dosyas› açt›r›p ifli yapan firmay› tafleronu yapmas›n›n flu yararlar› bulunmaktad›r.
1-Uzlaflma yoluyla fark iflçili¤i ödeyip
iskâna konu ilifliksizlik yaz›s› alabilme,
Ocak
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2- Fark iflçilik ç›kmas› halinde uzlaflmay› kabul etmeyerek müfettifl incelemesi talep etme hakk›,
3-‹skâna konu ilifliksizlik belgesi almak
için Meslek mensubuna inceleme yapt›rarak rapor tutturma hakk›na sahip olma.
Ev yapt›ran kiflinin inflaat için dosya
açt›rmamas› halinde uzlaflma yoluyla
fark prim ödemesi mümkün olmad›¤›
gibi, meslek mensuplar›ndan da inceleme talebinde bulunamaz. Olas› müfettifl incelemesinde ise fark iflçili¤in
ç›kmas› (en az›ndan su basman seviyesi için %5-7 oran›nda bildirim) kaç›n›lmaz olaca¤›ndan fark prim ödemenin yan›nda hayli yüklü miktarlarda idari para cezas› ödemekle karfl›
karfl›ya kalmak da bir di¤er kay›p olacakt›r. Yine, müfettifl incelemesinin,
ifl yükünden kaynaklanan yo¤unluk
nedeniyle uzun sürmesi ve buna ba¤l›
olarak k›sa zamanda iskân belgesi almak da kolay olmayacakt›r. Bu s›k›nt›lar› yaflamamak ve Amerikan tarz›
prefabrik ev sahibi olurken kâbus görmemek için iflyeri dosyas›n›n ev yapt›ran taraf›ndan aç›lmas› en ideal yöntem olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
B-‹NfiAAT DOSYASININ
AÇILMAMASI
Ev yapt›ran kiflinin ‹nflaat dosyas›n›
SSK Müdürlü¤ünde tescil ettirmemesi maddi kay›plara sebep olan s›k›nt›lar› da beraberinde getirecektir. ‹nflaat
için dosya tescil ettirmeyen inflaat saOcak
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hibine, Sosyal Güvenlik Kurumunda
idari para cezalar› belgeye dayal› ve
miktar› yürürlükteki brüt asgari ücrete
endeksli oldu¤undan, verilmeyen her
belge için ceza uygulanacakt›r. Yine,
idari para cezas› ödense bile, uzlaflmayla fark prim ödeme hakk›n› kaybetme, Meslek Mensubuna rapor düzenletebilme imkân›n›n ortadan kalkmas› ve sonucunda müfettifl incelemesine tabi olma nedeniyle iskâna konu
ilifliksizlik belgesini alabilmek uzun
bir zaman alaca¤›ndan manevi s›k›nt›
yaflamakta kaç›n›lmaz olacakt›r. ‹nflaat dosyas›n›n hiç tescil edilmemesi
halinde ev yapana uygulanacak cezalar flunlar olacakt›r.
a- 506 say›l› Kanunun 8. maddesine
göre ‹flyeri Bildirgesinin yasal süre
içinde Kuruma verilmemesi nedeniyle
ayn› Kanunun 140/a. maddesi gere¤i
1 asgari ücret,
b- En az bir sigortal› çal›flt›¤› varsay›m› ile 506 say›l› Kanunun 9. maddesine göre Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesinin yasal süre içinde Kuruma verilmemesi nedeniyle ayn› Kanunun 140/b.
maddesi gere¤i 1 asgari ücret,
c- Sigortal›n›n çal›flt›¤› aya ait (en az
bir ay) Prim ve Hizmet Belgesinin
verilmemesi nedeniyle 506 say›l› Kanunun 79. maddesine göre Ayl›k Prim
ve Hizmet Belgesinin yasal süre içinde Kuruma verilmemesi nedeniyle ayn› Kanunun 140/c. maddesi gere¤i 3
asgari ücret,
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d- ‹flyeri dosyas›n›n inflaat sahibi taraf›ndan tescil edilmemesi yasal kay›tlar›n da tutulmad›¤› anlam›na gelmektedir. Bu ba¤lamda Sigorta Müfettifline yasal kay›tlar ibraz edilmeyece¤inden/edilemeyece¤inden 506 say›l› Kanunun 140/d. maddesi gere¤i 3 asgari
ücret idari para cezas› uygulanacakt›r.
Ev yapt›rd›¤› halde SSK Müdürlü¤üne inflaatla ilgili olarak iflyeri dosyas›
tescil ettirmeyen kiflilere Kurum taraf›ndan uygulanacak idari para cezas›
toplam› 8 asgari ücret tutar›nda olacakt›r. Bu rakam inflaat›n bir aydan k›sa sürede bitirildi¤i durumlar için geçerli olup bir aydan fazla süren inflaatlar için ilave her ay için 3 asgari ücret
idari para cezas› daha uygulanacakt›r.
Bu cezalardan baflka inflaat maliyetinin % 6’s› oran›nda fark iflçilik tahakkuk ettirilerek fark iflçili¤in de %
35,5’i oran›nda fark prim ödeme yükümlülü¤ü ile karfl› karfl›ya kalmak
ise ev sahibi için di¤er bir kay›p olacakt›r.
IV. PREFABR‹K VEYA AHfiAP
EV YAPAN K‹fi‹Y‹ BEKLEYEN
B‹R D‹⁄ER TEHL‹KE: UZLAfiMA
MÜESSESES‹N‹N AfiINMASI
(UZLAfiAMAMA)
Prefabrik ya da ahflap ev yapt›ran kiflilerin inflaat ile ilgili olarak Kurumda
dosya açt›rm›fl olmalar› tüm sigorta
yükümlülü¤ünün yerine getirildi¤i anHakemsiz Yaz›lar
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lam›na gelmemektedir. SS‹Y madde
38’e göre inflaat›n bitimi ile birlikte
Kurumun ‹flverenler Servisi taraf›ndan Araflt›rma yap›lmakta ve yeterli
iflçili¤in bildirilip bildirilmedi¤i kontrol edilmektedir. ‹nflaat›n ruhsatnamesinde yaz›l› bulunan yüzölçümü ile
birim maliyet bedelinin çarp›m› suretiyle prefabrik veya ahflap evin toplam
maliyeti bulunur. Bulunan toplam maliyete iflin asgari iflçilik oran›n›n % 25
eksi¤i uygulanarak bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç
(SPEK) tespit edilir. Bildirilen SPEK,
bildirilmesi gereken SPEK’ten düflülür. Ç›kan fark iflçili¤in %35,5 ine tekabül eden fark prim tutar› uzlaflma
ile ödenmek üzere ev yapt›rana/iflverene tebli¤ edilir. Kurumca hesaplanan borcun yap›lan tebligata ra¤men
ödenmeyece¤inin bildirilmesi veya
tebligatta belirtilen sürede bildirimde
bulunulmamas› halinde sigorta müfettiflince inceleme yap›l›r.
SS‹Y madde 38’de prefabrik veya ahflap evle ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmamas› nedeniyle asgari
iflçilik, sigorta müdürlüklerince ev sahibi taraf›ndan yap›lan %5-7’lik k›sma de¤il de evin tamam›na uygulanmakta bunun sonucunda da fark iflçilik ç›kmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r.
Di¤er bir ifade ile uzlaflma müessesesi ifllevini yitirmektedir. Yine prefabrik veya kütük ev yapt›ran kifli Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›’n›n belirledi¤i m2
maliyet bedelinin çok daha alt›nda bir
Ocak
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bedelle evi yapt›rd›¤› takdirde müfettifl incelemesi talep edememekte ya da
meslek mensubuna ilifliksizlik belgesi
için rapor tutturamamaktad›r. Konunun daha iyi anlafl›labilmesi için bir
örnek vermek yerinde olacakt›r.
ÖRNEK:
Faaliyet Devresi (Evin yap›m›na baflland›¤›-bitirildi¤i tarih): 01/10/200720/10/2007
Yap›lan Evin niteli¤i: Prefabrik-150
m2 (4-A s›n›f-grubu haiz)
Bildirilen ‹flçilik (SPEK): 437,00 YTL
Salt ‹flçilik (Elektrik Tesisat› v.s.):
500,00 YTL
Malzemeli ‹flçilik (Prefabrik ev+montaj): 50.000,00 YTL
Maliyet Bedeli (m2): 482,00 YTL
‹flçilik oran› (tam prefabrik yap›): % 6
Yukar›daki bilgilere göre uzlaflmay›
seçen ev sahibinin ödemesi gereken
fak iflçilik tutar›:
Bildirilmesi Gereken ‹flçilik: 482,00
X 150,00 X % 4,5=3.253,50 YTL
Fark ‹flçilik Tutar›: 3.253,50-437,00 =
2.816,50 YTL (Eksik Beyan)
Fark Prim Tutar›: 2.816,50 X % 35,50
=999,86 YTL
Müfettifl incelemesini seçen ya da meslek mensubuna rapor düzenleten ev sahibinin ödemesi gereken iflçilik tutar:
Bildirilmesi gereken ‹flçilik: (482,00
X 150,00)-(50.000,00)=22.300,00 X
%6=1.338,00 YTL
Ocak
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Fark ‹flçilik Tutar›: 1.338,00-(437,00
+500,00)=401,00 (Eksik Beyan)
Fark Prim Tutar›: 401,00 X %35,50
=142,36 YTL
Uygulanacak ‹dari Para Cezas›:
2.047,50 YTL (3+_=3,5 Asgari Ücret-2007 Y›l› Asg. Ücreti)
Toplam Ödenecek Tutar: 142,36+
2.047,50=2.189,85 YTL
Örne¤in incelenmesinden de görülece¤i üzere; inflaat›n temel-subasman
seviyesini (%7) yapan ve hukuken
toplam bina maliyetinin %7’si oran›nda iflçilik bildirmesi gereken
(72.300,00/7=5.061,00 X % 4,5=
227,75 YTL) ev sahibi, yaklafl›k olarak bildirmesi gerekti¤inin iki misli
iflçilik bildirmesine ra¤men ya uzlaflma yöntemini seçerek 999,86 YTL,
ya da müfettifl incelemesi-meslek
mensubuna rapor düzenletme yöntemini seçerek 2.189,85 YTL ödemek
zorunda kalacakt›r. Bir baflka yöntem
ise iflverenin istenen iflçili¤i ayarlamak için çal›flmad›¤› halde birilerini
sigortal› göstermesidir ki; bu, sistemin en az kay›t d›fl› istihdam kadar
a¤›r tahribat verecek bir sosyal sigorta hastal›¤›na yakalanmas›na sebep
olacakt›r. (Sahte Sigortal› Bildirimi)
Her iki taraf için hukuka uygun olmayan bu durumun vicdana da uygun olmad›¤› çok aç›kt›r.
V. SONUÇ
Temelde re’sen prim esas›na dayanan
asgari iflçilik uygulamas›yla, çal›flanHakemsiz Yaz›lar
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lar›n yasal Sosyal Güvenlik Kurumlar› kapsam›na girmesi ve dolay›s›yla
sosyal güvencelerinin sa¤lanmas›
amaçlanmaktad›r. Ülkemizdeki kay›t
d›fl› istihdam oranlar›n›n %40-60 aras›nda oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda asgari iflçili¤in olumlu bir uygulama oldu¤u söylenebilir.
Öngörülen iflleyifle göre Kurum, bildirilmesi gereken iflçilik miktar›n› hesap
ederek bildirilen sigorta primleri toplam› ile karfl›laflt›racak fark ç›kmas›
halinde de fark primi tahsil edecektir.
Kurumun fark prim tutar›n› yasalardan ald›¤› yetki ile tahsil edece¤ini
düflünen iflverenler, çal›flanlar›n› sigortal› göstererek bu miktar› ödeme
yolunu seçeceklerdir. Bu yöntem sonucunda çal›flan iflçiler sigortal› gösterilece¤inden sosyal güvenlik hakk›na
da kavuflmufl olacakt›r. Ayr›ca bu
yöntemle Kurumun sigorta primi,
Devletin vergi geliri de garanti alt›na
al›nacakt›r.
Prefabrik veya ahflap ev yapan kiflilerden kendi yapt›klar› k›s›m olan %5-7
oran üzerinden asgari iflçilik uygulanmas› gerekirken evin tamam› üzerinden asgari iflçilik kontrolünün yap›lmas› “uzlaflma müessesini” afl›nd›rmakta, ev sahiplerini ma¤dur etti¤inden Kuruma olan bak›fl aç›s›n› da
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olumsuzlaflt›rmaktad›r. Bu yanl›fl uygulaman›n ç›kar›lacak bir Genelge ile
düzeltilmesi ve haz›rlanacak yeni
SS‹Y’de konu ile ilgili yasal düzenlemelerin yap›lmas› zorunludur. Aksi
takdirde Devletin vergi, Kurumun
prim, çal›flan›n sosyal güvence, iflverenin eflit flartlarda rekabet etmesini
sa¤lamak gibi oldukça iddial› bir
amac›n gerçekleflmesi için uygulanan
asgari iflçili¤in amac›n›n d›fl›na ç›kaca¤› aç›kt›r.
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!
Mehmet UZUN*

I-G‹R‹fi
aliye Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan 84 No’lu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤ine göre, KDV iadesi alacaklar› SSK(SGK) prim borçlar›na (Sigorta Primi, ‹flsizlik Sigortas› Primi, E¤itime Katk› Pay›, Özel
‹fllem Vergisi, ‹dari Para Cezas›, Tasarruf Teflvik Kesintisi Katk› Pay› ve benzerleri ile ferilerine) mahsup edilebilece¤i belirtilmektedir.

M

Söz konusu tebli¤den sonra iflverenler, KDV iadesi alacaklar›n› sigorta prim
borçlar›ndan mahsup ettirebilmektedirler. Ancak, 506 Say›l› Kanuna göre iflverenler, bir ay içinde çal›flt›rd›¤› sigortal›lar›n primlerini en geç ertesi ay›n sonuna kadar Kuruma ödemek zorunda olduklar›ndan, KDV iadesi alacaklar›n›n
sigorta primlerinden mahsup edilmesi ifllemleri süreci uzamakta ve böylece sigorta prim borçlar›n›n zaman›nda ödenmemesinden dolay›, gecikme zamm›
ödenmesi söz konusu olmaktayd›.
Bu sorunun giderilmesi amac›yla, 506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun
80’ inci maddesine 4842 Say›l› Kanunla bir f›kra eklenerek prim borçlar›n›n,
KDV iadesi alacaklar›ndan mahsubu suretiyle ödenmesi halinde, Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, iflverenlerin prim borcu ödeme süresini otuz günü
aflmamak üzere uzatmaya yetkili k›l›nm›flt›r.

* SGK Müfettifli
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Ayn› f›kra ile katma de¤er vergisi iade hakk› sahibi; kendisinin, mal ya da
hizmet sat›n ald›¤› veya ifltirak ya da
ortakl›k iliflkisi içinde bulundu¤u iflverenlerin prim borçlar› için de mahsup talep edebilmektedir. Bu düzenleme kapsam›nda Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›n›n uygun görüflü ile bu uygulamadan faydalanacak iflverenleri, ifltigal
konusu, iflletme türü ve iflletme büyüklü¤ü itibariyle belirlemeye yetkili
k›l›nm›flt›r.
4842 Say›l› Kanuna 506 Say›l› Kanunun 80’inci maddesine eklenen f›kradan sonra, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan,
Sosyal Sigortalar Kurumu Alacaklar›n›n KDV ‹adesinden Mahsup Edilmesine ‹liflkin Tebli¤, 16.09.2003 tarihli 25231 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r. Bu tebli¤le KDV iadesi
alacaklar›n›n SSK prim borçlar›na
mahsubunun talep edildi¤i durumda,
mahsup talebinin ilgili oldu¤u primlerin ödeme süresi 15 gün uzat›lm›flt›r.
Bu 15 günlük süre uzat›lmas›na ra¤men, vergi dairelerinden kaynaklanan
nedenlerle, SSK(SGK)’ya prim borçlar›n›n zaman›nda ödenmemesinden
dolay›, iflverenler gecikme zamm› ile
karfl› karfl›ya kalmakta ve kendi kusurlar› olmamas›na ra¤men ma¤duriyet yaflamaktad›rlar.
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Bu makalede, KDV iadesi alacaklar›n›n SSK(SGK) prim borçlar›na mahsup edilme ifllemleri ve bu ifllemler
sürecindeki gecikmelerden dolay› iflverenlerin yaflad›klar› s›k›nt›lar ile bu
s›k›nt›lar›n nas›l afl›labilece¤i konusunda çözüm önerileri aç›klanmaya
çal›fl›lacakt›r.
II-MAHSUP TALEB‹NDE
BULUNAB‹LECEKLER
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ve 16.09.2003
tarihli 25231 say›l› Resmi Gazetede
yay›mlanan, Sosyal Sigortalar Kurumu Alacaklar›n›n KDV ‹adesinden
Mahsup Edilmesine ‹liflkin Tebli¤de,
bir k›s›tlama yap›lmayarak, Maliye
Bakanl›¤›n›n 84 No’lu KDV Genel
Tebli¤indeki kapsam aynen benimsemifltir. Buna göre, ihracat istisnas› ve
ihraç kayd›yla teslimler nedeniyle
KDV iadesi alaca¤› bulunan mükellefler bu alacaklar›n›; kendilerinin,
ortaklar›n›n veya mal ya da hizmet
sat›n ald›klar› mükelleflerin SSK
prim borçlar›na mahsubunu talep edebilmektedirler.
III-SSK(SGK) PR‹M BORÇLARININ
KDV ‹ADES‹ ALACA⁄INDAN
MAHSUP ED‹LMES‹ HAL‹NDE,
ÖDEME SÜRES‹ 15 GÜN
UZATILMIfiTIR
Genel olarak, 506 Say›l› Kanunun
80’inci maddesi birinci f›kras›ndaki,
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

m a l i Ç Ö Z Ü M 271
‹ S M M M O Yay›n Organ›

“‹flveren, bir ay içinde çal›flt›rd›¤› sigortal›lar›n primlerine esas tutulacak
kazançlar toplam› üzerinden bu Kanun gere¤ince hesaplanacak prim tutarlar›n› ücretlerinden kesmeye ve
kendisine ait prim tutarlar›n› da bu
miktara ekleyerek en geç ertesi ay›n
sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur.” Hüküm gere¤i, iflverenler
prim borçlar›n› ait oldu¤u ay› takip
eden ay›n sonuna kadar ödemek zorundad›rlar.

KDV iadesi alacaklar›n›n SSK(SGK)
prim borçlar›na mahsubunun talep
edildi¤i durumda, bu mahsup talebinin ilgili oldu¤u primlerin ödeme
süresi 15 gün uzat›lm›flt›r. Buna göre
örne¤in; 2003 y›l› Haziran ay›na ait
prim borcunun, KDV iadesi alaca¤›ndan mahsubunun talep edilmesi halinde, 2003 y›l› Haziran ay›n›n sigorta prim borcunun son ödeme tarihi 31
Temmuz 2003 yerine, 15 A¤ustos
2003’tür.

Ancak, 4842 Say›l› Kanunla 506 Say›l› Kanunun yine 80’inci maddesi
ikinci f›kras›na eklenen, “Prim borçlar›n›n, katma de¤er vergisi iade alaca¤›ndan mahsubu suretiyle de ödenmesi mümkündür. Bu takdirde katma
de¤er vergisi iade hakk› sahibi; kendisinin, mal ya da hizmet sat›n ald›¤›
veya ifltirak ya da ortakl›k iliflkisi içinde bulundu¤u iflverenlerin prim borçlar› için de mahsup talep edebilir. Kurumun ba¤l› oldu¤u Bakanl›k, Maliye
Bakanl›¤›n›n uygun görüflü ile bu uygulamadan faydalanacak iflverenleri,
ifltigal konusu, iflletme türü ve iflletme
büyüklü¤ü itibariyle belirlemeye ve
lehine mahsup talebinde bulunulan iflverenlerin prim borcu ödeme süresini
otuz günü aflmamak üzere uzatmaya
yetkilidir.” Hüküm gere¤i, Maliye
Bakanl›¤›’n›n 84 No’lu KDV Genel
Tebli¤indeki düzenleme çerçevesinde, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n ç›karm›fl oldu¤u tebli¤de,

IV-KDV ‹ADES‹ ALACA⁄I SSK
(SGK)’YA OLAN TÜM BORÇLAR
‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R
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KDV iadesi alacaklar›n›n, SSK
(SGK) prim borçlar›na mahsubunun
talep edildi¤i durumda, ödeme süresi 15 gün uzat›lmakta ve bu uygulama
sigorta primi, iflsizlik sigortas› primi, e¤itime katk› pay›, özel ifllem vergisi, idari para cezas›, tasarruf teflvik
kesintisi katk› pay›, konut edindirme
yard›m› ve benzerleri ile ferileri için
geçerli olmaktad›r. Bu çerçevede, ilgili vergi dairelerine ibraz edilmek
üzere, SSK(SGK)’dan iflverenlere verilecek olan borç döküm formlar›nda, sadece SSK(SGK) primlerine de¤il Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmek zorunda olan bütün borçlara yer
verilecektir.
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V-MAHSUP TALEB‹NDE VERG‹
DA‹RELER‹NCE ‹STEN‹LEN
BELGELER
SSK(SGK) prim ve di¤er borçlar›n›n
KDV iadesi alacaklar›ndan mahsup
edilmesi durumunda vergi dairelerince istenilmesi gereken belgeler, 84
No’lu KDV Genel Tebli¤inin
1.1.3.bölümünde belirtilmifltir. Tebli¤de yap›lan aç›klamada; Mahsup talebinin, katma de¤er vergisi yönünden ba¤l› olunan vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile yap›laca¤›, kollektif flirketler ve adi ortakl›klarda iade alacaklar›n›n ortaklar›n vergi borçlar›na mahsubu ile ilgili dilekçeye, di¤er ortaklar›n mahsup yap›lmas›na
izin verdi¤ini gösteren noter tasdikli
belgelerin de eklenece¤i, sermaye flirketleri ve kooperatiflerde ise mahsup
dilekçesi tüzelkiflili¤i temsile yetkili
kiflilerce kafle tatbik edilmek suretiyle
imzalanaca¤› ve mahsubu talep edilen
verginin borçlusu durumundaki ortak
veya ortaklar›n, ad›, soyad›, unvan›,
ba¤l› oldu¤u vergi dairesi, vergi kimlik numaras›, vergi borcunun türü, dönemi ve tutar›n› ihtiva eden bir liste
ile ortaklar›n da bu mahsubu talep ettiklerini belirten yaz›lar›n dilekçeye
eklenece¤i, iade alaca¤›n›n SSK prim
borçlar›na mahsubuna iliflkin dilekçede; katma de¤er vergisi iadesinin do¤du¤u dönem, mahsubu istenilen tutar,
mahsubu istenilen primin borçlusu
durumundaki kifli ve kurulufllar›n ad›,
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soyad›, unvan›, adresi, vergi dairesi,
vergi kimlik numaras›, prim borcunun
ait oldu¤u SSK flubesi ve prim borcu
tutarlar›n›n belirtilece¤i, nakden veya
mahsuben iade taleplerinde dilekçenin yan› s›ra iade hakk› do¤uran ifllem
itibar›yla afla¤›daki belgelerin de vergi dairesine ibraz edilece¤i belirtilmifltir.
i. Gümrük beyannameli mal ihrac›nda
• Gümrük beyannamesi (asl› veya noter, gümrük idaresi ya da yeminli mali müflavirce onayl› örne¤i), Beyannamelerin asl› veya örne¤i yerine bunlar›n listesinin verilmesi de yeterlidir.
Bu takdirde listede beyannamenin tarihi, say›s›, ihraç edilen mal›n cinsi,
miktar› ve tutar›, gümrük kap›s›n›n ismi, var›fl ülkesi, imalatç›n›n ad›-soyad› veya unvan›, intaç ve ç›k›fl tarihlerine yer verilir. Gümrük beyannamelerinin yerine liste veren mükelleflerin iade taleplerinin de¤erlendirilmesi
s›ras›nda listelerde yer alan bilgilerde
eksiklik bulunmas› veya tereddüt edilen durumlarda gümrük beyannamelerinin asl›n›n veya örne¤inin istenebilece¤i tabiidir.
• Sat›fl faturalar›n›n fotokopisi veya
listesi,
ÿ ‹hracat›n gerçekleflti¤i döneme iliflkin olarak indirilecek katma de¤er
vergisi listesi ile ihraç edilen mal›n
bünyesine giren vergi miktar›na iliflkin hesaplamalar› gösterir tablo. D›fl
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ticaret sermaye flirketleri ve sektörel
d›fl ticaret flirketleri, ihracat›na arac›l›k ettikleri mükelleflerin indirilecek
katma de¤er vergisi listesini de verirler.
ii. Hizmet ihrac›nda
• Yurt d›fl›ndaki müflteri ad›na düzenlenen faturan›n asl› veya fotokopisi,
• ‹hracat›n gerçekleflti¤i döneme iliflkin olarak indirilecek katma de¤er
vergisi listesi ile ihraç edilen hizmet
nedeniyle yüklenilen vergi miktar›na
iliflkin hesaplamalar› gösterir tablo,
• Münhas›ran 4389 say›l› Bankalar
Kanunu(5) hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans
kurumlar›nca düzenlenmifl döviz al›m
belgesi asl› veya ilgili banka veya
özel finans kurumu flubesince onaylanm›fl örne¤i ya da dövizin yurt d›fl›ndan geldi¤ini gösteren bankadan
al›nm›fl belge.
iii. Yolcu beraberi eflya ihrac›nda
• Gümrükçe onayl› sat›fl faturas› veya
fatura/çek asl› veya fotokopisi,
• ‹hracat›n gerçekleflti¤i döneme iliflkin olarak indirilecek katma de¤er
vergisi listesi ile ihraç edilen mal›n
bünyesine giren vergi miktar›na iliflkin hesaplamalar› gösterir tablo,
• ‹adenin yetki belgeli arac› firma taraf›ndan yap›lmas› halinde bu firmalar›n gönderdi¤i icmallerin fotokopisi.
Hakemsiz Yaz›lar
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iv. Bavul ticaretinde
• Gümrükçe onayl› özel faturalar›n asl› veya fotokopisi,
• ‹hracat›n gerçekleflti¤i döneme iliflkin olarak indirilecek katma de¤er
vergisi listesi ile ihraç edilen mal›n
bünyesine giren vergi miktar›na iliflkin hesaplamalar› gösterir tablo,
• Münhas›ran 4389 say›l› Bankalar
Kanunu hükümlerine göre faaliyette
bulunan bankalar veya özel finans kurumlar›nca düzenlenmifl döviz al›m
belgesi asl› veya ilgili banka veya
özel finans kurumu flubesince onaylanm›fl örne¤i.
v. ‹hraç kayd›yla sat›fllarda
• Gümrük beyannamesi (asl› veya noter, gümrük idaresi ya da yeminli mali müflavirce onayl› örne¤i),
• (05.07.2002 tarihli ve 24806 say›l›
Resmi Gazete'de yay›mlanan 86 Seri
No.lu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤i ile de¤iflen hali) ihraç kay›tl›
teslimin gerçekleflti¤i döneme iliflkin
olarak indirilecek katma de¤er vergisi
listesi,
• ‹hraç kayd›yla sat›fllara iliflkin fatura
fotokopisi veya liste,
• Bavul ticareti kapsam›nda ihracat
yapanlara sat›fl yap›lmas› halinde, ihracatç›dan temin edilen ve münhas›ran 4389 say›l› Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan
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bankalar veya özel finans kurumlar›nca düzenlenmifl döviz al›m belgesi asl› veya ilgili banka veya özel finans
kurumu flubesince onaylanm›fl örne¤i
vi. S›n›r ve k›y› ticaretinde
• S›n›r ve/veya k›y› ticareti yetki belgesi (bir defa verilmesi yeterlidir.),
• Tahakkuk varakas› (asl› veya noter,
gümrük idaresi ya da yeminli mali
müflavirce onayl› örne¤i),
• ‹hracat›n gerçekleflti¤i döneme iliflkin olarak indirilecek katma de¤er
vergisi listesi ile ihraç edilen mal›n
bünyesine giren vergi miktar›na iliflkin hesaplamalar› gösterir tablo,
• Sat›fl faturalar›n›n bir örne¤i veya
listesi,(05.07.2002 tarihli ve 24806
say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 86
Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile eklenen f›kra) Bu bölümde say›lan ifllemlerle ilgili olarak
nakden veya mahsuben iade talep
edilmedi¤i takdirde indirilecek katma
de¤er vergisi listesi ile ihraç edilen
mal›n bünyesine giren vergi miktar›na
iliflkin tablonun ibraz›na gerek bulunmamaktad›r.
VI-VERG‹ DA‹RELER‹N‹N KDV
‹ADES‹ ALACAKLARINI SÜRES‹
DIfiINDA SSK(SGK)’NIN
HESAPLARINA AKTARMASI
Yukar›da da aç›kland›¤› üzere, iflverenlerin SSK (SGK) prim ve di¤er
Ocak
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borçlar›n› KDV iadesi alacaklar›ndan
mahsup ettirmek suretiyle ödeme haklar› bulunmaktad›r. Bu flekilde SSK
(SGK) prim borçlar›n›n ödenmesi halinde ödeme süresi 15 gün uzat›lm›flt›r. Ancak, bu 15 günlük süre uzat›m›na ra¤men vergi daireleri iflverenlerin
KDV iadesi alacaklar›n› SSK(SGK)
hesaplar›na geç intikal ettirmektedirler. Geç intikal ettirmenin sebebi ne
olursa olsun, ifl yo¤unlu¤u, personel
yetersizli¤i veya her hangi baflka bir
sebep olsun, sonuç de¤iflmemekte ve
bu flekilde gecikmeler nedeniyle iflverenler 506 Say›l› Kanunun 80’inci
maddesi beflinci f›kras› gere¤i gecikme cezas› ve di¤er faizlerle karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar.
Örne¤in; iflveren x’in SSK(SGK)’ya
2006 y›l› Haziran ay› prim borcu
50.000.-YTL olsun. Ayn› iflverenin
60.000.-YTL KDV iadesi alaca¤› olsun. ‹flveren yukar›da belirtilen prosedürü tamamlad›ktan sonra zaman›nda
vergi dairesinden KDV iadesi alaca¤›n›n 50.000.-YTL’sini SSK(SGK)’n›n
hesab›na yat›r›lmas›n› talep etmifl olsun. Bu durumda mevcut düzenlemelere göre söz konusu paran›n SSK
(SGK) hesaplar›na en geç 15.08.2006
tarihinde geçmifl olmas› laz›m, aksi
takdirde 16.08.2006 tarihinde de geçse, bu durumda iflverenin borcunun
ödenmeyen k›sm›na, sürenin bitti¤i
tarihten itibaren ilk üç ayl›k sürede
her ay için % 3 oran›nda gecikme ceHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

m a l i Ç Ö Z Ü M 275
‹ S M M M O Yay›n Organ›

zas›, ayr›ca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bitti¤i tarihten
bafllamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayr› ayr› Hazine Müsteflarl›¤›nca aç›klanacak bir önceki
aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç
edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ayl›k ortalama faizi, bileflik bazda
uygulanarak gecikme zamm› tahakkuk ettirilmektedir. (T.C. Yasalar,
1964, 85. madde)
Her ne kadar, Maliye Bakanl›¤›n›n 84
No’lu KDV Genel tebli¤inde, “Sosyal
Sigortalar Kurumu prim borçlar›n›n
tahsilinde de 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümleri uyguland›¤›ndan, vergi dairesince bu ifllemlerin gerçeklefltirildi¤i tarihte prim borcunun vadesinin geçmifl olmas› halinde, borcun vade tarihi ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ödemenin yap›ld›¤› tarihler aras›nda gecikme zamm› uygulanabilece¤i hususunun mükelleflerce göz
önünde bulundurulmas› gerekir.” denilerek, iflverenler mahsup ifllemlerinin gecikme ihtimaline karfl› uyar›lm›fl ise de, buradan iflverenlerin mevzuatlarda ön görülen prosedürleri zaman›nda yapmalar›n›n sa¤lanmas›
amaçlanmaktad›r. Yoksa, bütün kanuni sorumluluklar›n› zaman›nda yerine
getirdi¤i ve hiçbir kusuru olmad›¤›
halde, vergi dairelerinden kaynaklanan sebeplerle SSK prim ve di¤er
borçlar›n›n KDV iadesi alacaklar›nHakemsiz Yaz›lar
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dan mahsup ifllemlerinin zaman›nda
gerçeklefltirilmemesi sebebiyle gecikme cezas› ve di¤er faizlerle karfl› karfl›ya kalma ihtimaline karfl› yap›lm›fl
bir uyar› de¤ildir.
VII-BORÇ ZAMANINDA
ÖDENMEZSE FA‹ZLER‹ K‹M
ÖDEYECEK?
SSK (SGK) prim ve di¤er alacaklar›n›n KDV iadesi alacaklar›ndan mahsup edilmek suretiyle ödenmesi ifllemlerinin zaman›nda gerçekleflememesi halinde, SSK(SGK) taraf›ndan
kanun hükmü gere¤i gecikme cezas›
ve di¤er kanuni faizler uygulanmaktad›r. Bu konuda yap›lan düzenlemeler
de bu konuya iliflkin bir aç›klama bulunmamaktad›r. Örne¤in; iflverenler,
vergi dairelerine zaman›nda müracaat
ederek, KDV alacaklar›n›n SSK
(SGK) prim ve di¤er borçlar›na mahsup edilmesini talep etmelerine ve
tebli¤lerde belirtilen flekil flartlar›n›
eksiksiz olarak zaman›nda yerine getirmelerine ra¤men, vergi dairelerince
mahsup ifllemlerinin zaman›nda yap›lmamas›ndan dolay› gecikme cezas› ve
di¤er faizlerle karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar. Bu konuda SSK(SGK) uygulamas›, söz konusu faizleri iflverenden
tahsil etme yönündedir.
Ancak, konu yarg›ya intikal ederse
yarg› kararlar›n›n SSK(SGK) uygulamalar›n›n aksi yönünde olma ihtimali
yüksektir. Bu konu ile birebir örtüflOcak
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mese de, benzer bir konuda Dan›fltay
Vergi Daireleri Genel Kurulu’nun görüflü, “Halen faaliyette olan ve indirimlerle giderilemeyen katma de¤er
vergisi iade alaca¤› bulundu¤u anlafl›lan davac› kurumun iade talebinin teminat karfl›l›¤› veya vergi inceleme
raporu sonucuna göre yerine getirilece¤i, bunun da davac› aç›s›ndan
önemli bir mali külfete neden olaca¤›,
öte yandan davac› kurum taraf›ndan
bir finansman kayna¤› gibi kullan›ld›¤› ileri sürülen katma de¤er vergisi iadesinin salt bu nedenle gecikmesinin
maddi kay›p yarataca¤› dikkate al›nd›¤›nda, davac›n›n iptalini istedi¤i
idari ifllemle do¤rudan, kiflisel ve güncel menfaat ilgisinin bulundu¤unun
kabulü gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r.” fieklindedir. (Dan›fltay Kararlar›,
2003)
Görüldü¤ü üzere, Dan›fltay KDV iadesi alaca¤›n›n gecikmesini bile iflveren(mükellef) aç›s›ndan maddi kay›p
olarak de¤erlendirmektedir.
5035 Say›l› Kanunun 46’nc› maddesi
ile 506 Say›l› Kanunun Geçici 88’inci
maddesine eklenen, “9.4.2003 tarihli
ve 4842 say›l› Kanunun 32 nci maddesi ile 80 inci maddeye eklenen ikinci f›kran›n yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar katma de¤er vergisi iade alaca¤›n›n prim borçlar›na mahsubunu isteyen iflverenler (mükellefler) hakk›nda, vergi dairesine süresinde baflvurmufl olmalar› kayd›yla, Katma De¤er
Ocak

-

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

Vergisi mevzuat›na göre yap›lan mahsup talepleri yerine getirilinceye kadar geçen süre için gecikme zamm›
uygulanmaz. Uygulanm›fl olan gecikme zamm› tutarlar› Kurumun ba¤l› oldu¤u Bakanl›kça belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde iflverenlere nakden veya Kurumun alacaklar›na mahsup suretiyle iade edilir.” Hüküm ile,
24.4.2003 tarihine kadar, vergi dairesine süresinde baflvurmufl olan iflverenlerin(mükelleflerin), Katma De¤er
Vergisi mevzuat›na göre yap›lan mahsup talepleri yerine getirilinceye kadar geçen süre için gecikme zamm›
uygulanmamas› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Ancak, gerek bu hüküm ile gerekse
Maliye Bakanl›¤› ve Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kart›lan tebli¤ler ile 24.4.2003 tarihinden sonra yap›lan mahsuplardaki gecikmeler için nas›l bir yol izlenece¤ine dair bir düzenleme yap›lmam›flt›r.
Vergi daireleri, zaman›nda müracaat
edilmesine ra¤men, KDV iadesi alacaklar›n› zaman›nda SSK (SGK) hesaplar›na geçmedi¤inden, iflverenler(mükellefler) bofl yere gecikme cezas› ve di¤er kanuni faizleri ödemek
zorunda kalmaktad›rlar. Böyle durumlarda, yani KDV iadesi alacaklar›n›n SSK(SGK) prim ve di¤er borçlar›na mahsup edilmesi taleplerinin tebli¤de belirtilen bütün flartlar›n yerine
getirilmesine ra¤men, vergi daireleHakemsiz Yaz›lar
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rinden kaynaklanan bir nedenle SSK
(SGK) hesaplar›na geç geçmesi halinde, gecikme zamm› ve di¤er kanuni
faizlerin iflverenden de¤il, vergi dairelerinden tahsil edilmesi gerekti¤i kanaatindeyim. Bunun için iki bakanl›k
aras›nda bir protokol yap›lmal› ve bu
flekilde iflverenlerin de ma¤dur edilmelerinin önüne geçilmelidir.
KDV iadesi alacaklar›n›n SSK (SGK)
prim ve di¤er borçlar›na mahsup edilebilmesine benzer bir durum, Borçlar
Kanununda “Alaca¤›n Temliki” ad›
alt›nda düzenlenmifltir. Kanunun
162’nci maddesinde,”Kanun veya
akit ile veya iflin mahiyeti icab› olarak
menedilmifl olmad›kça borçlunun r›zas›n› aramaks›z›n alacakl›, alaca¤›n›
üçüncü bir flahsa temlik edebilir.” Denilmektedir. Ayn› kanunun 166’nc›
maddesi ikinci f›kras›nda,”Borçlu,
alaca¤›n münazaal› oldu¤unu bildi¤i
halde tediyede bulunursa, tehlike ve
hasar› kendisine ait olur.” Hükmü yer
almaktad›r. Yani bu hükümden anlafl›lan, borçlu alaca¤›n tart›flmal› oldu¤unu bildi¤i halde temlik ifllemini kabul ederse, bu alacaktan dolay› meydana gelecek olan tehlikeleri ve hasarlar› da kabul etmifl olmaktad›r. Buradan k›yas yoluyla, KDV iadesi alacaklar›n›n SSK(SGK) prim ve di¤er
borçlar›na mahsup taleplerini kabul
eden vergi daireleri de, bu mahsup ifllemlerinin üstelik kendilerinden kaynaklanan bir nedenle zaman›nda gerHakemsiz Yaz›lar
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çekleflmemesinden dolay›, SSK
(SGK) taraf›ndan uygulanan gecikme
cezas› ve di¤er kanuni faizleri ödemeyi de kabul etmifl say›labilmelidirler.
VIII-SONUÇ
KDV iadesi alacaklar›n›n SSK(SGK)
prim ve di¤er borçlar›na karfl› mahsup
edilme ifllemleri sürecinde, iflverenlerin(mükelleflerin) bütün sorumluluklar›n› zaman›nda yerine getirmelerine
ve 15 günlük süre uzat›m›na ra¤men,
vergi dairelerinin zaman›nda bu alacaklar› SSK(SGK) hesaplar›na geçirememesinden dolay›, iflverenler haks›z
yere gecikme cezas› ve di¤er kanuni
faizleri ödemek zorunda kalmaktad›rlar.
Bu haks›zl›k, 4842 Say›l› Kanunla
506 Say›l› Kanunun yine 80’inci maddesi ikinci f›kras›na eklenen, “Prim
borçlar›n›n, katma de¤er vergisi iade
alaca¤›ndan mahsubu suretiyle de
ödenmesi mümkündür. Bu takdirde
katma de¤er vergisi iade hakk› sahibi;
kendisinin, mal ya da hizmet sat›n ald›¤› veya ifltirak ya da ortakl›k iliflkisi
içinde bulundu¤u iflverenlerin prim
borçlar› için de mahsup talep edebilir.
Kurumun ba¤l› oldu¤u Bakanl›k, Maliye Bakanl›¤›n›n uygun görüflü ile bu
uygulamadan faydalanacak iflverenleri, ifltigal konusu, iflletme türü ve iflletme büyüklü¤ü itibariyle belirlemeye
ve lehine mahsup talebinde bulunulan
iflverenlerin prim borcu ödeme süresiOcak
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ni otuz günü aflmamak üzere uzatmaya yetkilidir.” Hükmü do¤rultusunda,
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan daha önce ç›kar›lan ve
prim borcu ödeme süresi 15 gün uzat›lm›fl olan tebli¤de de¤ifliklik yap›larak, bu süre otuz güne uzat›larak k›sa
vadede belki çözüme kavuflabilir.
Ancak, vergi dairelerince, KDV iadesi alacaklar›n›n SSK(SGK) prim borçlar›na mahsup edilmesinde ki gecikmelerin, süre yetersizli¤inden kaynaklanmad›¤› kan›s›nday›m. Dolay›s›yla, 15 günlük sürede yetifltirilemeyen mahsup ifllemleri zamanla 30
günde de yetifltirilemeyebilir.
Bunun kesin çözümü, kim kusurlu ise
cezay› da onun ödemesi hakka niyet
gere¤idir. Bunun içinde iflverenin
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(mükellefin) KDV iadesi alaca¤›n›n
SSK (SGK) prim borçlar›ndan mahsup talep ifllemlerini eksiksiz olarak
yerine getirmesine ra¤men, vergi dairelerinden kaynaklanan gecikmeler
nedeniyle, SSK(SGK) taraf›ndan verilen gecikme cezas› ve di¤er kanuni
faizlerin vergi dairelerince ödenmesi
için Maliye Bakanl›¤› ile Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› aras›nda
bir düzenleme yap›lmal›d›r.
KAYNAKÇA
Dan›fltay Kararlar›(21.03.2003). Dan›fltay Vergi Daireleri Genel Kurulu, E.
2003/119 ve K. 2003/39 karar›. Ankara
T.C. Yasalar (29.07.1964). Sosyal Sigortalar Kanunu, 506 say›l›. Ankara: Resmi
Gazete
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Mehmet Zülfi CAMKURT*

1. Girifl
nsanl›k tarihi kadar eski bir geçmifle sahip olan ekmek, insanl›¤›n en önemli ortak tüketim ve besin maddesidir. Ekmek, un, su, tuz, maya ve katk›
maddeleriyle yo¤rularak haz›rlanan hamurun uygun bir mayalanmaya b›rak›ld›ktan sonra belirli bir s›cakl›kta piflirilmesiyle elde edilmektedir.

‹

Ekmeklik bu¤day ununa içilebilir nitelikte su, tuz, maya, gerekti¤inde "Türk
G›da Kodeksi Yönetmeli¤i"nde izin verilen katk› maddeleri ile Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’ndan üretim izni alm›fl fleker, enzim ve benzeri maddeleri içeren ekmek katk› kar›fl›mlar› kat›larak haz›rlanan hamurun tekni¤ine uygun bir
flekilde yo¤rulup, çeflitli flekillerde haz›rlan›p fermantasyona b›rak›lmas› ve piflirilmesi ile yap›lan ürüne “ekmek” de¤iflik gramajda ve türde ekmek üretimi
yapan iflyerlerinde “f›r›n” denir. (Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ile Sa¤l›k Bakanl›¤›, 2002, Madde 4) Ekmek üretimi konusunda faaliyet gösteren iflyerleri
kulland›klar› üretim teknolojisine göre ekmek f›r›nlar› ve ekmek fabrikalar› olmak üzere iki ayr› s›n›fta de¤erlendirilebilir.
Bu yaz›m›zda ekmek üretimi yapan f›r›n iflyerlerinde Kurum1 müfettiflleri taraf›ndan yap›lacak genel denetimin dayana¤›, yöntem ve aflamalar›, kay›t ve
belgelerin incelenmesi ile bu iflyerleriyle ilgili olarak yap›lacak asgari iflçilik
miktar›n›n hesaplamas›na de¤erlendirmeler üzerinde durulacakt›r.
2. ‹ncelemenin Dayana¤›, Yöntemi ve Aflamalar›
Sigorta Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› taraf›ndan haz›rlanarak uygulamaya konulan
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettifli Yönetim Organizasyon Uzman›
1 Yaz›da Kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›, müfettifl sosyal güvenlik kurumu baflkanl›¤›
müfettiflleri anlam›nda kullan›lm›flt›r.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Ocak -

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

280 m a l i Ç Ö Z Ü M

‹ S M M M O Yay›n Organ›

Genel Teftifl Program›na2 al›nan iflyerlerinin tüm yönleriyle denetimi ile
iflyerlerinden Kuruma bildirilmesi gereken en az iflçili¤in bildirilip bildirilmedi¤ine yönelik yap›lan denetimler
“genel denetim”, genel teftifl program›na al›nan iflyerleri hakk›nda düzenlenen ve gerekti¤inde iflin yürütülmesi için gerekli olan asgari iflçilik miktar›n›n tespit edildi¤i raporlar da “genel denetim raporu” olarak tan›mlanmaktad›r. (Sigorta Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›, 2007, s.5)
‹flyerlerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgari iflçilik miktar›n›n tespitine yönelik incelemelerin yasal dayana¤› 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunun 130’ uncu maddesi3 hükümleridir. Bu kanun hükümlerine göre, iflverenlerin Kuruma, emsaline, yap›lan
iflin nitelik, kapsam ve kapasitesine
göre iflin yürütülmesi için gerekli olan
sigortal› say›s›n›n, çal›flma süresinin
veya prime esas kazanç tutar›n›n alt›nda bildirimde bulundu¤unun Ku-

rumca saptanmas› halinde; iflin yürütülmesi için gerekli olan asgari iflçilik
miktar›, yap›lan iflin niteli¤i, bünyesinde kullan›lan teknoloji, ifl yerinin
büyüklü¤ü, benzer iflletmelerde çal›flt›r›lan iflçi say›s›, ilgili meslek veya
kamu kurulufllar›n›n görüflü gibi unsurlar dikkate al›narak müfettifl taraf›ndan tespit edilmektedir.
F›r›n iflyerlerinin genel denetimi kapsam›nda yap›lan incelemelerde, çal›flanlar›n sosyal güvenli¤inin sa¤lanmas› ön planda tutulmaktad›r. Bu ba¤lamda, öncelikle bu iflyerlerinde çal›flanlar›n çal›flmalar›n›n fiilen ve kayden tespitine4 yönelik olarak iflyeri
kay›t ve belgeleri incelenmekte ve çal›flanlarla ilgili kamu kurum ve kurulufllar›nda bulunan belgelerin temini
cihetine gidilmektedir. Çal›flanlar›n
kayden ve fiilen tespitini müteakip
müfettiflçe gerekli görülmesi halinde
iflyerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgari iflçilik tutar›n›n tespiti yap›lmaktad›r.

2 Sigorta Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›nca y›ll›k olarak haz›rlanan Genel Çal›flma Plan ve Program›’
nda, genel denetim y›l içersinde genel denetimi yap›lacak sektörler ve denetim illeri belirlenmekte, yine sektörel denetim kapsam›nda inceleme yap›lacak iflyerleri, Kurum kay›tlar›,
kamu ve meslek kurulufllar›ndan elde edilen bilgi ve belgeler do¤rultusunda tespit edilmektedir.
3 4958 say›l› Kanunun 49’ uncu maddesiyle eklenen ve 6.8.2003 tarihinden geçerli olan
hükümler.
4 Fiilen tespit, 506 say›l› Kanunun uygulamas›nda yetkili denetim elemanlar›n›n iflyerinde
yapt›klar› denetimler s›ras›nda iflyeri ve çal›flanlar› hakk›nda tespit ettikleri bilgiler olarak
tan›mlanabilir. Kayden tespit ise, iflyeri kay›t ve belgelerinden iflyerinde çal›flan kiflilerin
ücret, çal›flma gün say›s›, ifle girifl tarihi gibi bilgilerin tespit edilmesidir.
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F›r›n iflyerlerinde faaliyet konusu ve
iflyerinin büyüklü¤ü itibariyle; çal›flt›r›lan iflçi say›lar›, üretilen ekmek say›lar›, üretimde kullan›lan un ve di¤er
girdi miktarlar›, tüketilen enerji miktar›, üretim bölümleri, üretim süreçleri, vardiya say›s›, çal›flma saatleri, kapasite, benzer iflletmelerde çal›flt›r›lan
iflçi say›s› ve/veya yap›lan bildirimler,
ilgili meslek veya kamu kuruluflunun
görüflünün al›nmas› gibi unsurlar dikkate al›nmak suretiyle afla¤›da belirlenen yöntemlerden uygun görülenlere
göre asgari iflçili¤in tespitine yönelik
incelemeler yap›lmaktad›r.
a) ‹flyeri kay›tlar›ndan tespit edilen
bilgiler
b) Meslek veya kamu kurulufllar›ndan
al›nan bilgiler
c) Emsal-benzer iflletmelerden tespit
edilecek bilgiler
d) Yerel Denetim, Kapasite Kullan›m
Tutanaklar›ndaki Bilgiler
e) ‹fl Analizi
f) Di¤er bilgiler
Asgari iflçili¤in tespitine yönelik genel denetimlerde kullan›lmas› as›l olmakla birlikte, bu yöntemlerin uygulanamad›¤› durumlarda, Kurul Baflkanl›¤›n›n iznine ba¤l› olarak müfettifl
taraf›ndan baflka yöntemler de uygulanabilmektedir. (Sigorta Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2007, s.50)
Asgari iflçilik miktar›n›n tespit yetkisi
ile yöntemi konusunda pek çok yarg›
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

karar› bulunmaktad›r. Yarg›tay konuyla ilgili kararlar›nda; Kurumun yap›lan iflin niteli¤ini, ifli tamamlama süresini, iflyeri koflullar›n›, iflyeri bünyesinde kullan›lan teknolojiyi, ifl yerinin
büyüklü¤ünü, benzer iflletmelerde çal›flt›r›lan iflçi say›s›n›, istihkak tutarlar›n›, k›saca, iflçilik bildirilmesi gereken tüm verileri gözetmek, gerekirse
benzerleriyle k›yaslama ve yerinde
bizzat denetim yapmak suretiyle asgari iflçilik ücreti oran›n› ve bildirilmesi
gereken en az iflçilik miktar›n› saptamak zorunda oldu¤u, eksik iflçilik bildirimin ancak bu flekilde ortaya ç›kaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. (Yarg›tay 21.H.D. 20.11.1995 Tarih, E.1995
/4928, K.1995/7106, Yarg›tay 10.H.D.
2.12.2004 Tarih, E.2004/6719, K.2004/
11234, Yarg›tay 10.H.D., 24.5.2005 Tarih, E.2005/4221, K.2005/5544, Yarg›tay 10.H.D. 29.9.2005 Tarih, E.2005/
3994, K.2005/9572)
F›r›n iflyerlerinin genel denetiminde;
öncelikle iflyerinin Kuruma tescilli
olup olmad›¤› tespit edilmekte, iflyerinin tescilli oldu¤unun anlafl›lmas› halinde; Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlü¤ündeki iflyeri dosyas› ve iflveren taraf›ndan Kuruma verilen ayl›k prim ve hizmet belgeleri ekleriyle birlikte incelenmektedir. Bundan sonra f›r›n iflyerlerinde yerel denetim yap›larak, iflyerinin kapasitesinin fiilen kullan›m durumu ve iflyerleri hakk›nda gerek duyulan di¤er bilgiler ve sigortal›larla ilgili hususlar tespit edilmektedir. ‹flyerlerinde yerel denetim yap›ld›ktan
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sonra, f›r›n iflyerlerinin faaliyeti gere¤i ilgili kamu kurum ve kurulufllar›nda bulunan bilgi ve belgeler temin
edilerek incelenmekte, bu belgelerden
tespit edilen hususlar Kurum kay›tlar›ndaki bilgilerle karfl›laflt›r›larak; elde edilen sonuçlara göre Kuruma bildirilmesi gereken asgari iflçili¤in tespitine yönelik olarak s›ras›yla iflyeri
kay›tlar›n›n incelenmesi, ilgililerin
ifadelerinin al›nmas› ve rapor düzenlenme aflamalar›na geçilmektedir.
3. F›r›n ‹flyerlerinin Genel Denetimi
Kapsam›nda Yap›lan ‹ncelemeler
3.1. ‹flyeri Dosyas›n›n ‹ncelenmesi
F›r›n iflyerinin denetimini yapacak
müfettifl, öncelikle iflyerinin tescilli
olup olmad›¤›n› tespite yönelik olarak
Kurum kay›tlar›nda araflt›rma yapmakta, iflyerinin tescilli oldu¤unun
tespiti halinde iflyeri dosyas› üzerinde
inceleme yapmaktad›r.
Dosya incelemesinde; iflyerinin hangi
gerçek veya tüzel kifli ad›na ve hangi
tarihte Kuruma tescilinin sa¤land›¤›,
iflyerinde yap›lan iflin niteli¤i, yap›lan
iflin iflkolu koduna uygun olup olmad›¤›, tescil tarihi itibariyle iflyerinde
çal›flt›r›lan sigortal› say›s›, sigortal›lara ödenen asgari-azami ücretlerin
miktar›, sigortal› say›s›nda ve Kuru-

ma yap›lan bildirimlerde çokça azal›p
ço¤alma olup olmad›¤›, inceleme dönemi aylar›nda Kuruma yap›lan bildirimler (sigortal› say›s›, çal›flma gün
say›s› ve SPEK tutar›), iflyerinden herhangi bir flekilde bildirimlere ara verilip verilmedi¤i, ara verilme süresi, ara
verilme nedenleri, iflyerinde daha önce durum tespiti yap›l›p yap›lmad›¤›,
durum tespiti yap›lm›fl ise çal›flt›r›lan
sigortal›lar›n ad›-soyad›, ifle girifl tarihi, ald›klar› ücretlerin brüt tutarlar›,
iflyeri iflverenli¤inde de¤ifliklik olup
olmad›¤›, daha önce yap›lan denetimlerde ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ile ifl
mevzuat›na göre eksikliklerin bulunup bulunmad›¤›, konusunda tespitler
yap›lmaktad›r.
3.2. ‹flyerinde Yerel Denetim Yap›lmas›
F›r›n iflyerlerinde yerel denetim yap›lmas› konusuna geçmeden önce yerel
denetimin tan›m›n› yapmak yararl›
olacakt›r. 506 say›l› Kanun kapsam›na girecek nitelik tafl›yan iflyerlerinin
mevcut durumlar›n› ve iflyerinde çal›flan sigortal›lar›n ücret ve çal›flma sürelerinin tespiti amac›yla Kurum denetim elemanlar› taraf›ndan iflyerinde
yap›lan yerinde denetimlere “yerel
denetim” denir.5 (Sigorta Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2006,s.55)

5 16.01.2004 tarih, 25348 say›l› Resmi Gazete’ de yay›mlanan Sosyal Sigorta ‹fllemleri
Yönetmeli¤inde, “Durum Tespiti” ad› alt›nda “‹flyerinin mevcut durumunun, Kanun kapsam›na girecek nitelikte oldu¤u halde Kuruma bildirilmemifl olan iflyerinin veya
sigortal›lar›n tespiti amac›yla sigorta müfettiflleri, sigorta yoklama memurlar› ile genel
bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanlar› taraf›ndan iflyerinde
yap›lan yoklama ve tespiti,” fleklinde tan›mlama yap›lm›flt›r.
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‹flyerlerinde yap›lan yerel denetimlerde; iflverenin veya iflveren vekilinin
kimlik bilgileri, iflyeri sicil numaras›,
iflyeri ruhsat bilgileri, vergi kimlik bilgileri, iflyerinin aç›k adresi, telefonu,
tutulmas› zorunlu olan defterin türü,
iflyerinde yap›lan iflin mahiyeti, prim
ve hizmet belgesinin iflyerinde as›l›
olup olmad›¤›, iflyerinde çal›flan sigortal›larla ilgili bilgiler (ad›-soyad›,
sigorta sicil numaras›, ifle girifl tarihi,
ücreti, kimlik bilgileri, iflyerindeki görevi), iflyerinde vardiyal› çal›flma olup
olmad›¤›, vardiya saatleri, vardiyalarda çal›flan kifli say›s› ve çal›flanlar›n
vardiyalardaki görevleri, iflyerinde
toplu sözleflme hükümlerinin uygulan›p uygulanmad›¤› yönünde tespitler
yap›larak “yerel denetim tutana¤›”na6
gerekli bilgiler yaz›lmaktad›r.
Yukar›daki genel hususlar›n yan› s›ra,
f›r›n iflyerlerinde yap›lan yerel denetimlerde; iflyerinin nitelik ve niceli¤i
(kapasitesi) hakk›nda bilgiler (piflirme
ünitesi say›s›, piflirme üniteleriyle il-

gili teknik özellikler, kullan›m alan›,
servis arac› say›s›, günlük ekmek üretim kapasitesi, günlük fiili ekmek üretimi, vb.) tespit edilmekte, elektrik ve
su aboneliklerine dair bilgiler, üretimde kullan›lan yak›t türü ve yak›t sarfiyat miktarlar›, ekmek sevkinde kullan›lan tafl›ma araçlar›n›n say›lar› ve
gerekli görülen di¤er hususlar tespit
edilerek “Kapasite Kullan›m Tutanaklar›” 7 düzenlenmektedir.
3.3. Kamu Kurum ve Kurulufllar›yla
Meslek Kurulufllar›ndan Belge ve
Bilgi ‹stenilmesi
3.3.1. Belge ‹stenilmesi
F›r›n iflyerlerinin aç›lmas›, faaliyette
bulunulmas›, kapanmas›, iflyerlerinde
çal›flt›r›lmas› gereken personellerle ilgili birtak›m hususlar; baz› kanunlar
ve bu kanunlar gere¤ince yay›mlanan
yönetmelik, genelge ve genel yaz›larla düzenlenmifltir.8
F›r›n iflyeri iflverenleri mensubu bu-

6 Yerel denetim tutanaklar›, Kurumca matbu olarak bast›r›lm›fl form belgeler olup, sektörel
veya iflkollar› anlam›nda herhangi bir de¤ifliklik ve farkl›l›k arz etmemektedir.
7 Kapasite kullan›m tutanaklar›, 2006 y›l›ndan önce Yerel Denetim Nitelik ve Nicelik
Tutana¤› ad›yla Kurumca bast›r›lm›fl form belge iken, 2006 y›l›ndan itibaren iflyerlerinin
sektörel özellikleri de göz önüne al›narak, her bir iflkolu kodu iflçin ayr› ayr› düzenlenmeye
bafllanm›flt›r.
8 5179 Say›l› G›dalar›n Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin De¤ifltirilerek Kabulü Hakk›nda Kanun, 507 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar
Kanunun (Mülga), 5362 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulufllar› Kanunu, G›da ve
G›da ‹le Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten ‹fl Yerlerinin Çal›flma ‹zni ve G›da Sicili
ve Üretim ‹zni ‹fllemleri ile Sorumlu Yönetici ‹stihdam› Hakk›nda Yönetmelik vb.
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lunduklar› esnaf ve sanatkarlar odalar› ile ticaret ve sanayi odalar›na9 baflta kapasite durumlar›yla ilgili olarak
bilgi ve belge vermek zorundad›rlar.
Yine tar›m il müdürlü¤ü10, ilgili belediye baflkanl›klar›11 baflta olmak
üzere, vergi daireleri12, Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bölge müdürlükleri13, sa¤l›k il müdürlükleri14
gibi kamu kurulufllar› taraf›ndan da bu
iflyerlerinde denetim ve kontroller yap›lmaktad›r. F›r›n iflyerleri iflverenlerinin üretim faaliyetleri kapsam›nda
meslek veya kamu kurulufllar›na vermek zorunda olduklar› belgeler, bu
kurulufllar›n f›r›n iflyerlerinde yapt›klar› denetim sonucu düzenledikleri
belgeler müfettifller taraf›ndan istenilerek, iflyerinin genel denetimi kapsam›nda incelenmekte ve iflçilik hesaplanmas›nda dikkate al›nmaktad›r.

3.3.2. Bilgi ‹stenilmesi
‹flyeri dosyas›n›n incelenmesi, iflyerinde yerel denetim yap›lmas›, iflyeri
kay›t ve belgelerinin incelenmesi ile
meslek veya kamu kurulufllar›ndan
edinilen belgelerin incelenmesini müteakip, incelemeyi yapan müfettifl taraf›ndan asgari iflçili¤in tespitinde
meslek veya kamu kurulufllar›n›n bilgi ve görüfllerine baflvurulabilir.
Denetim eleman› taraf›ndan iflyerinin
kapasitesiyle ilgili yap›lan tepsiler belirtilmek kayd›yla, meslek veya kamu
kuruflundan inceleme döneminde, aylar itibariyle gerçekleflen fiili üretim
için gerekli olan en az iflçi say›s›, çal›flma süresi (prim ödeme gün say›s›)
ve günlük brüt ücret tutarlar›n›n en az
ne miktarda olmas› gerekti¤i hususun-

9 Kapasite raporlar›, ekspertiz raporlar›, ekmek fiyat ve gramajlar›n›n belirlenmesiyle ilgili
maliyet analiz belgeleri, fiyat teklifleri.
10 G›da Üreten ‹flyerlerine Ait Çal›flma ‹zni ve G›da Sicili Belgesi, G›da ile Temas Eden Madde
ve Malzemeleri Üreten ‹flyerlerine Ait Çal›flma izni ve G›da Sicili Belgesi, Türk G›da
Kodeksinde Tan›m› Yap›larak Ürün Tebli¤i Yay›mlanm›fl Ürünler ‹çin Üretim ‹znine Esas
Beyanname, Ürün Kodeksleri (Tebli¤leri) Yay›mlanmam›fl G›dalar ‹çin Üretim ‹zni
Baflvurusu ‹çin Gerekli Belgeler, Ürün Kodeksleri (Tebli¤leri) Yay›mlanmam›fl G›dalar ‹çin
Üretim ‹zni Baflvurusu ‹çin Gerekli Belgeler, G›da Üretim ‹zni Belgesi, G›da ‹le Temas Eden
Madde e Malzemelere Ait Üretim ‹zni Belgesi ve Kapasite Raporu.
11 Ekmek fiyat ve gramajlar›n›n belirlenmesiyle ilgili maliyet analiz belgeleri, belediye
baflkanl›klar› ile mülki amirliklerce yap›lan denetimler sonucu tespit edilen hususlarla ilgili
belgeler.
12 Muhtasar beyannameler, vergi denetim elemanlar› taraf›ndan düzenlenen tutanak ve
raporlar.
13 ‹flçi bildirim listeleri, tutanak ve raporlar.
14 ‹flyerinde çal›flanlara ait periyodik sa¤l›k muayeneleriyle ilgili belgeler, sa¤l›k raporlar›,
muayene ifllemleriyle ilgili sa¤l›k kurumu kay›tlar›.
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da bilgi istenilmektedir. Kurumun veya müfettiflin talebine istinaden Meslek kurulufllar›n›n bilgi vermek zorunlulu¤u bulunmaktad›r.
3.4. ‹flyeri Kay›t ve Belgelerinin
‹stenilmesi ve ‹ncelenmesi
‹flyerlerinin genel denetimi kapsam›nda, di¤er denetimlerden farkl› olarak 15
denetime tabi süreye ait tüm kay›t ve
belgelerin incelenmesi esast›r. Bu nedenle de, ekmek üretimi yapan f›r›n
iflyeri iflverenlerinden iflyerleriyle ilgili yasal kay›t ve belgeler 16 uymak zorunda olduklar› sektörel mevzuat da

gözönünde bulundurularak istenilmektedir.
‹flyeri kay›t ve belgelerinden, iflyerlerinin belli bir konuyla s›n›rl› incelenmesi s›ras›nda tespit edilen genel hususlar›n17 yan› s›ra; üretimde kullan›lan girdilerin miktar ve tutar olarak
tespitine yönelik olarak dönem bafl›
stok, dönem içi al›fllar, dönem sonu
stok durumlar›, dönemsel olarak üretilen mamul miktar ve tutarlar›, elektrik, yak›t (do¤algaz) ve su abonelikleriyle, elektrik ve su sarfiyat durumlar›n›n aylar itibariyle miktarlar›, üre-

15 Gerek Kurum ünitelerinden ve gerekse de¤iflik mercilerden gelen ve belirli bir konuya dair
denetim gerekçelerindeki hususlar›n tespitine yönelik olarak yap›lan araflt›rmalar konuyla
s›n›rl› oldu¤undan, iflyerlerine ait kay›t ve belgelerde konuyla ilgili olarak incelenmektedir.
Bir baflka deyiflle, iflyerine ait kay›t ve belgelerin tümü de¤il, denetimin amac›na yönelik
olanlar incelenmektedir. Gerek duyulmas› halinde, Kurul Baflkanl›¤›ndan izin al›narak
iflyerinin genel denetiminin yap›lmas› ve bu anlamda iflyerine kay›t ve belgelerinin
tamam›n›n incelenmesi mümkündür.
16 Yasal defterler (‹flletme Defteri, Yevmiye Defteri, Karar Defteri, Defter-i Kebir), Ücret
ödeme belgeleri (ücret ödeme bordrolar›, ücret hesap pusulalar›, gider pusulalar›
vd.),Gelir ve gider belgeleri (faturalar, makbuzlar vb.), ‹flyeri bildirgesi, ayl›k sigorta prim
bildirgeleri, dört ayl›k sigorta prim bordrolar›, ayl›k prim ve hizmet belgeleri, sosyal güvenlik destek prim bordrolar›, sigortal› ifle bildirgeleri,Muhtasar beyannameler, Bölge Çal›flma
Müdürlü¤üne Verilen ‹flçi Bildirim Listeleri, ‹flçi Özlük Dosyalar›, kapasite raporlar›, üretimle ilgili izin belgeleri, ifl sözleflmeleri, ifle girifl sa¤l›k raporlar›, sa¤l›k kontrollerine iliflkin kartlar ve iflyeriyle di¤er tüm belgeler.
17 Kurum müfettiflleri yapt›klar› incelemelerde, yasal defterlerin süresinde tasdik ettirilip ettirilmedi¤i, giderlerin usulüne uygun olarak defter kay›tlar›na intikal ettirilip ettirilmedi¤i,
iflyeri kay›t ve belgelerinin Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inde belirtilen usul flartlar›na uygun
olarak düzenlenip düzenlenmedi¤i, prim belgeleri ile iflyeri ve sigortal› ifle girifl
bildirgelerinin yasal sürelerinde Kuruma intikal ettirilip ettirilmedi¤i, bildirilmeyen sigortal›
olup olmad›¤›, kay›t ve belgelerde sakl› ücret bulunup bulunmad›¤›, Kuruma bildirilen primlerle ücret ödemeleri aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤› ile gerekli gördükleri di¤er hususlar›
tespit etmektedirler.
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tim sürecinde kullan›lan girdiler ile
ç›kt›lar›n (ekmek, simit, po¤aça vb.)
miktar ve parasal olarak ay be ay de¤erleri, üretim araçlar›yla ilgili bilgiler, ekmek tafl›ma iflinde kullan›lan
araçlarla ilgili bilgiler tespit edilmektedir.
4. Asgari ‹flçilik ‹ncelemesi Yönünden
De¤erlendirme
4.1. Asgari ‹flçili¤in Tespitine Yönelik
Yöntemlerin De¤erlendirilmesi
‹malat sektöründe faaliyette bulunan
iflyerlerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgari iflçili¤in tespitinde uygulanan yöntemler di¤er sektörlere göre
farkl›l›klar göstermektedir. Ekmek
imalat› konusunda faaliyet gösteren
f›r›n iflyerleri imalat sektörünün g›da
alt sektöründe yer ald›¤› için, asgari
iflçilik hesaplamalar›na yönelik de¤erlendirmelerin de girdi-ç›kt› miktarlar›
aras›ndaki oranlar ile imalat içinde iflçilik miktar veya oran›n›n dikkate al›narak yap›lmas› gerekmektedir.
Ekmek üretimi yapan f›r›n iflyerlerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgari iflçili¤in tespitinde; iflyerinin kapasite de¤erleri (kullan›labilir kapasite, fiili kapasite, at›l kapasite) iflyerinin üretim yap›s› (emek yo¤un-makina yo¤un), üretilen ekmek adedi, kullan›lan girdi miktar› (un,maya, su, tuz
vb.), üretimde kullan›lan yak›t veya
enerji miktar›, meslek veya kamu kuOcak
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rulufllar›n›n görüflü, emsal iflletmelerin üretim ve çal›flan durumlar›, iflyerinde yap›lan ifl ve görevlerin analizi
gibi unsurlar dikkate al›nmaktad›r.
‹flyerinde yap›lan yerel denetim, iflyeri kay›tlar›n›n incelenmesi sonucu tespit edilen hususlar ile inceleme sonucu elde edilen di¤er bilgiler dikkate
al›nan hususlar, f›r›n iflyerlerinin genel denetimi kapsam›nda de¤erlendirilerek; iflyerlerinde çal›flt›r›lan/çal›flt›r›lmas› gereken kifli say›lar›na göre
inceleme dönemi aylar›nda Kuruma
bildirilmesi gereken kifli ve çal›flma
gün say›lar›n›n tespiti yap›lmaktad›r.
Esas itibariyle, Kuruma bildirilmesi
gereken kifli ve/veya çal›flma gün say›lar›n›n tespit edilen ücretlerle çarp›lmas› sonucu iflin yürütümü için gerekli sigorta primine esas kazanç
(SPEK) tutarlar› tespit edilmektedir.
Bu flekilde tespit edilen SPEK tutarlar›ndan Kuruma bildirilen ile kayden
ve/veya fiilen tespit edilen bildirimler
düflülerek eksik bildirilen iflçilik tutarlar› bulunmaktad›r.
4.1.1. ‹flyeri Kay›t ve Belgelerinden
Tespit Edilen Bilgiler
‹flyerlerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgari iflçilik miktar›n›n tespitinde iflverenlerin iflyeriyle ilgili olarak yasal mevzuat gere¤i düzenlemek
zorunda oldu¤u kay›t ve belgeler ile
bu kay›tlardan tespit edilen hususlardan her zaman yararlan›labilir. KuruHakemsiz Yaz›lar
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ma bildirilmesi gereken asgari iflçilik
miktar›n›n tespitine yönelik yap›lan
incelemeler kapsam›nda; iflyeri kay›t
ve belgelerinden özellikle üretim için
kullan›lan girdi ile üretim sonucu ortaya ç›kan mamul miktarlar› ile üretim sürecinde kullan›lan makinalar
eksiksiz olarak tespit edilmeye çal›fl›lmaktad›r.
Ekmek üretimi yapan f›r›n iflyeri kay›t
ve belgeleri asgari iflçilik miktar›n›n
tespitine yönelik olarak incelenirken;
iflyerinde ana girdi olarak üretimde
kullan›lan un miktarlar› (kg veya çuval/kg) ve/veya gramajlar›na göre
üretilen ekmek miktarlar›n›n (adet)
tam olarak tespiti yap›lmaktad›r. ‹flyerinin girdi (un) ve/veya ç›kt› (ekmek)
miktarlar›n›n tam olarak tespit edilemedi¤i durumlarda iflçili¤in tespitine
yönelik hesaplamalar yan›lt›c› olabilir. Bu nedenle, iflyeri kay›t ve belgelerinin esas al›narak iflçilik hesaplamas› yap›labilmesi için girdi ve/veya
ç›kt› miktarlar›n›n eksiksiz olarak tespiti büyük önem tafl›maktad›r.
Asgari iflçilik miktar›n›n tespitine yönelik yap›lan hesaplamalar; f›r›n iflyerinde ekmek üretimi için kullan›lan
her bir girdinin (un, enerji, personel
ücretleri, yak›t vb.) birim üretim miktar› içinde içerdi¤i iflçilik tutar› göz
önüne al›narak ayl›k fiili üretim durumuna göre yap›lmaktad›r. Bu ba¤lamda, üretimde kullan›lan un d›fl›ndaki
önemli girdilerinden birisi olan enerji
Hakemsiz Yaz›lar
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(elektrik, kömür, do¤algaz, odun vb.)
türleri ve miktarlar›yla ilgili tespitler
ay baz›nda yap›larak, aylar itibariyle
kullan›lan enerji miktarlar› ile üretim
de¤erleri aras›nda miktar ve oran bak›m›ndan karfl›laflt›rmalar›n sonucuna
göre de Kuruma bildirilmesi gerekli
asgari iflçilik miktar› hesaplanmaktad›r. (Sigorta Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›,
2006,s.89)
Ekmek üretimi yapan f›r›n iflyerlerinde fiilen çal›flt›r›lan kiflilerin say›, nitelik ve iflyerindeki görevleriyle (usta,
ustabafl›, piflirici, ocakç›, iflçi, sürücü
vb.) ilgili tespitler de, asgari iflçili¤in
tespitinde fiili üretim için gerekli çal›flan say›s› ve ücretleri ve dolay›s›yla
da, Kuruma bildirilmesi gereken sigortal› say›s› ve prime esas kazanç tutar›n›n hesaplanmas›na yönelik de¤erlendirmelerde dikkate al›nabilmektedir. ‹flyerinde çal›flt›r›lan kiflilerin nitelik ve niceliklerinin tespitine yönelik hususlar özellikle özlük dosyalar›,
ücret ödeme belgeleri, ifle girifl bildirgelerinden tespit edilmektedir. (Sigorta Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2006,
s.90)
4.1.2. Meslek veya Kamu
Kurulufllar›ndan Al›nan Bilgiler
Meslek veya kamu kurulufllar›ndan
al›nan bilgiler, f›r›n iflyerlerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgari iflçilik miktar›n›n tespitinde dikkate al›nabilmektedir. Daha aç›k bir ifadeyle,
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iflçilik hesaplamas›na esas olacak yeterli ve kullan›labilir bilgileri tafl›yan
meslek veya kamu kurulufllar›n›n18
görüflü, incelemeyi yapan müfettifl taraf›ndan asgari iflçili¤in tespitinde
dikkate al›nmaktad›r.
Meslek veya kamu kurulufllar› incelemeyi yapan müfettiflin bilgi isteme
yaz›s›na istinaden, iflyerinde günlük
çal›flt›r›lacak en az iflçi say›s›n› veya
günlük en az prime esas kazanc› (iflçilik tutar›n›) bildirebilirler. Her bir duruma göre asgari iflçilik yönünden ayr› ayr› hesaplama ifllemi yap›lmaktad›r.
Meslek veya kamu kurulufllar›n›n bilgi isteme yaz›lar›nda; inceleme dönemi aylar›nda çal›flt›r›lmas› gereken en
az gün iflçi say›s› bildirilmesi halinde,
iflin yürütümü için gerekli olan en az
gün iflçilik tutar›; 506 say›l› Kanunun
78' inci maddesine göre belirlenen
prime esas asgari günlük kazançtan az
olmamak kayd›yla 4857 say›l› ‹fl Kanununa göre belirlenen günlük asgari
ücretin gün iflçi say›s› çarp›m› sonucu
bulunmaktad›r. (Sigorta Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›, 2003,s.8, Sigorta Teftifl
Kurulu Baflkanl›¤›, 2006, s.91)

F›r›n iflyerinde yap›lmak olan iflin yürütümü için gerekli olan en az iflçilik
miktar›n›n, bir gün karfl›l›¤› parasal
tutar›n›n bildirilmesi durumunda; bu
iflçili¤in kaç iflçiyle yap›labilece¤i konusunda araflt›rmaya gidilmeden hesaplama yap›lacakt›r. Günlük asgari
iflçilik tutar›n›n 30 ile çarp›lmas› suretiyle hesaplanacak mebla¤, Kuruma
inceleme dönemi ay›nda ayl›k olarak
bildirilmesi gereken en az prime esas
kazanc› teflkil edecektir. (Sigorta Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2003,s.8, Sigorta Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2006,
s.91)
4.1.3. Emsal ‹flletmelerden 19 Tespit
Edilecek Bilgiler
Çal›flma hayat›nda, ayn› sektörde faaliyet gösteren ve ayn› tür mal veya
hizmet üretimi yapan iflletmeler aras›nda üretim teknolojisi, girdi kullan›m miktar›, üretim miktar›, çal›flma
flartlar›, personel say›s›, gibi konularda benzerlik ve denklikler bulunabilir.
Bu benzerlik ve denklikler esas al›narak, ekmek imalat› yapan f›r›n iflyerlerinden Kuruma bildirilmesi gereken
asgari iflçilik miktar›n›n tespiti yap›la-

18 Bilgi al›nabilecek meslek kurulufllar›; esnaf ve sanatkar odalar›, ticaret odalar›, sanayi
odalar›, sendikalar, meslek dernekleri, kamu kurulufllar›; Bakanl›klar, genel müdürlükler,
bölge ve il müdürlükler, belediye baflkanl›klar›, üniversiteler v.b.’ dir.
19 Nitelik ve nicelik olarak emsal özellikleri tafl›yan, daha aç›k bir ifadeyle; ayn› çevrede bulunan, ayn› cins mal veya hizmet üretimi yapan, makine ve araç-gereç say›lar› bak›m›ndan
denklik veya orant›l›l›k bulunan, kullan›labilir kapasitesi ile kullan›lan kapasitesi (fiili üretim
miktarlar›) birbirine yak›n veya orant›l› olan iflyerleri “emsal iflletme” olarak tan›mlan›r.
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bilmektedir. Emsal iflletmeler, öncelikle prim belgelerini Kuruma sürekli
ve düzenli veren, sigortal› say›lar›nda
çokça azal›p ço¤alma olmayan, iflyerinde çal›flt›r›lan sigortal›lar için zorunlu haller (istirahatli kalma, ifle girifl-ç›k›fl vb.) d›fl›nda ayl›k tam gün çal›flma bildirilen, yerel denetimlerde
kaçak sigortal›s›na rastlan›lmayan iflyerleri aras›ndan seçilmektedir. (Sigorta Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›,
2003,s.6-7, Sigorta Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›, 2006, s.94)
‹nceleme konusu f›r›n iflyerindeki üretim faaliyetinin gerçeklefltirilmesi ve
devam› için yürütülen tüm çal›flmalar
dikkate al›nd›¤›ndan; nitelik olarak
emsal özellikler tafl›yan, üretim kapasitesi ile fiili mal veya hizmet üretim
miktarlar› bak›m›ndan aralar›nda
orant›l›l›k (denklik, eflitlik) bulunan
iflyerlerinden Kuruma bildirilen prime
esas kazanç tutarlar› ve/veya iflçi say›lar› esas al›nmak suretiyle, müfettiflçe
iflin yürütümü için gerekli olan asgari
iflçilik miktar› hesaplanabilmektedir.
Denetim konusu f›r›n iflyerinden inceleme döneminde yap›lan bildirimler
de göz önünde bulundurularak, emsal
iflletme olarak seçilen iflyerlerinden
ayn› dönem aylar›nda Kuruma yap›lan bildirimlerden; prime esas en az
kazançlar toplam› veya inceleme dönemi aylar›ndaki en az iflçi say›s› veya 506 say›l› Kanuna göre belirlenen
asgari günlük kazançtan az olmamak
Hakemsiz Yaz›lar
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kayd›yla, 4957 say›l› ‹fl Kanunu gere¤i 16 yafl›ndan büyük iflçiler için belirlenen asgari günlük kazanc›n 30
günlük tutar›ndan uygun olan› Kuruma bildirilmesi gereken asgari iflçilik
miktar›n›n tespitinde dikkate al›nmaktad›r. (Sigorta Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2006, s.98)
4.1.4. Yerel Denetim ve Kapasite
Kullan›m Tutanaklar›na Göre
Saptama
F›r›n iflyerinden Kurma bildirilmesi
gereken asgari iflçilik miktar›n›n tespitiyle ilgili incelemeler kapsam›nda,
iflyerinde yerel denetim yap›ld›¤›, yerel denetim s›ras›nda iflyeriyle ilgili
yap›lan tespitleri içerir flekilde iflyeri
yerel denetim ve kapasite kullan›m tutanaklar› iflyerinde ‹flyeri yerel denetim ve kapasite kullan›m tutanaklar›
düzenlendi¤i daha önce aç›klanm›fl
idi. ‹flyeri durum tespit ve kapasite
kullan›m tutanaklar›, iflyerinin fiili
durumunu yans›tt›¤›ndan (özellikle de
denetim yap›lan tarihteki), iflin yürütümü için gerekli olan en az iflçi say›s›n›n, sigortal›lara ödenen ücretlerin
ve çal›flma süresinin (prim ödeme gün
say›s›n›n) saptanmas›nda müfettifller
taraf›ndan dikkate al›nan belgelerdir.
Gerek yerel denetim ve gerekse de kapasite kullan›m tutanaklar› incelemede esas al›n›rken, tutanaklar›n iflyeriyle ilgili gerekli bilgileri içerip içermedi¤ine bak›lmaktad›r. Daha aç›k bir
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ifadeyle, tutanaklar›n asgari iflçilik incelemelerinde esas al›nabilmesi; tutana¤›n düzenlendi¤i tarihteki kapasite
de¤erlerinin (kullan›labilir kapasite,
fiilen gerçekleflen kapasite, at›l kapasite vb.) inceleme yap›lan dönem aylar›ndaki de¤erlerle orant›l› veya denk
olmas›, yine üretimde ana girdi olarak
kullan›lan de¤erlerin (un gibi) d›fl›ndaki girdilerle (enerji, yak›t, su vb.)
orant›l› veya denk olmas›na ba¤l›d›r.
Bu hususlar› tümünü bir arada içermeyen tutanaklar, do¤ru bilgi edinilmesini ve hesaplama yap›lmas›n› sa¤lamayaca¤›ndan, müfettifl taraf›ndan
asgari iflçilik de¤erlendirmesinde dikkate al›nmamaktad›r.
F›r›n iflyerlerinde, denetimi yapan
müfettifl taraf›ndan veya baflka denetim elamanlar› birden farkl› tutanak
düzenlenmesi de her zaman mümkündür. Asgari iflçilik tutar›n›n tespiti
kapsam›nda, f›r›n iflyerinde de¤iflik
tarihlerde birden fazla tutanak düzenlenmifl olmas› durumunda; kapasite,
fiili üretim ve teknoloji uygunlu¤u
bulunan ve incelenen aya en yak›n düzenleme gününü tafl›yan tutanak veya
tutanaklar dikkate al›nmaktad›r.
Yerel denetim ve kapasite kullan›m
tutanaklar› esas al›narak yap›lan asgari iflçilik hesaplamas› tutanaklardaki
gün iflçi say›s› ile ödenen en düflük
günlük kazanc›n, çarp›lmas› fleklinde
yap›lmaktad›r. Bu flekilde bulunan iflçilik tutar›, inceleme konusu iflyeri
Ocak
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için bir güne tekabül eden en az iflçilik miktar› olarak kabul edilmektedir.
Ancak, en düflük günlük kazanc›n, kanunla belirlenen prime esas asgari
günlük kazançtan az olmamas› kayd›yla ‹fl Kanununa göre saptanan asgari ücret esas al›nmaktad›r. (Sigorta
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2006, s.99)
4.1.5. ‹fl Analizi Yöntemi
‹fl analizi k›saca, iflletmelerde herhangi bir mevkiinin içerdi¤i görevler hakk›nda araflt›rmaya dayanan güvenilir
bilgiler toplama ifllemi olarak tan›mlanabilir. Tespit edilecek bilgiler, yap›lacak görevlerin niteli¤ini, bunlar
için harcanacak zaman›n ne oldu¤unu, kullan›lacak araç ve malzemelerin
cins ve özelliklerini, görevi yap›labilmesi için ifl görenin sahip olmas› gereken bilgi, yetenek ve deneyimleri,
görevin gerektirdi¤i yetki ve sorumluluklar›n neler oldu¤unu, iflin ne gibi
ortamda yap›ld›¤›n›, bu ortam›n tafl›d›¤› tehlikelerin neler olabilece¤ini
kapsamaktad›r.(Vardar, 2007, Kozak
ve Yaz›c›lar,2007)
Kuruma bildirilmesi gereken asgari
iflçilik miktar›n›n tespitinde ifl analizi
yöntemi son zamanlarda özellikle de
belgeli turizm iflletmelerinde uygulanmaktad›r. ‹fl analizinin uygulanmas›na
yönelik yap›lacak incelemeler kapsam›nda müfettiflçe iflyerinin mahallen
kontrolü (yerel denetim d›fl›nda yap›lmas› gereklidir.) detayl› olarak yap›l-
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maktad›r. F›r›n iflyerlerinde yap›lan
iflin mahiyeti gere¤i ekmek üretimimin her aflamas›n›n kendine ait bir çal›flma düzen ve süresi ile personeli bulunmaktad›r. Mahallen kontrol s›ras›nda, f›r›n iflyerindeki ekmek üretim
süreçleri ve ekmek üretim süreçlerinde kullan›lan araçlar, süreçlerde çal›flt›r›lan kifli say›lar›, kiflilerin görevleri,
her bir süreçteki çal›flma koflullar› ve
çal›flma esaslar› ile çal›flma süreleri
ayr›nt›l› bir flekilde tespit edilmektedir.

de ise, de¤erlendirme üretim süreçleri
ve süreçlerde görev alan personelin
say› ve ünvanlar› dikkate al›narak yap›lmaktad›r. Her bir departman, üretim süreci veya tan›ml› görev için tespit edilen fark çal›flma gün say›lar›n›n
ay baz›nda toplanmas›ndan hareketle
eksik asgari iflçilik miktar› hesaplanmaktad›r.

Ekmek üretimi yapan f›r›n iflyerlerinde sorumlu yönetici, ustabafl›, usta, piflirici, hamurkar, yard›mc› personel,
katip, floför, muavin, ocakç›, tezgahtar, say›c›, dizici, b›çakç›, temizlikçi
ünvanlar› ad› alt›nda de¤iflik görevleri
yapmak üzere çal›flt›r›lan personellerin her birinin ekmek üretim süreçlerindeki görevleri ve bu görevlerin yerine getirilme zamanlar›, çal›flma günleri ve vardiya saatleri içerisinde yerine getirilme say›lar›, ifl analizi kapsam›nda saptanmaktad›r. (Sigorta Teftifl
Kurulu Baflkanl›¤›, 2006, s.100)

4.2.1. Ekmek üretimi yapan f›r›n iflyerlerinin kapanmas›, devri gibi durumlar çal›flanlar›n ücret, sosyal güvenlik, çal›flma gün say›s› gibi haklar›n› etkilemektedir. Bu nedenle de,
incelemelerde k›st çal›flma yap›lan aylar, çal›fl›lan gün say›s› kadar, çal›flman›n tam oldu¤u aylar ise 30 tam
gün olarak dikkate al›nmaktad›r.

Üretim süreçleri, f›r›n iflyerlerinin büyüklü¤üne (küçük, orta, büyük ölçekli ) göre kimi zaman iflyerinin fiziksel
olarak departmanlara bölünmesi suretiyle yerine getirilmektedir. Yap›lacak
de¤erlendirmeler departman, üretim
süreci veya tan›ml› görevler baz›nda
yap›lmaktad›r. ‹flyerinin departmanlara ayr›lmadan üretim yap›lmas› halinHakemsiz Yaz›lar
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4.2. F›r›n ‹flyerlerinde Yap›lan Asgari
‹flçilik ‹ncelemesiyle ‹lgili Genel
Hususlar:

4.2.2. F›r›n iflyerlerinden iflin yürütümü için gerekli oldu¤u tespit edilen
kifli/gün iflçi say›s›na göre hesaplanan
ayl›k kifli/gün say›s› ile Kuruma bildirilen sigortal›lar›n prim ödeme gün
say›lar› karfl›laflt›r›l›rken iflveren aleyhine haks›z bir ifllem tesis etmemek
ad›na; iflyerinde çal›flt›¤› tespit edilen
iflveren (Ba¤-Kur sigortal›s› flirket ortaklar› ve di¤er Ba¤-Kur zorunlu sigortal›lar›), iflverenin ücretsiz çal›flan
efli, sigortal›l›k niteli¤i olmamakla iflyerinde fiilen çal›flt›¤› tespit edilenlerle ödünç ifl iliflkisi kapsam›nda çal›Ocak
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flanlar da de¤erlendirme s›ras›nda dikkate al›nmaktad›r.
4.2.3. F›r›n iflyerlerinde üretilen ekmeklerin perakendecilere sevki için
araç çal›flt›r›lmas› zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Bu nedenle de, üretim sürecinde yer almamakla birlikte ekmeklerin sevk ve da¤›t›m› için iflyeri envanterine kay›tl› özmal araç say›lar›
ve bilgileri tespit edilmekte, araçlar›n
kiralama suretiyle çal›flt›r›lmas› durumunda ise bu husus asgari iflçilik tutar›n›n hesaplanmas›nda göz önünde
bulundurulmaktad›r.
4.2.4. F›r›n iflyeri iflverenlerinin merkez üretim birimi d›fl›nda, sadece ekmek sat›fl›na dayal› olarak açt›¤› flube
iflyerleri, gerek yerel denetim s›ras›nda ve gerekse kay›t ve belgelerin incelenmesi s›ras›nda dikkate al›nmakta,
bu iflyerlerinde çal›flan say›lar› ve çal›flma süreleri ile ödenen ücretler iflçilik hesaplamas›nda göz önünde bulundurulmaktad›r.
4.2.5. F›r›n iflyerlerinde ekmek haricinde hamur mamullerinin (po¤aça,
simit gibi) üretiminin yap›lm›fl olmas›
durumunda, bu durumla ilgili üretim
miktar› ve kullan›lan girdi miktarlar›
ayr›ca tespit edilmekte, iflçilik hesaplamas› s›ras›nda bu hususlar da göz
önünde bulundurulmaktad›r.
5. Sonuç:
F›r›n iflyerlerinin genel denetimi kapsam›nda yap›lan incelemeler iflyeri
Ocak
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dosyas›n›n incelenmesi, iflyerinde durum tespiti yap›lmas›, kamu ve meslek kurulufllar›ndan belge ve bilgi istenilmesi, iflyeri kay›t ve belgelerinin
incelenmesi, iflveren ve sigortal›lar›n
ifadelerine baflvurulmas› aflamalar›ndan oluflmaktad›r.
Yap›lan incelemeler sonucu, çal›flanlar›n Kuruma bildirilen ve bildirilmeyen çal›flmalar›n›n fiilen ve kayden
tespitini müteakip denetimi yapan
müfettiflçe gerekli görülmesi halinde
iflyerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgari iflçilik miktar›n›n tespiti cihetine gidilmektedir. Asgari iflçilik
miktar›, f›r›n iflyerlerinin faaliyet konusu dikkate al›narak; çal›flt›r›lan iflçi
say›lar›, üretilen ekmek say›lar›, üretimde kullan›lan un ve di¤er girdi
miktarlar›, tüketilen enerji miktar›,
üretim bölümleri, üretim süreçleri,
vardiya say›s›, çal›flma saatleri, kapasite de¤erleri, emsal iflletmelerde çal›flt›r›lan iflçi say›s› ve/veya yap›lan
bildirimler, ilgili meslek veya kamu
kuruluflunun görüflü gibi unsurlara göre belirlenmektedir.
Yap›lan incelemeler sonucunda gerek
fark asgari iflçilik tutar› ve gerekse de
çal›flanlar›n kayden ve fiilen tespit
edilmesi durumunda ay baz›nda re’
sen tahakkuk ettirilen sigorta primine
esas kazançlar ve muhteviyat› primler, primlerin tahakkukuna esas prim
belgeleri, iflyeri ve sigortal› ifle girifl
bildirgelerinin yasal sürelerinde verilHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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memifl olunmas› nedeniyle 506 say›l›
Kanunun 140 ve 5510 say›l› Kanunun
102’ inci maddeleri gere¤i uygulanacak idari para cezalar›, yine fark çal›flma gün say›lar› ve prime esas kazançlar›n deftere ve defter dayana¤› belgelere ifllenmemifl olmas› halinde an›lan
Kanunlar gere¤i geçersizlik fiilleri nedeniyle uygulanacak idari para cezalar› iflverenler için ciddi mali yükler
getirecektir.
KAYNAKÇA
F›r›n ‹flyerlerinin Genel Denetim Rehberi
(2007), Ankara: Sigorta Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›
‹ç Emir 2003/1 Devaml› ve Mevsimlik ‹fl-

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

yerlerinde Asgari ‹flçilik Tespiti (2003),
Ankara: Sigorta Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›
Kozak, Meryem ve Ako¤lan, Yaz›c›lar
Oya ‹fl Analizinin Yönetim Yaklafl›mlar› ‹çindeki Önemi, 18 fiubat 2007 tarihinde http://www.isguc.org internet sitesinden eriflildi
Türk G›da Kodeksi Ekmek ve Ekmek
Çeflitleri Tebli¤i (Tebli¤ No:2002/13),
Ankara: Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ile
Sa¤l›k Bakanl›¤›
Vardar Deliktafl, Ebru (2007) ‹fl De¤erleme ve Ücret Sistemleri, 20 fiubat 2007
tarihinde http://www.insankaynaklar›.com
internet sitesinden eriflildi.
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!
fienol ÇET‹N*

A- GENEL B‹LG‹LER
520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesine iliflkin olarak
18.11.2007 tarihinde yay›mlanan 1 Seri No.lu Transfer Fiyatland›rmas›
Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m› Hakk›nda Genel Tebli¤i’nin “7. Mükelleflerden ‹stenecek Belgeler” bölümünde yap›lan aç›klamalara göre, kurumlar
vergisi mükellefleri 2007 y›l›na iliflkin olarak verecekleri kurumlar vergisi beyannamesi ekinde 1. Seri No.lu Tebli¤ ekindeki Ek-2 formunda yer alan bilgileri elektronik ortamda doldurup e-beyanname ile birlikte ba¤l› bulunduklar›
vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir. Ayr›ca Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi Baflkanl›¤›’na kay›tl› mükellefler, iliflkili kifliler ile yapt›klar› yurt içi
ve yurt d›fl› ifllemleri, di¤er vergi dairelerine kay›tl› kurumlar vergisi mükelleflerinin iliflkili kiflilerle yapt›klar› yurt d›fl› ifllemlere iliflkin olarak 1. Seri No.lu
Tebli¤in ekinde (Ek-3) yer alan formata uygun flekilde “YILLIK TRANSFER
F‹YATLANDIRMASI RAPORU” nu kurumlar vergisi beyannamesi verilme
süresine kadar haz›rlay›p muhafaza etmeleri gerekmektedir. Söz konusu rapor
mükelleflerimizin 2007 y›l› tam tasdik raporuna eklenecektir.

5

Di¤er taraftan 01.01.2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Daire* Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
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si Baflkanl›¤›’na kay›tl› mükelleflerin, 01.01.2009 tarihinden itibaren de tüm
kurumlar vergisi mükellefleri yurt d›fl› ifllemlerine iliflkin olarak Gelir ‹daresi
Baflkanl›¤› ile peflin fiyat anlaflmas› yapabilirler. ‹dare ile peflin fiyat anlaflmas› yapan mükellefler 1. Seri No.lu Tebli¤ ekinde (Ek-1) yer alan formata uygun
“PEfi‹N F‹YATLANDIRMA ANLAfiMASINA ‹L‹fiK‹N YILLIK RAPOR” u
kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresi içinde bir yaz› ekinde vergi dairelerine vermek zorundad›rlar. Ancak peflin fiyatland›rma anlaflmas›
01.01.2008 tarihinden sonra yap›labilece¤inden 2007 y›l›na iliflkin y›ll›k rapor
düzenlenip verilmesi söz konusu de¤ildir.
B- TRANSFER F‹YATLANDIRMASI, KONTROL ED‹LEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE ‹L‹fiK‹N FORMUN (Ek-2 FORMU)
DOLDURULMASI
1. No.lu Tebli¤de belirtilen iliflkili kifliler ile ifllem yapan mükellefler, ifllem
yapt›klar› iliflkili kiflilerin cari hesap dökümünü al›p 2007 y›l›ndaki ifllemleri
öncelikle; al›m, sat›m, ödeme, faiz, kur fark›, KDV ödemesi veya KDV tahsili
fleklinde ayr›flt›racaklard›r. Daha sonra al›m ve/veya sat›m ifllemleri, ifllemin
mahiyetine göre ayr›flt›r›lacakt›r. Bu flekilde ayr›flt›r›lan ifllemlerin miktar ve
tutarlar› belirlenecek, miktar ve tutar olarak belirlenen ifllemler için hangi
transfer fiyatland›rmas› yönteminin uygulanaca¤› araflt›r›l›p en uygun yöntem
belirlenecektir.
ÖRNEK-1
X A.fi., iliflkili flirket B A.fi. ile 2007 y›l›nda ticari ve mali ifllemler yapm›fl ve
B A.fi.’nin 2007 y›l› cari hesab› afla¤›da oldu¤u gibi ayr›flt›r›lm›flt›r. Ticari ve
mali ifllemler tek cari hesapta izlenmifltir. B A.fi. X A.fi.’nin % 20 orta¤›d›r.
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Borç
2006 Y›l› Devir Bakiyesi
‹lk Madde ve Malzeme Al›fl› (‹plik)
Ödeme (Banka Havalesi)
Mamul Sat›fl› (Giyim)
Verilen Çek (Borç ‹çin)
Al›nan Borç (Banka Havalesi)
Finansman Faturas›
Al›fllara ‹liflkin KDV
Sat›fllara ‹liflkin KDV
Cari Hesap Toplam›

0.0.675.000.125.500.750.000.0.0.0.10.040.1.560.540.-

Alacak
125.000.724.500.0.0.0.637.500.97.537.57.960.0.1.642.497.-

B A.fi.’nin cari hesab›n›n ayr›flt›r›lmas› sonucunda, transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m› ile örtülü sermayenin varl›¤› araflt›r›lacakt›r. E¤er
X A.fi.’nin öz sermayesi 212.500.-YTL’nin alt›nda ise burada örtülü sermayenin varl›¤›ndan söz edilebilir. E¤er X A.fi.’nin öz sermayesi 212.500.-YTL’den
yüksek ise örtülü sermayeden söz edilemez. Ancak söz konusu ifllem beyanname ekinde (Ek-2 formunda) gösterilecektir.
X A.fi.’nin B A.fi.’den sat›n ald›¤› 724.500.-YTL tutar›ndaki ipli¤in miktar›
72.450 kg olup y›ll›k ortalama birim maliyeti (724.500 / 72.450) 10,00
YTL/kg’d›r. X A.fi.’nin 2007 y›l›nda iliflkisiz kiflilerden sat›n ald›¤› ayn› nitelik ve nicelikteki iplikleri 10,05 YTL/kg’ye sat›n ald›¤› hesaplanm›flt›r. (Bahse
konu hesaplama tablolar› zaman afl›m› süresince muhafaza edilmeli, Büyük
Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl›¤› mükellefleri ise bu hesaplamalara Y›ll›k
Transfer Fiyatland›rmas› Raporunda ayr›nt›l› olarak bahsetmeleri gerekmektedir.) Buna göre X A.fi.’nin B A.fi.’den 2007 y›l›nda sat›n ald›¤› 72.450 kg iplik için transfer fiyatland›rmas› yolu ile örtülü kazanç da¤›tmad›¤› karfl›laflt›r›labilir fiyat yöntemine göre ispatlanm›fl bulunmaktad›r.
X A.fi.’nin B A.fi.’ye satm›fl oldu¤u 125.500.-YTL tutar›ndaki giyim eflyas›n›n
miktar› 10.000 adet olup muhtelif giyim eflyas›ndan oluflmaktad›r. B A.fi. söz
konusu giyim eflyas›n› iliflkisiz kiflilere ihraç etmekte olup B A.fi. ihracata iliflkin kur riski ile ihraca konu mallar›n siparifllerini kabul etmekte, yurt d›fl› müflteri ile iliflkileri organize etmektedir. B A.fi.’nin 2007 y›l› bilançosundaki brüt
sat›fl kar› % 12 olup (iliflkili flirket X ten al›nan mamuller hariç) X A.fi.’den sat›n ald›¤› mamulleri kur fark› dahil 140.560.-YTL’ye ihraç etmifltir. Bu durumda B A.fi. X A.fi.’den sat›n ald›¤› 125.500.-YTL tutar›ndaki mamulden brüt
((140.560 – 125.500) / 125.500) = % 12 kar elde etmifltir. Elde edilen bu sat›fl
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Ocak

-

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

298 m a l i Ç Ö Z Ü M

‹ S M M M O Yay›n Organ›

kar› B A.fi.’nin iliflkisiz kiflilere yap›lan sat›fllardan elde etti¤i brüt sat›fl kar› ile ayn› oldu¤undan bu ifllemde de
X A.fi., B A.fi.’ye 2007 y›l›nda satm›fl
oldu¤u 10.000 adet giyim eflyas› için
transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü
kazanç da¤›t›m› yapmad›¤›n› yeniden
sat›fl fiyat› yöntemine göre ispatlam›fl
bulunmaktad›r.
X A.fi. 2007 y›l›nda B A.fi.’ye verdi¤i 750.000.-YTL tutar›nda ve ortalama vadesi 180 gün olan çekler karfl›l›¤›nda 637.500.-YTL borç alm›flt›r.
B A.fi. Y bankas›ndan kredi kullanmakta olup finansman maliyeti y›ll›k
% 30’dur. Bu bilgiye göre B A.fi.’nin
X A.fi.’ye verdi¤i borcun maliyeti
(637.500 x 30 x 180 / 36.000) = 95.625.YTL olmaktad›r. B A.fi.’nin esas faaliyet konusu finansman hizmeti olmamakla birlikte kredibilitesi olan bir
flirket oldu¤undan X A.fi.’ye kulland›r›lan kredi için makul bir brüt kar
ilave etmesi gerekmektedir. Kredi
arac›l›k komisyonlar› % 1-2 aras›nda
olmaktad›r. (E¤er B A.fi.’nin kulland›¤› kredi do¤rudan do¤ruya ve birebir X A.fi.’ye aktar›lm›fl ise bu durumda finansman gideri yans›tmas›nda KDV hesaplanmayacak, dekont ile
ifllem tamamlanabilecektir. Ancak burada makul bir arac›l›k komisyon faturas› düzenlenmesi gerekmektedir.
Di¤er taraftan X A.fi.’ye verilen borç
para B A.fi.’nin kendisi için de kulland›¤› kredilerin içinden (havuz heOcak
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saptan) verilmifl ve aktar›lan borç paran›n kullan›lan krediler ile do¤rudan
ba¤lant›s› kurulam›yor ise bu durumda finansman maliyetinin tamam› için
KDV hesaplanacakt›r. (Son y›llardaki
yarg› kararlar› bu flekilde oluflmaktad›r.)
X A.fi.’nin B A.fi.’den ald›¤› 637.500.YTL’ye karfl›l›k ödedi¤i 97.537.-YTL
tutar›ndaki finansman giderinin B
A.fi. nezdindeki maliyeti 95.625.YTL’dir. B A.fi. finansman maliyeti
üzerine ((97.537 – 95.625) / 95.625) =
% 2 kredi arac›l›k komisyonu ilave etmifltir. Bu ifllemde de X A.fi.’nin B
A.fi.’den ald›¤› 637.500.-YTL tutar›ndaki borç için ödemifl oldu¤u 97.537.YTL tutar›ndaki finansman› faturas›nda transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›tmad›¤› maliyet art›
yöntemine göre ispatlam›fl bulunmaktad›r.
X A.fi.’nin 31.12.2006 tarihli bilançosunun aktif toplam› 3.750.000.-YTL
k›sa ve uzun vadeli borçlar›n›n toplam› ise 3.500.000.-YTL’dir. Bu durumda flirketin 31.12.2006 tarihindeki
öz sermaye tutar› 250.000.-YTL olup
bu tutar›n üç kat› B A.fi.’den kullan›lan borcun ve borca iliflkin faiz tutar›n›n (735.037.-YTL) alt›nda kalmaktad›r. X A.fi.’nin orta¤› B A.fi.’den kulland›¤› borç para için örtülü sermaye
iddias›nda bulunulamaz. Ancak 5520
say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun
12. maddesinde iliflkili kiflilerden
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do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak
temin edilerek iflletmede kullan›lan
borçlar›ndan bahsedildi¤inden, maddenin lafzi yorumunda mal al›mlar›na
iliflkin borçlar da öz sermaye mukayesesinde dikkate al›nabilece¤i anlam›
ç›kmaktad›r. Ancak madde lafzi ve
ruhuyla yorumland›¤›nda mal sat›fl
karfl›l›¤›nda müflteriden tahsil edildi¤i
halde iliflkili sat›c›ya ödeme yap›lm›yorsa örtülü sermayeden bahsetmek

Hakemsiz Yaz›lar
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daha do¤ru olacakt›r diye düflünmekteyiz.
Yukar›daki bilgilere göre X A.fi.’nin
2007 y›l› kurumlar vergisi beyannamesi eklerini ne flekilde doldurulaca¤›n› ekteki Ek-2 formundan görülmektedir.
Ek: Transfer Fiyatland›rmas›, Kontrol
Edilen Yabanc› Kurum ve Örtülü Sermayeye ‹liflkin Form.
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Vergi Kimlik No
Kurum Sicil No
Kurum Unvan›
Faaliyet Kodu
‹rtibat Telefonu ve Faks No
Vergilendirme Dönemi

KURUMA ‹L‹fiK‹N GENEL B‹LG‹LER
999 999 9999
555555
X Giyim San. Tic. A.fi.
500025
0212 222 22 22
01.01.2007-31.12.2007
TRANSFER F‹YATLANDIRMASI KAPSAMINDAK‹ ‹L‹fiK‹L‹ K‹fi‹LERE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

Yurt ‹çinde Bulunan ‹liflkili Kifli Ad›-Ünvan›
Vergi Kimlik Yurt D›fl›nda Bulunan ‹liflkili Kifli Ad›‹liflkili Kiflinin Bulundu¤u Ülke
No 0000
Ünvan›
000 000
1 B Ticaret A.fi.
2
3
4
5
‹L‹fiK‹L‹ K‹fi‹LERLE GERÇEKLEfiT‹R‹LEN TRANSFER F‹YATLANDIRMASINA ‹L‹fiK‹N ‹fiLEMLER**
Al›m
Sat›m
(YTL)
(YTL)
Varl›klar
724.500.1 Hammadde-Yar› Mamul
125.500.2 Mamul-Ticari Mallar
3 Gayri maddi Haklar/Varl›klar (Edinilen veya kullan›lan)
4 Kiralamalar
5 Di¤er (Belirtiniz)
Hizmetler
6 ‹nflaat-Onar›m-Teknik
7 Araflt›rma ve Gelifltirme
8 Komisyon
9 Di¤er (Belirtiniz)
Mali ‹fllemler
735.037.10 Ödünç Para/Kredi- Faiz
11 Vadeli ‹fllemler (Türev ürünler)
12 Sigorta
13 Menkul K›ymetler
14 Di¤er (Belirtiniz)
Di¤er ‹fllemler
15 ‹kramiye ve Benzeri Ödemeler
16 Grup ‹çi Hizmetler
17 Di¤er (Belirtiniz)
1.459.537.125.500.Yap›lan ‹fllemlerin Toplam›
TRANSFER F‹YATLANDIRMASINA KONU OLAN ‹fiLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Al›m
Sat›m
(YTL)
(YTL)
724.500.Karfl›laflt›r›labilir Fiyat Yöntemi
735.037.Maliyet Art› Yöntemi
125.500.Yeniden Sat›fl Fiyat› Yöntemi
Kâr Bölüflüm Yöntemi
‹flleme Dayal› Net Kâr Marj› Yöntemi
Mükellefçe Belirlenen Yöntem
1.459.537.125.500.Toplam ‹fllem Tutar›
KURUMUN YURTDIfiI ‹fiT‹RAKLER‹NE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Yurtd›fl› ‹fltirakin Unvan›

Kanuni veya ‹fl Merkezinin
Bulundu¤u Ülke

Kurumun Sermaye, Oy veya Kâr Pay›
Oran›

Yurtd›fl› ‹fltirakin Gayrisafi Has›lat›

1
2
3
4
5
ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER***
Aktif Toplam›

3.750.000.-

Toplam Borçlar

3.500.000.-

Öz Sermaye Tutar›

250.000.-

Toplam Faiz Giderleri

97.537.-

Toplam Kur Fark› Giderleri
‹L‹fiK‹L‹ K‹fi‹LERDEN (‹fiT‹RAKLER DAH‹L) TEM‹N ED‹LEN BORÇLARA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER****
Vergi Kimlik
Borç Verenin Unvan› veya Ad›-Soyad›
Numaras›
Borcun Al›nd›¤› Tarih
000 000 0000
3/15/07
1 B Ticaret A.fi.
2
3
4
5
Toplam

Ocak

-

fi u b a t

Y›l: 2008 Say›: 85

Borcun Tutar›
637.500.-

Borcun Ödendi¤i Tarih
9/15/07

637.500.-

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

