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KR‹Z‹N ETK‹LER‹N‹ AZALTACAK
ÖNLEMLER DERHAL ALINMALI
Yahya ARIKAN*

Dünya ekonomisi 1929 buhran›ndan sonra en büyük bunal›m›n› yaﬂamaya baﬂlad›. Finans kuruluﬂlar› tarihinin en zorlu dönemini yaﬂ›yor. Ekonomide durgunluk, petrol, g›da baﬂta di¤er emtia fiyatlar›n›n baﬂ›n› al›p gitmesi iﬂsizlik ve
açl›k sonucunu do¤uracakt›r. G›da ve enerjide do¤rudan ithalatç› konumda
olan Türkiye’nin bu olumsuz tablodan etkilenece¤ini söylemek kehanet olmayacakt›r. Bu tablo ayn› zamanda kazanan az›nl›k kesim ve kaybeden ço¤unluk
olgusunu besleyen bir tablodur. Kriz; az›nl›k kesimin daha çok kazanmas›,
kaybeden ço¤unlu¤un daha çok kaybetmesi anlam›na gelecektir.
Türkiye’ye etkileri ﬂimdiden baﬂlayan krizin nedenlerini anlamak ve olas› önlemleri tart›ﬂabilmek için öncelikle dünya ve Türkiye ekonomisindeki geliﬂmelere bakmak gerekmektedir.
ABD’de gelir da¤›l›m›
Amerika’da baﬂlayan ve tüm dünya ekonomilerinde hissedilen bir yavaﬂlama
söz konusudur.
Bu süreci anlamak için Amerika’n›n ekonomik yap›s›n› kavramakta yarar vard›r.
Amerika Birleﬂik Devletleri’nin gelir da¤›l›m› yap›s›na bak›ld›¤›nda “kriz üreten bir gelir eﬂitsizli¤i” oldu¤unu görüyoruz. ABD gelir da¤›l›m› en bozuk 4.
OECD üyesidir.
ABD bir tüketim imparatorlu¤udur. En yoksullar›n paras›zl›¤› ile üst zenginlerin harcama iﬂtah› sonucu, tasarrufu bitirmiﬂtir. Orta ve alt gruplar›n baﬂl›ca tüketim arac› krediye dayanmaktad›r. Çin ve Asya ülkelerinin fazlalar›n›
ABD’ye borç vererek kurulan saadet zinciri bu kredilerin geri ödenmemesiyle
k›r›lm›ﬂt›r.
* TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s›-‹SMMMO Baﬂkan›
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Bütün önlemlere karﬂ›n ABD ekonomisinde yavaﬂlama, hatta durgunluk
baﬂ göstermiﬂtir.
Son verilere göre, iﬂsizlik oran› 2007
y›l›n›n ortalar›nda yüzde 4.5 iken sürekli artm›ﬂ ve yüzde 5.1’i bulmuﬂtur.
Bu milyonlarca insan›n iﬂsiz olmas›
demektir.
2007 sonunda Amerika’da baﬂlayan
kredi geri ödemelerindeki t›kanma ve
mali piyasalarda çalkant›, finans sermayesinin egemenli¤iyle ﬂekillenen
ekonomileri darbo¤aza sokmuﬂtur.
Dünya tarihinin en a¤›r krizlerinden
biri baﬂlad›
Bugün dünya ekonomisinin içine girdi¤i darbo¤az, Amerika’da, Avrupa’da yüz binleri iﬂsiz, evsiz b›rakmaktad›r.

oluﬂan kriz, bulaﬂ›c› bir hastal›k gibi
yay›lmaktad›r.
Dünya ekonomilerini etkileyen 3 büyük ekonomiye bakt›¤›m›zda; 2007
üçüncü çeyre¤inde yüzde 2.8 büyüyen
ABD ekonomisinin,dördüncü çeyrekte 2.5’e düﬂtü¤ünü görüyoruz.
27 Avrupa Birli¤i ülkesinde yavaﬂlama daha derindir.
Birinci çeyrekte 3.4 büyüyen AB dördüncü çeyrekte 2.6 büyüyebilmiﬂtir.
Japonya’da ayn› dönemlerin rakamlar› yüzde 2.9’ tan 1.8’e düﬂüﬂ ﬂeklindedir.
100 milyon insan açl›kla karﬂ›
karﬂ›ya
G›da, alt›n, ham petrol ve metal baﬂta
olmak üzere emtia fiyatlar› baﬂ döndürücü biçimde artm›ﬂt›r.

Kredi faizlerinin ve g›da fiyatlar›n›n
art›ﬂ›yla devam eden kredi krizi, Asya
ve geliﬂmekte olan ülkeleri de sarmaktad›r.

Kimilerine yarayan bu art›ﬂ ve krizin
do¤al sonucu olarak; yüz binlerce,
milyonlarca insan› yoksullaﬂt›rmaktad›r.

ABD ve Avrupa’da finansal kuruluﬂlar›n iflas›n›n ard›ndan Asya, Latin
Amerika,

Nitekim bu süreç aylar önce baﬂlam›ﬂt›r. G›da fiyatlar›ndaki art›ﬂ›n yoksul
ülkelerde 100 milyon kiﬂiyi daha açl›kla karﬂ› karﬂ›ya b›rakmas› beklenmektedir.

Orta Avrupa ülkeleri için de durgunluk kayg›s› baﬂ göstermiﬂtir.
Krizin bulaﬂ›c› etkisi
Geliﬂmekte olan ülke ekonomilerini
de etkileyen yavaﬂlama ve buna ba¤l›
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Yoksullar›n isyan›
Haiti ve M›s›r’da insan ölümleriyle
sonuçlanan g›da fiyatlar›ndaki art›ﬂ›
protesto gösterileri, dünya genelinde
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pek çok ülkede sürmektedir. Endonezya, Arjantin’de yüz binler her gün
alanlara dökülmektedir. Endonezya’da yükselen petrol fiyatlar› nedeniyle hükümetin akaryak›ta yüzde 30
zam yapmas› halk› isyan ettirmiﬂtir.
Arjantin’de de çiftçiler yeni bir tar›m
politikas› talebiyle meydanlara dökülmüﬂtür.

Bu y›l›n ikinci yar›s›nda ve muhtemelen 2009’da da kriz derinleﬂecektir.

Bütün bu geliﬂmeler bir gerçe¤e iﬂaret
etmektedir; yoksul kitleler, küresel
ekonomi politikalar›n›n do¤urdu¤u
krizin sonuçlar› alt›nda ezilmektedir.
Bu krizin sonuçlar› Türkiye’de geniﬂ
kitleleri etkileyecektir.

2007 büyüme oran›na bak›ld›¤›nda
ana sektörlerde keskin düﬂüﬂ yaﬂanm›ﬂt›r.

Yang›n›n ortas›ndaki ülke; Türkiye

2006’da yüzde 1.3 büyüyen tar›m
2007’de yüzde 7.3 küçülmüﬂtür.

Türkiye, ihracat›n›n yar›s›ndan fazlas›n› Avrupa’ya yapmaktad›r.
D›ﬂ aç›klar› büyüktür ve s›cak para hareketlerinden do¤rudan etkilenmektedir.
Türkiye, iﬂsizlikle bo¤uﬂmaktad›r ve
istihdam alanlar› yaratmak için; yerliyi ayakta tutarken, üretmeye gelecek
yabanc› sermayeyi de çekmek durumundad›r.
Bu özellikleriyle Türkiye küresel kredi krizinde, yang›n›n tam ortas›nda
kalm›ﬂt›r.
Sanayide çark dönmüyor
Kriz, bu y›l ülke ekonomisini 2007’de
hafif atlat›lan durgunlu¤a sürüklemektedir.

Büyüme rakamlar› düﬂüﬂe geçmiﬂtir.
2002’de yüzde 7.9,
2005’te 7.6 ve 2007’de 4.5 büyüyen
Türkiye ekonomisinin bu y›l hedeflenen yüzde 4 büyümeyi yakalamas›
mümkün de¤ildir.

Bu düﬂüﬂ, büyümeyi canland›racak
yeni bir ekonomik program uygulanmad›kça 2008 için kötü sinyaldir.

Lokomotif sektör olarak an›lan inﬂaattaki büyüme oran› yüzde 18.5’ten 5’e
düﬂmüﬂtür.
‹malat sanayide de durum farkl› de¤ildir. Büyüme oran› yüzde 5.4’te kalm›ﬂt›r.
Bu sektörlerdeki durum, bu y›l için
umutlu olmay› zorlamaktad›r.
Düﬂük kurla sanal zenginlik kar›n
doyurmuyor
Artan enflasyona karﬂ›n kurun düﬂük
seviyede tutulmas›, milli gelir ve kiﬂi
baﬂ›na gelire iliﬂkin rakamlar›n çarp›t›lmas›na neden olmaktad›r.
Düﬂük tutulmuﬂ dolar kuru ile yap›lan
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hesaplamay› bir tarafa b›rak›p sabit fiyatlarla, yani enflasyondan ar›nd›r›lm›ﬂ fiyatlarla bakmak gerekir.
Sabit fiyatlarla bak›ld›¤›nda geliﬂim
fark›nda uçurum ortaya ç›kmaktad›r.
Büyüme d›ﬂ kaynak ve ithalatla
sa¤land›, peki ya ﬂimdi?
Türkiye’de büyümenin soka¤a olumlu
yans›mamas›n›n nedeni d›ﬂ kaynak ve
ithalata dayal› modeldir.
D›ﬂ kaynak giriﬂi ile ithalat rakamlar›
ve büyüme aras›nda do¤rudan iliﬂki
vard›r.
2001 krizinde ekonomi yüzde 7.5 küçülürken, resmi verilere göre Türkiye’den 14.5 milyar dolar› aﬂk›n para
ç›k›ﬂ› olmuﬂtur.
Bu dönemde 41 milyar dolar ithalat
yap›lm›ﬂt›r.
2004’te yüzde 8.9 büyüme yaﬂan›rken
17.7 milyar dolar para giriﬂi olmuﬂ, 97
milyar dolar ithalat yap›lm›ﬂt›r.
2007’de yüzde 4.5 büyümenin oldu¤u
koﬂullarda 38 milyar dolar net sermaye giriﬂi olmuﬂ, ithalat ise 139 milyar
dolar› aﬂm›ﬂt›r.
‹ﬂsizlik ürkütücü boyutta
‹thalata dayal› büyüme, düﬂük kur,
yüksek faiz modeli,istihdam yaratamam›ﬂt›r.
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Türkiye ekonomisinde son birkaç y›ld›r büyük oranl› büyüme yaﬂan›rken,
ancak kimi dönemlerde iﬂgücüne kat›l›m artsa da iﬂsizlikte iyileﬂme sa¤lanamam›ﬂt›r.
‹ﬂte uyku kaç›racaklar rakamlar;
- ‹ﬂ bulma umudu olmayanlar›n oran›
% 18,4,
- ‹ﬂsiz say›s› 4 milyon 530 bin,
- Son bir y›lda üretim d›ﬂ›nda kalan 1
milyon kiﬂi,
- Kad›nlar aras›nda iﬂsizlik oran› % 11,2,
- Genç iﬂsizlerin oran› %21 dir.
Borç ve d›ﬂ kayna¤a ba¤›ml›l›k
devam ediyor
Türkiye ekonomisi üzerindeki en büyük ﬂantaj, kamunun borçluluk oran›
azalsa da hala d›ﬂ borçlard›r.
Özel sektör bugün çark›n› borçla çevirmektedir.
Yabanc› yat›r›m ve kredilerin milli
gelire oran› son 5 y›lda yüzde 71’den
yüzde 98’e ç›km›ﬂt›r.
KAPIDAK‹ R‹SKLER
Ekonomideki bütün geliﬂmeler, yak›n
dönemde büyük risklere iﬂaret etmektedir.
1 - Bankas›, ﬂirketiyle dörtte biri k›sa
vadeli olmak üzere borca bo¤ulan
Türkiye için en büyük risk cari aç›¤›n
finansman›ndad›r. D›ﬂ kredilerle bes-
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lenen bankalar için kredi maliyetleri
artm›ﬂt›r, kaynak bulmak zorlaﬂm›ﬂt›r. Bu durum, yüksek faiz ve ekonomik faaliyetlerde azalma demektir.
2 – Kaynak s›k›nt›s› ve ekonomik faaliyetlerde azalma daha yüksek iﬂsizlik, iﬂletmelerin kapanmas› demektir.
3 – Zorlu bir döneme girildi¤i aç›kt›r.
Bu¤day ve pirinçte yaﬂand›¤› gibi
farkl› ürünler üzerindeki olas› spekülasyonlar Türkiye’nin enflasyonu düﬂürme program›na darbe vuracakt›r.
4- Y›ll›k yüzde 16.5 faiz nedeniyle
devlet ka¤›d›na yat›r›m yapan yabanc› dolar üzerinden yüzde 41 getiri
sa¤lam›ﬂt›r. Vadeli döviz piyasalar›nda kurlar garanti alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu
da Türkiye’den para ç›k›ﬂ›na fren konulmas›na olanak vermeyecektir.
5- Dünya ekonomilerindeki küçülmeye ba¤l› ihracat daralmas› ve s›cak para ç›k›ﬂ› Türkiye’yi daha da küçültecektir. 2008 için umulan yüzde 5 büyümenin yakalanmas› mümkün olmayacakt›r. Bu geliﬂmeler de ailelerin gelirinin azalmas›, iﬂsizlik demektir.
B plan› derhal devreye sokulmal›
Hükümet, toplumun çeﬂitli kesimlerinden yükselen seslere kulak vermeli ve bütün kesimlerle tart›ﬂarak B
plan› haz›rlamal›d›r.
Bu krizden büyük zararla ç›kmamak
için, gündemin ilk konusu; krize karﬂ› önlemler olmal›d›r.

Bunun yolu, çözüm aray›ﬂ›nda toplumsal uzlaﬂma zemini sa¤lanmas›d›r.
Sektörel ve yerel kalk›nma stratejisi oluﬂturulmak durumunda
Hükümet bu dönemde, ekonomik
programda revizyonlar›n› yaparak bu
krizden etkilenecek kesimleri rahatlatacak önlemler almal›d›r.
Bunun için istihdam›n lokomotifi
sektörlere öncelik tan›mal›, kriz döneminde istihdam› daralt›c› uygulamalardan kaç›nmal›d›r.
Teﬂviklerde de istihdam›n artt›r›lmas›n› esas almal›d›r.
Hükümet, bu süreçte toplumun bütün
kesimleriyle iﬂbirli¤i içinde olmak
durumundad›r.
Hükümet, dayan›ﬂma ve anlaﬂma
içinde olmal›d›r.
Türkiye’nin bu keskin viraj› sa¤-salim atlatmas›n›n baﬂka da yolu yoktur.
Popülizm yerine somut önlemler
al›nmal›
Türkiye’nin yay›mlad›¤› resmi verilere güven duyulmas›na ﬂu anda s›k s›k
dile getirilen politik istikrara güven
duyulmas›na oldu¤u kadar ihtiyac›
vard›r.
Türkiye, çok büyük bir ekonomik kriMart
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zin eﬂi¤inde iken elinde paras› olan
yerli ve yabanc› yat›r›mc›n›n önünü
görebilece¤i, adil uygulamalardan
emin olabilece¤i ortam› yaratmak durumundad›r.
Yat›r›m teﬂviklerinde, vergilendirmede adalet, bu ortam›n yarat›lmas›n›n
baﬂl›ca araçlar› aras›nda say›lmaktad›r.
Bu çerçevede kay›t d›ﬂ› ekonomi ile
mücadele büyük önem taﬂ›maktad›r.
Yerel seçimler öncesinde mali disiplini sürdürmesi de yaﬂamsal öneme sahiptir.
At›lmas› gereken ilk ad›mlar
Yap›lmas› gereken ilk ﬂey vergi denetim oran›n› artt›r›rken eﬂ anl› olarak
verginin ödenebilir düzeye gelmesi
için yeni düzenlemelerin yap›lmas›d›r.

Bu konudaki çözüm önerilerimiz ise ;
- Sosyal güvenlik yükü azalt›lmal›,
istihdam özendirilmeli
‹stihdam üzerinde mali ve sosyal yüklerin azalt›lmas› ve iﬂsizlik sigortas›
fonu ile ilgili düzenlemenin gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
Sosyal güvenlik aç›klar›n› konuﬂtu¤umuz bir ortamda çal›ﬂan emekliden
çok yüksek oranlarda sosyal güvenlik
destek primi almaya çal›ﬂmak kay›t
d›ﬂ›n› besleyen unsurlar aras›ndad›r.
Bugün hala Ba¤-Kur, SSK ve Emekli
Sand›¤›’ndan emekli olup çal›ﬂan toplam 5.615.000 kiﬂinin büyük bir k›sm› SGK’na (Sosyal Güvenlik Kurumu) sosyal güvenlik destek primi
ödememek için kay›t d›ﬂ› çal›ﬂmak
durumunda kalmaktad›r.

Denetimi artt›rarak oranlar düﬂürülmelidir.

Bu emekli çal›ﬂanlar ödeyemeyecekleri bir yükle karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›ndan devlet eliyle kay›t d›ﬂ›na itilmektedir.

Bunun için her ﬂeyden önce güven tesis etmek gerekmektedir.

- Adil bir vergileme yap›lmal›

‹stihdam üzerinden al›nan vergi, prim
ve destekler Türkiye’de yüksek seviyededir.
Büyüme ve istihdam politikalar›n›
destekleyici, kay›t d›ﬂ› ekonomiyi
azalt›c› , öngörülebilir bir vergi yükü
oluﬂturulmal›d›r.
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Türkiye’de kay›t d›ﬂ› milli gelirin
yüzde 70’ine ulaﬂmaktad›r. Kiﬂisel ve
kurumsal servetin artmas›na karﬂ›n
servet üzerinde kapsaml› bir vergi yap›lmad›¤›ndan dolayl› vergilerin pay›
giderek artmaktad›r. Vergi yükü son
12 y›lda yüzde 67 yükselirken dolayl›
vergilerin pay›n›n yüzde 72.3’e ç›kt›¤›n› görüyoruz. Beyan üzerinden al›-
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nan vergi oran› yüzde 10 civar›nda
seyretmektedir. Bu tablo gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤i derinleﬂtiren
vergi politikalar›n›n resmidir. Kay›t
d›ﬂ› ekonomi oran› gelir aç›¤› yarat›rken dolayl› vergiler artt›r›lmak suretiyle aç›k kapatmaya çal›ﬂmak vergide adalet ve eﬂitlik prensibini hiçe
saymakt›r.
- Yoksullukla mücadele edilmeli
Adil vergi politikalar›n› oturtmaya
çal›ﬂ›rken sosyal politikalara a¤›rl›k verilip yoksullukla mücadele gi-

riﬂimleri desteklenmelidir. Devletin kurumlar› aras›nda eﬂ güdüm,
bilgi ak›ﬂ› ve koordinasyon sa¤lanmal›d›r. Servet beyan› esas› yeniden uygulamaya konulmal›d›r.
- KOB‹’ler ve üretim teﬂvik edilmeli
Türkiye’de istihdam›n yüzde 80’inden fazlas›n› küçük ve orta boy iﬂletmeler sa¤lamaktad›r. KOB‹’ler için
kayda girmeyi teﬂvik edici önlemler
al›nmal›, çal›ﬂma hayat›na yönelik ça¤›n gerektirdi¤i düzenlemeler bir an
önce hayata geçirilmelidir.
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NET ÜCRET SÖZLEﬁMELER‹N‹N
ÇEﬁ‹TL‹ KANUNLAR AÇISINDAN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ VE
‹ﬁVERENLER‹N KARﬁILAﬁAB‹LECEKLER‹
CEZA‹ MÜEYY‹DELER
Özgür ÖZKAN*
I-Giriﬂ :
lkemizde özel sektörde faaliyet gösteren bir k›s›m iﬂverenler ile ücretliler net ücret üzerinden anlaﬂmakta ve anlaﬂt›klar› gerçek ücret tutar›n›n
alt›nda asgari ücret tutar› üzerinden Kurumlara (Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir ‹daresi) bildirimde bulunmaktad›rlar. Asgari ücret tutar› üzerinden
vergi ve sigorta primleri hesaplanmaktad›r. Bu ﬂekilde yap›lan muvazaal› ücret anlaﬂmalar› kay›t d›ﬂ› istihdam›n ve vergi kay›p ve kaçaklar›n›n artmas›na
neden olmaktad›r.

Ü

Bu çal›ﬂmam›zda, iﬂverenle ücretli aras›nda yap›lan “net ücret” sözleﬂmeleri
çerçevesinde gerçek ücretlerden daha düﬂük tutarda asgari ücret tutar› üzerinden yap›lan bildirimlerin hukuki aç›dan de¤erlendirmesi yap›ld›ktan sonra iﬂverenlerin çeﬂitli kanunlar karﬂ›s›ndaki durumu ve karﬂ›laﬂabilecekleri yasal
müeyyideler ayr›nt›l› olarak aç›klanacakt›r.
II- Net Ücret Sözleﬂmeleri Yap›lmas›n›n Nedenleri:
Ülkemizde iﬂverenle iﬂçi aras›nda net ücret sözleﬂmeleri yap›lmas›n›n nedenleri esasen kay›t d›ﬂ› istihdam›n nedenleri ile hemen hemen benzerlik göstermektedir. Aﬂa¤›da bu nedenler temel olarak üç madde halinde toplanm›ﬂt›r. Buna
göre;
1- ‹stihdam üzerindeki vergi ve prim yükünün fazlal›¤›; Asgari ücretle çal›ﬂan
* Vergi Denetmeni, Eski Banka Müfettiﬂi
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bir iﬂçinin iﬂverene toplam maliyetinin % 41’ini iﬂverenin kamuya yapt›¤› ödemeler oluﬂturmaktad›r. Bu oran
OECD ülkeleri aras›ndaki en yüksek
maliyeti oluﬂturmaktad›r. Oysa net
ücret sözleﬂmesi yapan bir iﬂveren
toplam maliyetinin daha da yükselmesini önlemekte bu ﬂekilde ödeyebilece¤i en az tutar üzerinden vergi ve sigorta primleri ödemektedir. Çünkü
asgari ücretin alt›nda bir ücret düzeyinden ücret hesaplamas› kanunen
mümkün de¤ildir.
2- ‹ﬂsizlik oran›n›n yüksekli¤i ve iﬂgücünün e¤itimsiz olmas›; ‹stihdam
olanaklar›n›n h›zla artan nufusu karﬂ›lamay›ﬂ›, gelir düzeyinin düﬂüklü¤ü,
gelir da¤›l›m›n›n dengesizli¤i ve vergi
yükünün nüfusun belirli bir kesimi
olan ücretlilerin üzerinde toplanmas›
iﬂçilerin net ücret sözleﬂmelerine baﬂvurmalar›na neden olmuﬂtur. ‹ﬂçiler
net ücret sözleﬂmeleri yaparak hem
sosyal güvenlik sisteminden faydalanma imkan› elde etmekte hem de daha
çok gelir elde edece¤ini düﬂünmektedir. Oysa sigortal›n›n ücret ödeme
bordrosunda düﬂük ücret üzerinden
gösterilmesi durumunda bu kimseye
ilerde ba¤lanacak yaﬂl›l›k ayl›¤›, iﬂsizlik sigortas› ödemeleri, k›dem ve
ihbar tazminatlar›, geçici iﬂ göremezlik ödene¤i bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Bunun nedeni söz konusu ödemeler hesaplan›rken çal›ﬂ›lan
süredeki genel ortalamalar›n dikkate
al›nmas›d›r.
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3-Denetimin etkinleﬂtirilmesi ve kamu denetim birimleri aras›nda koordinasyonun sa¤lanmas› gerekmektedir.
Maliye Bakanl›¤› denetim elemanlar›,
iﬂ müfettiﬂleri ve sigorta müfettiﬂleri
aras›nda yeterli koordinasyon olmad›¤›ndan iﬂyerleri farkl› denetim birimleri taraf›ndan denetlenmektedir. Bazen ayn› bakanl›k bünyesindeki denetim elemanlar› aras›nda koordinasyon
bulunmad›¤›ndan gereken iletiﬂim
sa¤lanamamaktad›r. Bu durum da kay›td›ﬂ› istihdam›n kay›t alt›na al›nmas›n› ve denetim birimleri taraf›ndan
yap›lan tespitlerin de¤erlendirilmesi,
bilgilerin di¤er denetim birimlerine
aktar›lmas› gibi konularda koordinasyon eksikliklerine neden olmaktad›r.
III-Net Ücret Sözleﬂmelerinin
Borçlar Kanunu Aç›s›ndan
De¤erlendirilmesi:
‹ﬂ hukukuna göre çal›ﬂana ödenecek
ücret, iﬂ sözleﬂmesinin taraflar›nca
sözleﬂme özgürlü¤ü çerçevesinde serbestçe kararlaﬂt›r›labilir. Asgari ücret
d›ﬂ›nda sözleﬂme serbestisini k›s›tlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktad›r. Uygulamada bir k›s›m iﬂverenler ve ücretliler/iﬂçiler aras›nda ücretler “net” tutar üzerinden belirlenmektedir. Buna ilave olarak ücret bordrolar›nda gerçek ücrete yer verilmemekte daha az SSK primi ve gelir vergisi, damga vergisi ödemek amac›yla
düﬂük ücretten genellikle de asgari
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ücretten gösterilmektedir. Bu tür iﬂlemler, Borçlar Kanunu’na göre, “muvazaal› iﬂlemler” olarak de¤erlendirilmektedir.
Borçlar Kanunu’nun 1. maddesinde
belirtildi¤i üzere, bir sözleﬂme karﬂ›l›kl› ve birbirine uygun iradelerin birleﬂmesi ile oluﬂur. Kural olarak bir
irade beyan›nda, irade ile bildirimin
birbirine uyumlu olmas› aran›r.
Uyumsuzluk, istemeden oluﬂabilece¤i
gibi, taraflar bilerek ve isteyerek de
bu uygunsuz durumu yaratabilirler.
Taraflar›n bilerek ve isteyerek iradeleri ve beyanlar› aras›nda böylesi bir
uygunsuzlu¤u yaratmalar› halinde
muvazaa söz konusu olacakt›r.
Muvazaa hukuksal kavram olarak
Borçlar Kanunu’nda yer alm›ﬂ olmas›na karﬂ›n an›lan madde, daha çok
sözleﬂmenin yorumu ile ilgili olup, bir
çok yarg›sal karar›n hukuksal temelini oluﬂturan bu kavram›n tan›m› yeterince yapamamaktad›r. BK.nun 18.
maddesine göre "bir akdin ﬂekil ve
ﬂartlar›n› tayinde, iki taraf›n gerek
sehven, gerek akiddeki hakiki maksatlar›n› gizlemek için kulland›klar›
tabirlere ve isimlere bak›lmayarak,
onlar›n hakiki ve müﬂterek maksatlar›n› aramak laz›md›r."
Yarg›tay'a göre muvazaa; "aç›klanan
beyanlar›n gerçek maksatlar›na uymad›¤›n› bildikleri halde, akidlerin kastettikleri durumdan baﬂka bir hukuki
Hakemsiz Yaz›lar
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iliﬂkide kendilerini anlaﬂm›ﬂ gibi göstermiﬂ olmalar› hali"dir.(1)
Muvazaada taraflar bilerek iradelerine
uymayan bir sözleﬂme yapmakta, bu
sözleﬂme ile "amaçlanan irade" gizlenmekte, muvazaa anlaﬂmas› ile sözleﬂmeye hakim olan temel ö¤elerin
hiçbir sonuç do¤urmayaca¤› kararlaﬂt›r›lmaktad›r.
Görünürdeki sözleﬂmenin ard›nda
ikinci ve gizli bir sözleﬂmenin bulunmamas› mutlak muvazaa, gizli bir
sözleﬂme yap›p, görünürdeki sözleﬂme ile bu sözleﬂmenin gizlenmesi hali ise nispi muvazaa olarak adland›r›lmaktad›r.
Yasan›n 18. maddesinde düzenlenen
muvazaa, nispi muvazaa olup, mutlak
muvazaan›n tan›m› yasalar›m›zda düzenlenmemiﬂ olmas›na karﬂ›n, ö¤retide ve uygulamada yerini alm›ﬂt›r.
Mutlak muvazaada taraflar bir sözleﬂme yapma amac› taﬂ›mamakta, sadece
üçüncü kiﬂileri aldatmak için aralar›nda hüküm ve sonuç do¤urmayan görünüﬂte bir sözleﬂme yapmaktad›r.
Nispi muvazaada, taraflar›n sözleﬂme
yapma iradeleri birleﬂmekte, ancak
sözleﬂmenin niteli¤i, unsurlar› ile baﬂkalar›n› yan›ltmak için amaçlar›na uygun sözleﬂmenin yan›nda bir baﬂka
sözleﬂme daha yap›lmaktad›r.
Muvazaan›n çeﬂidi ne olursa olsun, taraflar›n, öncelikle muvazaal› iﬂlemleri
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üçüncü kiﬂileri aldatmak için yapt›klar› ve bu anlaﬂman›n kendi aralar›nda
hüküm ifade etmeyece¤i yönünde anlaﬂmalar› belirleyici unsur olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. (2)
‹ﬂverenle iﬂçi aras›nda devletin vergi alaca¤›n› daha az ödemek maksad›yla yap›lan anlaﬂmalar muvazaal›
iﬂlem olup baﬂ›ndan itibaren geçersizdir. Çünkü yap›lan anlaﬂma sonucunda iﬂverenler daha az vergi
ödemekte iﬂçiler ise daha çok net
ücret elde etmektedirler. Bu iﬂlem
iﬂçi ve iﬂveren taraflar› aras›nda
her hangi bir borç ve alacak do¤urmayacakt›r. Sözleﬂmenin geçersiz
olmas› sebebiyle taraflar bir zarara
u¤ram›ﬂ olsalar bile bunu birbirlerinden talep edemezler. Muvazaa
sebebinin ortadan kalkmas› veya
aradan bir zaman geçmesi ile görünüﬂteki iﬂlem geçerli hale gelmeyecektir.
IV. Net Ücret Sözleﬂmelerinin Sosyal
Sigortalar Kanunu Aç›s›ndan
De¤erlendirilmesi:
Ücret bordrolar› Sosyal Sigortalar aç›s›ndan 16.01.2004 tarih ve 25348 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan ve
01.05.2004 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren Sosyal Sigortalar Kurumu
Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤inin 26’nc› maddesinde aç›klanm›ﬂt›r.
Buna göre “Di¤er Kanunlara göre
defter tutmak mecburiyetinde bulunMart
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mayan iﬂverenler, Kuruma verdikleri
Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinde yaz›l› olanlar› do¤rulay›c› nitelikte olmak üzere ayl›k ücret tediye bordrosu
düzenlemekle yükümlü” olduklar› belirtilmektedir.
506 say›l› Sosyal Sigortalar Yasas›’n›n 79. maddesinde 29.07.2003 tarih ve 4958 say›l› Yasa’n›n 37. maddesi ile yap›lan de¤iﬂiklikle “Fiilen
veya iﬂyeri kay›tlar›ndan tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu
kuruluﬂlar› taraf›ndan düzenlenen
belge veya al›nan bilgilerden çal›ﬂt›¤› tespit edilen sigortal›lara ait olup,
bu Kanun uyar›nca Kurum’a verilmesi gereken belgelerin yap›lan
tebligata ra¤men bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurum’ca re’ sen
düzenlenir ve muhteviyat› sigorta
primleri Kurum’ca tespit edilerek
iﬂverene tebli¤ edilir.” hükmü getirilmiﬂtir. Bu düzenleme gere¤ince, sigortal› ücretlerinin iﬂverene ait yasal
kay›t ve belgeler üzerinde düﬂük gösterildi¤inin fiilen (yerel denetim s›ras›nda), iﬂyeri kay›tlar›ndan tespit edilecek her türlü bilgiye dayanarak veya
kamu kuruluﬂlar› taraf›ndan düzenlenen belge veya al›nan bilgilerden anlaﬂ›lmas› durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan, iﬂverenin bildirdi¤i gerçe¤i yans›tmayan ücret üzerinden de¤il, an›lan Yasa maddesine
göre belirlenen gerçek ücret esas al›narak iﬂverenin prim borcu belirlenir.
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‹ﬂverenin kay›tlar›nda sigortal› ücretlerini gerçek (fiili) de¤eri üzerinden
bildirmedi¤inin saptanmas› durumunda, iﬂverenin Kurum’a bildirdi¤i ücret
(prime esas kazanç) ile saptanan gerçek ücret aras›ndaki farkla ilgili olarak, iﬂverenin kendisine bu konuda
yap›lan tebligat sonucunda bir ayl›k
sürede ücret fark›na iliﬂkin ek nitelikli ayl›k prim ve hizmet belgesi verme
yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. ‹ﬂverenin bu yükümlülü¤ü yerine getirmemesi veya eksik olarak yerine getirmesi durumunda ek prim ve hizmet
belgesi Kurum taraf›ndan re’sen düzenlenir ve bu belgeden do¤an sigorta
primleri iﬂverene tebli¤ edilerek tahsil
edilir. Denetim sonucunda iﬂverenin
bildirdi¤i ücretin gerçe¤i yans›tmad›¤› saptan›rsa iﬂveren hakk›nda 506 say›l› Yasa’n›n de¤iﬂik 140. maddesinin
“c” f›kras›nda 24.06.2004 tarih ve
5198 say›l› Yasa’n›n 18. maddesi ile
yap›lan de¤iﬂiklik sonucunda, ek prim
belgesi düzenlenen her ay için ayl›k
asgari ücretin üç kat› tutar›nda idari
para cezas› uygulanacakt›r. Di¤er
yandan eksik gösterilen ücretin ayl›k
ücret ödeme bordrosuna ve de iﬂyeri
yasal defterine eksik kaydedilmiﬂ olmas› nedeniyle, eksik ücret gösterilen
her bir aya ait kay›tlar geçersiz say›larak iﬂveren hakk›nda 506 say›l› Yasa’n›n de¤iﬂik 140. maddesinin “d”
f›kras›na göre idari para cezas› uygulanacakt›r. (3)
Hakemsiz Yaz›lar
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V-Net Ücret Sözleﬂmelerinin Vergi
Kanunlar› Aç›s›ndan
De¤erlendirilmesi:
Vergi Usul Kanununun 227’nci maddesinde “Bu Kanunda aksine hüküm
olmad›kça bu Kanuna göre tutulan ve
üçüncü ﬂah›slarla olan münasebet ve
muamelelere ait olan kay›tlar›n tevsiki mecburidir” hükmü yer almaktad›r.
Söz konusu kay›tlar›n ise yine ayn›
Kanunun 229’uncu ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Buna göre mükellefler kay›tlar›n›, fatura, perakende sat›ﬂ vesikalar›, gider pusulas›, müstahsil makbuzlar›, serbest meslek makbuzlar›,
ücret bordrosu ve Kanunda say›lan di¤er evrak ve vesikalarla tevsik (ispat)
edebilmektedirler. Kanunda bu belgelerin hangi durumlarda düzenlenece¤i
de aç›klanm›ﬂ bulunulmaktad›r. Vergi
Usul Kanunu hükümleri uyar›nca kullan›lmas› mecburi olan veya ayn› Kanunun Maliye Bakanl›¤›na verdi¤i yetkiye
istinaden (VUK. Mük. md. 257) kullanma mecburiyeti
getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taﬂ›mamas› halinde bu belgeler vergi kanunlar› uyar›nca hiç düzenlenmemiﬂ say›lacakt›r. Dolay›s›yla
gider yaz›lma hakk› kaybedilecektir. (4)
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
238. maddesine göre; “‹ﬂverenler her
ay ödedikleri ücretler için (Ücret bor-
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drosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir
Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle (4369 say›l› Kanunun 81/A-8 inci maddesiyle de¤iﬂtirilen ibare) di¤er ücret(*) üzerinden
vergiye tabi hizmet erbab›na yap›lan
ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.
Ücret bordrolar›na en az aﬂa¤›daki hususlar yaz›l›r:
1. Hizmet erbab›n›n soyad›, ad›; ücretin al›nd›¤›na dair imzas› veya mührü
(Ücretin ödenmesinde ayr›ca makbuz
alan iﬂ verenlerin tutacaklar› ücret
bordrosuna imza veya mühür konulmas› mecburi de¤ildir.);
2. Varsa vergi karnesinin tarih ve numaras›;
3. Birim ücreti (Ayl›k, haftal›k, gündelik, saat veya parça baﬂ› ücreti);

da 213 say›l› VUK’nun 352. maddesinin 7. bendine göre iﬂverenler usulsüzlük cezas› ile karﬂ› karﬂ›ya kalacakt›r. Çünkü, “Vergi beyannameleri,
bildirimler, evrak ve vesikalar›n kanunen belli ﬂekil ve muhteviyat› ve
ekleri ile bunlarla ilgili olarak yap›lan
di¤er düzenlemelere iliﬂkin hükümlere uyulmam›ﬂ oldu¤u;” kabul edilmektedir.
Ayn› kanunun “Bordro Yerine Geçen
Vesikalar” baﬂl›kl› 239. maddesinde
de genel, katma, özel bütçeli daire ve
müesseselerle belediyelerin ve 3659
say›l› kanuna tabi müesseselerin ücret
ödemelerinde kulland›klar› vesikalar›n ücret bordrosu yerine geçece¤i”
kabul edilmiﬂtir.

Bordronun hangi aya ait oldu¤u baﬂ
taraf›nda gösterilir. Bir aya ait bordro
ertesi ay›n yirminci gününe kadar haz›rlan›p tarihlenerek, müessese sahibi
veya müdürü ile bordroyu tanzim
eden memur taraf›ndan imzalan›r. ‹ﬂ
verenler ücret bordrolar›n›, yukar›ki
esaslara uymak ﬂartiyle diledikleri ﬂekilde tanzim edebilirler.

Farkl› nitelik ve sonuçlar› olan vergi
kanunlar› hükümlerine ayk›r› fiillerin
hepsine birden geniﬂ anlamda vergi
suçu denir. Vergi suçlar›n›n iﬂleyenler
kural olarak para cezas› ile cezaland›r›lmaktad›r. Ancak, kamu düzenini
bozan vergi suçlar›n›n iﬂlenmesi durumunda ceza mahkemesince hürriyeti
k›s›tlay›c› cezalar da verilebilmektedir. 213 say›l› Vergi Usul Kanununun
359’uncu maddesinde kaçakç›l›k suçu
ve cezas›, 362’nci maddesinde vergi
mahremiyetini ihlal ve 363’üncü
maddesinde ise mükelleflerin özel iﬂlerinin yap›lmas› suçlar› ve cezalar›
düzenlenmiﬂtir.

Ücret bordrolar›n›n kanunda belirtilen
ﬂekil ve ﬂartlara uymamas› durumun-

VUK’un 238. maddesinde ücret bordrosunun tarifi yap›lmam›ﬂ olmakla

4. Çal›ﬂma süresi veya ücretin ilgili
oldu¤u süre;
5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutar›.
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birlikte iﬂverenlerin ücret bordrosu
düzenlemek zorunda olduklar› belirtilmiﬂtir. Buna göre;“‹ﬂverenler her ay
ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar….” ﬂeklinde aç›kland›ktan sonra ücret bordolar›nda bulunmas› gereken hususlar
maddeler halinde belirtilmiﬂtir.
Muvazaa anlaﬂmas›n›n bir göstergesi
olan “ücret bordrolar›” vergi usul kanunumuzdaki muhteviyat› itibariyle
yan›lt›c› belgenin tan›m› ile örtüﬂmektedir. Çünkü, muhteviyat› itibariyle
yan›lt›c› belge, gerçek bir muamele
veya duruma dayanmakla birlikte bu
muamele veya durumu mahiyet veya
miktar itibariyle gerçe¤e ayk›r› ﬂekilde yans›tan belgedir. Söz konusu belgeleri düzenleyenler hakk›nda bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› hükmolunur. VUK’un 359. maddesinde
yer alan muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge tan›m›n› aç›klarken 238.
maddede yer alan ücret bordrosu tarifiyle birlikte de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Bu iki madde birlikte de¤erlendirildi¤inde muhteviyat› itibariyle
yan›lt›c› belge tan›m›ndaki mahiyet
veya miktar itibariyle gerçe¤i yans›tmamas›n› belgenin sadece emtiay› ilgilendiren bir durum olarak alg›lanmamas› gerekmektedir. Çünkü muvazaal› olarak düzenlenen ücret bordrosu da mahiyet ve miktar itibariyle gerçek durumu yans›tmamaktad›r.
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VI-Yarg›ya ‹ntikal Eden Olaylar:
‹ﬂçi ücretlerinin iﬂveren taraf›ndan
gerçek de¤eri üzerinden gösterilmemesi, çift ücret bordrosu uygulamalar›, net ücret anlaﬂmalar› vb. konularda
verilmiﬂ yarg› kararlar› aﬂa¤›daki gibidir.
1-Yarg›tay 9. HD.'nin, 27.10.2004 tarih ve E. 2004/8503, K. 2004/24277
say›l› Karar›'na "Davac› taraf›ndan
imzalanan ve imzas› inkar edilmeyen
bordrolarda davac›n›n ücreti asgari
ücret olarak gösterilmiﬂ, mahkemece
buna de¤er verilerek hüküm kurulmuﬂtur. ‹ﬂyerinde inﬂaat ustas› olarak
çal›ﬂan davac›n›n çal›ﬂma süresi, yapt›¤› iﬂ ve tan›k beyanlar› birlikte de¤erlendirilerek bordrolar›n gerçe¤i
yans›tmad›¤› ﬂüphesi do¤maktad›r.
Bu nedenle davac›n›n çal›ﬂma süresi,
yapt›¤› iﬂ, çal›ﬂma tarihleri aç›klanarak meslek kuruluﬂundan alabilece¤i
ücret sorulmal›, al›nan cevap tüm delillerle birlikte de¤erlendirilerek ücret
belirlenmeli, gerekirse bilirkiﬂiden yeniden rapor al›nmal› ve sonucuna göre
hüküm alt›na al›nan alacaklar hesaplanmal› ve buna göre hüküm kurulmal›d›r." ﬂeklinde karar vermiﬂtir.
2- Yarg›tay 9. HD.'nin, 23.10.1997 tarih ve E. 1997/13896, K. 1997/18035
say›l› Karar›'nda "Dört y›l› aﬂk›n veteriner hekim olup ayn› zamanda teknik
müdür olarak çal›ﬂan davac›n›n asgari
ücretle çal›ﬂmas› hayat›n ola¤an ak›ﬂ›na uygun de¤ildir ... aksi düﬂünce ile
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yaz›l› ﬂekilde karar verilmesi usul ve
yasaya ayk›r› olup bozmay› gerektirmiﬂtir." hükmünü vermiﬂtir.

düzeyinden bordro ve ödeme yap›lmas› kanunlar›m›z taraf›ndan yasaklanm›ﬂt›r.

VII-Sonuç:

‹ﬂveren ile iﬂçi aras›nda muvazaal›
hizmet sözleﬂmelerin yap›lmamas›,
vergi kay›p ve kaçaklar›n›n önlenmesi için;

Bir k›s›m iﬂçi ile iﬂveren yapt›klar› anlaﬂmada ücret ödemesinin “net ücret”
üzerinden yap›laca¤› ancak vergisel
yükümlülüklerin asgari ücret üzerinden gerçekleﬂtirilece¤i konusunda
mutab›k kalmaktad›r. Ancak kurumlara (SGK ve Gelir ‹daresi) daha düﬂük bir ücret olan “asgari ücret” üzerinden bildirim yap›lmaktad›r. Bu ﬂekilde “düzenlenen bordronun” inceleme eleman› taraf›ndan muhteviyat›
itibariyle yan›lt›c› belge olarak kabul
edilmesi en uygun yaklaﬂ›m olacakt›r.
Çünkü iﬂverenler ve/veya temsilcileri
taraf›ndan gerçek ücretten farkl› olarak düzenlenen “ücret bordrolar›n›n”
sahte belge olarak de¤erlendirilmesi
mümkün de¤ildir. Çünkü Sahte belge,
gerçek bir muamele veya durum olmad›¤› halde bunlar varm›ﬂ gibi düzenlenen belgedir. Oysa ki, “net ücret” anlaﬂmalar› sonucunda düzenlenen ücret bordrolar›nda gerçek bir
muamele veya durum mevcut olmakla birlikte mevcut durumun gerçek
durumdan farkl› bir ﬂekilde gösterilmesi söz konusudur. Yani iﬂveren aç›s›ndan devlete daha az vergi ödemek,
iﬂçi aç›s›ndan daha çok net ücret elde
etmek amaçlar›yla bildirimler “asgari
ücret” tutar›ndan gerçekleﬂtirilmektedir. Asgari ücretin alt›nda bir ücret
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1-Ücretli kesim üzerindeki vergi yükünün azalt›lmas› dolay›s›yla iﬂçilik
maliyetlerinin azalt›larak iﬂverenler
taraf›ndan iﬂçilerin gerçek ücretlerinin
bildirilmesinin ve kay›td›ﬂ› istihdam›n
azalt›lmas›n›n sa¤lanmas›,
2-Maliye Bakanl›¤› ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taraf›ndan haz›rlanan “aktif sigortal› ücretlerinin banka
hesaplar› arac›l›¤›yla ödenmesi” konusunda haz›rlanan yasa tasla¤›n›n bir
an önce yürürlü¤e konulmas›,
3-Haz›rlanan taslakta ücretli kesime
yap›lan tüm ödemelerin bankac›l›k
sistemi üzerinden yap›lmas› zorunlulu¤u getirilmesi ve bu hükümlere
uyulmamas› durumunda a¤›r cezai müeyyidelerin uygulamaya konulmas›,
4- Denetim oranlar›n›n artt›r›lmas› ve
kamu denetim birimleri aras›nda koordinasyonun sa¤lanmas› gerekti¤i
kanaatindeyim.
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B‹NEK OTOMOB‹L‹ K‹RALAMA
ﬁ‹RKETLER‹NDE (RENT A CAR)
KULLANILMIﬁ B‹NEK OTOMOB‹L‹
TESL‹MLER‹NDE KDV ORANI %18
OLDU
Memiﬂ KÜRK*

I-G‹R‹ﬁ:
0.12.2007 tarih ve 26742 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 2007/13033
say›l› Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile mal teslimleri ve hizmet ifalar›na
uygulanacak Katma De¤er Vergisi oranlar› yeniden belirlenmiﬂ bu konuda daha önce yay›mlanan kararnameler yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. 2007/13033
say›l› BKK ile KDV oranlar›nda önemli de¤iﬂikliklere gidilmiﬂ baz› mal ve
hizmetlerin KDV oran› düﬂürülürken baz› mal ve hizmetlerde KDV oran› yükseltilmiﬂtir.

3

‹lgili Bakanlar Kurulu karar› ile yap›lan de¤iﬂikliklerden birisi de binek otomobillerinin al›m›nda yüklenilen Katma De¤er Vergisini indirim hakk› bulunan
mükelleflerin, bu araçlar› teslimi halinde uygulayacaklar› KDV oran›n›n
%1’den %18’e ç›kar›lmas›d›r.
Bu karardan önce binek otomobili kiralama ﬂirketlerinde binek otomobili teslimlerinde KDV oran› %1 olarak uygulan›yordu. ‹ndirimli oran uygulamas› nedeniyle uzun bir süre bu ﬂirketlerin indirimli orana tabi iﬂlemlerden do¤an
KDV iadesinden yararlan›p yararlanmayaca¤› hususu tart›ﬂma konusu olmuﬂtur. KDV oran›n›n %18’e ç›kar›lmas› ile bu tart›ﬂma da son bulmuﬂtur.
Son olarak 6 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 2008/13426 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile binek otomobillerin al›m›nda yüklenilen katma
de¤er vergisini indirim hakk› bulunan mükelleflerin baz› ﬂartlar›n gerçekleﬂ* Vergi Denetmeni
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mesi halinde binek otomobili sat›ﬂ›nda % 1 katma de¤er vergisi oran› uygulanmas› hükmü getirilmiﬂtir. Bu
ﬂartlar ise; binek otomobillerin her halükarda 31.12.2007 tarihinden önce
al›nm›ﬂ ve dolay›s›yla bu tarihte aktifte veya envanterinde bulunmas› ve
31.12.2007 tarihinden önce iktisap
edilen binek otomobillerin iktisap tarihinden itibaren 2 y›l geçtikten sonra
sat›lmas›d›r. Bu ﬂartlar› taﬂ›mad›¤›
takdirde Rent A Car ﬂirketlerinde kullan›lm›ﬂ binek otomobil teslimleri yine %18 KDV oran›na tabi olacakt›r.
II- RENT A CAR ﬁ‹RKETLER‹NDE
B‹NEK OTOMOB‹L‹NE A‹T
KDV ‹ND‹R‹M‹:
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 30/b Maddesinde binek otomobillerine ait yüklenilen KDV’lerin
hesaplanan Katma De¤er Vergilerinden indirilemeyece¤i hüküm alt›na
al›nm›ﬂt›r. Ayn› maddede bunun tek
istisnas›n›n faaliyetleri k›smen veya
tamamen binek otomobillerinin kiralanmas› veya çeﬂitli ﬂekillerde iﬂletilmesi olanlar›n bu amaçla kulland›klar› binek otomobillerine ait KDV oldu¤u belirtilmiﬂtir. Buna göre binek otomobili kiralama ﬂirketleri ald›klar›
otomobillere ait yüklendikleri vergileri Kanun’un 29 ve 34. maddelerinde
düzenlenen genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapabilmektedir.
Konu ile ilgili aç›klamalara KDV KaMart
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nununun 23 Seri nolu Genel Tebli¤inde de yer verilmiﬂtir. 23 seri nolu
KDV Genel Tebli¤ine göre; faaliyetleri; k›smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas›, taksicilik iﬂletmecili¤i yap›lmas› veya binek otomobillerinin çeﬂitli ﬂekillerde iﬂletilmesi onlar›n bu amaçla kulland›klar›
binek otomobillerinin al›ﬂlar›nda ödenen ve faturalarda ayr›ca gösterilen
katma de¤er vergisi indirim konusu
yap›labilecektir. Buna göre, binek
otomobillerini yukar›da belirtildi¤i gibi çeﬂitli ﬂekillerde iﬂleten mükellefler
bu amaçla kullan›lan binek otomobilleri ile ilgili olarak indirim hakk›ndan
yararlanabileceklerdir.
23 seri nolu KDV Genel Tebli¤i gere¤ince; mükelleflerin iﬂletme amac› d›ﬂ›nda iktisap ettikleri binek otomobillerinin al›ﬂ vesikalar›nda gösterilen
katma de¤er vergisinin evvelce oldu¤u gibi indirimi mümkün de¤ildir. ‹ndirim konusu yap›lamayan bu vergi,
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›
çerçevesinde iﬂin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al›nabilecektir. Bu uygulama binek
otomobili iﬂletmecili¤i ile u¤raﬂan
mükelleflerin iﬂletme amac› d›ﬂ›nda
sat›n ald›klar› binek otomobilleri için
de geçerlidir.
Buna göre binek otomobili kiralama
(rent a car) ﬂirketleri, gerçek usulde
vergilendirilen taksi iﬂletmeleri ve sürücü kurslar›, otomobil al›m›nda ödeHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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dikleri KDV’ yi indirim konusu yapabilmekte, di¤er mükellefler ise indirim konusu yapamad›klar› Katma De¤er Vergisini, gelir veya kurumlar
vergisi matrah›n›n tespitinde gider veya maliyet yazabilmektedir.
III- 31.12.2007 TAR‹H‹NDEN
‹T‹BAREN B‹NEK OTOMOB‹L‹
K‹RALAMA ﬁ‹RKETLER‹NDE
KULLANILMIﬁ B‹NEK OTOMOB‹L‹
TESL‹MLER‹NDE KDV ORANI
%18 OLDU
2007/13033 say›l› Bakanlar Kurulu
karar›ndan önce kullan›lm›ﬂ binek
otomobili teslimlerinde KDV oran› % 1
olarak uygulan›yordu. Mal teslimleri
ve hizmet ifalar›na uygulanacak KDV
oranlar›n›n belirlendi¤i 2002/4480 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›’na ekli (I)
say›l› listenin 8. s›ras›na göre, kullan›lm›ﬂ binek otomobili teslimleri %1
oran›nda KDV’ye tabi idi.
Binek otomobili kiralama ﬂirketleri
yeni(s›f›r) binek otomobili ald›klar›nda genel orandan (%18) KDV ödeyeceklerdir. Ancak yeni ald›klar› binek
otomobilleri bir süre sonra y›pranaca¤› için elden ç›karmak istediklerinde
bu teslim iﬂlemi için daha önce
(2002/4480 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› gere¤ince) %1 oran›nda KDV
uygulan›yordu.
Binek otomobili kiralama ﬂirketlerinde kullan›lm›ﬂ binek otomobili teslimHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

lerinin %1 KDV oran›na tabi olmas›
nedeniyle bu ﬂirketlerin KDV kanununun 29/2. maddesi gere¤ince indirimli orana tabi iﬂlemlerden do¤an
KDV iadesinden yararlan›p yararlanamayaca¤› uzun bir süre tart›ﬂmaya neden olmuﬂtur. Çünkü sonuçta faaliyeti oto kiralamas› olan bir firman›n
%18 KDV ödeyerek ald›¤› binek otomobilini %1 KDV hesaplayarak teslim etti¤inde aradaki % 17 lik KDV
fark›n›n Kanunun (29/2) maddesi
uyar›nca iade olarak talep etmesi
mümkündür.
Vergi idaresinin konu hakk›ndaki ilk
görüﬂü oto kiralama ﬂirketlerinin indirimli orana tabi iﬂlemlerden do¤an
KDV iadesinden yararlanamayaca¤›
yönünde idi. Çünkü bu mükelleflerin
as›l faaliyeti indirimli oranda vergilendirilen mallar›n teslimi de¤il bunlar›n kiralanmas› iﬂlemidir. Binek
otomobillerinin al›m›nda yüklenilen
KDV bu araçlar›n iﬂletme olarak kullan›lmas› yani kiraya verilmesi nedeniyle %18 olarak hesaplanan vergilerle telafi edilmektedir.
Konu hakk›nda Vergi ‹daresinin görüﬂünü ifade eden 05.06.2006 tarih ve
B.07.1.G‹B.0.01.54/ 5479–35–324 /
042093 say›l› Maliye Bakanl›¤› müktezas› ﬂöyledir; “Katma de¤er vergisinin 30/b maddesine göre, binek otomobillerinin iktisab›nda yüklenilen
vergilerin indirim konusu yap›labilmesi için, otomobilin “iﬂletme” olarak
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kullan›lmas› gerekmektedir. Otomobilin katma de¤er vergisi hesaplanmas›n› gerektirecek biçimde iﬂletme olarak kullan›lm›ﬂ kabul edilebilmesi de
al›ﬂ s›ras›nda yüklendi¤i vergilerin iﬂletme olarak kullan›lmas› nedeniyle
tahsil edilen vergilerle telafi edilmiﬂ
olmas›na ba¤l›d›r.
Bu nedenle, otomobil kiralama ﬂirketlerince iﬂletme olarak kullan›lmak
üzere sat›n al›nan otomobillerin daha
sonra yüzde 1 vergi oran› uygulanarak
sat›lmas› halinde, yüklenilen vergilerin tamamen indirim yoluyla telafi
edilmiﬂ oldu¤unun kabulü gerekmektedir. Aksi takdirde indirimin reddi ve
buna ba¤l› tarhiyat uygulanmas› söz
konusu olacakt›r.
Bu aç›klamalara göre, otomobil kiralama ﬂirketlerince yüzde 1 oran›na tabi olarak sat›lan otomobillerin iktisab›
dolay›s›yla yüklenilen vergilerin bu
araçlar›n iﬂletme olarak kullan›lmas›
nedeniyle hesaplanan vergiler ile telafi edilmiﬂ olmas› gerekti¤inden Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun
29/2’nci maddesine dayanarak yap›lan iade taleplerinin yerine getirilmesi
mümkün bulunmamaktad›r.”
Ancak daha sonra 107 Seri Nol’u
KDV Genel tebli¤i tasla¤› ile oto kiralama ﬂirketlerine belli ﬂartlar dahilinde indirimli orana tabi iﬂlemlerden
do¤an KDV iadesi hakk› getirilmek
istenmiﬂtir. Getirilmek istenen KDV
iade hakk› yürürlü¤e konulmadan önMart
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ce taslak halinde Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n sitesine konularak tart›ﬂmaya aç›lm›ﬂt›r.
KDV Genel Tebli¤i tasla¤›na göre;
faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas› veya
çeﬂitli ﬂekillerde iﬂletilmesi olan mükellefler, bu faaliyetlerinde kullanacaklar› binek otomobillerinin iktisab›
dolay›s›yla yüklendikleri vergileri indirim konusu yapabilecekler; binek
otomobillerini indirimli oran uygulamak suretiyle teslim etmeleri halinde
indirim yoluyla gideremedikleri yüklenilen KDV tutar›n› iade olarak talep
edebileceklerdir. Yani binek otomobili kiralama iﬂi yapan (rent a car) ﬂirketleri yüzde 18 ödemek suretiyle sat›n ald›klar› kullan›lmam›ﬂ otomobiller için yüklendikleri vergileri, bu otomobilleri belli bir süre kiralad›ktan
sonra (kullan›lm›ﬂ otomobil teslimlerinde KDV oran› yüzde 1 oldu¤u için)
satmalar› halinde KDV iade hakk›ndan yararlanabileceklerdir.
Tebli¤in yay›m› tarihinden sonra yap›lacak kullan›lm›ﬂ binek otomobili
teslimlerinde, otomobillerin iﬂletme
ad›na trafik siciline tescilinin yap›ld›¤› tarihten itibaren 2 tam y›l süre geçtikten sonra teslim edilmiﬂ olmas› gerekmektedir. Bu takdirde binek otomobilinin iktisab› dolay›s›yla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen
KDV tutar›, indirimli orana tabi iﬂlemlerden do¤an KDV alacaklar›n›n
Hakemsiz Yaz›lar
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iadesine iliﬂkin usul ve esaslar› düzenleyen ilgili tebli¤deki aç›klamalar çerçevesinde iade edilebilecektir.
Getirilmek istenen otomobil kiralama
ﬂirketlerinde indirimli orana tabi iﬂlemlerden do¤an KDV iade uygulamas› bu ﬂekilde idi. Ancak bilindi¤i
üzere 107 Seri nolu Katma De¤er
Vergisi Genel Tebli¤i 04.01.2008 tarih ve 26746 say›l› Resmi Gazetede
yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Genel Tebli¤de, taslak halinde iken bahsedilen kullan›lm›ﬂ binek otomobili
teslimlerinde indirimli orana tabi iﬂlemlerden do¤an KDV iade uygulamas›na yer verilmemiﬂtir. Bu ﬂekilde
iade uygulamas› yürürlü¤e girmeden
uygulamadan kald›r›lm›ﬂt›r.
Rent a Car ﬂirketlerinin indirimli orana tabi iade hakk›ndan yararlan›p yararlanamayaca¤› konusundaki sorun
ise 107 Seri nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inden hemen önce yay›mlanan 2007/13033 say›l› BKK’da
bu teslimlerdeki KDV oran›n›n %18’e
ç›kar›lmas› ile çözülmüﬂtür. 30.12.2007
tarihinde yay›nlanan 2007/13033 say›l› Kararname eki (I) say›l› listenin 9.
s›ras›n›n sonuna eklenen parantez içi
hükümle oto kiralama ﬂirketlerinde
kullan›lm›ﬂ binek otomobili teslimlerinde KDV oran› 31.12.2007 tarihinden itibaren %18 olarak belirlenmiﬂtir. ‹lgili hüküm aﬂa¤›daki gibidir.
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“Katma De¤er Vergisi Kanununun
30/b maddesine göre binek otomobillerinin al›m›nda yüklenilen katma de¤er vergisini indirim hakk› bulunan
mükelleflerin, bu araçlar› tesliminde
bu karar›n 1 nci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oran› uygulan›r.”
Bu hükme göre; faaliyetleri k›smen
veya tamamen binek otomobillerinin
kiralanmas› veya çeﬂitli ﬂekillerde iﬂletilmesi olan mükellefler KDV’sini
indirim konusu yapt›klar› araçlar›n›
ikinci el olarak satt›klar›nda sat›ﬂ tutar›na %1 yerine %18 KDV oran› uygulayacaklard›r. Bu hüküm 31.12.2007
tarihinde yürürlü¤e girmiﬂ olup bu tarihten itibaren yap›lan sat›ﬂlar için %
18 oran uygulan›r. Ald›klar› binek
otolar›n›n KDV tutarlar›n› indirim konusu yapamayan (Gider veya maliyet
unsuru olarak kay›tlar›na alan) mükellefler ise satt›klar› kullan›lm›ﬂ binek
otolar›na yine % 1 KDV oran› uygulayacaklard›r.
Bakanlar Kurulu karar› ile oto kiralama ﬂirketlerinde binek otomobili sat›ﬂ›ndan kaynaklanan indirimli oran
(%1) uygulamas›na son verilmiﬂ
31.12.2007 tarihinden itibaren bu
oran %18 olarak belirlenmiﬂtir. Böylece indirimli orana tabi iﬂlemlerden
do¤an KDV iadesi uygulamaya konulmadan son bulmuﬂtur.
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IV- 2008/13426 SAYILI BKK. ‹LE
B‹NEK OTOMOB‹L‹ K‹RALAMA
ﬁ‹RKETLER‹NDE TESL‹MLERDE
UYGULANACAK KDV ‹LE ‹LG‹L‹
YEN‹ B‹R DÜZENLEME
YAPILMIﬁTIR
6 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede
yay›mlanan 2008/13426 say›l› Bakanlar Kurulu karar› ile çeﬂitli konularda
uygulanacak KDV oranlar› hakk›nda
yeni düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. ‹lgili
kararnamenin 2’nci maddesinde binek
otomobillerin al›m›nda yüklenilen
katma de¤er vergisini indirim hakk›
bulunan mükellefler için baz› ﬂartlar›n
gerçekleﬂmesi halinde ikinci el binek
otomobillerin sat›ﬂ›nda eski KDV oran›n›n (%1) uygulanaca¤› ile ilgili düzenleme yap›lm›ﬂt›r. ‹lgili madde ﬂu
ﬂekildedir.
“ Madde 2 - Katma De¤er Vergisi
Kanununun 30 uncu maddesinin (b)
bendine göre binek otomobillerin al›m›nda yüklenilen katma de¤er vergisini indirim hakk› bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeﬂitli ﬂekillerde
iﬂletmek üzere iktisap ettikleri ve 2 y›l
geçtikten sonra teslime konu olmas›
halinde bu teslimde % 1 katma de¤er
vergisi oran› 31/12/2007 tarihi itibar›yla aktiflerinde veya envanterlerinde
bulunan binek otomobillerinin iktisap
tarihinden itibaren uygulan›r. ”
Yaz›m›z›n III. bölümünde ayr›nt›l›
olarak aç›kland›¤› üzere 31.12.2007
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tarihinden itibaren binek otomobillerin al›m›nda yüklenilen Katma De¤er
Vergisini indirim hakk› bulunan mükellefler için kullan›lm›ﬂ binek otomobili teslimlerinde KDV oran› %18
olmuﬂtur. Ancak oran de¤iﬂikli¤inin
olumsuz etkilerinden korunmas› amac›yla 2008/13426 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤›
tarihte(31.12.2007) aktiflerinde veya
envanterlerinde binek otomobilleri
bulunan mükelleflerin teslimlerinde
%1 KDV oran› uygulanaca¤› hükme
ba¤lanm›ﬂt›r. Ayr›ca uygulaman›n kötüye kullan›lmas›n› engelleme amac›yla da bu otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 y›l geçtikten sonra
teslime konu olmas› ﬂart› getirilmiﬂtir.
Bakanlar Kurulu’nun, indirimli oran
uygulamas›n›n kötüye kullan›lmas›n›
önlemek amac›yla yapt›¤› yeni düzenlemeye göre, binek otomobillerin tesliminde % 1 vergi oran›n›n uygulanabilmesi için;
a) teslimi yapan›n, sat›n ald›klar› binek otomobiller için yüklendikleri
katma de¤er vergisini indirim hakk›
bulunan, faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas› veya çeﬂitli ﬂekillerde iﬂletilmesi
olan mükelleflerden olmas›,
b) teslime konu olan binek otomobilin
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla mükellefin aktifinde veya envanterinde kay›tl› bulunmas› ve teslime konu olan
binek otomobilin, teslim tarihi itibaHakemsiz Yaz›lar
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r›yla en az iki y›l süreyle iﬂletmede
kalm›ﬂ olmas› gerekmektedir.
V-SONUÇ:
31.12.2007 tarihinden itibaren 2007/13033
say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile binek otomobillerinin al›m›nda yüklenilen Katma De¤er Vergisini indirim
hakk› bulunan mükelleflerin, bu araçlar› tesliminde uygulayacaklar› KDV
oran› %1’den %18’e ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bakanlar Kurulu karar›ndan önce bu
mükelleflerin indirimli orana tabi iﬂlemlerden do¤an KDV iadesinden
(KDV Kanunu 29/2) yararlan›p yararlanamayaca¤› tart›ﬂma konusu idi. Faaliyetleri binek otomobillerinin kiralanmas› veya çeﬂitli ﬂekillerde iﬂletilmesi olan mükelleflerin araç teslimindeki KDV oran›n›n %18’e ç›kar›lmas› ile tart›ﬂma da son bulmuﬂtur. Ald›klar› binek otolar›n›n KDV tutarlar›n› indirim konusu yapamayan (Gider veya maliyet unsuru olarak kay›tlar›na alan) mükellefler ise bu araçlar›n sat›ﬂ›n› yapt›klar›nda yine %1
KDV oran›n› uygulayacaklard›r.
Ayr›ca 6 Nisan 2008 tarihli Resmi
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Gazetede yay›mlanan 2008/13426 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile
31/12/2007 tarihi itibar›yla otomobil
kiralama ﬂirketlerinin aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 y›l geçtikten sonra teslime konu
olmas› halinde bu teslimde % 1 katma de¤er vergisi oran› uygulanaca¤›
hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Konu ile ilgili
aç›klamalara yaz›m›z›n yukar›daki
bölümlerinde ayr›nt›l› olarak yer verilmiﬂtir.
KAYNAKÇA
30.07.2002 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 2002/4480 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›
30.12.2007 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 2007/13033 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›
06.04.2008 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 2008/13426 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›
T.C. yasalar 3065 say›l› Katma De¤er
Vergisi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete
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KONS‹NYE ‹HRACAT ‹ﬁLEMLER‹
VE KDV KARﬁISINDAK‹ DURUMU
Nilüfer Altundal B‹YAN*

I. G‹R‹ﬁ
at›ﬂ› ve kâr› art›rmak, dünya pazarlar›ndan pay almak, sat›ﬂta iç pazara
olan ba¤›ml›l›¤› azaltmak, pazar dalgalanmalar›n› dengede tutmak, rekabet gücünü art›rmak, istihdam yaratmak vb. amaçlarla ihracat yapmak, bir
iﬂletmenin büyümesi ve rekabet gücünü art›rmas› bak›m›ndan önem arz etmektedir.

S

Bir ülkenin ödemeler dengesi bak›m›ndan da son derece önemli olan ihracat
çeﬂitli ﬂekillerde kendisi gösterebilmektedir. Bedelsiz, kayda ba¤l›, kredili,
transit vb. pek çok türde gerçekleﬂtirilen ihracat ﬂekillerinden biri de konsinye
ihracat ﬂeklidir.
Konsinye sat›ﬂlar ‹hracat Yönetmeli¤i, Katma De¤er Vergisi ve Gelir Vergisi
Kanunlar›nda yap›lan düzenlemeler ve esas itibariyle Borçlar Kanununda yer
alan komisyoncu vas›tas›yla yap›lan sat›ﬂlara iliﬂkin hükümlere dayanmaktad›r.
Bu yaz›m›zda konsinye ihracat ﬂekli ele al›nacak ve yürürlükteki son hali ile
ortaya konularak aç›klanmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
II. ‹HRACAT YÖNETMEL‹⁄‹NE GÖRE KONS‹NYE ‹HRACAT
‹ﬁLEMLER‹
Özelli¤i olan ihracat ﬂekilleri aras›nda yer alan konsinye ihracat, kesin sat›ﬂ›
daha sonra yap›lmak üzere d›ﬂ al›c›lara, komisyonculara, ihracatç›n›n yurt d›ﬂ›ndaki ﬂube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade etmektedir.
‹hracat Yönetmeli¤inin(06.011996 tarihli ve 22515 say›l› Resmi Gazete) 10.
* D›ﬂ Ticaret Uzman›
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maddesinde konsinye ihracat taleplerinin ilgili ihracatç› birli¤ine yap›laca¤›, madde ve/veya ülke politikas› aç›s›ndan Müsteﬂarl›kça getirilebilecek
düzenlemeler kapsam›ndaki mallarla
ilgili konsinye ihraç taleplerinin ise
Müsteﬂarl›¤›n görüﬂü al›nd›ktan sonra
ilgili ihracatç› birliklerince sonuçland›r›laca¤› belirtilmiﬂtir.
Madde ve/veya ülke politikas› aç›s›ndan Müsteﬂarl›k’ça getirilebilecek düzenlemeler kapsam›ndaki mallar ilgili
konsinye ihraç talepleri Müsteﬂarl›¤›n
görüﬂü al›nd›ktan sonra, bunun d›ﬂ›nda kalan mallara iliﬂkin talepler ise
do¤rudan ihracatç› birliklerince sonuçland›r›l›r. Konsinye ihracat talepleri ilgili ihracatç› birliklerine yap›l›r.
Konsinye ihracata izin verilmesi halinde ihracatç› birliklerince gümrük
beyannamesi üzerine konsinye ihracat
meﬂruhat› düﬂülerek onaylan›r.
Konsinye ihracat meﬂruhat› düﬂülerek
onaylanan gümrük beyannamelerinin
90 (doksan) gün içinde gümrük idarelerine verilmesi gerekmektedir. ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤ince
konsinye ihracat meﬂruhat› düﬂülerek
onaylanm›ﬂ gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulmas› gerekir.
‹hracatç›lar, konsinye olarak gönderilen mallar›n kesin sat›ﬂ›n›n yap›lmas›ndan sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri taraf›ndan düzenlenmiﬂ
kesin sat›ﬂ faturas› veya örne¤i ve geMart
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rekli di¤er belgeler ile birlikte izni veren ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤ine ve arac› bankaya bildirir. ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤i,
verdikleri konsinye ihraç izinlerine ait
bilgileri, mal›n kesin sat›ﬂ›n›n kendilerine bildirilmesinden itibaren beﬂ
gün içinde arac› bankaya bildirir.
‹hracatç›lar, konsinye olarak gönderilen mallar›n kesin sat›ﬂ›n›n yap›lmas›n› müteakip 30 (otuz) gün içinde konsinye olarak sat›ﬂ› gerçekleﬂen mallar›n;
- Miktar›n› ve sat›ﬂ bedeli ile tutar›n›,
- Ambalaj malzemesi dahil, depolama, sat›ﬂ, bak›m ve di¤er masraflar›n›,
- Varsa fire miktar›n› ve sat›ﬂ komisyon tutar›n› da belirtilecek ﬂekilde düzenlenen kesin sat›ﬂ faturas› ve döviz
al›m belgelerini beyannamede gösterilen arac›l›k edecek bankaya veya finans kuruluﬂuna ve de ihracatç› birliklerine ibraz ederek gerçekleﬂen iﬂlemlerin sonucunu bildirmek zorundad›rlar(Mali mevzuat platform, 2005, 28).
Süresi içinde sat›ﬂ› yap›lan mallar›n
kambiyo mevzuat›na göre bedellerinin, sat›lamamas› halinde ise mallar›n
gümrük mevzuat› çerçevesinde yurda
getirilmesi gerekmektedir(Ak›ﬂ›k,
1999, 219).
Konsinye olarak gönderilen mal›n ihraç tarihinden itibaren bir y›l içinde
kesin sat›ﬂ›n›n yap›lmas› gerekir. Bu
Hakemsiz Yaz›lar
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süre, hakl› ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi hâlinde, izni
veren ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤ince iki y›l daha uzat›labilir(Ba¤r›aç›k, 2007, 172).
Süresi içinde sat›ﬂ› yap›lan mal›n bedelinin kambiyo mevzuat›, sat›lamamas› hâlinde ise mal›n gümrük mevzuat› çerçevesinde yurda getirilmesi
gerekir(Apak, 2004).
Öte yandan, Türk Paras›n›n K›ymetini
Koruma Hakk›nda 32 say›l› Karar’da
De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na
Dair
2008/13186 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar›(08.02.2008 tarih ve 26781 say›l› Resmi Gazete) ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine iliﬂkin usul
ve esaslarda de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r.
Yap›lan en önemli de¤iﬂiklik ise, ticari amaçlarla ihraç edilen mallar›n bedelinin 08.02.2008 tarihinden itibaren
ihracatç›lar taraf›ndan tasarrufunun
serbest b›rak›lmas›d›r. Di¤er bir ifade
ile ihracat bedellerinin yurda getirilme zorunlulu¤unun kald›r›lmas›d›r.
Konsinye ihracat mal bedelini getirme
süresini uzatma olana¤› sa¤lad›¤›ndan
ötürü, çoklukla Türkiye’deki firmalar›n yurtd›ﬂ›ndaki ﬂubeler ya da kendi
ba¤›ms›z yurtd›ﬂ› birimlerine yapt›¤›
ihracatlarda kullan›lmaktad›r. Ayr›ca
uygulamada konsinye ihracat›n, teslim ﬂekli DDU (Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim - Delivered Duty
Unpaid) olarak tercih edilmektedir.
Konsinye ihracat konusu eﬂyan›n keHakemsiz Yaz›lar
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sin sat›ﬂ› esnas›ndaki fiyat›n›n ne olaca¤› önceden belli olmad›¤›ndan, bir
anlamda birçok masraf›n yer alabilece¤i havuz DDU ile uyuﬂmaktad›r.
III. KDV KANUNU AÇISINDAN
KONS‹NYE ‹HRACAT ‹ﬁLEMLER‹
Katma De¤er Vergisi Kanununun
10/d maddesinde, konsinyasyon suretiyle yap›lan sat›ﬂlarda vergiyi do¤uran olay›n mal›n al›c›ya teslim edildi¤i tarihte meydana gelece¤i belirtilmiﬂ, kanunun 12. maddesinde ise, bir
teslimin ihracat say›labilmesi için
a) Teslimin yurtd›ﬂ›ndaki bir müﬂteriye veya bir serbest bölgedeki al›c›ya
ya da yetkili gümrük antreposu iﬂleticisine yap›lmas›
b) Teslim konusu mal›n Türkiye
Cumhuriyeti gümrük hatt›ndan geçerek bir d›ﬂ ülkeye veya bir serbest bölgeye vas›l olmas› ya da yurtd›ﬂ›ndaki
müﬂteriye gönderilmek üzere yetkili
gümrük antreposuna konulmas›,
koﬂullar›n›n bir arada bulunmas› gerekti¤ine hükmolunmuﬂtur.
Bu iki madde birlikte de¤erlendirildi¤inde, konsinye ihracatta Katma De¤er Vergisi ihracat istisnas›n›n mal›n
kesin al›c›s›n›n belirlenip, bu al›c› ad›na kesin sat›ﬂ faturas›n›n düzenlendi¤i
tarihte uygulanaca¤› sonucuna var›lacakt›r. Zira kanunun 10/d maddesinde
aç›k bir ﬂekilde konsinyasyon suretiyle yap›lan sat›ﬂlarda vergiyi do¤uran
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olay›n, mal›n al›c›ya teslim edildi¤i
tarihte meydana gelece¤i belirtilmiﬂtir.
Esasen, Katma De¤er Vergisi Kanununun 1. ve 2. maddelerinin yorumundan da bu sonuç ç›kmaktad›r; Kanunun 1/1 maddesinde ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti
çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetlerin Katma De¤er Vergisine tabi
olaca¤›na hükmolunmuﬂtur. 2. maddede ise, teslimin, bir mal üzerindeki
tasarruf hakk›n›n malik veya onun
ad›na hareket edenlerce, al›c›ya veya
ad›na hareket edenlere devredilmesi
olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Buna göre, mal›n konsinyatöre gönderilmesi mülkiyet, yani tasarruf hakk›n›n devredilmesi sonucunu do¤urmayaca¤›ndan
teslim olarak nitelendirilemez. Mal›n
konsinyatöre gönderilmesi ile mülkiyet devri gerçekleﬂmemekte, sadece
zilyetli¤i konsinyatöre geçmektedir.
ﬁu halde, teslim (mülkiyet devri) gerçekleﬂmeden vergi do¤mayaca¤›ndan,
henüz do¤mam›ﬂ bir vergi ile ilgili istisnadan da söz edilemeyecektir.
Maliye Bakanl›¤›’n›n Katma De¤er
Vergisi Kanununun 12. maddesi ile ilgili olarak yay›nlad›¤› özelgede(18.04.1988 tarih ve 25951 say›l›
Maliye Bakanl›¤› Özelgesi), konsinye
ihracat iﬂlemlerinde mal›n ihraç edildi¤i s›rada kesin al›c› ve mal›n sat›l›p
sat›lmayaca¤› belli olmad›¤›ndan,
Katma De¤er Vergisi ihracat istisnas›Mart
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n›n kesin al›c›n›n belirlenip, bu al›c›
ad›na faturan›n düzenlendi¤i tarihte
uygulanmas› gerekti¤i yönünde karar
verilmiﬂtir. Bundan dolay›, ihracatç›n›n/sat›c›n›n Katma De¤er Vergisi beyan›nda gecikmeye düﬂmemesi ve zaman›nda ihracat istisnas›ndan yararlanabilmesi için, konsinyatörün sat›ﬂ›
zaman geçirmeksizin ihracatç›ya bildirmesi gerekmektedir. ‹hracatç›, sat›ﬂ
ile ilgili olarak düzenleyece¤i kesin
faturada, mal›n konsinyatöre gönderilmesi aﬂamas›nda düzenledi¤i geçici
faturaya at›fta bulunacakt›r(Ak›ﬂ›k,
1999).
Dolay›s›yla konsinye ihracat d›ﬂ›ndaki ihraç türlerinde, ihracat teslimi,
mal›n gümrük bölgesinden ç›kt›¤› tarihte gerçekleﬂmiﬂ say›lacakt›r. Konsinye ihracat ve uluslar aras› fuarlara
mal gönderme gibi, kesin sat›ﬂa dayanmayan ihracatlarda ise ihraç tesliminin gerçekleﬂti¤i tarih, kesin al›c›n›n belirlenip faturan›n kesildi¤i tarihtir (Maç, 2008, 6).
III. SONUÇ
Konsinye ihracat kapsam›ndaki sat›ﬂlar›n di¤er sat›ﬂlardan fark›, sat›ﬂ iﬂlemine bir konsinyatörün arac›l›k etmesidir. Bu tür sat›ﬂlarda sat›c› ve al›c›
karﬂ› karﬂ›ya gelmemekte, sat›ﬂ sat›c›n›n vekili olan, bir baﬂka deyimle
onun ad›na hareket eden konsinyatör
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir.
KDV aç›s›ndan konsinye ihracat kapHakemsiz Yaz›lar
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sam›nda yap›lan teslimlerde vergiyi
do¤uran olay kesin al›c›n›n belirlenip
faturan›n düzenlendi¤i tarih olarak
dikkate al›nmas› mevcut düzenlemeler aç›s›ndan uygun görünmektedir.
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2007 YILINDA GERÇEKLERﬁEN
‹ND‹R‹ML‹ ORANA TAB‹
TESL‹MLERDE KDV ‹ADES‹
ﬁibli GÜNEﬁ*

I-G‹R‹ﬁ
DV Kanununun 29. maddesinde, vergi indiriminin ana kural› aç›klanm›ﬂt›r. Buna göre, bir vergilendirme döneminde indirilecek katma de¤er
vergisi toplam›, mükellefin vergiye tabi iﬂlemleri dolay›s›yla hesaplanan
katma de¤er vergisi toplam›ndan fazla oldu¤u takdirde, aradaki fark sonraki
dönemlere devrolunur ve iade edilmez. (1) Ancak, an›lan kanunun 29/2. maddesinde indirimli orana tabi iﬂlemler bu ana kural›n istisnas› olup, bu hükme
göre, indirimli orana tabi teslimler nedeniyle yüklenilen ve indirime konu edilemeyen KDV’nin belli ﬂartlar dahilinde mahsup ve iadesi yap›labilmektedir.

K

Aﬂa¤›da, 2007 y›l›nda gerçekleﬂtirilen indirimli orana tabi teslimler nedeniyle
ortaya ç›kan KDV’nin iadesi konusunda aç›klamalar yap›lacakt›r.
II- 2007 YILINA ‹L‹ﬁK‹N YILLIK KDV ‹ADES‹N‹N USUL VE
ESASLARI
A- ‹ade Talebinin Yap›labilece¤i Azami Süre
3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 29/2. maddesinde 01.01.1999
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yap›lan de¤iﬂiklik ile tüm indirimli orana tabi mal ve hizmetler dolay›s›yla yüklenilen ve y›l› içerisinde indirilemeyen
katma de¤er vergisinin y›ll›k olarak 74 No.lu Tebli¤de aç›klanan belirli ﬂartlar
alt›nda mükellefe iade edilmesi esas› benimsenmiﬂtir. ‹ade hakk›n›n do¤mas›
için, indirimli orana tabi iﬂlemin gerçekleﬂmiﬂ olmas› ﬂartt›r.
* Vergi Denetmeni
1 Güneﬂ, ﬁibli, “150’m2’den Küçük Konut Teslimleri Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin ‹adesi”
Lebib Yalk›n Mevzuat Dergisi, Ekim-2007 Say›:46
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Buna göre, 2007 y›l›na iliﬂkin indirimli orana tabi konut teslimleri ile ilgili yüklenilen ve y›l› içerisinde indirilemeyen vergi tutar›na iliﬂkin iade talebinin en erken 2008/Ocak dönemi beyannamesi ile 24 ﬁubat’a kadar verilen beyanname ile,
en son iade talebinin ise Kas›m/2008 dönemi beyannamesi ile 24 Aral›k 2008
tarihine kadar yap›labilece¤i tabidir. Konu ile ilgili olarak ‹stanbul Defterdarl›¤› 07/03/2005 tarihli özelgesinde ayn› do¤rultuda aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r.
Öte yandan, izleyen bölümde aç›klanaca¤› üzere, 99 nolu K.D.V. Genel tebli¤i gere¤i indirimli orana tabi teslimlere iliﬂkin K.D.V. iadeleri 01/07/2006 tarihinden itibaren ayl›k al›nabilmektedir.
B- Y›ll›k KDV ‹adesinde Asgari Tutar
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 29/2. maddesinde düzenlenmiﬂ olan indirimli katma de¤er vergisi oran›na tabi konut teslimleri nedeniyle iade talep edilebilmesi için, bu iﬂlemler nedeniyle indirilemeyen vergiler tutar›n›n, prensip
olarak o y›l için tespit edilmiﬂ asgari tutar› geçmesi gerekmektedir.
‹ndirimli orana tabi konut teslimlerinden do¤an iadelerde 2007 y›l› iade alt limiti ise, 10.800 YTL olarak belirlenmiﬂtir.
C- Y›ll›k ‹ade Tutar›n›n Hesaplanmas›
Y›ll›k iade tutar›n›n hesaplanmas› konusunda, 74, 76 ve 85 Seri No.lu KDV
Genel Tebli¤lerinde aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r. Buna göre; 2007 takvim y›l›nda
iade edilecek vergi, Ocak-Aral›k aras›ndaki 12 ayl›k vergilendirme dönemine
iliﬂkin olarak tespit edilecektir.
‹ade edilecek KDV'nin hesaplamas› aﬂa¤›daki örnek olay üzerinde yap›lmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Örnek:
Müteahhit ‹brahim Yavuz 2005 y›l›nda kat karﬂ›l›¤› ald›¤› arsa üzerinde inﬂaata baﬂlam›ﬂ, inﬂaat 2007 y›l›nda bitmiﬂtir. Müteahhidin KDV iade tutar›, aﬂama aﬂama aﬂa¤›daki gibi hesaplanm›ﬂt›r.
(1. Aﬂama) Yüklenilen Toplam KDV'nin Tespiti:
Müteahhidin 2005, 2006 ve 2007 y›llar›nda inﬂaat›n maliyetine giren inﬂaat malzeme
al›mlar› ve genel üretim giderleri dolays›yla yüklendi¤i KDV'ler aﬂa¤›daki gibidir.
2005 y›l› ‹nﬂaat maliyetine giren al›mlara iliﬂkin yüklenilen KDV
2006 y›l› ‹nﬂaat maliyetine giren al›mlara iliﬂkin yüklenilen KDV
2007 y›l› ‹nﬂaat maliyetine giren al›mlara iliﬂkin yüklenilen KDV
Toplam Yüklenilen KDV
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50.000 YTL
65.000 YTL
35.000 YTL
150.000 YTL
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(2. Aﬂama)Yap›lan Daire ve ‹ﬂyerlerinin m2 alanlar›n›n Tespiti:
Müteahhit ‹nﬂaata 2005 y›l›nda baﬂlam›ﬂ 2007 y›l›nda bitirmiﬂtir. ‹nﬂaat
bitti¤inde 10 adet daire ve 2 adet iﬂyeri yap›lm›ﬂt›r. 10 adet daire ve 2 adet
iﬂyerinin toplam alan› 1500 m2'dir.
(3. Aﬂama) Birim M2 'ye ‹sabet
Eden Yüklenilen KDV'nin Tespiti:
1. ve 2. aﬂamadaki verilere göre müteahhit, 1500 m2 inﬂaat alan›n› oluﬂturan daire ve iﬂyerlerinin yap›m› s›ras›nda yüklendi¤i KDV 150.000 YTL dir.
Bir m2 'ye isabet eden Yüklenilen
KDV ise ( 150.000 / 1500 =) 100 YTL
olarak hesaplanm›ﬂt›r.
(4. Aﬂama) Düﬂük Oranl› Konut
Teslimlerin Tespiti:
KDV iadesine 150 m2 'nin alt›ndaki
konut teslimleri %1 KDV'ye tabidir.
Müteahhidin, 150 m2 'den aﬂa¤› konut
sat›ﬂlar›/teslimleri aﬂa¤›daki gibidir.
(1) 3 no'lu daire 135 m2 olup, Nisan
2007 döneminde kat karﬂ›l›¤› al›nan
arsaya karﬂ›l›k, arsa sahibine fatura
edilmiﬂtir. Dairenin emsal bedeli
150.000 YTL, KDV'si 1.500 YTL’dir.
(2) 4 no'lu daire 145 m2 olup, Nisan
2007 döneminde kat karﬂ›l›¤› al›nan
arsaya karﬂ›l›k, arsa sahibine fatura
edilmiﬂtir. Dairenin emsal bedeli
175.000 YTL, KDV'si 1.750 YTL’dir.
(3) 5 no'lu daire 125 m2 olup, haziran
Hakemsiz Yaz›lar
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2007 döneminde müteahhit daireyi
kendi kullan›m›na tahsis etmiﬂtir. Kendi kullan›m›na tahsis etti¤i bu daireyi
emsal bedeliyle kendisine fatura etmiﬂtir. Dairenin emsal bedeli 125.000 YTL
olup, KDV'si 1.250 YTL dir.
(4) 6 no'lu daire 140 m2 olup, bu daireyi müteahhit 2005/Haziran döneminde topraktan satm›ﬂ, 2005/ Haziran dönemi için 100.000YTL + 1.000
YTL KDV'den oluﬂan fatura düzenlemiﬂtir. Daire 2007/Haziran döneminde tapuya tescil edilmek suretiyle teslim edilmiﬂtir.
(5) 7 no'lu daire 120 m2 olup, 2007/Eylül döneminde sat›lm›ﬂ, bu sat›ﬂla ilgili
olarak 130.000 YTL + 1.300 YTL
KDV' den oluﬂan fatura düzenlenmiﬂtir.
(6) 8 no'lu daire 130 m2 olup, 2007/Eylül döneminde sat›lm›ﬂ, bu sat›ﬂla ilgili
olarak 140.000 YTL + 1.400 YTL
KDV'den oluﬂan fatura düzenlenmiﬂtir.
(7) 9 no'lu daire 110 m2 olup, 2008/ﬁubat döneminde sat›lm›ﬂ, bu sat›ﬂla ilgili
olarak 110.000 YTL + 1.100 YTL
KDV'den oluﬂan fatura düzenlenmiﬂtir.
(8) 10 no'lu daire 100 m2 olup,
2008/Mart döneminde sat›lm›ﬂ, bu sat›ﬂla
ilgili olarak 100.000 YTL + 1.000 YTL
KDV'den oluﬂan fatura düzenlenmiﬂtir.
(5. Aﬂama) ‹adeye Konu Edilmeyecek
Teslimlerin Tespiti:
Yukar›da 7. ve 8. s›radakiler hariç, di¤er teslimler 2007 y›l›nda KDV iadeMart
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sine konu edilebilecektir. 4. s›radaki sat›ﬂ, inﬂaat sürerken 2005/Haziran döneminde topraktan sat›ﬂ yap›lm›ﬂ olup, henüz bir teslim söz konusu olmad›¤›ndan
bu sat›ﬂ›n 2005/Haziran döneminde iadeye konu edilmesi mümkün görünmemektedir. Dairenin teslimi 2007/Haziran döneminde yap›ld›¤›ndan iadeye de
bu dönemde konu edilecektir.
Öte yandan, 7. ve 8. s›radaki teslimler 2008 y›l›nda yap›lm›ﬂ oldu¤undan dolay› bu daire teslimlerinin iadesi, bu dönemde iadeye konu edilecektir. Buna
göre, 2007 y›l›nda iadeye konu edilecek dairelerin yüklenilen KDV hesab›
aﬂa¤›daki gibi olmaktad›r.
(6. Aﬂama) ‹adeye Konu Edilecek Teslimlerin Yüklenilen KDV Hesab›:
Yukar›da 3. aﬂamada yap›lan hesaplamada birim m2 'ye düﬂen yüklenilen
KDV'nin 100 YTL oldu¤u hesaplanm›ﬂt›. Bu tutar iadeye konu edilecek konutlar›n m2 alanlar›yla çarp›larak yüklenilen KDV bulunmuﬂtur. Bu duruma göre,
2007 y›l›nda iadeye onu olan daireler ve yüklenilen KDV'leri aﬂa¤›daki gibi olmaktad›r.
4. Aﬂamadaki S›ras› Daire No m2.si Yüklenilen KDV.si
1
2
3
4
5
6

3
4
5
6
7
8

135
145
125
140
120
130

135 x 100=13.500
145 x 100=14.500
125 x 100=12.500
140 x 100=14.000
120 x 100=10.000
130 x 100=13.000

(7. Aﬂama) Dönemler itibariyle ‹ade Edilebilir KDV Hesab›:
Bu etapta iadeye konu dairenin teslim edildi¤i dönemler tespit edilecektir. ‹ade hesaplanacak ilk dönemin tespitinden sonra o dönemde teslim edilen dairelerin inﬂaat› s›ras›nda yüklendi¤i(5.aﬂamada hesaplanan) KDV'den, teslim s›ras›nda %1 olarak hesaplanarak beyan edilen KDV ç›kart›lacak, kalan KDV, teslimin yap›ld›¤› dönemden bir sonraki teslimin yap›ld›¤› döneme kadar arada
geçen dönemlerdeki KDV beyannamesinde devreden KDV'lerle karﬂ›laﬂt›r›lacak, küçük olan KDV tutar›, iade edilecek KDV olarak esas al›nacakt›r. Bu iade tutar› bir sonraki döneme, önceki dönemden iade edilecek KDV olarak aktar›lacakt›r. 2. dönem KDV iadesi de ayn› ﬂekilde tespit edilerek önceki dö-
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nemden gelen iade edilecek KDV ile toplanarak bulunan iade tutar›, daha sonraki iade dönemine kadar ara dönemlerin devreden KDV beyannamesiyle karﬂ›laﬂt›r›l›p yine küçük olan KDV iade edilecek KDV olarak bir sonraki döneme aktar›lacakt›r. Bu ﬂekilde yap›lan hesaplamalarla y›l sonuna kadar gelinecektir.
‹nﬂaat iﬂlerindeki iade, y›ll›k olup takip eden y›l›n Ocak- Kas›m* dönemlerinden herhangi birisinde talep edilebiliyor. Y›l sonunda toplanarak gelen iade tutar› yine iadenin istenece¤i döneme kadar aradaki dönem beyannamelerindeki
devreden KDV' ler ile karﬂ›laﬂt›r›lacak, küçük olan tutar, iadeye konu edilecektir.
Yukar›daki aç›klamalara göre örnek olay›m›zdaki müteahhidin dönem dönem
iade edilecek KDV'nin hesab› aﬂa¤›daki gibi olmaktad›r.
*Bilindi¤i üzere 99 nolu K.D.V. Genel tebli¤i gere¤i indirimli orana tabi
teslimlere iliﬂkin K.D.V. iadeleri 01/07/2006 tarihinden itibaren ayl›k al›nabilmektedir.
‹lk dönem Nisan 2007
Yüklenilen KDV
(5. Aﬂamadan)
( 1)
3 no'lu daire
13.500
4 no'lu daire
14.500
Toplam ‹ade Edilebilir KDV


%1 Hesaplanarak
beyan Edilen KDV
(4. Aﬂamadan) ( 2 )
1.500
1.750

‹ade edilebilir KDV
( 1-2 =)
12.000
12.750
24.750

‹ade talep edilecek bundan sonraki dönem haziran ay› oldu¤undan karﬂ›laﬂt›rma yapmak için, 2007/Nisan-May›s dönemleri KDV beyannamesindeki devreden KDV bilgileri gerekli olacakt›r. Bu beyannamedeki bilgilerin aﬂa¤›daki gibi oldu¤u varsay›lm›ﬂt›r.
2007/Nisan dönemi devreden KDV
2007/May›s dönemi devreden KDV

28.000 
20.000 

Yukar›daki tabloda toplam iade edilebilir KDV 24.750 YTL, 2007/May›s dönemindeki devreden KDV 20.000 YTL olup, bu tutar daha düﬂük oldu¤undan
2007/Haziran dönemine aktar›lacak iade tutar› olarak esas al›nacakt›r.
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Haziran 2007 dönemi
Yüklenilen KDV (5.
Aﬂamadan)
(1)



%1 Hesaplanarak beyan
Edilen KDV (4.
Aﬂamadan ) ( 2 )

‹ade edilebilir KDV
( 1 -2 =)

Önceki dönemden gelen iade edilecek KDV(2006/Nisan )
5 no'lu daire
6 no'lu daire

12.500
14.000

20.000
1.250
1.000

Toplam ‹ade Edilebilir KDV

11.250
13.000
44.250

‹ade talep edilecek bir sonraki dönem eylül dönemi oldu¤undan, karﬂ›laﬂt›rma
yapmak için 2007/Haziran-A¤ustos dönemleri KDV beyannamesindeki devreden KDV bilgileri gerekli olacakt›r. Bu beyannamelerdeki bilgilerin aﬂa¤›daki
gibi oldu¤u varsay›lm›ﬂt›r.
2007/Haziran dönemi devreden KDV

65.000 

2007/Temmuz dönemi devreden KDV

60.000 

2007/A¤ustos dönemi devreden KDV

45.000 

Yukar›daki tabloda toplam iade edilebilir KDV 44.250 YTL olup, 2007/Haziran-A¤ustos dönemlerindeki KDV beyannamelerinde gözüken devreden
KDV'lerden düﬂük oldu¤undan bu tutar, bir sonraki döneme iade edilecek
KDV olarak devredecektir.
Eylül 2007 dönemi


Yüklenilen KDV
(5. Aﬂamadan)
(1)

%1 Hesaplanarak
beyan Edilen KDV (4.
Aﬂamadan ) ( 2 )

‹ade edilebilir
KDV
( 1 -2 =)

Önceki dönemden gelen iade edilecek KDV(2006/Haziran )
7 no'lu daire
10.000
1.300

44.250
8.700

8 no'lu daire

11.600

13.000

Toplam ‹ade Edilebilir KDV

1.400

64.550

En son iadeye konu edilecek teslim 2007/Eylül ay›nda yap›lm›ﬂt›r. 2007 y›l›nda yap›lan teslimlere iliﬂkin iade talebi 2008/Mart döneminde yap›laca¤› varsay›lm›ﬂt›r. Buna göre, 2007/Eylül döneminden iadenin talep edildi¤i dönemden bir önceki 2008/ﬁubat dönemine kadar verilen KDV beyannamelerindeki
devreden KDV bilgilerine ihtiyaç vard›r. Bu bilgilerinde aﬂa¤›daki gibi oldu¤u
varsay›lm›ﬂt›r.
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2007/Eylül dönemi devreden KDV

70.000 

2007/Ekim dönemi devreden KDV

52.000 

2007/Kas›m dönemi devreden KDV

60.000 

2007/Aral›k dönemi devreden KDV

62.000 

2008/Ocak dönemi devreden KDV

74.000 

2008/ﬁubat dönemi devreden KDV

65.000 

Yukar›daki tabloda toplam iade edilebilir KDV 64.550 YTL’dir. Ancak iadenin talep edilece¤i dönemden önceki 2008/ﬁubat ay›na kadar gözüken
devreden KDV'lerle karﬂ›laﬂt›r›l›p, en
düﬂük olan› iadeye konu edilmesi gerekmektedir. Bu karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›¤›nda,
2007/Ekim ay›n›n devreden KDV 'si en
düﬂük olup, 52.000 YTL’dir. Bu nedenle bu tutar iadeye esas al›nacakt›r.

Her y›l bakanlar kurulunca tespit edilen s›n›r› aﬂan vergiler iade edilebilmektedir. Bu tutar, 2007 y›l› için 10.800
YTL olarak tespit edilmiﬂtir.
Buna göre, 2008/Mart döneminde talep edilecek iade tutar› (52.000 -10.800 =)
41.200 YTL olacakt›r.
D- ‹adenin Usul ve Esaslar›
1- Mahsuben ‹ade

(8. Aﬂama) Talep Edilecek ‹ade
Tutar›:
‹ndirimli oranlar›n teslimlerine ait iade y›ll›k(2) olup, iade, takip eden y›l›n
ocak-kas›m dönemlerinden herhangi
birinde istenebilmektedir. Bu dönemlerde iadenin talep edilmemesi durumunda düzeltme beyannamesi vermek suretiyle de olsa daha sonraki dönemlerde iade talep edilememektedir.
Bir önceki etapta müteahhidin 2007
y›l›ndaki 150 m2 den düﬂük konut teslimleri için hesaplad›¤›m›z iadeye esas
al›nmas› gereken tutar 52.000 YTL’dir.

‹ade alaca¤› hak sahibi mükellefin
kendisinin, ortaklar›n›n veya mal ya
da hizmet sat›n ald›¤› kiﬂilerin vergi
borçlar›na, ithalat s›ras›nda uygulanan
vergilere, SSK prim borçlar›na (sigorta primi, iﬂsizlik sigortas› primi, e¤itime katk› pay›, özel iﬂlem vergisi, idari para cezas›, tasarrufu teﬂvik kesintisi, katk› pay›, konut edindirme yard›m› ve benzerleri ile ferilerine) mahsubu talepleri miktar›na bak›lmaks›z›n
inceleme raporu, teminat veya YMM
raporu aran›lmadan yerine getirilecektir.

2 Bilindi¤i üzere 99 nolu K.D.V. Genel tebli¤i gere¤i indirimli orana tabi teslimlere iliﬂkin
K.D.V. iadeleri 01/07/2006 tarihinden itibaren ayl›k al›nabilmektedir.
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‹ade alaca¤› öncelikle mükellefin ithalde al›nanlar d›ﬂ›ndaki vergi borçlar›na mahsup edilecektir. Artan bir
miktar olarsa, mükellefin iste¤ine
ba¤l› olarak; kendisinin, ortaklar›n›n
veya mal ya da hizmet sat›n ald›¤›
mükelleflerin ithalde al›nanlar dahil
vergi borçlar›na veya SSK prim borçlar›na mahsup yap›lacakt›r.
Nakden veya mahsuben iade taleplerinde dilekçenin yan› s›ra ilgili y›ldaki al›ﬂ ve sat›ﬂ faturalar›n›n listesi ve
y›ll›k iade tutar›n›n hesaplanmas›na
iliﬂkin tablonun vergi dairesine ibraz›
ﬂartt›r.
2- Nakden ‹ade
Öncelikle, inceleme yap›lmadan ve
teminat aranmadan nakit iade yap›lmas›na iliﬂkin limit 2.000-YTL’dir.
Nakden talep edilecek iade tutar›n›n
2.000-YTL’yi aﬂmamas› halinde talep, teminat ve inceleme raporu aran›lmaks›z›n yerine getirilecektir. ‹ade
talebinin 2.000-YTL’yi aﬂmas› halinde, aﬂan k›s›m için teminat gösterilerek iade al›nabilecektir. ‹adeler için ilgili y›ldaki al›ﬂ ve sat›ﬂ faturalar› listesi ile y›ll›k iade tutar›n›n hesaplanmas›na iliﬂkin tablo aran›lmaktad›r.
Nakden iadenin YMM Tasdik Raporu
ile al›nmas› da mümkün bulunmaktad›r. ‹ade talep eden mükellefin YMM
ile tam tasdik sözleﬂmesi bulunmas›
halinde, iade talebi miktar›na bak›lmaks›z›n YMM Tasdik Raporu ile yeMart
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rine getirilecektir. YMM’lerle süresinde düzenlenmiﬂ tam tasdik sözleﬂmesi bulunmayan mükellefler 2006
y›l›nda indirimli orana tabi iﬂlemlerinden do¤an ve 452.000-YTL’yi aﬂmayan iadelerini YMM Tasdik Raporu
sonucuna göre alabileceklerdir.
III- ‹ND‹R‹ML‹ ORANA TAB‹
‹ﬁLEMLERDE YILI ‹Ç‹NDE AYLIK
DÖNEMLERDE MAHSUBEN ‹ADE
99 ve 101 Seri No.lu KDV Genel
Tebli¤lerinde 2006 ve izleyen y›llarda
gerçekleﬂtirilecek indirimli orana tabi
iﬂlemlerden do¤an KDV alacaklar›n›n
iadesine iliﬂkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiﬂtir.
‹ndirimli orana tabi iﬂlemlerde KDV
iadesi 99 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nden önce y›ll›k yap›lmaktayd›.11.07.2006 tarihli Resmi Gazetede
yay›mlanan bu tebli¤le ayl›k dönemlerde de kendi vergi ve SSK Prim
borçlar›na mahsuben iade imkân› getirilmiﬂtir. Yine, an›lan tebli¤le 01
Ekim 2006 tarihinden sonra, elektrik
ve do¤algaz borçlar›na mahsup yap›labilece¤i aç›klanm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan, 101 Seri No.lu KDV
Genel Tebli¤i ile indirimli orana tabi
iﬂlemlerden do¤an KDV iade alacaklar›n›n mükelleflerin kendi elektrik ve
do¤algaz borçlar›na mahsubunun ne
ﬂekilde yap›laca¤› ile ilgili aç›klamalar yap›lm›ﬂ olup, tebli¤in 1. maddesinde;”Mahsubun yap›labilmesi için
Hakemsiz Yaz›lar
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mahsup dilekçesi ve eklerinin en geç
fatura son ödeme (vade) tarihinden 10
gün önce vergi dairesi kay›tlar›na intikal etmesi, dilekçe fatura örne¤i ve di¤er eklerin bu tarihten sonra verilmesi
halinde mahsup talebi yerine getirilmeyecektir.” denilmektedir.
Mahsup talebi KDV beyannamesi verildikten sonra bir dilekçe ile yap›lacak ve ekine aﬂa¤›daki belgeler de eklenecektir.
-Dilekçe
-‹ndirimli orana tabi sat›ﬂlar›n listesi
-‹ndirilecek KDV listesi
-Hesaplama tablosu
‹lk iade tutar›n›n 10.800.YTL (2007
y›l› alt s›n›r›) aﬂt›¤› döneme kadar iade alacaklar› kümülatif olarak toplanacak, 10.800.YTL’ yi aﬂt›¤› dönemde aﬂan k›s›m için mahsup talebi yap›labilecektir. Daha sonraki dönemler
için iade tutar›n›n tamam›na mahsup
talep edilebilecektir.
Burada vurgulanmas› gereken konu,
indirimli orana tabi iﬂlemler dolay›s›yla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlar›n›n s›n›r›
aﬂan k›sm›n›n YILI ‹Ç‹NDE MAHSUBEN, y›l› içinde mahsuben iade edilemeyen tutarlar›n da ‹ZLEYEN YIL ‹Ç‹NDE NAKTEN VEYA MAHSUBEN iadesidir.
‹ndirimli orana tabi iﬂlemlerden doHakemsiz Yaz›lar
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¤an iade alaca¤›n›n ait oldu¤u ayl›k
dönemde mahsubunun talep edilmesi
ihtiyaridir. Bundan dolay›, indirimli
orana tabi iﬂlemleri bulunan mükellefler hak kazand›klar› iade miktar›n› cari y›l›n sonraki dönemlerinde mahsuba konu edebilecekleri gibi, bir sonraki y›lda da 99 Seri No.lu KDV Genel
Tebli¤i’nde yap›lan aç›klamalara göre
nakden veya mahsuben geri alabileceklerdir.
Öte yandan, 2007 y›l›nda indirimli
orana tabi teslimlerden do¤an KDV’nin
iadesine iliﬂkin mahsuben iade talebi
en geç 31.01.2008 tarihine kadar yap›lmas› gerekirdi. Konuyla ilgili ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› Mükellef Hizmetleri Katma De¤er Vergisi Grup Müdürlü¤ü’nün vermiﬂ oldu¤u bir özelge’de bu yönde görüﬂ bildirilmiﬂtir.
‹ndirimli orana tabi iade tutar› 4.000.YTL’ yi
geçerse mahsup talep edilebilmesi
için YMM Raporu veya teminat gösterilmesi gerekmektedir. Talep tutar›n›n 4.000.YTL’ yi aﬂan k›sm› kadar
teminat gösterilmesi halinde, teminat,
vergi inceme veya YMM Raporu ile
çözülecektir.
IV- SONUÇ
Yukar›daki bölümlerde belirtildi¤i
üzere, mükelleflerin 2007 y›l›nda indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle
yüklenip y›l› içerisinde indiremedikleri ve 2007 y›l› için belirlenen 10.800
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YTL’lik iade alt s›n›r›n› aﬂan KDV’leri
2007 y›l› içinde mahsup etmemiﬂ olmalar› durumunda, 2008 y›l›n›n Ocak-Kas›m aylar›na iliﬂkin verecekleri KDV beyannameleri ile iade olarak talep etmeleri mümkün bulunmaktad›r.

lamal› Katma De¤er Vergisi Kanunu.
Ankara: Yaklaﬂ›m Yay›nc›l›k

Öte yandan, 2007 y›l› iadesi için 24.12.2008
olarak belirlenen azami iade talep etme
hakk› süresi, vergi idaresince hak düﬂürücü bir süre olarak kabul edilmekte
olup, iade talep edecek mükelleflerin
özellikle bu hususu gözden kaç›rmamalar› yerinde olacakt›r.

Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤leri,
www.gib.gov.tr
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ÜÇÜNCÜ K‹ﬁ‹ OLARAK HACZE
MUHATAP OLMAK
Recep YILMAZ*

1. G‹R‹ﬁ
iyelim ki alaca¤›na verece¤ine dikkat eden, özellikle devlete olan borçlar›n› ödemede çok titiz davranan gerçek kiﬂisiniz ya da tüzel kiﬂilik yetkilisisiniz. Piyango bileti alma al›ﬂkanl›¤›n›z olmad›¤›ndan herhangi bir
haybeden gelir beklentiniz yok; dolay›s›yla böyle bir geliriniz de olmayacakt›r. Fakat, kamu alacaklar› yönünden durum böyle de¤il: Hiç akl›n›zda olmayan bir zamanda, belki bir bayram arifesi günü elinize haciz bildirisi geliyor.
Aç›p bakt›¤›n›zda her hangi bir borç alacak iliﬂkisinde bulundu¤unuz ﬂahs›n ya
da kurumun diyelim ki vergi borcunu ödememesiyle ilgili. Siz de herhalde bir
yanl›ﬂl›k olmuﬂtur san›s›yla ve uygun bir zamanda gere¤ini yapmak üzere tebli¤i bir yana b›rak›yorsunuz ya da hesaplar›n›za bak›yorsunuz; yaz›ya konu
borçlu firmadan mal alm›ﬂs›n›z, en son borcunuzu bir ay önce ödemiﬂsiniz ve
sonras›nda alacak verecek meselesi kalmam›ﬂ. E¤er, borcunuzun olmad›¤› veya mal›n sizde bulunmad›¤› veya haczin tebli¤inden önce borcun ödendi¤i veya mal›n tüketildi¤i ya da kusuru olmaks›z›n telef oldu¤u veya alacak borçluya veya emretti¤i yere verilmiﬂ oldu¤u gibi bir gerekçeniz var ise haciz bildirisinin size tebli¤inden itibaren yedi gün içinde tahsil dairesine yaz›l› olarak
bildirmek zorundas›n›z.

D

Yedi gün içinde tahsil dairesine yaz›l› bildirimde bulunmay› unuttunuz ya da
bu konuyla ilgilenecek iﬂgüzar çal›ﬂan›n›z nas›l olsa borç yok bir ﬂey olmaz diye ense ard› etti: Sonuçta neler olur? Ya da yedi gün içinde bildirimde bulundunuz, sorumluluktan kurtuluyor musunuz? Konu aﬂa¤›da, haciz bildiriminin
kapsam› olarak de¤il, haciz bildirimi karﬂ›s›nda ne yap›lmas› gerekti¤iyle ilgili olarak ele al›nacakt›r.
* Yeminli Mali Müﬂavir
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2. YASAL DÜZENLEME
6183 Say›l› Amme Alacaklar›n›n
Tahsil Usulü Hakk›nda kanunun konuyu düzenleyen 79’uncu maddesi
ﬂöyle:
“(08.04.2006 tarih ve 26133 say›l›
Resmi Gazete'de yay›mlanan 5479 say›l› Kanunun 5 inci maddesiyle de¤iﬂen ﬂekli.) Hamiline yaz›l› olmayan
veya cirosu kabil senede dayanmayan
alacaklar ile maaﬂ, ücret, kira vesaire
gibi her türlü haklar›n ve fiilen tutanak düzenlemek suretiyle haczi kabil
olmayan üçüncü ﬂah›slardaki menkul
mallar›n haczi, borçlu veya zilyed
olan veyahut alacak ve haklar› ödemesi gereken gerçek ve tüzel kiﬂilere,
kurumlara haciz keyfiyetinin tebli¤i
suretiyle yap›l›r. Tahsil dairesi taraf›ndan tebli¤ edilecek haciz bildirisi
ile; bundan böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebilece¤i ve amme
borçlusuna yap›lacak ödemenin geçerli olmayaca¤› veya elinde bulundurdu¤u menkul mal› ancak tahsil dairesine teslim edebilece¤i ve mal›n
amme borçlusuna verilmemesi gerekti¤i, aksi takdirde amme borçlusuna
yap›lan ödemeler ile mal›n bedelini
tahsil dairesine ödemek zorunda kalaca¤› ve bu maddenin üç, dört ve beﬂinci f›kra hükümleri üçüncü ﬂahsa
bildirilir. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacakl› tahsil dairelerince ya da alacakl› amme idaresi
vas›tas›yla, posta yerine elektronik orMart
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tamda tebli¤ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yap›lacak
tebli¤e ve cevaplar›n elektronik ortamda verilebilmesine iliﬂkin usul ve
esaslar› belirlemeye Maliye Bakanl›¤›
yetkilidir.
Tahsil dairelerince düzenlenen haciz
bildirileri; amme borçlusunun hak ve
alacaklar›n›n bulunabilece¤i bankalar›n ﬂubelerine do¤rudan veya mahallindeki tahsil dairesi arac›l›¤› ile tebli¤ edilece¤i gibi Maliye Bakanl›¤›nca
belirlenecek tutar›n üzerindeki alacaklar için do¤rudan bankalar›n genel
müdürlüklerine de tebli¤ edilebilir.
Haciz bildirisi bankan›n genel müdürlü¤üne de tebli¤ edilmiﬂ ise tüm ﬂubelerini kapsayacak ﬂekilde beyanda bulunma yükümlülü¤ü bankan›n genel
müdürlü¤üne aittir.
Haciz bildirisi tebli¤ edilen üçüncü
ﬂah›s; borcu olmad›¤› veya mal›n yedinde bulunmad›¤› veya haczin tebli¤inden önce borcun ödendi¤i veya
mal›n tüketildi¤i ya da kusuru olmaks›z›n telef oldu¤u veya alacak borçluya veya emretti¤i yere verilmiﬂ oldu¤u gibi bir iddiada ise durumu, haciz
bildirisinin kendisine tebli¤inden itibaren yedi gün içinde tahsil dairesine
yaz›l› olarak bildirmek zorundad›r.
Üçüncü ﬂahs›n süresinde itiraz etmemesi halinde, mal elinde ve borç zimmetinde say›l›r ve hakk›nda bu Kanun
hükümleri tatbik olunur.
Hakemsiz Yaz›lar
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Herhangi bir nedenle itiraz süresinin
geçirilmesi halinde üçüncü ﬂah›s, haciz bildirisinin tebli¤inden itibaren bir
y›l içinde genel mahkemelerde menfi
tespit davas› açmak ve haciz bildirisinin tebli¤ edildi¤i tarih itibar›yla amme borçlusuna borçlu olmad›¤›n› veya mal›n elinde bulunmad›¤›n› ispat
etmek zorundad›r. Menfi tespit davas›
aç›lmas› halinde mahkemece bu Kanunun 10 uncu maddesinde say›lan
türden teminat karﬂ›l›¤›nda takip iﬂlemlerinin durdurulmas›na karar verilebilir. Teminat, alacakl› tahsil dairesine verilir ve haciz varakas›na dayan›larak haczedilir. Taraflar aras›nda
teminata iliﬂkin olarak ç›kan anlaﬂmazl›klar, takip iﬂlemlerinin durdurulmas› hakk›nda karar› veren mahkeme taraf›ndan çözümlenir. Davas›nda
haks›z ç›kan üçüncü ﬂah›s aleyhine,
haks›z ç›kt›¤› tutar›n % 10'u tutar›nda
ayr›ca inkar tazminat›na hükmedilir.
Bu Kanun uyar›nca kendisine tebli¤
edilen ödeme emrine karﬂ› dava aç›p
itiraz›nda k›smen veya tamamen haks›z ç›kan üçüncü ﬂah›s hakk›nda, menfi tespit davas›n›n lehine sonuçlanmas› veya as›l amme borçlusunun takip
konusu amme alaca¤›n› tamamen
ödemiﬂ olmas› halinde, bu Kanunun
58 inci maddesinin beﬂinci f›kras›
hükmü uygulanmaz.
Üçüncü ﬂah›s, haciz bildirisi üzerine
yedi gün içinde alacakl› tahsil dairesine itiraz etti¤i takdirde, alacakl› amme
Hakemsiz Yaz›lar
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idaresi bir y›l içinde, üçüncü ﬂahs›n
yapt›¤› itiraz›n aksini genel mahkemelerde açaca¤› davada ispat ederek,
üçüncü ﬂahs›n ‹cra ve ‹flas Kanununun 338 inci maddesinin birinci f›kras›na göre cezaland›r›lmas›n› ve borçlu
bulundu¤u tutar›n ödenmesine hükmedilmesini isteyebilir.
Menkul mallar›n aynen teslimi mümkün olmad›¤› takdirde de¤eri ödenir.
Üçüncü ﬂah›slar›n genel hükümler gere¤ince as›l borçluya rücu haklar› sakl›d›r.”
Seri A - 1 No’lu Tahsilât Genel Tebli¤inde de konuya iliﬂkin aç›klamalar
yap›lm›ﬂt›r.
6183 say›l› Kanun kapsam›na giren
kamu alacaklar›n›n tahsilinde alacakl›
tahsil dairesi borçlunun hamiline yaz›l› olmayan veya cirosu kabil senede
dayanmayan alacaklar›n›, hamiline
yaz›l› veya cirosu kabil senede dayanan alacaklar› ile maaﬂ, ücret, kira gibi haklar›n› haciz bildirisi ile haczeder.
Haciz bildirisinde üçüncü kiﬂiye, bundan böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebilece¤i ve kamu borçlusuna yap›lacak ödemenin geçerli olmayaca¤› veya elinde bulundurdu¤u
menkul mal› ancak tahsil dairesine
teslim edebilece¤i ve mal›n kamu
borçlusuna verilmemesi gerekti¤i, aksi takdirde kamu borçlusuna yap›lan
ödemeler ile mal›n bedelini tahsil da-
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iresine ödemek zorunda kalaca¤› ile
79’uncu maddenin üç, dört ve beﬂinci
f›kra hükümleri üçüncü kiﬂiye bildirilir.
Burada önemli bir nokta, üçüncü kiﬂi
nezdinde haciz bildirimi ile haczedilecek olan alacak, hak ve mallar›n üçüncü kiﬂi elinde oldu¤unun tahsilât dairesince bilinmesi ya da tespit edilmiﬂ
olmas› gerekli midir sorusudur.
Madde metnine göre, yedi gün içinde
tahsil dairesine yaz›l› bildirimde bulunma zorunlulu¤u var. Üçüncü ﬂah›s
bu sürede itiraz etmezse mal elinde ve
borç zimmetinde say›larak kanun hükümleri tatbik olunuyor. Yani ödeme
emri tebli¤ edilerek takibata baﬂlan›yor. Buradan ﬂunu anlamak gerekiyor: Tahsil dairesinin haciz bildirisine
konu alacak hak ve mallar konusunda
bir tespit yapmas›na gerek bulunmamaktad›r. Di¤er bir anlat›mla, üçüncü
kiﬂinin 6183 say›l› Kanuna göre takip
edilebilmesi için, “maddi gerçekli¤in”
yedi günlük süre içerisinde bildirimde
bulunulmamas› yüzünden yasa gere¤i
oluﬂan “hukuki gerçeklikle” uyuﬂmas›
zorunlulu¤u yoktur. Kamu borçlusuna
ait mal, hak ya da alaca¤›n kendisine
haciz bildiriminde bulunulan kiﬂi ya
da kurumun elinde veya zimmetinde
olmamas› onu takipten kurtarmamaktad›r. Takipten kurtulmak için bu durumu kan›tlamak üzere menfi tespit
davas› açm›ﬂ veya yürütmeyi durdurma karar› alm›ﬂ olmas› gerekir.
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Üçüncü kiﬂi amme borçlusuna borcu
varsa bunu tahsil dairesine ödeyecek,
böyle bir borç-alacak iliﬂkisi yoksa da
haciz bildirisinin tebli¤inden itibaren
yedi gün içinde tahsil dairesine yaz›l›
olarak durumu bildirecektir. Üçüncü
ﬂah›slar›n kendilerine tebli¤ edilen haciz bildirilerine karﬂ›l›k alacakl› tahsil
dairesine yaz›l› olarak verecekleri cevaplar›, elden teslim etmeleri ya da taahhütlü posta yoluyla göndermeleri
gerekmektedir. Kanun ile üçüncü ﬂah›slara tan›nan 7 günlük cevap verme
süresinin hesaplanmas›nda; cevaplar›n elden teslimi halinde alacakl› tahsil dairesi kay›tlar›na intikal etti¤i tarih, taahhütlü postayla gönderilmesi
halinde postaya verildi¤i tarih esas
al›nacakt›r.
Üçüncü kiﬂinin amme borçlusuna borcu haciz bildirisinin tebli¤inden önce
ödenmiﬂ ya da böyle bir borç-alacak
iliﬂkisi hiç do¤mam›ﬂ olabilir. Konu
tahsil dairesine yaz›l› olarak ve süresinde bildirilmiﬂ olmas› durumunda
tahsil dairesi itiraz› kabul edecek midir?
Üçüncü kiﬂi borcu olmad›¤›n› yedi
günlük sürede yaz›l› olarak tahsil dairesine bildirmedi¤inde takibat iﬂlemleri baﬂlad›¤›ndan kendisine ödeme
emri tebli¤ edilecektir. Bu durumda
ne yap›lmal›d›r?
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3. ‹T‹RAZ YOLLARI
Üçüncü kiﬂinin yedi günlük sürede
haczi tebli¤ eden idareye itiraz etmemiﬂ ya da edememiﬂ olmas› durumunda gidebilece¤i iki itiraz yolu bulunmaktad›r. Bunlar›n birincisi “menfi
tespit davas›”, di¤eri de tebli¤ edilecek “ödeme emrine karﬂ› dava” açmakt›r.
a- Menfi Tespit Davas›
08.04.2006 tarih ve 26133 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 5479 say›l›
Kanunun 5’inci maddesiyle 6183 say›l› Kanunun 79’uncu maddesinde de¤iﬂiklik yap›lmadan önce yedi günlük
süreyi geçiren kiﬂi ya da kurumlar zor
durumda kalmakta, menfi tespit davas› açamamaktayd›lar. ‹cra ve ‹flas Kanununda düzenlenmiﬂ olan menfi tespit davas› 6183 say›l› Kanunda düzenlenmemiﬂti. SSK uygulamalar›nda
Yarg›tay taraf›ndan 6183 say›l› Kanunun 79’uncu maddesinde kabul edilmeyen menfi tespit davas› bir bak›ma
ödeme emrine 58’inci maddeye göre
7 gün içerisinde böyle bir borcu olmad›¤› veya k›smen ödedi¤i veya zaman
aﬂ›m›na u¤rad›¤› hakk›ndaki itirazlar›n görülmesi suretiyle kabul edilmekteydi. Ödeme emri düzenlenmeden
yap›lan takibatlar›n ise 6183 say›l›
Kanun kapsam›nda bir takibat olarak
yap›lmas› mümkün de¤ildir.
5479 say›l› Kanunla yap›lan de¤iﬂiklikle menfi tespit davas› yolu aç›lm›ﬂHakemsiz Yaz›lar
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t›r. Herhangi bir nedenle itiraz süresinin geçirilmesi durumunda üçüncü kiﬂi, haciz bildirisinin tebli¤inden itibaren bir y›l içinde genel mahkemelerde
menfi tespit davas› açmak ve haciz
bildirisinin tebli¤ edildi¤i tarih itibariyle kamu borçlusuna borçlu olmad›¤›n› veya mal›n elinde bulunmad›¤›n›
ispat etmek zorundad›r. ‹spat külfeti
açan üçüncü kiﬂiye aittir.
Maddede, menfi tespit davas› aç›lmas› durumunda amme alaca¤›n›n takibinin durmayaca¤› ancak, mahkemece 6183 say›l› Kanunun 10 uncu maddesinde say›lan türden teminat karﬂ›l›¤›nda takip iﬂlemlerinin durdurulmas›na karar verilebilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Buna göre, üçüncü ﬂah›slarca menfi tespit davas›n›n aç›lmas›, bu ﬂah›slar hakk›nda sürdürülen
takibin durdurulmas› için yeterli
olmay›p bu konuda ayr›ca mahkemenin takibin durdurulmas›na karar vermiﬂ olmas› gerekmektedir.
Madde hükmüne göre, teminatlar alacakl› tahsil dairelerince al›nacak ve
haciz varakalar›na istinaden haczedilecektir. Mahkeme karar› üzerine teminat gösterilmemiﬂ olmas› ya da
gösterilen teminat›n takip konusu alaca¤› karﬂ›lamamas› halinde takip muamelesi durmayacakt›r. Dava konusu
tutar› karﬂ›layacak nitelikte teminat
gösterdi¤ini iddia eden üçüncü ﬂahs›n,
bu iddias›n› takip iﬂlemini durduran
mahkemeye intikal ettirmesi gerek-
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mektedir. Aç›lan menfi tespit davas›
sonucunda haks›z ç›kan üçüncü ﬂah›s
aleyhine, haks›z ç›kt›¤› tutar›n %10'u
oran› üzerinden ayr›ca inkâr tazminat›na mahkemelerce hükmedilecektir

bin durdurulmas›na karar verilmedi¤i
sürece amme alaca¤›n›n takibine devam edilecektir.

ﬁunu da belirtmek gerekir ki, menfi
tespit davas› adli yarg›da aç›l›r ve bu
dava haciz bildirisinin tebli¤inden itibaren bir y›ll›k bir süre içerisinde aç›lmal›d›r. Bu sürenin geçirilmesi halinde bu dava aç›lamaz ve burada belirlenen süre hak düﬂürücü bir süredir.

“Amme alaca¤›n› vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlar›n› ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmalar› lüzumu bir "Ödeme emri" ile
tebli¤ olunur.

b- Ödeme Emrine Dava
Haciz bildirisine yedi gün içinde itiraz
etmeyen ya da herhangi bir nedenle
edemeyen üçüncü kiﬂiye, mal elinde
ve borç zimmetinde say›ld›¤›ndan
hakk›nda alacakl› tahsil dairesince
6183 say›l› Kanunun cebri tahsil hükümleri uygulan›r. Üçüncü kiﬂi hiç
beklemedi¤i bir zamanda elinde kendisine usulüne uygun olarak tebli¤
edilmiﬂ bir ödeme emri bulabilir. Di¤er bir ifadeyle, 6183 say›l› Kanunun
79 uncu maddesine göre amme borçlusu say›lan üçüncü ﬂah›slar hakk›nda
takip iﬂlemlerine ayn› Kanun hükümlerine göre tanzim edilecek ödeme
emrinin tebli¤i ile baﬂlan›lacakt›r.
Üçüncü ﬂah›slarca tebli¤ edilen ödeme emrine karﬂ› idari yarg› mercilerinde dava aç›lmas› halinde yürütmeyi durdurma karar› verilmedi¤i, genel
mahkemelerde menfi tespit davas›
aç›lmas› halinde ise mahkemece takiMart
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Ödeme emrini düzenleyen 55’inci
madde hükmü ﬂöyle:

Ödeme emrinde borcun as›l ve ferilerinin mahiyet ve miktarlar› nereye
ödenece¤i, müddetinde ödemedi¤i veya mal bildiriminde bulunmad›¤› takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ay› geçmemek üzere hapis ile
tazyik olunaca¤›, gerçe¤e ayk›r› bildirimde bulundu¤u takdirde hapis ile
cezaland›r›laca¤› kay›tl› bulunur. Ayr›ca, borçlunun 114 üncü maddedeki
vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmedi¤i takdirde hakk›nda tatbik
edilecek olan ceza bu ödeme emrinde
kendisine bildirilir.
Belediye hududu d›ﬂ›ndaki köylerde
bulunan borçlulara ödeme emirleri
muhtarl›kça tebli¤ olunur. Ödeme
emirlerinin muhtarl›¤a tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yap›lmad›¤› takdirde ödeme emirleri
tebli¤ edilmemiﬂ olan borçlular›n
isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetindeki bir "ödeme cetveline" al›narak borçlular borçlar›n› ödemeye ve
Hakemsiz Yaz›lar
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mal bildiriminde bulunmaya ça¤›r›l›rlar. Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu
kap›s›na bir örne¤i de köyde herkesin
görebilece¤i umumi bir mahalle 10
gün müddetle as›lmak suretiyle tebli¤
olunur ve cetvelin as›ld›¤› Köy muhtarl›¤›nca münadi vas›tas›yla ilan olunur. Cetvel as›l›rken ve indirilirken
keyfiyet muhtarl›kça zab›t varakas›yla
tespit edilir. Cebren tahsil ve takip
ödeme emrinin tebli¤i veya ödeme
cetvelinin indirilmesi tarihinde baﬂlam›ﬂ olur.

‹tirazda bulunan borçlu bu kanuna göre teminat gösterdi¤i takdirde takip
muamelesi itirazl› borç miktar› için ve
itiraz komisyonunca bu hususta karar
verilinceye kadar durdurulur.

Borcunu vadesinde ödemeyenlere ait
mallar› elinde bulunduran üçüncü ﬂah›slardan bu mallar› 7 gün içinde bildirmeleri istenir.”

‹tiraz komisyonlar›n›n bu konudaki
kararlar› kesindir.

Ödeme emrine karﬂ› itiraz› düzenleyen 58’inci madde hükmü ise aﬂa¤›daki gibidir:
“Kendisine ödeme emri tebli¤ olunan
ﬂah›s, böyle bir borcu olmad›¤› veya
k›smen ödedi¤i veya zamanaﬂ›m›na
u¤rad›¤› hakk›nda tebli¤ tarihinden
itibaren 7 gün içinde alacakl› tahsil
dairesine ait itiraz iﬂlerine bakan vergi
itiraz komisyonu nezdinde itirazda
bulunabilir. ‹tiraz›n ﬂekli, incelenmesi
ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlar›nda Vergi Usul Kanunu hükümleri
tatbik olunur.
Borcun bir k›sm›na itiraz eden borçlunun o k›sm›n cihet ve miktar›n› aç›kça
göstermesi laz›md›r, aksi halde itiraz
edilmemiﬂ say›l›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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‹tiraz komisyonu bu itirazlar› en geç 7
gün içinde karara ba¤lamak mecburiyetindedir.
‹tiraz›nda tamamen veya k›smen haks›z ç›kan borçludan, hakk›ndaki itiraz›n reddolundu¤u miktardaki amme
alaca¤› % 10 zamla tahsil edilir.

Borcun tamam›na bu madde gere¤ince vaki itirazlar›n tamamen veya k›smen reddi halinde, borçlu ret karar›n›n kendisine tebli¤i tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.
Borcun bir k›sm›na karﬂ› bu madde
gere¤ince vaki itirazlar mal bildiriminde bulunma müddetini uzatamaz.”
Burada belirtmekte yarar gördü¤ümüz
önemli noktalar ﬂunlard›r:
1- Belirtilen vergi itiraz komisyonu
“Vergi Mahkemesi”nin karﬂ›l›¤›d›r.
2- Dava bu mahkemede aç›lmal›d›r.
3- Dava açma süresi ödeme emri tebli¤inden itibaren 7 (yedi) gündür.
4- Burada dava açma süresinin ‹dari
Yarg›lama Usulü Kanununda 30 gün
oldu¤unu düﬂünenler ç›kabilir. Ancak
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unutmamak gerekir ki 30 günlük süre
genel hüküm, 7 günlük süre özel hükümdür ve bu durumda özel hüküm
uygulan›r.
5- Ödeme emrine karﬂ›lan aç›lan itiraz
davas› ile menfi tespit davas› ayn› zamanlarda aç›labilece¤i gibi itiraz davas›nda üçüncü kiﬂi meram›n› anlatamad›¤›ndan haks›z ç›kt›ysa genel
mahkemelerde menfi tespit davas› açma yoluna da gidebilir. Madde hükmü, “‹tiraz komisyonlar›n›n bu konudaki kararlar› kesindir” dese de üst
mahkemeye gidilerek menfi tespit davas› aç›ld›¤›ndan bahisle yarg›lama
sürecinin buna göre belirlenmesi talep
edilebilir.
Belirtmek gerekir ki, üçüncü ﬂah›slar
hakk›nda sürdürülen takip iﬂlemlerinin durdurulmas›na iliﬂkin yarg› kararlar›, as›l amme borçlusu hakk›nda
sürdürülen takibi durdurmayacakt›r.
Takip konusu amme alaca¤›n›n as›l
amme borçlusundan tahsil edilmiﬂ olmas› ya da üçüncü ﬂahs›n açt›¤› menfi tespit davas›n›n lehine sonuçlanmas› halinde ise üçüncü ﬂah›s hakk›nda
sürdürülen takip muamelesine son verilecektir.
Aç›klamalar›m›z üçüncü kiﬂinin hakl›l›¤› varsay›m›na göre yap›ld›. 6183
say›l› Kanunun 79 uncu maddesinde
düzenlenen bir di¤er konu ise, üçüncü
ﬂahs›n, haciz bildirisi üzerine 7 gün
içinde alacakl› tahsil dairesine itiraz
etmesi halinde, alacakl› amme idareMart
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sinin; bir y›l içinde, üçüncü ﬂahs›n
yapt›¤› itiraz›n aksini genel mahkemelerde açaca¤› davada ispat ederek,
üçüncü ﬂahs›n ‹cra ve ‹flas Kanununun 338 inci maddesinin birinci f›kras›na göre cezaland›r›lmas›n› ve borçlu
bulundu¤u tutar›n ödenmesine hükmedilmesini isteyebilece¤ine yöneliktir. Bu hükümden hareketle alacakl›
tahsil dairelerince üçüncü ﬂah›slar›n
itiraz›n›n yerinde olmad›¤›na yönelik
ispat edici bilgi ve belgeler tespit edilmesi halinde, üçüncü ﬂah›slar›n itiraz›n›n iptali için dava aç›lmak üzere
durum amme idarelerinin yetkili birimlerine intikal ettirilir ve gerekli dava aç›l›r.
Üçüncü ﬂah›slar›n yapt›¤› itiraz›n iptali talebi ile alacakl› amme idaresince
aç›lan davan›n kabul edilmesi halinde
hükmedilen tutar›n, üçüncü ﬂah›stan
takip ve tahsiline 6183 say›l› Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebli¤i suretiyle
baﬂlan›lacakt›r.
3. SONUÇ
Hiç beklenilmeyen bir anda mal ya da
hizmet al›nan kiﬂi ya da kurumlar›n
amme borçlar›ndan dolay› haciz bildirisine muhatap olabilirsiniz. Yedi
günlük sürede itiraz›n›z› yapman›z
gerekir. E¤er herhangi bir nedenle bu
süre geçirilmiﬂse ödeme emrine muhatap olunulacakt›r.
Bu durumda yap›lacak iﬂ, ödeme emHakemsiz Yaz›lar
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rine karﬂ› yedi günlük süre içerisinde
vergi mahkemesinde dava açmakt›r.
Ayn› zamanda adli yarg›da menfi tespit davas› açmakta da yarar vard›r.
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H‹ZMET ‹THALATI
Hakk› YILDIRIM*

I-G‹R‹ﬁ:
ünyada yaﬂanan küreselleﬂme süreci içerisinde, özellikle internet üzerinden verilen hizmetlerde ve di¤er teknolojik hizmetlerde büyük art›ﬂlar
yaﬂanmaktad›r. Dolay›s›yla yurt d›ﬂ›ndan temin edilen bu hizmetler karﬂ›l›¤› yap›lan ödemelerin, vergi kanunlar› karﬂ›s›ndaki durumu önemlilik arz
etmektedir.

D

Bilindi¤i üzere 3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunun 1. maddesinde, her
türlü hizmet ithalat›n›n katma de¤er vergisine tabi olaca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Ayr›ca maddenin son f›kras›nda, belirtilen faaliyetlerin kanunlar›n veya
resmî makamlar›n gösterdi¤i gerek üzerine yap›lmas›, bunlar› yapanlar›n hukuki statü ve kiﬂilikleri, Türk tâbiiyetinde bulunup bulunmamalar›, ikametgâh veya iﬂyerlerinin yahut kanuni merkez veya iﬂ merkezlerinin Türkiye'de olup olmamas› iﬂlemlerin mahiyetini de¤iﬂtirmeyece¤i ve vergilendirmeye mani teﬂkil etmeyece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Hizmet, ithal iﬂlemine tabi tutulacak somut bir materyal olmad›¤› için hizmet
ithali anlams›z bir kavramd›r.Mezkur kanuna bu kavram konulurken bundan
neyin kastedildi¤inin de aç›klanmas› gerekirdi.Oysa kanunlarda böyle bir aç›klama olmad›¤› gibi tebli¤lerle de herhangi bir aç›klama ve yorum getirilmiﬂ de¤ildir.
II-Hizmet ‹thalat›nda KDV:
Bilindi¤i üzere 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde, verginin konusunu oluﬂturan iﬂlemler üç grupta toplanm›ﬂt›r.
Birinci grupta; ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan mal teslimleri ve hizmet ifalar› yer almaktad›r. Faaliyetin bu gruba
girmesi için, ticari, s›nai, zirai ve mesleki faaliyet kapsam›nda ba¤›ms›z ve devaml› olarak yap›lmas› gerekir.
* Vergi Denetmeni
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‹kinci gruba; Türkiye’ye yap›lan her
türlü mal ve hizmet ithalat› dahil edilmiﬂtir.
Üçüncü grup iﬂlemler ise, Kanunda
“di¤er faaliyetlerden do¤an teslim ve
hizmetler” baﬂl›¤› alt›nda ifade edilmiﬂtir.
Verginin konusunu teﬂkil eden iﬂlemlerden biri olan hizmeti, maddi özellik
taﬂ›yan ve elle tutulabilen mal ve eﬂyalardan farkl› olarak, elle tutulmayan, fakat al›m› ve sat›m› mümkün
olan iktisadi çaba olarak tan›mlamak
gerekir.(1) Katma De¤er Vergisi Kanununun 4. maddesinde ise hizmet,
teslim ve teslim say›lan haller ile mal
ithalat› d›ﬂ›nda kalan iﬂlemler ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂ ve bu iﬂlemlerin, bir
ﬂeyi yapmak, iﬂlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, haz›rlamak,
de¤erlendirmek, kiralamak, bir ﬂeyi
yapmamay› taahhüt etmek gibi ﬂekillerde gerçekleﬂebilece¤i belirtilerek,
dolayl› bir ﬂekilde tan›mlanm›ﬂ ve
hizmet say›lan baz› iﬂlemler belirtilmek suretiyle maddede say›lan ve
bunlara benzeyen iﬂlemlerin de hizmet say›laca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.Ancak .hizmet ithalat›n›n ne vergi
kanunlar›nda ne de tebli¤lerde bir tan›m› yap›lmam›ﬂt›r.Bu nedenle hizmet ihracat› ile ilgili tebli¤lerde getirilen tan›mlardan faydalan›larak hizmet
ithalat› kavram›n› aç›klamaya çal›ﬂaca¤›z
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26 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin
(K/4) bölümünde hizmet ihracat› ile
ilgili olarak aﬂa¤›daki aç›klamalara
yer verilmiﬂtir:
“Hizmet ihracat›nda katma de¤er vergisi istisnas› uygulanabilmesi için
aﬂa¤›daki dört ﬂart›n birlikte gerçekleﬂmiﬂ olmas› zorunludur.
1. Hizmet Türkiye'de yurt d›ﬂ›ndaki
bir müﬂteri için yap›lm›ﬂ olmal›d›r:
Yurt d›ﬂ›ndaki müﬂteriden kas›t, hizmet sunulan kiﬂinin ikametgah›, iﬂyeri, kanuni ve iﬂ merkezinin yurt d›ﬂ›nda bulunmas› veya yurt içinde bulunan bir firman›n, yurt d›ﬂ›nda kendi
ad›na müstakil olarak faaliyet gösteren ﬂube, acenta, temsilci ve bürosunun olmas› gerekmektedir.
2. Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt d›ﬂ›ndaki müﬂteri ad›na düzenlenmelidir:
Yap›lan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek fatura veya benzeri belgenin,
yukar›da özellikleri aç›klanan yurt d›ﬂ›ndaki bir müﬂteri ad›na olmas› zorunludur.
3. Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye'ye getirilmelidir:
Yurt d›ﬂ›ndaki müﬂteri için yap›lan
hizmete ait bedelin, Türkiye'ye döviz
olarak getirilmesi zorunludur. ‹stisnadan yararlanacak olan›n döviz al›m
bordrosu veya dövizin Türkiye'ye getirildi¤ini tevsik eden, kambiyo mevHakemsiz Yaz›lar
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zuat›na göre geçerli di¤er bir belge ile
bunu tevsik etmesi gerekmektedir.
4. Hizmetten yurt d›ﬂ›nda yararlan›lmal›d›r:
‹stisnan›n uygulanabilmesi için, hizmetten, yurt d›ﬂ›nda yararlan›lm›ﬂ olmas› gerekir. Di¤er bir anlat›mla, yurt
d›ﬂ›ndaki müﬂteri için verilen hizmetin bu müﬂterilerin, Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmamas› gerekmektedir.
Örnek 1 : Türkiye'de tam mükellef
durumunda olan (X) Mühendislik
Ltd. ﬁti. Ürdün'de bulunan bir firma
ile yapt›¤› anlaﬂma uyar›nca bu firmaya bir tekstil fabrikas› projesi çizimini
yapm›ﬂ ve buna ait bedeli T.C. Merkez Bankas› arac›l›¤› ile tahsil etmiﬂtir. Bu proje çiziminde yukar›da belirtilen ﬂartlar›n tümü gerçekleﬂti¤inden,
bu hizmet iﬂi, hizmet ihracat› istisnas›ndan yararlanacak ve (X) firmas›,
kesece¤i faturada katma de¤er vergisi
hesaplamayacakt›r.
Örnek 2 : Türkiye'de komisyonculuk
faaliyetinde bulunan (A) ﬂirketi, Bat›
Almanya'da yerleﬂik bir firma için, bu
firman›n Türkiye'den sat›n ald›¤› tekstil ürünlerinin temin edilmesinde arac›l›k etmiﬂ ve komisyon ücreti alm›ﬂt›r.”
Türkiye’de yap›lan bir hizmet, yukar›da belirtilen koﬂullarla Türkiye’den yap›lan bir hizmet ihracat› say›ld›¤›na göre, Türkiye d›ﬂ›nda yap›Hakemsiz Yaz›lar
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lan bir hizmetin de belli koﬂullarla
Türkiye’ye yap›lan hizmet ithalat› say›lmas›na engel bir durum bulunmamaktad›r.
Hizmetin, ithal edilen hizmet say›lmas›na yarayacak bu koﬂullar, yukar›da belirtilen ve iﬂlemin hizmet ihrac›
say›lmas›na olanak veren koﬂullar ithalata uyarlanarak aﬂa¤›daki gibi saptanabilecektir (2)
- ‹thal Edilen hizmetin Türkiye’deki
bir müﬂteri için yap›lmas›: (Türkiye’deki müﬂteri, KDVK’n›n 12/2.
maddesinde yer alan ve yurt d›ﬂ›ndaki
müﬂteriyi tan›mlayan hükümden hareketle, ikametgah›, iﬂyeri, kanuni ya da
iﬂ merkezi Türkiye’de bulunan kiﬂi ya
da yurt d›ﬂ›nda bulunan bir firman›n
yurt içinde kendi ad›na müstakilen faaliyet gösteren ﬂubesi olarak tan›mlanabilir.)
- ‹thal Edilen Hizmetten Türkiye’de
faydalan›lmas›:(Hizmetin Türkiye s›n›rlar› içinde tüketilmesi)
- Hizmet sat›c›s›n›n Türkiye d›ﬂ›nda
olmas› (ikametgah›, iﬂyeri, kanuni ya
da iﬂ merkezi Türkiye d›ﬂ›nda bulunan
sat›c›)
Di¤er yandan hizmet ithalat› kavram›n›n ancak hizmet ihracat› ile ilgili hükümlerden ç›karsamalar yap›larak tan›mlanabilmesi vergilendirmede yasall›k ve aç›kl›k prensibini zedelemektedir.
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Hizmetin maddi varl›¤› olmamas› nedeniyle gümrüklemeye tabi tutulmas›
söz konusu de¤ildir. Bu nedenle hizmetin ithal edilmesi de hukuken
mümkün olmamaktad›r. Dolay›s›yla
bir iﬂlem hizmet ithalat› olarak de¤erlendirildi¤inde verginin mükellefi,
vergiyi do¤uran olay, verginin matrah›, vergilendirme dönemi, verginin tarh› ve ödemesi ile ilgili olarak
Katma De¤er Vergisi kanunu ile getirilen düzenlemeler anlams›z ve yetersiz kalmaktad›r. Çünkü Katma De¤er
Vergisi kanunun;
-8.maddesinde ithalatta mal ve hizmet
ithal edenlerin Katma De¤er Vergisi
mükellefi oldu¤u aç›lanm›ﬂt›r. Ancak
uygulamada sat›c›s› yurt d›ﬂ›nda bulunan hizmetlerde Katma De¤er Vergisi
Kanunu'nun 9 uncu maddesine göre
(sorumluluk müessesesine göre) vergilendirme yap›lmaktad›r.
-10.maddesinde ithalatta vergiyi do¤uran olay; Gümrük Kanununa göre
gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin baﬂlamas›, gümrük vergisine tabi
olmayan iﬂlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili olarak aç›klanm›ﬂt›r.Ancak hizmet ithalat› olarak
isimlendirilen iﬂlemde gümrük beyannamesinden ve gümrük vergisinden
(hizmetin gümrük hatt›ndan geçmesi
düﬂünülemeyece¤inden) söz etmek
mümkün de¤ildir.
-21.maddesinde ise ithalatta verginin
matrah›n› oluﬂturan unsurlar aﬂa¤›daki gibi say›lm›ﬂt›r.
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-‹thal edilen mal›n gümrük vergisi tarh›na esas olan k›ymeti, gümrük vergisinin k›ymet esas›na göre al›nmamas›
veya mal›n gümrük vergisinden muaf
olmas› halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) de¤eri, bunun belli
olmad›¤› hallerde mal›n gümrükçe
tespit edilecek de¤eri
- ‹thalat s›ras›nda ödenen her türlü
vergi, resim, harç ve paylar,
Gümrük Vergisinin konusuna girmesi
mümkün olmayan hizmet ithalat› iﬂleminde söz konusu kanun metnine göre
verginin matrah›n›n tespiti de mümkün
olmayacakt›r.
-39/c maddesinde ise ithalatta vergilendirme dönemi gümrük bölgesine
girildi¤i an olarak aç›klanm›ﬂt›r. Ancak hizmetin gümrük bölgesine girmesi düﬂünülemeyece¤inden söz konusu madde metni hizmet ithalat›nda
vergilendirme dönemini aç›klamakta
yetersiz kalm›ﬂt›r.
-43/4.maddesinde ise “‹thalde al›nan
Katma De¤er Vergisi ilgili gümrük
idaresince tarh olunur.” Hükmüne
yer verilmiﬂtir.Yine hizmetin gümrükte herhangi bir iﬂleme tabi tutulaca¤› düﬂünülemeyece¤inden , bu hüküm de hizmet ithalat› yönünden bir
anlam ifade etmemektedir
-46/2 maddesinde “‹thalde al›nan katma de¤er vergisi, gümrük vergisi ile
birlikte ve ayn› zamanda ödenir.”
Hükmüne yer verilmiﬂtir.Yine söz koHakemsiz Yaz›lar
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nusu hükme göre hizmet ithalat›nda
ödeme yapmak mümkün olmamaktad›r.
Uygulamada yurt d›ﬂ› hizmet al›mlar›
vergi sorumlulu¤u müessesesine göre
vergilendirilmektedir.Vergi sorumlulu¤u ise, Katma De¤er Vergisi kanunun 9 uncu maddesinde yer alm›ﬂt›r.
15 seri nolu KDV Genel Tebli¤i’nin
( c ) bölümünde, yurt d›ﬂ›ndan sa¤lanan hizmetlere ait KDV’ nin hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap
taraf›ndan sorumlu s›fat›yla beyan
edilece¤ini aç›klam›ﬂt›r. Bu ba¤lamda
yurt d›ﬂ›ndan sa¤lanan ve KDVK’ n›n
1/2. maddesine göre hizmet ithali kapsam›nda de¤erlendirilen iﬂlemlere ait
KDV'nin , hizmetten yararlanan Türkiye’ de mukim kiﬂi ve kuruluﬂlarca
sorumlu s›fat›yla verilecek olan 2. nolu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ba¤l› bulunulan vergi dairesine
ödenmesi gerekmektedir.
III-SONUÇ:
Katma De¤er Vergisi kanununun
1/2.maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalat›n›n Katma De¤er Vergisine tabi oldu¤u aç›klanm›ﬂt›r.Ancak
hizmet ithalat› kavram›n›n tan›m› ve
kapsam› konusunda ne vergi kanunlar›nda ne de tebli¤lerde her hangi bir
aç›klamaya yer verilmemiﬂtir.Ayr›ca
Katma De¤er Vergisi kanun ve tebli¤leri ile getirilen ithalat ile ilgili düzenlemelerin tamam› mal ithalat›na yöneHakemsiz Yaz›lar
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liktir.Bu durum hangi hizmet iﬂlemlerinin hizmet ithalat› say›laca¤›n› belirsiz k›lmaktad›r.Kald› ki “hizmet ithalat›” kavram› (hizmetin soyut özelli¤i
düﬂünüldü¤ünde) anlams›z ve aç›klamaya muhtaç bir kavramd›r.
Hizmet ithalat› olarak nitelendirilen
kavramdan kast›n yurt d›ﬂ› hizmet
al›mlar› oldu¤u aç›kt›r. Söz konusu
al›mlar Katma De¤er Vergisi kanununun (15 Seri Nolu Genel Tebli¤inde
aç›kland›¤› üzere) 9.maddesi uyar›nca
vergi sorumlulu¤u müessesesine göre
vergilendirilmektedir.Ancak verginin
yasall›¤› ve aç›kl›¤› ilkesi gere¤ince
hizmet ithalat› kavram›n›n tan›m› ve
kapsam› konusunda gerekli yasal düzenlemelerin ivedi bir ﬂekilde yap›lmas› elzem gözükmektedir.Çünkü günümüzde geliﬂen iletiﬂim araçlar› ve pazarlama yöntemleri sayesinde her geçen gün h›zla artan yurt d›ﬂ› hizmet
al›mlar›n›n yorum ve k›yaslara dayan›larak vergilendirilmesi düﬂünülemez.
KAYNAKÇA
Ankara Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›n›n
10.02.2006 tarih ve KDV-14001-3 Say›l› Muktezas› (www.avdb.gov.tr)
Yerci, Cahit(2005). Gümrük Mevzuat›
Dahil Tüm Yönleriyle ‹thalatta KDV.
Ankara: Yaklaﬂ›m Yay›nc›l›k.
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‹THAL EﬁYASI ‹Ç‹N YAPILAN G‹DER
VE ÖDEMELER
Sezai KAYA*
Arif AYLUÇTARHAN**

u çal›ﬂmada, mal ve malzeme benzeri somut eﬂyalar›n ithal edilmesine
ortaya ç›kan harcamalar›n, gümrük k›ymetinin belirlenmesi ve ithalde
al›nan katma de¤er vergisi karﬂ›s›ndaki durumu incelenmiﬂ ve bu konuda bu çal›ﬂman›n haz›rland›¤› 2007 y›l› sonu itibariyle bir mevzuat evanteri yap›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla bu çal›lmada yer alan hususlar, bu çal›ﬂman›n yap›ld›¤›
an itibariyle geçerlidir. Bu çal›ﬂman›n haz›rlanmas›ndan sonra, bu çal›ﬂmada
yer alan hususlarda de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂ olabilir. Bu nedenle, okuyucular›n, iﬂ
yaﬂamlar›ndaki uygulamalar› etkilemesi aç›s›ndan uygulamaya geçmeden önce geçerli mevzuat hükümlerini yeniden gözden geçirmesinde yarar vard›r.

B

‹thal eﬂyas›n›n gümrük k›ymeti; ithal eﬂyas› üzerinden advalorem sisteme göre gümrük vergisinin hesaplanmas›na esas teﬂkil edecek de¤erdir. Bu de¤er,
gümrük tarifesinin ve eﬂya ticaretine iliﬂkin belirli konularda getirilen tarife d›ﬂ› düzenlemelerin uygulanmas› amac›yla, Gümrük Yönetmeli¤i’nde say›lan
sat›ﬂ bedeli, ayn› eﬂyan›n sat›ﬂ bedeli, benzer eﬂyan›n sat›ﬂ bedeli, indirgeme,
hesaplanm›ﬂ k›ymet yöntemlerinin s›ras›yla uygulanmas› yoluyla tayin ve tespit olunur. Say›lan yöntemlerle belirlenemeyen ithal eﬂyas›n›n gümrük k›ymeti; Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaﬂmas›n›n VII nci Maddesinin Uygulanmas›na ‹liﬂkin Anlaﬂman›n, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaﬂmas›n›n VII nci maddesinin, Gümrük Yönetmeli¤i’nin gümrük k›ymeti ile ilgili bölüm hükümlerinin esaslar›na ve genel hükümlerine uygun yöntemlerle
ve Türkiye'de mevcut veriler esas al›narak belirlenir.
Gümrük Yönetmeli¤i’nde say›lan k›ymet belirleme yöntemlerinden ilk s›rada
* Stj. Gümrük Kontrolörü
** Vergi Denetmeni
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uygulanmak zorunda olan› sat›ﬂ bedeli yöntemidir. Sat›ﬂ bedeli, Türkiye'ye
ihraç amac› ile yap›lan sat›ﬂta, fiilen
ödenen veya ödenecek fiyatt›r. Fiilen
ödenen ve ya ödenecek fiyata, Gümrük Yönetmeli¤i’nin 43. maddesinde
say›lan unsurlar ilave edilir, 44. maddesinde say›lan unsurlar, ithal eﬂyas›n›n fiilen ödenen veya ödenecek fiyat›ndan ay›rt edilebilmeleri koﬂuluyla
ilave edilmez. Aﬂa¤›daki tabloda;
Gümrük Yönetmeli¤i’nin 43 ve 44.
maddelerinde say›lan ödemeler ve giderlerle, ithalatç›lar taraf›ndan yap›lan di¤er giderler ve ödemelerin,
gümrük beyannamesinin tescili an›nda, gümrük k›ymetine ve ithalde al›nan KDV matrah›na girip girmeyece¤i incelenmiﬂ, ayr›ca söz konusu ödeme ya da giderlerin, Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar
Vergisi Kanunu ve dahilde al›nan
KDV karﬂ›s›ndaki durumu ele al›nm›ﬂ
ve baz›lar›n›n muhasebeleﬂtirilmesi
gösterilmiﬂtir.
Aﬂa¤›daki Tabloyu incelemeye geçmeden önce, yap›lan harcamalar›n
do¤rudan gider yaz›lmas› ile mal›n
maliyet bedeline girmesi aras›ndaki
farka de¤inmekte yarar vard›r. Harcama mal›n maliyetine girerse bilanço
aktif kalemi olarak de¤erlendirilir ve
mal sat›ld›¤›nda yans›t›larak gelir tablosunda giderleﬂtirilir. Di¤er bir ifadeyle, iktisadi iﬂletmelere dahil k›ymetlerden maliyet bedeli ile de¤erleMart
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nen k›ymetlerde, vergi matrah›na etki
ancak, mal›n sat›ld›¤› dönem yahut
stok de¤erleme yöntemlerinde fiili
maliyet esas›n›n d›ﬂ›ndaki yöntemlerde sat›ld›¤› varsay›ld›¤› dönemde ortaya ç›kacakt›r. Ayr›ca VUK 269.
madde gere¤ince gayrimenkul gibi
de¤erlenen iktisadi k›ymetler, alet,
edavat, mefruﬂat, demirbaﬂ ve sinema
filmleri amortisman yolu ile vergi
matrah›na etki edebileceklerdir. VUK
madde 262’ye göre, maliyet bedeli;
iktisadi bir k›ymetin iktisap edilmesi
veyahut de¤erinin artt›r›lmas› münasebetiyle yap›lan ödemelerle bunlara
müteferri bilimum giderlerin toplam›n› ifade eder. Bu giderler toplam› ya da
mal›n maliyet bedelini oluﬂturan baﬂl›ca unsurlar aﬂa¤›dad›r. (Kirazc›, 34)
1. Sat›n alma bedeli, ithal edilen mallarda fob bedeli,
2. ‹ﬂyerine gelinceye kadar ödenen
nakliye, hamaliye, sigorta giderleri,
3. ‹thal edilen malla ilgili ödenen
gümrük vergileri, komisyonlar ve di¤er giderler,
4. Vade farklar›, (mal sat›ld›ktan sonra o mala iliﬂkin olanlar do¤rudan gider yaz›l›r)
5. Mallar›n iﬂletme stokuna girene kadar oluﬂan kur farklar›.
Harcama, mal›n maliyetine girmeyip
do¤rudan gider yaz›l›yorsa gelir tablosu kalemidir ve ticari kazanc›n tesHakemsiz Yaz›lar
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pitinde harcaman›n yap›ld›¤› dönemde gider olarak kardan düﬂürülür. Mal›n maliyetine girmesiyle aras›ndaki
fark budur. Baﬂka bir deyiﬂle, mal›n
maliyetine giren harcama, mal sat›ld›¤› dönemde giderleﬂtirilebilirken,
do¤rudan gider yaz›lan harcama, ticari kazanc›n tespitinde harcaman›n yap›ld›¤› dönemde giderleﬂtirilmiﬂ olur.

Hakemsiz Yaz›lar
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Bu durum, muhasebede dönemsellik
ilkesinin bir gere¤idir. Mal›n maliyetine giren bir harcama do¤rudan giderleﬂtirilirse vergi ertelemesine neden olur ki, bu da dönemsellik ilkesine ayk›r›d›r. Yukar›da bahsedilen, ithal edilen mal ile ilgili yap›lan muhtelif ödeme ve harcamalar› gösteren
tablo aﬂa¤›daki gibidir.
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Al›c› taraf›ndan sa¤lan›p ithal
eﬂyas›na kat›lan malzeme,
aksam, parça ve benzerleri

Aktarma (shifting) giderleri

Akreditif komisyonlar›

Gider Veya Ödeme Çeﬂitleri

Evet

Hay›r

Gümrük
K›ymetine
Girer Mi?
Hay›r

Evet

Evet

–BSMV’ye tabidir, KDVK 17/4-e gere¤i KDV den istisnad›r, vergilendirilmiﬂ olup, KDVK
21/c kapsam›nda de¤erlendirilemeyece¤inden KDV matrah›na dahil edilemez.
–Akreditif komisyonlar› mal›n iktisab› ile ilgili ödeme yahut buna müteferri giderler
nevindendir. Bu sebeple mallar›n maliyet bedeline dahil edilmesi gerekir.
–‹thal edilen mal için yap›lacak muhasebe kayd›n›n alacakl› ve borçlu kalemleri aﬂa¤›da örnek
olarak gösterilmiﬂtir.
_________________ /_____
_________
150; ‹lk madde ve malzeme, 153 ; Ticari
159/259/
xxxx
Mallar,159: verilen sipariﬂ
191 ind. kdv
xx
avanslar›(stoklar), 259:verilen avanslar
100/102/103/320/321 /
xxxx
(Mad. Dur.Varl.), 100: Kasa, 102:
____________________ / _______________
Bankalar,103: Verilen Çekler ve Ödeme
150/153/253/254/255
xxxx
Emirleri, 320: sat›c›lar, 321: Borç
senetleri, 253:Tesis Makine ve cihazlar,
159/259/
/
xxxx
254: Taﬂ›tlar, 255: Demirbaﬂlar
–‹thalat iﬂlemlerinin muhasebe kayd› yönünden farkl›laﬂmas› ancak ödeme yönteminden
kaynaklanmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda benzer ödemeli yurtiçi al›ﬂ iﬂleminden farklar› yoktur.
Ödeme yöntemleri de bedelin hangi aﬂamada ödendi¤ine göre farkl›laﬂmaktad›r. (Ödeme
yöntemleri; Akreditifli Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Peﬂin Ödeme, Mal mukabili ödeme
v.s.) ‹thalat iﬂlemlerinde muhasebe kay›tlar›, iﬂlemler gümrük müﬂavirleri taraf›ndan yürütülüp
dosya iﬂletmeye aktar›ld›¤›nda toplu olarak yap›lmaktad›r. Mal iﬂletmeye girmeden önce
izlenebilmesi için “154 YOLDAK‹ MALLAR” hesab› da kullan›labilmektedir.
–Mal›n gemi üzerinden karaya yönelik yer de¤iﬂtirmesini sa¤lamas› için yap›lan giderdir.
–KDVK 21/c uyar›nca beyannamenin tescil tarihine kadar yap›lan gider oldu¤undan KDV
matrah›na girer.
–Aktarma gideri de k›ymetin iktisab› ile ilgili ödeme yahut buna müteferri gider niteli¤inde
oldu¤undan maliyet bedeline dahil edilecek unsurlardand›r V.U.K. 262
–‹thal eﬂyas›n›n üretiminde ve ihraç amac›yla sat›ﬂ›nda kullan›lmak üzere al›c› taraf›ndan
do¤rudan veya dolayl› olarak bedelsiz veya düﬂük bedelle sa¤lananlar Gümrük Yönetmeli¤i
(GY) 43/b-1 uyar›nca gümrük k›ymetine ve KDVK 21/a uyar›nca KDV matrah›na girer.
–Bu tür malzeme, aksam, parça vb. imal edilen emtian›n maliyet bedeline dahil edilecek
unsurlardan olan iptidai ve hammadde nevinden mallard›r (V.U.K. 262,275)
–‹mal edilen, gayrimenkullar gibi de¤erlenen k›ymetlerden; tesisat, makine, gemiler, taﬂ›tlar
nevindense yine bu mallar›n maliyet bedeline dahil edilmesi gerekmektedir. V.U.K.262, 269

‹thalatta Kdv
Aç›klama
Matrah›na
Girer Mi?
–Akreditif nedeniyle amir banka kendi lehine olmak üzere ithalatç›dan bu komisyonu al›r
Hay›r
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Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Evet

Evet

Hay›r

Al›c› taraf›ndan sa¤lan›p ithal
eﬂyas›n›n üretimi s›ras›nda
kullan›lan araç, gereç, kal›p ve
benzeri aletler

Al›c› taraf›ndan sa¤lan›p ithal
eﬂyas›n›n üretimi s›ras›nda
tüketilen maddeler

Antrepo giderleri

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
Evet

Evet

Evet

Mart

-

–Bu giderler ithal edilen k›ymetin maliyet bedeline dahil edilecek giderlerdendir.VUK 262

–Eﬂya, beyannamenin tescilinden önce antrepoya konulur, beyannamenin tescilinden sonra da
antrepoda kalmaya devam ederse tescil tarihine kadar olan k›s›m hesaplan›p KDV matrah›na
eklenmedir. Ticari kazanc›n tespitinde gelir ve gider hesaplan›rken tahakkuk esas› geçerlidir.
Tahakkuk esas›; bir karﬂ›l›¤a dayanan iﬂ veya iﬂlemlerde bunun karﬂ›l›¤›n› teﬂkil eden bedelin
ödenmesi gereken safhaya gelmesidir. Yani mahiyet ve tutar› itibari ile, hukuken o gelirin
sahibi taraf›ndan talep edilebilir olmas›d›r. Netice olarak beyannamenin tesciline kadar
yararlan›lan antrepo hizmeti için gider tahakkuk etmiﬂ olur ve o gider do¤muﬂ olur. Do¤an bu
gider KDV matrah›na eklenmelidir.

–Al›c› üstlenmiﬂse gümrük k›ymetine girmez. KDVK 17/4-o gere¤i antrepoda verilen
hizmetler vergiden istisnad›r. KDVK 21/c delaletiyle KDV matrah›na dahil edilmelidir.
–Eﬂya serbest dolaﬂ›ma girdikten sonra yap›lan antrepo masraflar› beyannamenin tescil
tarihinden sonra oldu¤u için KDVK 21/c kapsam›nda de¤erlendirilemez ve KDVK 17/4-o
gere¤i KDV den istisnad›r.

–Sat›c› üstlenerek fiilen ödenen fiyat›n içine gömmüﬂse GK.104/1 uyar›nca gümrük k›ymetine
girer. Bu durumda KDV matrah›na da dahil edilmiﬂ olacakt›r.

–E¤er sat›c› üstlenmiﬂse ve fiilen ödenen fiyattan ayr›labiliyorsa antrepo giderleri GK.
104/1 uyar›nca gümrük k›ymetine girmez.

–Emtian›n maliyet bedeli ile de¤erlenmesi gerekti¤inden bu bu tür maddeler için yap›lan
ödemelerde maliyet bedeline dahil edilecektir. Emtian›n sat›ﬂ› yahut stok de¤erleme yöntemleri
gere¤i (F‹FO,A¤›rl›kl› Ortalama stok yönt v.s.) sat›ld›¤› varsay›ld›¤› dönemde matraha etki
oluﬂacakt›r. V.U.K.262,274,275

–Bu tür araç, gereç, kal›p ve benzeri aletlerde maliyet bedeli ile ayr›ca aktifleﬂtirilecek bunlar
sat›ﬂ halinde maliyet olarak ve amortisman yolu ile itfa ﬂeklinde matraha etki edeceklerdir.
V.U.K.262,273,313-321
–‹thal eﬂyas›n›n üretiminde ve ihraç amac›yla sat›ﬂ›nda kullan›lmak üzere al›c› taraf›ndan
do¤rudan veya dolayl› olarak bedelsiz veya düﬂük bedelle sa¤lananlar GY. 43/b-3 uyar›nca
gümrük k›ymetine ve dolay›s›yla KDVK 21/a uyar›nca KDV matrah›na girer.

–‹thal eﬂyas›n›n üretiminde ve ihraç amac›yla sat›ﬂ›nda kullan›lmak üzere al›c› taraf›ndan
do¤rudan veya dolayl› olarak bedelsiz veya düﬂük bedelle sa¤lananlar GY. 43/b-2 uyar›nca
gümrük k›ymetine ve dolay›s›yla KDVK 21/a uyar›nca KDV matrah›na girer.
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Y›l: 2008 Say›: 86

Nisan

Mart

Hay›r

Evet

Eﬂya ile tek eﬂya muamelesi
gören kaplar›n maliyeti

Hay›r

Elleçleme giderleri

(beyannameler için ödenen)

Damga vergisi

Y›l: 2008 Say›: 86

Nisan
Evet

Evet

Evet

–Kap ve ambalajlar sonradan kullan›lamaz nitelikte iseler mal›n maliyet bedeline dahil
edileceklerdir. V.U.K 262 Yurtd›ﬂ›na iade edilecek iseler aktifleﬂtirilerek iade zaman›nda
aktiften ayn› bedelle ç›kar›larak vergi matrah›na etki etmeyecektir.
–Kap ve ambalajlar bedellerinin fiyata dahil edilip edilmedi¤ine bak›lmaks›z›n sonradan
kullan›lamaz niteli¤e gelecek iseler mal›n maliyet bedeline dahil edileceklerdir. V.U.K 262

–Yurt d›ﬂ›na iade edilecek kap ve ambalajlar 2000/69 say›l› karar›n 8. maddesi uyar›nca 6 ay
süreyle geçici ithal edilebilir. Bunlar için kaplar›n sahibine bir bedel ödenirse nakliye gideri
oldu¤undan gümrük k›ymetine ve KDV matrah›na girer.

–‹thal eﬂyas›n›n taﬂ›nmas›nda kullan›lan ip,örtü,mukavva gibi sonradan kullan›lamaz hale gelen
ambalaj maddeleri 2000/53 say›l› karar›n 100. maddesi uyar›nca muaft›r.

–Elleçleme giderleri mal›n iktisab› ile ilgili ödeme yahut buna müteferri (ba¤l›) gider nevinden
oldu¤undan emtian›n maliyet bedeline dahil edilmelidir. V.U.K 262
–Fiilen ödenen fiyata dahil edilmemiﬂ ancak al›c› taraf›ndan üstlenilen kap ve ambalaj bedelleri
GY. 43/a-2 ye göre gümrük k›ymetine, KDVK 21/a uyar›nca KDV matrah›na girer.

–Serbest bölgede elleçleme iﬂlemi yap›l›rsa, eﬂyan›n dikkate al›nacak niteli¤i, gümrük k›ymeti
ve miktar›, GK.161/2 ve GY. 535/2 uyar›nca elleçlemelere tabi tutulmam›ﬂ gibi dikkate
al›nacak niteli¤i, gümrük k›ymeti ve miktar›d›r.
–Elleçleme giderleri KDVK 21/c gere¤i KDV matrah›na dahil edilmelidir.

–Antrepoda elleçleme iﬂlemi yap›l›rsa; mal elleçleme iﬂlemine tabi tutulmam›ﬂ gibi
say›laca¤›ndan elleçleme nedeniyle yap›lan masraflar Gümrük Kanunu (GK.) 104/2 uyar›nca
gümrük k›ymetine girmez.

–KDVK 21/b uyar›nca KDV matrah›na girer.
–Damga vergisi do¤rudan gider yaz›labilen giderler nevindendir. K.V.K 6 G.V.K 40/6
maddeleri gere¤i do¤rudan gider yaz›labilecektir. Örnek muhasebe kayd› alacakl› ve borçlu
kalemleri aﬂa¤›daki gibi verilebilir.
_________________ / ______________
100 ; Kasa, 101 ; Verilen Çekler ve
770 GEN. YÖN.G‹D.
xxxx
Ödeme Emirleri, 102 ; Bankalar
100/101/102 /
xxxx
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Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

(ithal eﬂyas›n›n sat›ﬂ›yla ilg ili olarak
bir finansman anlaﬂmas› uyar›nca
al›c› taraf›ndan üstlenilenler)

Faiz giderleri

Hay›r

Hay›r

–‹thal eﬂyas›n›n fiilen ödenen veya ödenecek fiyat›ndan ay›rt edilebilmeleri koﬂuluyla GY. 44/c
uyar›nca gümrük k›ymetine girmez.
–Finansman anlaﬂmas›n›n yaz›l› olarak yap›lm›ﬂ olmas› ve eﬂyan›n, fiilen ödenen veya
ödenecek fiyat olarak beyan edilen fiyattan sat›ld›¤›n›, söz konusu faiz oran›n›n, finansman›n
sa¤land›¤› ülkede o tarihte bu tür bir iﬂlem için geçerli olan faiz oran› seviyesini aﬂmad›¤›n›,
gerekti¤inde al›c›n›n kan›tlamas› ﬂartlar›yla gümrük k›ymetine girmez.
–Bankaya ödenen söz konusu faizler BSMV’ye tabidir yani vergilendirilmiﬂ olacakt›r, bu
yüzden KDV’ye tabi de¤ildir.
–Vade fark› alt›nda sat›c›ya ödenen faizler G.Y 37/h uyar›nca gümrük k›ymetine dolay›s›yla
KDVK 21/a uyar›nca KDV matrah›na girer.
–Faiz giderleri V.U.K 262,274 V.U.K 238 G.T. gere¤i iﬂletmenin stoklar›na girme tarihine
kadarki k›sm› emtian›n maliyet bedeline dahil edilecek veya do¤rudan gider yaz›labilecektir.
187 G.V.K. G.T. , 163 V.U.K. G.T. gere¤i, ayr›ca 269. madde gere¤ince gayrimenkul gibi
de¤erlenen iktisadi k›ymetler, demirbaﬂ v.s. amortismana tabi k›ymetler için faiz giderlerinin
k›ymetin iktisap edildi¤i dönemin sonuna kadarki k›sm›n›n k›ymetin maliyet bedeline dahil
edilmesi gerekmektedir. Daha sonraki dönemlere ait faiz g iderlerinin ise maliyet bedeline
intikal ettirilerek amortisman ayr›lmas› veya do¤rudan gider yaz›lmas› mümkündür.

–Bu durumda muhasebe kayd›n›n alacak ve borçlu kalemleri örnek olarak aﬂa¤›daki gibi
olabilecektir.
______________ / ____________________
159 ; verilen sipariﬂ avanslar› (stoklar),
159/259/
xxxx
259 ; verilen avanslar (Mad. Dur.
191 ind. kdv
xx
Varl.),150; ‹lk madde ve malzeme,153 ;
100/101/102/320/321 /
xxxx
Ticari Mallar, 253 ; Tesis Makine ve
____________________ /_______________
cihazlar, 254 ; Taﬂ›tlar, 255;Demirbaﬂlar,
150/153/253/254/255 xxxx
100 ; Kasa, 101 ; Verilen Çekler ve
159/259 /
xxxx __
Ödeme Emirleri, 102;Bankalar, 320
sat›c›lar, 321 Borç senetleri
–Al›nan kap ve ambalajlar yurtd›ﬂ›na iade edilecek iseler “verilen depozito ve teminatlar”
hesab›nda izlenecek ve vergi matrah›na etki etmeyecektir. Bu durumda muhasebe kayd›n›n
alacak ve borçlu kalemleri örnek olarak aﬂa¤›daki gibi olabilecektir.
______________________ / ______
126 Ver. Dep.ve Tem. XXX
100/102/320 xxx
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Mart

-

Nisan

Mart

-

Y›l: 2008 Say›: 86

Nisan
Hay›r

Hay›r

Hay›r

Gümrük Vergisi

Gümrük vergisine eﬂ etkili
vergiler

Gümrüklü sahalardaki
hizmetlerin al›m› için yap›lan
giderler
Hay›r

Hay›r

Geçici depolama giderleri

‹hbar komisyonlar›

Evet

Hay›r

Fiyat farklar›

(gümrü k memurlar›na ö denen)

Fazla çal›ﬂma ücretleri

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

y
y
¤
g
y
–Vade fark› olarak ödenen faizler mal›n maliyeti ile iliﬂkilendirilmesi gerekmektedir. Ancak
mal›n aktiften ç›km›ﬂ olmas›ndan sonra ödenen bu tür giderler do¤rudan gider yaz›labilecektir.
–GK. 221 uyar›nca al›nan mesai paralar› KDVK 21/c gere¤i KDV matrah›na dahil edilmelidir.
–Fazla çal›ﬂma ücreti de mal›n maliyetine intikal ettirilmesi gereken giderlerdendir.V.U.K 262
–Mal›n fiyat›nda beklenmedik de¤iﬂmeler sonucu al›c›ya yans›t›lan bu giderlerden KDVK 21/c
uyar›nca beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar› KDV matrah›na girer.
–GY. 37/h uyar›nca fiilen ödenen bedel içerisinde olaca¤›ndan gümrük k›ymetine girer.
–Fiyat farklar› maliyet bedeline dahil edilmesi gereken giderlerdendir. V.U.K 262
–Gümrükçe onaylanm›ﬂ bir iﬂlem veya kullan›ma tabi tutulana kadar geçici depolama
statüsünde bekletilen eﬂya için ardiye, depolama, terminal hizmetleridir.
–KDVK 21/c uyar›nca beyannamenin tescil tarihine kadar yap›lan gider oldu¤undan KDV
matrah›na girer.
–Geçici depolama giderleri mal›n maliyet bedeline dahil edilmesi gereken giderlerdendir.
V.U.K 262
–Maliyet bedeline dahil edildikten sonra amortismana tabi olan k›ymetlerde amortisman yolu
ve sat›lmas› halinde maliyet yolu ile matraha etki edecektir.
–KDVK 21/b uyar›nca KDV matrah›na girer.
–Gümrük vergisi emtian›n maliyet bedeline girmesi gereken giderlerdendir. Makine ve
tesisatlar için kanun hükmü gümrük vergilerini mal›n maliyetine zorunlu olarak dahil edilmesi
gereken giderler aras›nda aç›kça saym›ﬂt›r. V.U.K 262, 269
–KDVK 21/b uyar›nca KDV matrah›na girer.
–Gümrük vergisine eﬂ etkili vergileri gümrük vergisi ile ayn› ﬂekilde de¤erlendirmek gerekir.
Bundan dolay› mal›n maliyet bedeline dahil edilmelidir. V.U.K 262
–Gümrüklü sahalarda ardiye depolama ve terminal hizmetleri verilir. Bu hizmetler KDVK
17/4-o gere¤i KDV den istisnad›r. KDVK 21/c gere¤i beyannamenin tescil tarihine kadar olan
vergilendirilmemiﬂ giderlerden oldu¤undan KDV matrah›na girer.
–Bu tür hizmetler mal›n maliyet bedeline dahil edilir. V.U.K 262
–Akreditifi açan banka muhabir bankaya kuﬂat mektubunu düzenler ve gönderir, muhabir
banka akreditifin aç›ld›¤›n› leh dara bildirir ve ihbar komisyonu al›r. ‹hbar komisyonunu amir
banka muhabir bankaya öder. ‹thalatç›dan tahsil eder.
–‹hracatç›n›n ülkesindeki bankaya ödenen ihbar komisyonlar› BSMV den istisnad›r. Bu
sebeple KDVK 21/c kapsam›nda KDV matrah›na girer.
–‹hracatç› taraf›ndan üstlenilip fatura içinde al›c›ya yans›t›lm›ﬂsa zaten k›ymet içindedir.
–‹hbar komisyonlar› emtian›n iktisab› için yap›lan gider nevindendir. Maliyet bede line dahil
edilmelidir. V.U.K 262
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Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
Evet

Evet

‹ﬂçilik ve malzeme giderleri
dahil ambalaj bedeli

‹thal eﬂyas›n›n tekrar sat›ﬂ›
veya herhangi bir ﬂekilde
elden ç›kar›lmas› ya da
kullan›m› sonucu do¤an
has›lan›n do¤rudan veya
dolayl› olarak sat›c›ya intikal
eden k›sm›

Hay›r

Iskontolar

Evet

Evet

Hay›r

–Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat›na dahil edilmemiﬂ ancak al›c› taraf›ndan üstlenilen
bölümü, G.Y. 43/a-3 uyar›nca gümrük k›ymetine ve dolays›yla KDVK 21/a uyar›nca KDV
matrah›na girer.
–Bu tür giderler üretilen mal›n maliyet bedeline dahil edilecektir. V.U.K 262,271, 274,275
–Sat›c› mal› üretim maliyeti üzerinden satm›ﬂ olabilir. Distribütörlük gibi anlaﬂmalarda
rastlanan bu gibi durumlarda has›lan›n sat›c›ya aktar›lan k›sm› G.Y. 43/d, G.K 27/1-c uyar›nca
gümrük k›ymetine ve dolay›s›yla KDVK 21/a uyar›nca KDV matrah›na girer.
–Bu tür ödemeler iki ﬂekilde de¤erlendirilebilecektir. Birincisi eﬂyan›n tekrar sat›ﬂ›, elden
ç›kar›lmas› ve kullan›m› durumlar›nda sat›c›ya intikal eden has›la miktar›n›n ticari kazanc›n
elde edilmesi ile ilgili gider olarak do¤rudan giderleﬂtirilmesi.
–‹kinci de¤erlendirme ﬂekli eﬂyan›n tekrar sat›ﬂ›, elden ç›kar›lmas› durumlar›nda ithal edilmiﬂ
eﬂyan›n maliyet bedelini artt›ran giderler olarak de¤erlendirilerek maliyet bedeline
eklenmesidir. V.U.K 262
–Bu durumda ödeme dönem sonunda yap›lsa dahi dönem içinde sat›ﬂlar gerçekleﬂti¤i için
tahakkuk esas› gere¤i olarak, tahakkuk eden giderin sat›lan mal›n maliyetine ek olarak geçici
vergi matrahlar›na etki etmesi kabul edilmelidir.

–Peﬂin ödeme ›skontolar›, miktar ›skontolar› gibi fiilen ödenen fiyat› azalt›c› unsurlard›r.
–Peﬂin ödeme ›skontolar› ithal mal›n gümrü¤e beyan›ndan önce olursa, mal bedeli beyandan
önce ödenirse, ›skonto oran› mutat ise, ›skonto al›c› ile sat›c› aras›ndaki özel iliﬂkiden
kaynaklanmam›ﬂsa gümrük k›ymetine dahil edilmez. Bu durumda KDVK 21/a uyar›nca KDV
matrah›na da girmez.
–Miktar ›skontolar›, ›skonto oran› mutat olursa, ayn› miktarda mal alan bütün al›c›lara
uygulan›yorsa, ›skonto al›c› ile sat›c› aras›ndaki özel iliﬂkiden kaynaklanmam›ﬂsa gümrük
k›ymetine ve KDVK 21/a uyar›nca KDV matrah›na girmez.
–26 seri notlu KDV genel tebli¤i uyar›nca, dönem sonlar›nda ye da belli bir ciro aﬂ›ld›¤›nda
yap›lan ›skontolar (sat›ﬂ primi, has›lat primi, y›l sonu ›skontosu gibi) do¤rudan malla ilgili
olmad›¤›ndan, sözleﬂme hükümlerine göre ek bir çaba sonucu do¤du¤undan ithalatç›n›n
sat›c›ya verdi¤i bir hizmettir. KDVK 1/1 madde uyar›nca hizmetler KDV ye tabi oldu¤undan
ithalatç› fatura düzenleyerek bu hizmet sat›ﬂ›n› gelir olarak kar–zarar hesaplar›na
kaydedecektir.
–Bu iﬂleme dair muhasebe kayd›n›n aktif ve pasif kalemleri aﬂa¤›daki ﬂekilde olabilecektir.
_________
/
________
321/320 Sat›c›lar/borç senetleri xxxx
649 Di¤er Ola¤an Gelirler xxxx
391 Hes. KDV /
xxxx
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‹thal eﬂyas›n›n üretimi için
gereken ve ithal ülkesi d›ﬂ›nda
gerçekleﬂtirilen mühendislik,
geliﬂtirme, sanat ve çizim
çal›ﬂmalar›, plan ve taslak
haz›rlama hizmetleri
‹thalat vergileri

‹thal eﬂyas›n›n Türkiye'de
ço¤alt›lmas› hakk› için
yap›lan ödemeler

Y›l: 2008 Say›: 86

-

Nisan
Hay›r

Evet

Hay›r

Evet

Evet

Hay›r

100 ; Kasa, 101 ; Verilen Çekler ve
Ödeme Emirleri,102 ; Bankalar, 320 ;
sat›c›lar,
321 ; Borç senetleri

–Eﬂyan›n ithali veya sat›ﬂ› nedeniyle Türkiye'de ödene n vergileridir.
–‹thal eﬂyas›n›n fiilen ödenen veya ödenecek fiyat›ndan ay›rt edilebilmeleri koﬂuluyla G.Y 44/f
uyar›nca gümrük k›ymetine girmez.
–Bu vergiler; gümrük vergileri, eﬂ etkili vergiler, tar›m politikas› ya da iﬂlenmiﬂ tar›m ürünleri
çerçevesinde al›nan ithalat vergileridir
–KDVK 21/b uyar›nca KDV matrah›na girer.
–Bu tür vergiler için yap›lan ödemeler k›ymetin maliyet bedeline dahil edilecektir. V.U.K 262

–‹thal eﬂyas›n›n üretiminde ve ihraç amac›yla sat›ﬂ›nda kullan›lmak üzere al›c› taraf›ndan
do¤rudan veya dolayl› olarak bedelsiz veya düﬂük bedelle sa¤lananlar G.Y. 43/b-4 uyar›nca
gümrük k›ymetine ve KDV matrah›na girer.
–Bu tür çal›ﬂma ve hizmetler ithal eﬂyas›n›n üretimi için kullan›laca¤›ndan maliyet bedeline
dahil edilmelidir.VUK 275

__________ __ / ____
___________
659 Di¤.Ol.Gid.
xxxx
191 ‹nd. KDV
xxxx
100/101/102/320/321
xxxx
360 Öden.Ver.ve fon./
xxxx___

–Ço¤altma hakk› için bir defada sat›n alma karﬂ›l›¤› ödeme söz konusu ise, sat›n al›nan
ço¤altma hakk›n›n de¤erlemesi V.U.K. 269. maddeye göre maliyet bedeli ile yap›lacakt›r.
Bu durumda hak maliyet bedeli ile aktifleﬂtirilecek ve V.U.K 313 ve izleyen maddeler gere¤i
amortisman yolu ile itfa edilecektir.
–‹thal eﬂyas›n›n ço¤alt›lmas› için yap›lan ödemeler ürün baﬂ›na ise, di¤er ola¤an gider olarak
muhasebeleﬂtirilebilecek ve ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame etttirilmesi ile ilgili gider
olarak do¤rudan gider yaz›labilecektir. GVK 40/1 KVK 6. Ayr›ca geliri elde eden dar mükellef
kurumun gelirinden kurumlar vergisi tevkifat› yap›lmal›d›r.KVK 30
–Örnek muhasebe kayd› alacakl› ve borçlu kalemleri aﬂa¤›daki gibidir.

–‹thal eﬂyas›n›n fiilen ödenen veya ödenecek fiyat›ndan ay›rt edilebilmeleri koﬂuluyla G.Y.
44/d ve G.K 28/d uyar›nca gümrük k›ymetine girmez.
–KDVK 21 uyar›nca KDV matrah›na girmez fakat hizmet ithali oldu¤undan KDVK 1/1
uyar›nca KDV’ye tabidir ve sorumlu s›fat›yla KDV beyan edilmesi gerekir.
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Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
Hay›r

Evet

KKDF

Komisyonlar ve tellaliye

Kur farklar›

Hay›r

Evet

Kiralanan konteynerlerin kira
bedelleri

(sat›n alma komisyonlar› d›ﬂ›n daki)

Hay›r

Kilit ve ba¤ çözme giderleri

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

–Yüklerin birbirine ve gemiye ba¤lanmalar›n› sa¤layan ba¤lama ve sabitleme malzemelerinin
çözülmesi hizmetleri için yap›lan giderdir.
–Beyannamenin tescil tarihine kadar yap›lan giderdir. KDV matrah›na girer. KDVK 21/c
Kilit ve ba¤ çözme giderleri de k›ymetin maliyet bedeline dahil edilmelidir. V.U.K 262
–Nakliye gideri oldu¤undan gümrük k›ymetine girer.
–KDVK 21/c uyar›nca beyannamenin tescil tarihine kadar yap›lan gider oldu¤undan KDV
matrah›na girer.
–Bu tür bedellerde maliyet bedeline dahil edilmesi gereken giderlerdendir. V.U.K 262
–Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme ﬂekillerinde %3 oran›nda tahsil edilir.
‹hracat› teﬂvik belgesi, dahilde iﬂleme izin belgesi kapsam›nda yap›lan ve bu ödeme ﬂekilleri
kullan›lan ithalatlarda KKDF al›nmaz.
–KDVK 21 de fonlar say›lmasa da 1 seri no’lu KDV tebli¤inde fonlar di¤er ödemeler olarak
nitelendirilmiﬂtir. Bu yüzden KDV matrah›na girer.
–Taraflar› bir araya getirerek sözleﬂmeye olanak haz›rlayan tellala verilen bedeldir.
–Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat›na dahil edilmemiﬂ ancak al›c› taraf›ndan üstlenilen
bölümü GY. 43/a-1 gere¤i gümrük k›ymetine girer.
–Sat›c› üstlenir al›c›ya fatura içinde yans›t›rsa zaten gümrük k›ymeti ve KDV matrah›na girer.
–Al›c› öderse G.Y. 43/a-1 gere¤i gümrük k›ymetine ve KDV matrah›na dahil edilmelidir.
–Komisyon ve tellaliye giderleri gayrimenkullar için maliyet bedeline ithal etmekte veya genel
giderler aras›nda gösterilmekte serbesti tan›nan giderlerdendir. V.U.K 270.Emtiada ise maliyet
bedeline dahil edilmesi gerekmektedir. V.U.K 262
–KDVK 21/c ve 1 seri no’lu KDV Genel Tebli¤i uyar›nca beyannamenin tescil tarihine kadar
olanlar› KDV matrah›na girer.
–Kur farklar›n›n –emtiada- emtian›n stoklara girdi¤i tarihe kadarki k›sm› zorunlu olarak
maliyet bedeline dahil edilmelidir. Daha sonraki dönemlere ait kur farklar› maliyet bedeline
dahil edilebilir veya do¤rudan gider yaz›labilir. VUK 262, VUK. GT. 238
Amortismana tabi k›ymetlerde k›ymetin aktife al›nd›¤› dönemin sonuna kadar oluﬂan kur
farklar›n›n maliyet bedeline ithali zorunludur. Daha sonra ortaya ç›kacak farklar için ihtiyarilik
söz konusudur. V.U.K.262, 163 V.U.K G.T,187 G.V.K. G.T.
–Lehe olan kur farklar› da yukar›da yaz›lanlar paralelinde de¤erlendirilecektir. VUK. GT 334
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Mart

-

Y›l: 2008 Say›: 86

Nisan
Hay›r

Evet

ÖTV

Royalti ve lisans ücretleri

(Gümrük birli¤i gümrük bölgesin e
giriﬂten sonra yap›lan)

Nakliye ve sigorta giderleri

Hay›r

Hay›r

Nakliye ve sigorta giderleri

(Türkiye gümrük bölgesine giriﬂ
yerine var›ﬂ›ndan sonra yap›lan)

Evet

Hay›r

Nakliye ve sigorta giderleri

Muhabere masraflar› için
al›nan paralar

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hay›r

–Türkiye'de ço¤alt›lmas› hakk› için yap›lan ödemeler ve Türkiye'ye ihraç amac›yla sat›ﬂ›nda bir
sat›ﬂ koﬂulu olmamas› kayd›yla, da¤›t›m veya tekrar sat›ﬂ haklar› için al›c›n›n yapt›¤› ödemeler,
bu kapsamda de¤erlendirilmez ve fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilmez.

–KDVK 21/b uyar›nca KDV matrah›na girer.
–Ödenen Özel Tüketim Vergileri gayrimenkullar için maliyet bedeline ithal etmekte veya genel
giderler aras›nda gösterilmekte serbesti tan›nan giderlerdendir. V.U.K 270
Emtiada ise maliyet bedeline dahil edilmesi gerekmektedir. V.U.K 262
–Bu tür ödemelerin gümrük k›ymetine eklenebilmesi için ödeme; GY. 43/c ve GY. 49/1-a
uyar›nca, k›ymeti belirlenecek eﬂya ile ilgili olmal›, k›ymeti belirlenecek eﬂyan›n sat›ﬂ koﬂulu
gere¤i olmal›, al›c›n›n do¤rudan veya dolayl› olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya
ödenecek fiyata dahil edilmemiﬂ olmal›d›r.

–Taraflar aras›nda yap›lan haberleﬂme masraflar› için ithalatç›dan amir banka taraf›ndan kendi
lehine kalacak ﬂekilde al›nan paralard›r.
–BSMV’ye tabidir, KDVK 17/4-e gere¤i KDV den istisnad›r.
–Muhabere masraflar› da k›ymetin maliyet bedeline dahil edilmesi gerekir. V.U.K 262
–‹thal eﬂyas› için Türkiye'deki giriﬂ liman veya mahalline kadar yap›lm›ﬂ olanlar G.Y. 43/e
uyar›nca gümrük k›ymetine ve KDV matrah›na girer.
–Nakliye ve sigorta giderleri k›ymetin maliyet bedeline dahil edilmelidir. V.U.K 262
–‹thal eﬂyas›n›n fiilen ödenen veya ödenecek fiyat›ndan ay›rt edilebilmeleri koﬂuluyla G.Y.
44/a uyar›nca gümrük k›ymetine girmez.
–KDVK 21/c gere¤i beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar› KDV matrah›na girer.
–Sat›c›n›n iﬂyerinden al›c›n›n iﬂyerine kadar transit taﬂ›mac›l›k kapsam›nda yap›lan ve KDVK
14 kapsam›nda istisna olan taﬂ›mac›l›k hizmeti KDVK 21/c kapsam›nda KDV matrah›na girer.
–Nakliye ve sigorta giderleri k›ymetin maliyet bedeline dahil edilmelidir. V.U.K 262
–G.K. madde 28 uyar›nca ithal eﬂyas›n›n fiilen ödenen veya ödenecek fiyat›ndan ay›rt
edilebilmeleri koﬂuluyla gümrük k›ymetine girmez.
–KDVK 21/c uyar›nca KDV matrah›na girer.
–Nakliye ve sigorta giderleri k›ymetin maliyet bedeline dahil edilmelidir. V.U.K 262
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Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Sat›n alma komisyonlar›

Hay›r

Evet

–Örnek Muhasebe kayd› Alacakl› ve Borçlu Kalemleri aﬂa¤›daki gibidir.
____________________ / ____
__
760 PAZ.SAT.ve DA⁄.G‹D.
xxxx
191 ‹ND.KDV.
xxx
360 ÖDC. VERG‹.ve FON
xx
-Dar Mükellef KV.Tevkifat›
391 HESAPLANAN KDV
XX
-Sorumlu S›fat› ile Hes.KDV
100/101/102 /
xxxx
–Baﬂta toplu olarak ödenenler, hak olarak ayr›ca aktife maliyet bedeli ile kaydedilip
amortisman yolu ile itfa yoluna gidilmelidir.
–Hak sat›ﬂ›ndan dolay› dar mükellef kurumdan kurumlar vergisi tevkifat› yap›lmal›d›r. KVK30
–Örnek Muhasebe kayd› Alacakl› ve Borçlu Kalemleri aﬂa¤›daki gibidir.
____________________ / __
____
260 HAKLAR
xxxx
191 ‹ND.KDV.
xxx
360 ÖDC. VERG‹.ve FON
xx
-Dar Mükellef KV.Tevkifat›
391 HESAPLANAN KDV
xx
-Sorumlu S›fat› ile Hes.KDV
100/101/102 /
xxxx
–‹thalatç›n›n eﬂyay› sat›n almas›na arac›l›k eden yurtd›ﬂ›ndaki temsilcisine verdi¤i bedeldir.
–‹thal eﬂyas›n›n fiilen ödenen veya ödenecek fiyat›ndan ay›rt edilebilmeleri koﬂuluyla G.Y 44/e
uyar›nca gümrük k›ymetine girmez.
–Mal›n maliyeti ile ilgili al›nan bir hizmet oldu¤undan KDVK 21/c uyar›nca KDV matrah›na
girer. Hizmet ithalat› de¤ildir.
–Bu tür komisyonlar da k›ymetin maliyet bedeline dahil edilecek giderlerdendir.V.U.K.262

–K›ymeti belirlenecek eﬂya ile ilgili has›lattan pay ﬂeklinde yap›lan royalti ödemeleri emtia
aktiften ç›km›ﬂ oldu¤undan ticari kazanc›n tespitinde do¤rudan giderleﬂtirilebilir.

p
¤
y
y
–Eﬂyan›n ithalinden sonra yap›lan royalti lisans ödemelerine isabet eden gümrük vergisi ve
KDV, GY 45 uyar›nca tamamlay›c› beyanla gümrük idaresine beyan edilmelidir.
–Koﬂullara uymay›p gümrük k›ymetine girmeyen royalti ödemelerinden (baﬂta toplu olarak
ödenenler veya eﬂya ile ilgili olmayanlar) ödeyici sorumlu s›fat›yla KDV keser ve 2 no’lu KDV
beyan›yla vergi dairesine beyan eder.
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Mart
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Nisan

Mart
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Nisan
Hay›r

Hay›r

S›nai tesis, makine veya
teçhizat gibi ithal eﬂyas› için
ithalattan sonra yap›lan inﬂa,
kurma, montaj, bak›m veya
teknik yard›ma iliﬂkin giderler

Tadilat komisyonlar›

Hay›r

Hay›r

Serbest bölgede yap›lan
giderler

Tahmil tahliye giderleri

Hay›r

Evet
Hay›r

Serbest bölgede eﬂyadan
al›nan ücretler

Sat›ﬂ Komisyonlar›

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

–Sat›c› hesab›na al›m sat›m iﬂlerine arac›l›k eden komisyoncuya yap›lan ödemelerdir.
–Fatura içine gömülerek sat›c› hesab›na, al›c›ya ödettirilmiﬂse gümrük k›ymetine ve KDV
matrah›na girer.
–Sat›ﬂ koﬂulu gere¤i al›c› taraf›ndan komisyoncuya ödenirse GK. 24/3-a ve 27/1-a-i uyar›nca
gümrük k›ymetine ve KDV matrah›na girer.
–Sat›c› taraf›ndan ödenir al›c›ya yans›t›lmazsa gümrük k›ymetine ve KDV matrah›na girmez.
–Bu tür komisyonlar ancak fiyata yans›t›ld›klar› durumda mal›n maliyet bedelini belirleyici
olur. Aksi halde sat›c› ad›na ödenerek ondan tahsil edilecek ödemeler matrah› etkilemeyecek
alacak nevindendir.
–Serbest bölgeye konulan eﬂyadan %0,5 oran›nda al›nan bu ücret KDVK 21/c uyar›nca KDV
matrah›na girer.
–Bu tür ücretler al›nan emtian›n maliyet bedeline dahil edilmelidir. V.U.K.262
–Fiilen ödenen fiyattan ayr›labildi¤i taktirde gümrük k›ymetine girmez.
–KDVK 17/› gere¤i serbest bölgede verilen hizmetler vergiden istisnad›r. KDVK 21/c gere¤i
KDV matrah›na dahil edilmelidir.
–Bu tür giderler al›nan k›ymetin maliyet bedeline dahil edilmelidir. V.U.K.262
–‹thal eﬂyas›n›n fiilen ödenen veya ödenecek fiyat›ndan ay›rt edilebilmeleri koﬂuluyla G.Y 44/b
uyar›nca gümrük k›ymetine girmez.
–Hizmet ithali oldu¤undan KDVK 9 ve 15 seri no’lu KDV Genel Tebli¤i uyar›nca sorumlu
s›fat›yla KDV stopaj› yap›lacak ve 2 no’lu KDV beyan› ile vergi dairesine beyan edilecek.
–Ekseriyetle makine ve tesisatta ortaya ç›kabilecek bu tür giderler maliyet bedeline ithali
zorunlu giderlerdendir. V.U.K.262, V.U.K 270
–Ayr›ca sat›c› serbest meslek kazanc› elde etti¤inden, dar mükellef kurum ise kurumlar vergisi
tevkifat›, dar mükellef gerçek kiﬂi ise gelir vergisi tevkifat› yap›lacakt›r.K.V.K.30, G.V.K.94
–Akreditifte de¤iﬂiklikler yap›l›nca amir bankan›n ithalatç›dan ald›¤› komisyondur. Amir banka
muhabir bankaya gönderir.
–‹hracatç›n›n ülkesindeki bankaya ödenen tadilat komisyonlar› BSMV den istisnad›r. Bu
sebeple KDVK 21/c kapsam›nda KDV matrah›na girer.
–Emtian›n iktisab› için yap›lan gider veya buna ba¤l› ödemedir ve maliyet bedeline dahil
edilmelidir V.U.K.262
–Arac›n ambar›ndan, güverteden limana hava alan›na al›nmas› için yap›lan yükleme ve
boﬂaltma gideridir.
–KDVK 21/c uyar›nca beyannamenin tesciline kadar yap›lan giderdir, KDV matrah›na girer.
–Tahmil tahliye giderleri emtian›n maliyet bedeline dahil edilmelidir. V.U.K.262,270
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Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Mart

Hay›r

Hay›r
Evet

Hay›r

Evet

Teminat komisyonlar›

Teyit komisyonlar›

Toplu konut fonu

Vade farklar›

Hay›r

Hay›r

Temdit komisyonlar›

Yurtd›ﬂ›nda ihracat s›ras›nda
ödenen vergiler

Evet

Tahsil komisyonlar›

Evet

Evet

Evet

Evet

Hay›r

Evet

Evet

–Akreditifli ithalatta akreditifin aç›ld›¤› bankan›n, ihracatç›n›n ülkesinde yeterince
tan›nmamas› durumunda, ihracatç› ülkedeki bir bankadan ödemenin yap›lmas›na garanti
vermesi ﬂeklinde hizmet sat›n al›r ve teyit komisyonu öder.
–Dünya Ticaret Örgütü K›ymet Anlaﬂmas› (GATT k›ymet anlaﬂmas› olarak ta bilinir)
hükümlerine göre gümrük k›ymetine girip girmeyece¤i tart›ﬂmal›d›r.
–Sat›c› öder faturaya yans›t›rsa zaten gümrük k›ymetinin içindedir.Al›c› taraf›ndan sat›c›ya ya
da sat›c› yarar›na 3. kiﬂiye sat›ﬂ koﬂulu gere¤i ödenirse fiilen ödenen fiyata dahil edilmelidir.
–Al›c› taraf›ndan kendi insiyatifiyle sözleﬂmeyi garanti alt›na almak için bankalara ödenirse
sat›c›n›n herhangi bir yarar› olmad›¤›ndan fiyat›n parças› de¤ildir.
–‹hracatç›n›n ülkesindeki bankaya ödenen teyit komisyonlar› BSMV den istisnad›r. Bu sebeple
KDVK 21/c kapsam›nda KDV matrah›na girer.
–Teyit komisyonu da emtian›n maliyet bedeline ithal edilecek giderlerdendir. V.U.K.262
–Toplu konut fonu KDVK 21/b de say›lmasa da gümrük vergisine eﬂ etkili vergi oldu¤undan
KDV matrah›na girer .1 seri no’lu KDV genel tebli¤inde KDVK 21/b ye aç›kl›k getirmek
amac›yla, DF‹F ve Toplu konut fonu gibi ödemeler denilerek KDV matrah›na dahil edilmiﬂtir.
–Toplu konut fonu da emtian›n maliyet bedeline dahil edilmelidir.
–GY.37/h. uyar›nca fiilen ödenen fiyat›n içindedir, gümrük k›ymetine KDV matrah›na girer.
–Vade farklar› mal›n maliyet bedeline dahil edilecek ödemelerdendir. Mal aktiften ç›kt›ktan
sonra ödenen vade farklar› ise do¤rudan gider yaz›labilecektir. V.U.K.262, G.V.K.40/1
–Al›c› taraf›ndan ödenen (ex–works yani fabrika ç›k›ﬂ›nda teslim ﬂeklinde oldu¤u gibi) vergiler
KDVK 21/c uyar›nca KDV matrah›na girer.
–Bu tür vergilerde emtian›n maliyet bedeline dahil edilmesi gerekir V.U.K 262

–Tahsil komisyonlar› emtian›n maliyet bedeli içindedir. V.U.K.262
–‹thalatç›n›n iste¤iyle akreditif vadesi uzat›l›nca amir banka ithalatç›dan bu komisyonu al›r
muhabir bankaya gönderir.
–‹hracatç›n›n ülkesindeki bankaya ödenen temdit komisyonlar› BSMV den istisnad›r. Bu
sebeple KDVK 21/c kapsam›nda KDV matrah›na girer.
–Temdit komisyonlar› emtian›n maliyet bedeline dahil edilecek giderler nevindendir.VUK. 262
–Eﬂya teminatl› bir iﬂleme tabi tutularak teminat mektubu verilmiﬂ ise bu komisyonlar ödenir.
–BSMV’ye tabidir, KDVK 17/4-e gere¤i KDV den istisnad›r.
–Teminat komisyonlar› emtian›n maliyet bedeline dahil edilmelidir. V.U.K.262

–Vesaik mukabili ödemelerde al›c›n›n bankas›n›n, muhabirin talimat›na uymak ve tahsil
iﬂlemine arac›l›k yapmak dolay›s›yla hak kazand›¤› komisyondur. Mal bedelinden mahsup
edilir. Bu sebeple zaten gümrük k›ymetinin içindedir.
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SOSYAL GÜVENL‹K REFORMUNDA
‹DAR‹ PARA CEZALARI VE ‹T‹RAZ
Resul KURT*

I. G‹R‹ﬁ
ﬂverenlerin sigortal› iﬂçi çal›ﬂt›racaklar› iﬂyerleri ile bu iﬂyerlerinde çal›ﬂt›racaklar› sigortal›lar› SGK’na bildirmeleri, prim belgelerinin SGK’na verilmesi ve iﬂverenlerin tutmak zorunda olduklar› kay›t ve belgelerin gerekti¤inde SGK’na ibraz›yla ilgili Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 say›l› Kanunda çeﬂitli yükümlülükleri bulunmaktad›r.

‹

Bu yükümlülüklerin hangi süreler içinde ve ne ﬂekilde yerine getirilmesi gerekti¤i 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nda düzenlenmiﬂtir.
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›ﬂt›r. 5510 say›l› Kanunun 01.01.2007
olan yürürlük tarihi önce 01.07.2007 tarihine ve daha sonra 01.01.2008 tarihine ve son olarak 01.06.2008 tarihine ertelenmiﬂti. Ancak, TBMM'de kabul edilen 5754 say›l› Kanun1 'la, 5510 say›l› kanunun baz› maddeleri haricindeki hükümlerinin yürürlük tarihi 01.10.2008 olarak belirlendi.
Daha önce SSK kapsam›nda sigortal› say›lanlar 4/a, Ba¤-Kur sigortal›lar› 4/b
ve T.C. Emekli sand›¤› iﬂtirakçilerinin 4/c sigortal›s› say›lacaklar› aç›klanm›ﬂt›r.
506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununda yer alan idari para cezalar› sadece belge verilmemesine iliﬂkindi ve yanl›ﬂl›kla bir gün geç belge verene de, hiç ver* SGK Baﬂmüfettiﬂi
1 Sosyal güvenlik reformu olarak adland›r›lan 5510 Say›l› Kanunda de¤iﬂiklik yapan 5754 Sosyal
Sigortalar Ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ‹le Baz› Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun 8 May›s 2008 tarih ve 26870 say›l› Resmi
Gazete yay›nlanm›ﬂt›r.
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meyene de ayn› ceza uygulanmaktayd›. 5510 say›l› Kanunla bu durum de¤iﬂtirilmektedir.
Bu çal›ﬂmada, 01.10.2008 tarihinden
itibaren yürürlü¤e girecek olan 5510
say›l› yasayla getirilen düzenlemeler
göz önünde 5510 say›l› Kanunda getirilen idari para cezalar› aç›klanm›ﬂt›r.
II. 5510 SAYILI KANUNDA
‹DARÎ PARA CEZALARINA
‹L‹ﬁK‹N YASAL MEVZUAT

¤er kamu idarelerinin denetim elemanlar›n›n kendi mevzuatlar› gere¤ince yapacaklar› soruﬂturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar,
döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve
kuruluﬂlardan al›nan bilgi ve belgelerden anlaﬂ›lmas› halinde bildirgeyi
vermekle yükümlü olanlar hakk›nda
her bir sigortal› için asgari ücretin iki
kat› tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.

a) 1) 8 inci maddesinin birinci f›kras›
ile 61 inci maddede belirtilen bildirgeyi, bu Kanunda belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen ﬂekle ve
usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutuldu¤u hâlde an›lan ortamda göndermeyenler hakk›nda her bir sigortal›
için asgari ücret tutar›nda idari para
cezas› uygulan›r.

3) ‹ﬂyeri esas al›nmak suretiyle bildirgenin verilmedi¤ine iliﬂkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar›n›n tespit tarihinden, di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n denetim elemanlar›n›n rapor tarihinden, bankalar,
döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve
kuruluﬂlardan al›nan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir y›l içinde bu bendin (2) numaral› alt bendinde say›lan durumlardan
biriyle tekrar bildirge verilmedi¤inin
anlaﬂ›lmas› halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakk›nda bu
defa her bir sigortal› için asgari ücretin beﬂ kat› tutar›nda idari para cezas›
uygulan›r.

2) 8 inci maddenin birinci f›kras›nda
belirtilen bildirgenin verilmedi¤inin,
mahkeme karar›ndan veya Kurumun
denetim ve kontrolle görevli memurlar›nca yap›lan tespitlerden ya da di-

b) 11 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurumca belirlenen ﬂekle ve
usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tu-

Kurumca verilecek idarî para cezalar›, 5510 say›l› Kanunun 102. maddesinde; “Kurumca dayana¤› belirtilmek suretiyle di¤er kanunlarda aﬂa¤›da belirtilen fiiller için idari para cezas› öngörülmüﬂ olsa dahi ayr›ca bu
Kanunun;
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tuldu¤u halde, an›lan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen
süre içinde Kuruma vermeyenlere;

kayd›yla her bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na, ayl›k asgari ücretin yar›s› tutar›nda,

1) Kamu idareleri ile bilânço esas›na
göre defter tutmak zorunda olanlar
için asgari ücretin üç kat› tutar›nda,

4) Belgenin mahkeme karar›, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiﬂ memurlar›nca yap›lan tespitler veya di¤er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca kendi mevzuatlar›
gere¤ince yapacaklar› soruﬂturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya
da bankalar, döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan
kurum ve kuruluﬂlardan al›nan bilgi
ve belgelerden, hizmetleri veya kazançlar› Kuruma bildirilmedi¤i veya
eksik bildirildi¤i anlaﬂ›lan sigortal›larla ilgili olmas› halinde, belgenin
as›l veya ek nitelikte olup olmad›¤›,
iﬂverence düzenlenip düzenlenmedi¤i
dikkate al›nmaks›z›n, ayl›k asgari ücretin iki kat› tutar›nda,

2) Di¤er defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki kat› tutar›nda,
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir ayl›k asgari ücret tutar›nda,
idari para cezas› uygulan›r.
c) 86 nc› maddesinin birinci f›kras›
uyar›nca verilmesi gereken belgeleri,
Kurumca belirlenen ﬂekilde ve usûlde
vermeyenler ya da Kurumca internet,
elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutuldu¤u halde an›lan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her
bir fiil için;
1) Belgenin as›l olmas› halinde ayl›k
asgari ücretin iki kat›n› geçmemek
kayd›yla belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na, ayl›k asgari ücretin beﬂte biri tutar›nda,
2) Belgenin ek olmas› halinde, ayl›k
asgari ücretin iki kat›n› geçmemek
kayd›yla her bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na, ayl›k asgari ücretin sekizde biri tutar›nda,
3) Ek belgenin 86 nc› maddenin beﬂinci f›kras›na istinaden Kurumca
re'sen düzenlenmesi durumunda, ayl›k asgari ücretin iki kat›n› geçmemek
Hakemsiz Yaz›lar
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idari para cezas› uygulan›r.
d) 59 uncu maddesi uyar›nca Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar› taraf›ndan veya 59 uncu maddesinin beﬂinci f›kras›nda belirtilen serbest muhasebeci malî müﬂavirler ile yeminli malî müﬂavirlerce
düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmedi¤i tespit edilen eksik
iﬂçilik tutar›n›n mal edildi¤i her bir ay
için, ayl›k asgari ücretin iki kat› tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.
e) 86 nc› maddesinin ikinci f›kras›nMart
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daki yükümlülü¤ü Kurumca yap›lan
yaz›l› ihtara ra¤men onbeﬂ gün içinde
mücbir sebep olmaks›z›n tam olarak
yerine getirmeyenlere;
1) Bilânço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, ayl›k asgari
ücretin oniki kat› tutar›nda,
2) Di¤er defterleri tutmakla yükümlü
olanlar için, ayl›k asgari ücretin alt›
kat› tutar›nda,
3) Defter tutmakla yükümlü de¤il iseler, asgari ücretin üç kat› tutar›nda,
4) Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutar›n› aﬂmamak kayd›yla; defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz
etmekle birlikte; kanunî tasdik süresi
geçtikten sonra tasdik ettirilmiﬂ olan
defterlerin tasdik tarihinden önceki
k›sm›, iﬂçilikle ilgili giderlerin iﬂlenmemiﬂ oldu¤u tespit edilen defterler,
sigorta primleri hesab›na esas tutulan
kazançlar›n kesin olarak tespitine imkân vermeyecek ﬂekilde usûlsüz veya
noksan tutulmuﬂ defterler, herhangi
bir ay için sigorta primleri hesab›na
esas tutulmas› gereken kazançlar›n ve
kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta
primine esas kazanc›n ödemeye ba¤l›
oldu¤u durumlar dahil) o ay›n dahil
bulundu¤u hesap dönemine ait defterlere iﬂlenmemiﬂ olmas› halinde, o aya
ait defter kay›tlar› geçerli say›lmaz ve
bu geçersizlik hallerinin gerçekleﬂti¤i
Mart

-

Nisan

Y›l: 2008 Say›: 86

her bir takvim ay› için, ayl›k asgari
ücretin yar›s› tutar›nda; kullan›lmaya
baﬂlanmadan önce tasdik ettirilmesi
zorunlu oldu¤u halde tasdiksiz tutulmuﬂ olan defterler geçerli say›lmaz ve
tutmakla yükümlü bulunulan defter
türü dikkate al›narak bu bendin (1) ve
(2) numaral› alt bentlerine göre; Vergi
Usûl Kanunu gere¤ince bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iﬂletme hesab› esas›na göre tutulmuﬂ
defterler geçerli say›lmaz ve bu bendin (1) numaral› alt bendine göre,
5) ‹ﬂverenler taraf›ndan ibraz edilen
ayl›k ücret tediye bordrosunda; iﬂyerinin sicil numaras›, bordronun iliﬂkin
oldu¤u ay, sigortal›n›n ad›, soyad›, sigortal›n›n sosyal güvenlik sicil numaras›, ücret ödenen gün say›s›, sigortal›n›n ücreti, ödenen ücret tutar› ve ücretin al›nd›¤›na dair sigortal›n›n imzas›n›n bulunmas› zorunludur. Belirtilen
unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza ﬂart› yönünden makbuz
mukabilinde veya banka kanal›yla yap›lan ödemeler hariç) ücret tediye
bordrolar› geçerli say›lmaz ve her bir
geçersiz ücret tediye bordrosu için ayl›k asgari ücretin yar›s› tutar›nda,
idari para cezas› uygulan›r. ‹braz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz oldu¤u tespit edilen defter ve belgeler yönünden, ayr›ca geçersizlik fiilleri için idari para cezas›
uygulanmaz, sadece tutulan defter tüHakemsiz Yaz›lar
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rü dikkate al›narak bu bendin (1), (2)
ve (3) numaral› alt bentlerine göre
idari para cezas› uygulan›r.
f) 85 inci maddesinin beﬂinci f›kras›nda ve 86 nc› maddesinin alt›nc› f›kras›nda belirtilen yükümlülükleri belirtilen sürede yerine getirmeyenlere,
ayl›k asgari ücretin iki kat› tutar›nda
idari para cezas› uygulan›r.
g) 8 inci maddesinin üçüncü f›kras›nda, 9 uncu maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde belirtilenler için ayn›
maddenin üçüncü f›kras›nda, 47 nci
maddesinin üçüncü f›kras›nda ve 90
›nc› maddenin birinci f›kras›nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluﬂlar ile tüzel kiﬂilere, ayl›k asgari ücret tutar›nda idari
para cezas› uygulan›r. 8 inci maddesinin yedinci f›kras›nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu
idareleri ile bankalara sigortal› baﬂ›na
ayl›k asgari ücretin onda biri tutar›nda
idari para cezas› uygulan›r.
h) 11 inci maddesinin üçüncü f›kras›nda belirtilen bildirim yükümlülü¤ünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurluklar› ile
ayn› maddenin alt›nc› f›kras›nda belirtilen yükümlülü¤ü yasal süresi içinde
yerine getirmeyen kurum ve kuruluﬂlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülü¤ü için ayl›k asgari ücret tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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›) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar›n›n;
l) Bu Kanunun uygulanmas›ndan do¤an inceleme ve soruﬂturma görevlerini yerine getirmeleri s›ras›nda iﬂverenler, sigortal›lar, iﬂyeri sahipleri ve
bu iﬂle ilgili di¤er kiﬂiler görevlerini
yapmas›na engel olamazlar; engel
olanlar hakk›nda eylemleri baﬂka bir
suç oluﬂtursa dahi, asgari ücretin beﬂ
kat› tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.
2) Görevlerini yapmas›n› engellemek
amac›yla cebir ve tehdit kullanan iﬂverenler, sigortal›lar, iﬂyeri sahipleri
ve bu iﬂle ilgili di¤er kiﬂiler fiil daha
a¤›r bir cezay› gerektiren ayr› bir suç
teﬂkil etmedi¤i takdirde Türk Ceza
Kanununun 265 inci maddesinin ikinci f›kras›na göre cezaland›r›l›r. Bu suçu iﬂleyenler hakk›nda ayr›ca asgari
ücretin on kat› tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.
i) Kurum taraf›ndan bu Kanunun 100
üncü maddesi kapsam›nda Kurum taraf›ndan istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaks›z›n vermeyen kamu idareleri,
bankalar, döner sermayeli kuruluﬂlar,
kanunla kurulmuﬂ kurum ve kuruluﬂlar ile di¤er gerçek ve tüzel kiﬂiler
hakk›nda, ayl›k asgari ücretin beﬂ kat›
tutar›nda, geç verilmesi halinde ise
ayl›k asgari ücretin iki kat› tutar›nda
idari para cezas› uygulan›r.
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Mahkeme karar›na, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiﬂ
memurlar›nca yap›lan tespitler veya
di¤er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca kendi mevzuatlar› gere¤ince yapacaklar› soruﬂturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden al›nan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, bu maddenin birinci f›kras›n›n
(a) ve (b) bentlerinde öngörülen cezalar üçte ikisi oran›nda uygulan›r.
‹darî para cezas› uygulanmas› 8 inci,
11 inci ve 86 nc› maddelerde belirtilen belgelerin Kuruma verilmesi yükümlülü¤ünü kald›rmaz.
‹darî para cezalar› ilgiliye tebli¤ ile tahakkuk eder. Tebli¤ tarihinden itibaren onbeﬂ gün içinde Kuruma ya da
Kurumun ilgili hesaplar›na yat›r›l›r
veya ayn› süre içinde Kuruma itiraz
edilebilir. ‹tiraz takibi durdurur. Kurumca itiraz› reddedilenler, karar›n
kendilerine tebli¤ tarihinden itibaren
otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine baﬂvurabilirler. Bu süre içinde
baﬂvurunun yap›lmam›ﬂ olmas› halinde, idari para cezas› kesinleﬂir.
‹darî para cezalar›n›n, Kuruma itiraz
edilmeden veya yarg› yoluna baﬂvurulmadan önce tebli¤ tarihinden itibaren onbeﬂ gün içinde peﬂin ödenmesi
halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir.
Peﬂin ödeme idari para cezas›na karﬂ›
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yarg› yoluna baﬂvurma hakk›n› etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiﬂ olan
dörttebirlik ceza tutar›, 89 uncu maddenin ikinci f›kras› hükmü de dikkate
al›narak tahsil edilir.
Mahkemeye baﬂvurulmas› idari para
cezas›n›n takip ve tahsilini durdurmaz. Tebli¤ tarihinden itibaren onbeﬂ
gün içinde ödenmeyen idari para cezalar›, 89 uncu madde hükmü gere¤ince hesaplanacak gecikme cezas› ve
gecikme zamm› ile birlikte tahsil edilir.
‹darî para cezalar› on y›ll›k zamanaﬂ›m›
süresine tabidir. Zamanaﬂ›m› süresi, fiilin iﬂlendi¤i tarihten itibaren baﬂlar.
‹darî para cezalar› hakk›nda, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 say›l› Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde
30/3/2005 tarihli ve 5326 say›l› Kabahatler Kanunu hükümleri uygulan›r.”
ﬂeklinde düzenlenmiﬂtir.
III. SOSYAL GÜVENL‹K REFORMU
SONRASINDA SGK TARAFINDAN
VER‹LECEK ‹DARÎ PARA
CEZALARI
A. Sigortal› ‹ﬂe Giriﬂ Bildirgesine
‹liﬂkin ‹dari Para Cezas›
Mahkeme karar›na, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiﬂ
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memurlar›nca yap›lan tespitler veya
di¤er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca kendi mevzuatlar› gere¤ince yapacaklar› soruﬂturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden al›nan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesini süresinde vermemeye iliﬂkin öngörülen cezalar üçte ikisi oran›nda uygulan›r.
1) ‹ﬂveren taraf›ndan verilecek 4/a
(SSK) sigortal›lar›n›n iﬂe giriﬂ
bildirgelerine iliﬂkin idari para cezas›
Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesini aﬂa¤›da
aç›klanan yasal süresi içinde ya da
Kurumca belirlenen ﬂekle ve usûle
uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutuldu¤u
hâlde an›lan ortamda göndermeyenler
hakk›nda her bir sigortal› için asgari
ücret tutar›nda idari para cezas› uygulanacakt›r.
SGK kapsam›ndaki sigortal›lar›n, çal›ﬂt›r›lmaya baﬂlanmas› halinde bu durumun sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesi ile
SGK’na bildirilmesi gerekmektedir.
Sigortal›lar›n bildirimleri aﬂa¤›daki
sürelerde sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesiyle SSK’na bildirilecektir.
a) Herhangi bir istisna kapsam›na girmeyen sigortal›lar›n, iﬂe baﬂlat›lmadan önce sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesiyle bildirilmesi,
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b) ‹nﬂaat, bal›kç›l›k ve tar›m iﬂyerlerinde iﬂe baﬂlat›lacak sigortal›lar için,
en geç çal›ﬂmaya baﬂlat›ld›¤› gün, sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesiyle SGK’na
bildirilmesi,
c) Yabanc› ülkelere sefer yapan ulaﬂt›rma araçlar›na sefer esnas›nda al›narak çal›ﬂt›r›lanlar için, çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarihten itibaren en geç bir
ayl›k sürenin doldu¤u tarihe kadar,
d) Kuruma ilk defa iﬂyeri bildirgesi verilecek iﬂyerlerinde; ilk defa sigortal›
çal›ﬂt›rmaya baﬂlan›lan tarihten itibaren
bir ay içinde çal›ﬂmaya baﬂlayan sigortal›lar için, çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarihten itibaren en geç söz konusu bir ayl›k
sürenin doldu¤u tarihe kadar,
e) Kamu idarelerince istihdam edilen
4447 say›l› ‹ﬂsizlik Sigortas› Kanununa göre iﬂsizlik sigortas›na tabi olmayan sözleﬂmeli personel ile kamu idarelerince yurt d›ﬂ› görevde çal›ﬂmak
üzere iﬂe al›nanlar›n, çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarihten itibaren bir ay içinde,
Kuruma verilmesi halinde, sigortal›l›k
baﬂlang›c›ndan önce bildirilmiﬂ say›lacakt›r.
2) GSS sigortal›s› taraf›ndan verilecek Genel Sa¤l›k Sigortas› giriﬂ
bildirgesi iﬂe giriﬂ bildirgelerine
iliﬂkin idari para cezas›
GSS sigortal›s›n›n, vermesi gereken
Genel Sa¤l›k Sigortas› giriﬂ bildirgesini (bir ay içinde verecekleri genel
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sa¤l›k sigortas› giriﬂ bildirgesi), bir ay
içinde ya da Kurumca belirlenen ﬂekle ve usûle uygun vermeyenler veya
Kurumca internet, elektronik veya
benzeri ortamda göndermekle zorunlu
tutuldu¤u hâlde an›lan ortamda göndermeyenler hakk›nda her bir sigortal› için asgari ücret tutar›nda idari para
cezas› uygulan›r.
3) Mahkeme karar› veya teftiﬂ sonucu
verilecek sigortal› giriﬂ bildirgesi
iﬂe giriﬂ bildirgelerine iliﬂkin idari
para cezas›
Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesinin verilmedi¤inin, mahkeme karar›ndan veya
Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar›nca yap›lan tespitlerden
ya da di¤er kamu idarelerinin denetim
elemanlar›n›n kendi mevzuatlar› gere¤ince yapacaklar› soruﬂturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar,
döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve
kuruluﬂlardan al›nan bilgi ve belgelerden anlaﬂ›lmas› halinde bildirgeyi
vermekle yükümlü olanlar hakk›nda
her bir sigortal› için asgari ücretin iki
kat› tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.
4) Bir y›l içinde mahkeme karar› veya
teftiﬂ sonucu kay›td›ﬂ› iﬂçi çal›ﬂt›rd›¤›
belirlenen iﬂverence verilecek sigortal› giriﬂ bildirgesi iﬂe giriﬂ bildirgelerine iliﬂkin idari para cezas›
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‹ﬂyeri esas al›nmak suretiyle bildirgenin verilmedi¤ine iliﬂkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar›n›n
tespit tarihinden, di¤er kamu kurum
ve kuruluﬂlar›n›n denetim elemanlar›n›n rapor tarihinden, bankalar, döner
sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri
ile kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlardan al›nan bilgi veya belgelerin
Kuruma intikal tarihinden itibaren bir
y›l içinde yukar›da say›lan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmedi¤inin anlaﬂ›lmas› halinde, bildirgeyi
vermekle yükümlü olanlar hakk›nda
her bir sigortal› için asgari ücretin beﬂ
kat› tutar›nda idari para cezas› uygulan›r. Yap›lan bu düzenleme ile kay›td›ﬂ› istihdamla etkin bir mücadele
amaçlanmaktad›r.
Zira, sosyal güvenlik reformu öncesinde sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesinin
iﬂveren taraf›ndan sehven bir gün sonra verilmesinde de, iﬂverenin sürekli
kay›td›ﬂ› iﬂçi çal›ﬂt›rmaya devam etmesinde de ayn› cezalar uygulanmaktayd›.
Oysa, reformla birlikte mahkeme karar› veya denetim elemanlar›nca yap›lan denetimlerden veya kurum-kuruluﬂlardan al›nan bilgi ve belgelerden
sigortas›z iﬂçi çal›ﬂt›r›lmas›n›n tespitine önce her bir sigortal› iﬂçi için 2’ﬂer
asgari ücret ceza uygulanacak, bir y›l
içinde yine ayn› ﬂekilde sigortas›z iﬂçi
çal›ﬂt›r›ld›¤›n›n tespiti halinde bu defa
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ceza a¤›rlaﬂt›r›larak her bir sigortal›
iﬂçi için 5’ﬂer asgari ücret ceza uygulanacak.
Ancak, bu hükme istinaden cezalar
uygulan›rken iﬂyerinin esas› al›nmas›,
iﬂverenlerin di¤er iﬂyerlerinin dikkate
al›nmamas› gerekiyor. Di¤er bir deyiﬂle, her bir iﬂyeri ayr› ayr› de¤erlendirilecektir.
B. ‹ﬂyeri Bildirgesine ‹liﬂkin ‹dari
Para Cezas›
‹ﬂyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen ﬂekle ve usûle uygun vermeyenler
veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutuldu¤u halde, an›lan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen
süre içinde Kuruma vermeyenlere;
1) Kamu idareleri ile bilanço esas›na
göre defter tutmak zorunda olanlar
için asgarî ücretin üç kat› tutar›nda,
2) Di¤er defterleri tutmak zorunda
olanlar için asgarî ücretin iki kat› tutar›nda,
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir ayl›k asgarî ücret tutar›nda,
idarî para cezas› uygulanacakt›r.
Yap›lan bu düzenleme ile sosyal güvenlik reformu öncesindeki uygulamaya benzer bir düzenleme getirilmektedir.
Mahkeme karar›na, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiﬂ
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memurlar›nca yap›lan tespitler veya
di¤er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca kendi mevzuatlar› gere¤ince yapacaklar› soruﬂturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden al›nan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, iﬂyeri bildirgesini süresinde verilmemeye iliﬂkin öngörülen cezalar
üçte ikisi oran›nda uygulan›r.
C. Ayl›k Prim Ve Hizmet Belgesine
‹liﬂkin ‹dari Para Cezas›
Sigortal›lar›n ay içinde çal›ﬂma gün
say›s› ve ücretleri ayl›k prim ve hizmet belgesi ile kuruma bildirilmektedir. Ayl›k prim ve hizmet belgesini,
Kurumca belirlenen ﬂekilde ve usûlde
vermeyenler ya da Kurumca internet,
elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutuldu¤u halde an›lan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her
bir fiil için;
1) Belgenin as›l olmas› halinde ayl›k
asgarî ücretin iki kat›n› geçmemek
kayd›yla belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na, ayl›k asgarî ücretin beﬂte biri tutar›nda,
2) Belgenin ek olmas› halinde, ayl›k
asgarî ücretin iki kat›n› geçmemek
kayd›yla her bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na, ayl›k asgarî ücretin sekizde biri tutar›nda,
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3) Sigortal›lar›n otuz günden az çal›ﬂt›¤›n› gösteren bilgi ve belgelerin ayl›k prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli say›lmamas› halinde belgenin Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, ayl›k asgarî ücretin iki kat›n› geçmemek kayd›yla
her bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na, ayl›k asgarî ücretin yar›s›
tutar›nda,
4) Belgenin mahkeme karar›, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiﬂ memurlar›nca yap›lan tespitler veya di¤er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca kendi mevzuatlar›
gere¤ince yapacaklar› soruﬂturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya
da bankalar, döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan
kurum ve kuruluﬂlardan al›nan bilgi
ve belgelerden, hizmetleri veya kazançlar› Kuruma bildirilmedi¤i veya
eksik bildirildi¤i anlaﬂ›lan sigortal›larla ilgili olmas› halinde, belgenin
as›l veya ek nitelikte olup olmad›¤›,
iﬂverence düzenlenip düzenlenmedi¤i
dikkate al›nmaks›z›n, ayl›k asgarî ücretin iki kat› tutar›nda,
idarî para cezas› uygulanacak.
D. Eksik ‹ﬂçiliklerin Mal Edildi¤i
Aylara ‹liﬂkin ‹dari Para Cezas›
Kurumun defter ve belge incelemeye
yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar› taraf›ndan veya
serbest muhasebeci malî müﬂavirler
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ile yeminli malî müﬂavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmedi¤i tespit edilen eksik iﬂçilik
tutar›n›n mal edildi¤i her bir ay için,
ayl›k asgari ücretin iki kat› tutar›nda
idari para cezas› uygulanacak.
E. Kay›t Ve Belgelerini ‹ncelemeye
Sunmayan ‹ﬂverenlere ‹liﬂkin ‹dari
Para Cezas›
‹ﬂveren, iﬂyeri sahipleri; iﬂyeri defter,
kay›t ve belgelerini ilgili oldu¤u y›l›
takip eden y›l baﬂ›ndan baﬂlamak üzere on y›l süreyle, kamu idareleri otuz
y›l süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurlar› ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol
ile görevlendirilen memurlar›nca istenilmesi halinde onbeﬂ gün içinde ibraz etmek zorundad›r.
Kurumca yap›lan yaz›l› ihtara ra¤men
onbeﬂ gün içinde mücbir sebep olmaks›z›n kay›t ve belgelerini tam olarak inceleme sunmayanlara;
1) Bilânço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, ayl›k asgari
ücretin oniki kat› tutar›nda,
2) Di¤er defterleri tutmakla yükümlü
olanlar için, ayl›k asgari ücretin alt›
kat› tutar›nda,
3) Defter tutmakla yükümlü de¤il iseler, asgari ücretin üç kat› tutar›nda,
idari para cezas› uygulanacak.
‹braz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir
bölümünün geçersiz oldu¤u tespit ediHakemsiz Yaz›lar
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len defter ve belgeler yönünden, ayr›ca geçersizlik fiilleri için idari para
cezas› uygulanmayacak.
Zira, kay›t ve belgelerini 15 günlük
yasal sürede inceleme sunmayan iﬂverenlere Bilânço esas›na göre defter
tutmakla yükümlü olanlar için, ayl›k
asgari ücretin oniki kat› tutar›nda, Di¤er defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, ayl›k asgari ücretin alt› kat›
tutar›nda, Defter tutmakla yükümlü
de¤il iseler, asgari ücretin üç kat› tutar›nda idari para cezas› uygulanacakt›r.
F. Kay›t Geçersizli¤ine ‹liﬂkin ‹dari
Para Cezas›
‹ﬂverenler kay›t ve belgelerini 15 gün
içinde incelemeye sunduklar›nda yasal mevzuata ayk›r›l›k olmamas› halinde iﬂyeri kay›t ve belgeleri incelenerek düzenlenecek tutanaktan sonra
söz konusu kay›t ve belgeler iﬂverene
iade edilecektir.
Ancak, tutmakla yükümlü bulunulan
defter ve belgelerin ibraz edilmemesi
nedeniyle verilmesi gereken ceza tutar›n› aﬂmamak kayd›yla; defter ve
belgelerin tümünü verilen süre içinde
ibraz etmekle birlikte;
• Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra
tasdik ettirilmiﬂ olan defterlerin tasdik
tarihinden önceki k›sm›,
• ‹ﬂçilikle ilgili giderlerin iﬂlenmemiﬂ
oldu¤u tespit edilen defterler,
• Sigorta primleri hesab›na esas tutulan kazançlar›n kesin olarak tespitine
Hakemsiz Yaz›lar
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imkân vermeyecek ﬂekilde usûlsüz
veya noksan tutulmuﬂ defterler,
• Herhangi bir ay için sigorta primleri
hesab›na esas tutulmas› gereken kazançlar›n ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazanc›n
ödemeye ba¤l› oldu¤u durumlar dahil) o ay›n dahil bulundu¤u hesap dönemine ait defterlere iﬂlenmemiﬂ olmas› halinde,
• O aya ait defter kay›tlar› geçerli say›lmaz,
Ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleﬂti¤i her bir takvim ay› için, ayl›k
asgari ücretin yar›s› tutar›nda idari
para cezas› uygulanacakt›r. Yap›lan
bu düzenleme ile mevcut kay›t geçersizlik hallerine benzer bir uygulama
getirilmiﬂtir.
G. Tasdiksiz defter tutulmas›na
‹liﬂkin ‹dari Para Cezas›
Kullan›lmaya baﬂlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu oldu¤u halde
tasdiksiz tutulmuﬂ olan defterler
geçerli say›lmaz ve iﬂverenin tutmakla yükümlü bulundu¤u defter türü dikkate al›narak Bilânço esas›na göre
defter tutmakla yükümlü olanlar için,
ayl›k asgari ücretin oniki kat› tutar›nda, Di¤er defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, ayl›k asgari ücretin alt› kat› tutar›nda; Vergi Usûl
Kanunu gere¤ince bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iﬂletme
hesab› esas›na göre tutulmuﬂ defterler
geçerli say›lmaz ve Bilânço esas›na gö-
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re defter tutmakla yükümlü olanlar için,
ayl›k asgari ücretin oniki kat› tutar›nda idari para cezas› uygulanacakt›r.
H. ‹darelerin Asgari ‹ﬂçilik
Uygulamas›na ‹liﬂkin Kurumca
‹stenen Belgeleri Vermemesi
Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluﬂlar, kanunla kurulan kurum ve
kuruluﬂlar ile bankalar, bu maddenin
uygulanmas›yla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yaz›l› olarak en geç bir ay içinde verilmemesi
durumunda ayl›k asgarî ücretin iki kat›
tutar›nda idarî para cezas› uygulanacak.
‹. Ayl›k Prim Ve Hizmet Belgesinin
As›lmamas›na ‹liﬂkin ‹dari Para Cezas›
Sigortal›y› çal›ﬂt›ran iﬂveren ile alt iﬂveren ve iﬂ görme edimini yerini getirmek üzere sigortal›y› geçici olarak
devralan iﬂverenin; ayl›k prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan
bir nüshas›n› sigortal›n›n çal›ﬂt›¤› iﬂ-

yerinde, birden ziyade iﬂyeri olmas›
halinde ise sigortal›n›n çal›ﬂt›¤› her iﬂyerinde ayr› ayr› olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden baﬂlanarak,
müteakip belgenin verilmesi gereken
sürenin sonuna kadar, sigortal›lar taraf›ndan görülebilecek bir yere asmamas›
halinde ayl›k asgari ücretin iki kat› tutar›nda idari para cezas› uygulanacakt›r.
Baz› özel sektör iﬂyerlerinde oldu¤u
gibi, ücretlerin gizlili¤i gerekçesiyle
as›lmamas› hakl› bir neden kabul edilmemekte ve ayl›k asgari ücretin iki
kat› tutar›nda idari para cezas› uygulanmaktad›r.
J. Kurum ve Kuruluﬂlarla Bankalara
Getirilen Baz› Yükümlülüklere
Uyulmamas›na ‹liﬂkin ‹dari Para
Cezas›
8 inci maddesinin üçüncü f›kras›nda 2, 9
uncu maddesinin birinci f›kras›n›n (b)
bendinde belirtilenler için ayn› mad-

2 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinin (4) numaral› alt bendinde bulunanlar hariç
olmak üzere di¤er alt bentleri kapsam›nda sigortal› say›lan kiﬂiler için 7 nci maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinde belirtilen sigortal›l›k baﬂlang›c›ndan; (4) numaral› alt bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlar için ise kanunla kurulu meslek kuruluﬂlar›na kay›t tarihinden
itibaren kendi mevzuat›na göre kay›t veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluﬂ ve birlikler,
vergi daireleri ve esnaf sicil memurlu¤u sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesi düzenleyerek Kuruma
vermekle yükümlüdür. 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinin (1), (2) ve (3)
numaral› alt bentlerinde say›lanlar›n bildirimleri en geç 15 gün, (4) numaral› alt bendinde
say›lanlar›n bildirimleri ise en geç bir ay içinde yap›l›r. Ayr›ca 4 üncü maddenin birinci
f›kras›n›n (b) bendinin (4) numaral› alt bendinde say›lanlar›n kendileri taraf›ndan da sigortal›l›k bildirimleri yap›labilir. 4 üncü maddenin üçüncü f›kras›nda belirtilenlerin ise çal›ﬂmaya
baﬂlad›klar› tarihten itibaren en geç bir ay içinde tescil eden kuruluﬂ taraf›ndan Kuruma
bildirilmesi zorunludur. Kurum bu bildirimlerden itibaren bir ay içinde tescili yap›lan kiﬂilere,
sigortal›l›k hak ve yükümlülüklerinin baﬂlad›¤›n› bildirir.
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denin üçüncü f›kras›nda3, 47 nci maddesinin üçüncü f›kras›nda4 ve 90 ›nc›
maddenin birinci f›kras›nda5 belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen
kurum ve kuruluﬂlar ile tüzel kiﬂilere,
ayl›k asgari ücret tutar›nda idari para cezas› uygulan›r. 8 inci maddesinin
yedinci f›kras›nda6 belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortal› baﬂ›na
ayl›k asgari ücretin onda biri tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.
K. Kuruma Bildirim Yapmayan
Ticaret Sicili Memurluklar›na ‹liﬂkin
‹dari Para Cezas›
ﬁirket kuruluﬂu aﬂamas›nda, çal›ﬂt›ra-

ca¤› sigortal› say›s›n› ve bunlar›n iﬂe
baﬂlama tarihini, ticaret sicili memurluklar›na bildiren iﬂverenlerin, bu bildirimlerini en geç 10 gün içinde Kuruma bildirmeyen ticaret sicili memurluklar›na, yerine getirilmeyen her
bir bildirim yükümlülü¤ü için ayl›k
asgari ücret tutar›nda idari para cezas›
uygulanacak.
L. Valilikler, Belediyeler Ve Ruhsat
Vermeye Yetkili Di¤er Kamu Ve
Özel Hukuk Tüzel Kiﬂilerine ‹liﬂkin
‹dari Para Cezas›
Yap› ruhsat› ve di¤er tüm ruhsat veya
ruhsat niteli¤i taﬂ›yan iﬂlemlerine iliﬂkin bilgi ve belgeler ile varsa bunlar›n

3 Birinci f›kran›n (a), (c) ve (d) bentlerine göre sigortal›l›¤› sona erenlerin durumlar› iﬂverenleri taraf›ndan, (b) bendinde belirtilen ﬂekillerde sona erenlerin durumlar› ise kendileri ve
sözü edilen bentte belirtilen faaliyetin sona erme halinin bildirildi¤i kuruluﬂlar veya vergi
daireleri taraf›ndan, en geç on gün içinde Kuruma bildirilir. Bu kiﬂilerin meslek
kuruluﬂlar›na ya da vergi dairelerine olan yükümlülüklerini yerine getirmemiﬂ olmalar›, sigortal›l›¤›n sona ermesine iliﬂkin belge ya da bilginin verilmesine engel teﬂkil etmez.
4 Kamu idareleri vazife malûllü¤üne sebep olan olay›, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya
kendi mevzuat›na göre yetkili mercilere derhal, Kuruma da en geç onbeﬂ iﬂ günü içinde
bildirmekle yükümlüdür. Kuruma bildirim, ayn› süre içerisinde sigortal›lar veya hak sahiplerince de yap›labilir. Vazife malûllü¤üne sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkili mercilerinin haberdar edilmemiﬂ olmas› hali d›ﬂ›nda; ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin
bildirim sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz.
5 Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluﬂlar ve 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu
kapsam›ndaki kuruluﬂlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlar, ihale yolu ile yapt›rd›klar›
her türlü iﬂleri üstlenenleri ve bunlar›n adreslerini onbeﬂ gün içinde Kuruma bildirmekle
yükümlüdür.
6 KKamu idareleri ile bankalar, Kurumca sa¤lanacak elektronik altyap›dan yararlanmak
suretiyle, Kurumca belirlenecek iﬂlemlerde, iﬂlem yapt›¤› kiﬂilerin sigortal›l›k bak›m›ndan
tescilli olup olmad›¤›n› kontrol etmek ve sigortas›z oldu¤unu tespit etti¤i kiﬂileri, Kuruma
bildirmekle yükümlüdürler.
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verilmesine esas olan istihdama iliﬂkin bilgileri, verildi¤i tarihten itibaren
bir ay içinde Kuruma bildirmeyen yasal süresi içinde yerine getirmeyen
Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili di¤er kamu ve özel hukuk tüzel kiﬂilerine, yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülü¤ü için
ayl›k asgari ücret tutar›nda idari para
cezas› uygulanacak.
M. Denetimi Engelleyenlere Yönelik
‹dari Para Cezas›
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar›n›n;
l) Bu Kanunun uygulanmas›ndan do¤an inceleme ve soruﬂturma görevlerini yerine getirmeleri s›ras›nda iﬂverenler, sigortal›lar, iﬂyeri sahipleri ve
bu iﬂle ilgili di¤er kiﬂiler görevlerini
yapmas›na engel olamazlar; engel
olanlar hakk›nda eylemleri baﬂka bir
suç oluﬂtursa dahi, asgari ücretin beﬂ
kat› tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.
2) Görevlerini yapmas›n› engellemek
amac›yla cebir ve tehdit kullanan iﬂverenler, sigortal›lar, iﬂyeri sahipleri
ve bu iﬂle ilgili di¤er kiﬂiler fiil daha
a¤›r bir cezay› gerektiren ayr› bir suç
teﬂkil etmedi¤i takdirde Türk Ceza
Kanununun 265 inci maddesinin ikinci f›kras›na göre cezaland›r›l›r. Bu suçu iﬂleyenler hakk›nda ayr›ca asgari
ücretin on kat› tutar›nda idari para cezas› uygulanacak.
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N. Bilgi Ve Belge ‹steme Hakk›na
Ayk›r› Davranan ‹darelere ‹liﬂkin
‹dari Para Cezas›
5510 say›l› Kanunun 100. maddesine
göre, 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu
kapsam›ndaki kuruluﬂlar, döner sermayeli kuruluﬂlar ile di¤er gerçek ve
tüzel kiﬂiler do¤rudan, münferit olarak bilgi ve belge istenmesi hariç olmak üzere kamu idareleri ile kanunla
kurulan kurum ve kuruluﬂlar ise Kurumla yap›lacak protokoller çerçevesinde, Devletin güvenli¤i ve temel d›ﬂ
yararlar›na karﬂ› a¤›r sonuçlar do¤uracak hâller ile özel hayat ve aile hayat›n›n gizlili¤i ve savunma hakk›na
iliﬂkin hükümler sakl› kalmak kayd›yla özel kanunlardaki yasaklay›c› ve s›n›rlay›c› hükümler dikkate al›nmaks›z›n gizli dahi olsa Kurum taraf›ndan
kiﬂilerin sosyal güvenli¤inin sa¤lanmas›, 6183 say›l› Kanuna göre Kurum
alacaklar›n›n takip ve tahsili ile bu
Kanun kapsam›nda verilen di¤er görevler ile s›n›rl› olmak üzere istenecek
her türlü bilgi ve belgeyi sürekli
ve/veya belli aral›klarla vermeye, bilgilerin elektronik ortamda görüntülenmesini sa¤lamaya, görüntülenen
bu bilgilerin güvenli¤ini sa¤lamaya,
muhafaza etmek zorunda olduklar›
her türlü belge ile vermek zorunda olduklar› bilgilere iliﬂkin mikrofiﬂ, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kay›tlar›n› ve bu kay›tlara eriﬂim veya kay›tlar› okunabiHakemsiz Yaz›lar
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lir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve ﬂifreleri incelemek için ibraz
etmeye mecburdurlar.
Kurum taraf›ndan 5510 say›l› Kanunun 100 üncü maddesi kapsam›nda
Kurum taraf›ndan istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir
sebep olmaks›z›n vermeyen kamu
idareleri, bankalar, döner sermayeli
kuruluﬂlar, kanunla kurulmuﬂ kurum
ve kuruluﬂlar ile di¤er gerçek ve tüzel
kiﬂiler hakk›nda, ayl›k asgari ücretin
beﬂ kat› tutar›nda geç verilmesi halinde ise ayl›k asgari ücretin iki kat› tutar›nda idari para cezas› uygulanacak.
IV. ‹DARÎ PARA CEZALARINA
‹T‹RAZ
‹darî para cezalar› ilgiliye tebli¤ ile tahakkuk eder. Tebli¤ tarihinden itibaren onbeﬂ gün içinde Kuruma ya da
Kurumun ilgili hesaplar›na yat›r›l›r
veya ayn› süre içinde Kuruma itiraz
edilebilir. ‹tiraz takibi durdurur. Kurumca itiraz› reddedilenler, karar›n
kendilerine tebli¤ tarihinden itibaren
otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine baﬂvurabilirler. Bu süre içinde
baﬂvurunun yap›lmam›ﬂ olmas› halinde, idarî para cezas› kesinleﬂir.
‹darî para cezalar›n›n, Kuruma itiraz
edilmeden veya yarg› yoluna baﬂvurulmadan önce tebli¤ tarihinden itibaren onbeﬂ gün içinde peﬂin ödenmesi
halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir.
Peﬂin ödeme idarî para cezas›na karﬂ›
Hakemsiz Yaz›lar
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yarg› yoluna baﬂvurma hakk›n› etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiﬂ olan
dörtte birlik ceza tutar›, 5510/89 uncu
maddenin ikinci f›kras› hükmü de
dikkate al›narak tahsil edilecek.
Mahkemeye baﬂvurulmas› idarî para
cezas›n›n takip ve tahsilini durdurmaz. Tebli¤ tarihinden itibaren onbeﬂ
gün içinde ödenmeyen idarî para cezalar›, 89 uncu madde hükmü gere¤ince hesaplanacak gecikme cezas› ve
gecikme zamm› ile birlikte tahsil edilecek.
‹darî para cezalar› on y›ll›k zamanaﬂ›m› süresine tâbidir. Zamanaﬂ›m› süresi, fiilin iﬂlendi¤i tarihten itibaren baﬂlayacak. Sosyal güvenlik reformu öncesinde, 5 y›l olan zaman aﬂ›m› artm›ﬂ
olacakt›r.
‹darî para cezalar› hakk›nda, 5510 say›l› Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve
5502 say›l› Sosyal Güvenlik Kurumu
Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 5326 say›l› Kabahatler Kanunu
hükümleri uygulanacak.
V. SONUÇ
Daha önce SSK kapsam›nda sigortal›
say›lanlar 4/a, Ba¤-Kur sigortal›lar›
4/b ve T.C. Emekli sand›¤› iﬂtirakçilerinin 4/c sigortal›s› say›lacaklar› aç›klanm›ﬂt›r.
506 say›l› Sosyal Sigortalar KanununMart
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da yer alan idari para cezalar› sadece
belge verilmemesine iliﬂkindi ve yanl›ﬂl›kla bir gün geç belge verene de,
hiç vermeyene de ayn› ceza uygulanmaktayd›. 5510 say›l› Kanunla bu durum de¤iﬂtirilmektedir. 5510 say›l›
Kanunda idari para cezalar›nda 506
say›l› Kanundaki düzenlemeler korunmakla birlikte, özellikle kay›td›ﬂ›
istihdama yönelik a¤›r para cezalar›
getirilmiﬂtir.
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar›n›n denetimleri
s›ras›nda iﬂverenler, sigortal›lar, iﬂyeri sahipleri ve bu iﬂle ilgili di¤er kiﬂiler denetim elemanlar›n›n görevlerini
yapmas›na engel oldu¤unda, hakk›nda eylemleri baﬂka bir suç oluﬂtursa
dahi, asgari ücretin beﬂ kat› tutar›nda,
cebir ve tehdit kullan›lmas› halinde
ise, fiil daha a¤›r bir cezay› gerektiren
ayr› bir suç teﬂkil etmedi¤i takdirde
Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci f›kras›na göre cezaland›r›lacak ve bu suçu iﬂleyenler hak-
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k›nda ayr›ca asgari ücretin on kat› tutar›nda idari para cezas› uygulanacak.
‹darî para cezalar› ilgiliye tebli¤ ile tahakkuk eder ve tebli¤ tarihinden itibaren onbeﬂ gün içinde Kuruma ya da
Kurumun ilgili hesaplar›na yat›r›l›r
veya ayn› süre içinde Kuruma itiraz
edilebilir.
Kurumca itiraz› reddedilenler, karar›n
kendilerine tebli¤ tarihinden itibaren
otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine baﬂvurabilirler. Bu süre içinde
baﬂvurunun yap›lmam›ﬂ olmas› halinde, idarî para cezas› kesinleﬂir. ‹darî
para cezalar› on y›ll›k zamanaﬂ›m› süresine tâbidir. Zamanaﬂ›m› süresi, fiilin iﬂlendi¤i tarihten itibaren baﬂlayacak. Sosyal güvenlik reformu öncesinde, 5 y›l olan zaman aﬂ›m› artm›ﬂ
olacakt›r.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (2006). 5510 say›l› Sosyal
sigortalar ve genel sa¤l›k sigortas› kanunu, Ankara : Resmi Gazete
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SOSYAL GÜVENL‹K PR‹M
BORÇLARINI YEN‹DEN YAPILANDIRAN
YASAL DÜZENLEMELER‹N
KARﬁILAﬁTIRILMASI VE SON
PR‹M AFFI DÜZENLEMES‹N‹N
AVANTAJLARI
Murat GÖKTAﬁ*
Murat ÖZDAMAR**

I- G‹R‹ﬁ
osyal Güvenlik Kurumlar›na prim borcu bulunan iﬂverenlere, peﬂin ödeme seçilmesi halinde borç asl›n›n tamam›n› ile gecikme zamm›n›n %
15’lik k›sm›n› ödemek ﬂart›yla gecikme zamm›n›n %85’lik k›sm›n› terkin
eden yada prim borcunun taksitler halinde ödenmesi durumunda 12 aya kadar
taksitlerde gecikme zamm›n›n %55’ini 12 aydan fazla süren taksitlerde gecikme zamm›n›n %30’unu terkin eden 5763 say›l› “‹ﬂ Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›ndaki Kanun” 26-05-2008 tarihinde Resmi Gazetede yay›nlanm›ﬂ ve ayn› gün yürürlü¤e girmiﬂtir. (Resmi, 2008, 26887)
27.05.2008 tarihinde baﬂlayan yeniden yap›land›rma baﬂvurular› 28.07.2008
tarihine kadar devam edecektir.

S

Bu çal›ﬂmada; son on iki senede ç›kar›lan alt› yeniden yap›land›rma ﬂartlar›n›n
iﬂverene sa¤lad›¤› kolayl›klar ve ekonomik kazan›mlar› mukayese edilecek ayr›ca 5763 say›l› Kanunun, 1997-2001-2002-2003 ve 2006 y›llar›nda ç›kar›lan
af ve yeniden yap›land›rma kanunlar›ndan avantajl› olup olmad›¤› sorgulanacakt›r.
* SGK Müfettiﬂi-‹stanbul Sosyal Güvenlik ‹l Müdür Yard›mc›s›-Çal›ﬂma Ekonomisi Bilim Uzman›
** Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru- Çal›ﬂma Ekonomisi Bilim Uzman›
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II- 4247 Say›l› “506-1479 ve 2926
say›l› Kanunlara Göre Tahakkuk
Eden Prim ve Di¤er Alacaklar›n
Tahsilat›n›n H›zland›r›lmas›na ‹liﬂkin
Kanun” (1997 Y›l›)
31-12-1996 tarihine kadar tahakkuk
etti¤i halde ödenmeyen prim borçlar›na ödeme kolayl›¤› sa¤layan “5061479 ve 2926 say›l› Kanunlara Göre
Tahakkuk Eden Prim ve Di¤er Alacaklar›n Tahsilat›n›n H›zland›r›lmas›na ‹liﬂkin Kanun” (Resmi, 1997,
22991) ile iﬂverenler, mevcut prim
borcunun tamam›n›, idari para cezalar›n›n % 50’sini ve prim ve idari para
cezas› gecikme zamm› ve faizinin %
58’ini 10 ay içinde eﬂit taksitler halinde ödemeleri durumunda gecikme
zamm›n›n % 42’lik k›sm› Sosyal Sigortalar Kurumu’nca re’sen terkin
edilmiﬂtir. Bu Kanun ile iﬂverenler
birikmiﬂ borçlar›n›n gecikme zamm›n›n % 42’sini ödeme yükümlülü¤ünden kurtulmuﬂ ayr›ca idari paracezalar›n›n da yar›s›n› ödemiﬂlerdir.
Ödeme dönemi içinde ayr›ca gecikme
zamm› ve faiz al›nmam›ﬂ, borçlara
cüz’i miktarda tecil faizi uygulanm›ﬂt›r. SSK prim borcu gecikme zamm›n›n ayl›k % 15 oldu¤u bu dönemde
4247 say›l› Kanunun iﬂverenler için
cazip oldu¤unu söyleyebiliriz.
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III- 19-04-2001 Tarih, VII-1004 Say›l›
SSK Yönetim Kurulu Karar› (2001
Y›l›)
2001 y›l›nda ülkemizde meydana gelen ekonomik kriz sonucunda iﬂverenlerin mali s›k›nt›ya düﬂmeleri nedeniyle Kurum alacaklar›n›n tahsilinde
önemli oranda bir düﬂüﬂ meydana gelmiﬂtir. Bu nedenle SSK Yönetim Kurulu, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 80. maddesine istinaden
prim, ‹SP,‹PC, TTK,G.Z ve faiz borcu bulunan iﬂverenlere borçlar›n›n tamam›n› 18 ay taksitle ödeme imkan›
sa¤lam›ﬂt›r. ‹ﬂverenlerin 30.04.2001
(2001/3.dönem) tarihine kadar tahakkuk etmiﬂ olan borç asl› ve borç gecikme zamm›ndan herhangi bir terkin
yap›lmam›ﬂ sadece ayl›k %10 olan
cari ay gecikme zamm› al›nmam›ﬂ bunun yerine 18 ayda ödenecek borca
y›ll›k %3 (ayl›k 0,25) oran›nda tecil
faizi uygulanm›ﬂt›r.
IV- 13-03-2002 Tarih, VII/713 Say›l›
SSK Yönetim Kurulu Karar›
(2002 Y›l›)
Ülkenin içinde bulundu¤u ekonomik
krizin devam etmesi nedeniyle prim
borcu olan iﬂverenlerin 2001 y›l›nda
yürürlü¤e giren taksit imkan›ndan yararlanarak borçlar›n› öderken cari ay
prim borçlar›n› ödeyemediklerini, baz› iﬂverenlerin ise taksitlendirme hakk›n› kaybetti¤ini tespit eden SSK Yönetim Kurulu bu defa “13-03-2002 taHakemsiz Yaz›lar
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rih ve VII say›l› Yönetim Kurulu Karar› ile iﬂverenlere, Kurum alacaklar›n› yeniden %3 Tecil faizi alarak 18 ay
taksitle ödeme imkan› getirmiﬂtir. Yönetim Kurulu karar› ile 28-02-2002
tarihine kadar tahakkuk eden prim
borçlar› 18 ay taksitle ödenebildi¤i gibi, 2001 y›l›nda taksite baﬂvuran iﬂverenlerin ödeyemedikleri taksitlerine
de cari tecil faizi oran› üzerinden hesaplanan tecil faizi ile ödenmesi imkan› sa¤lanm›ﬂt›r. Kurum bu dönemde de borç asl› ve gecikme zamm›n›
terkin etmemiﬂ ama ayl›k % 7 olan cari ay gecikme zamm› yerine taksitli
borca y›ll›k %3 (ayl›k 0,25) tecil faizi
uygulam›ﬂt›r.
V- 4958 Say›l› Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu ( 2003 Y›l›)
4958 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun (Resmi, 2003, 25191) Geçici 1.
maddesinin (K) f›kras›n›n SSK Yönetim Kuruluna verdi¤i yetkiye istinaden, Kurum 08-08-2003 tarih KVII/1810 say›l› Yönetim Kurulu Karar›
ile iﬂverenlere prim borçlar›n› taksitle
ödeme imkan› sa¤lam›ﬂt›r. 30-062003 tarihine kadar tahakkuk etti¤i
halde ödenmeyen prim borçlar› yeniden yap›land›r›lm›ﬂt›r. Kamuoyunda
yeniden yap›land›rma, iﬂverenlere
herhangi bir ödeme kolayl›¤› sa¤lamad›¤› için eleﬂtirilmiﬂtir. Yap›land›r›lan prim borçlar›na herhangi bir terkin yap›lmad›¤› gibi kalan borca
D‹BS oran›nda bileﬂik faiz uygulanHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

m›ﬂt›r. Bu nedenle 4958 Say›l› Kanuna göre Kurum alacaklar›n›n yeniden
yap›land›r›lmas› beklenen ilgiyi görmemiﬂtir. Prim borcunun böylesi a¤›r
ﬂartlarla ödenmesine “Yeniden Yap›land›rma” demek pek do¤ru olmam›ﬂt›r.
VI- 5458 Say›l› Sosyal Güvenlik
Prim Alacaklar›n›n Yeniden
Yap›land›r›lmas› ve Baz› Kanunlarda
De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›ndaki
Kanun (2006 Y›l›)
5458 Say›l› Sosyal Güvenlik Prim
Alacaklar›n›n Yeniden Yap›land›r›lmas› ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›ndaki Kanunla (resmi, 2006, 26098) iﬂverenlere, 31-032005 tarihine kadar tahakkuk etti¤i
halde ödenmeyen prim, ‹SP, topluluk
sigortas› primi, fark iﬂçilik tutar› üzerinden hesaplanacak borçlar ve ‹PC
borçlar›n› taksitle ödeme imkan› sa¤lanm›ﬂt›r. Yasa ile borç gecikme zamm› yeniden hesapland›¤›ndan mevcut
borçlarda önemli oranda indirim (terkin) meydana gelmiﬂtir.(Demirci, 2006,
172) Borç as›llar›na, borcun ödeme
süresinin sonundan 31.12.1998 tarihine kadar geçen süre için yürürlükteki
gecikme zamm›, 01-01-1999 tarihi ile
31-12-2004 tarihleri aras›nda TEFE,
01-01-2005 tarihinden yap›land›rma
baﬂvurusunun yap›ld›¤› aydan önceki
ay›n sonuna kadar ÜFE oran›nda gecikme zamm› uygulanm›ﬂt›r.
Mart
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5458 say›l› Kanuna göre borç gecikme zamm› terkin oran›n› en düﬂük
%18 (1998-07 Ay) en yüksek % 76
(2005-02 Ay) olmuﬂtur. Esas›nda borcun dönemi ne kadar eski ise gecikme
zamm› o kadar terkin edilecekken tam
tersi borcun dönemi ne kadar yeni ise
terkin oran› o kadar yüksek olmuﬂtur.
Buna ra¤men 1993 y›l› ile 2005 y›l›
aras›ndaki terkin oran› ortalamas›
yaklaﬂ›k % 42 olmuﬂtur. Bir anlamda
iﬂverenler borcun dönemine ba¤l› olarak borç asl› ve mevcut gecikme zamm›n›n % 58’ini ödemeleri halinde gecikme zamm›n›n ortalama % 42’sini
ödeme yükümlülüklerinden kurtulmuﬂlard›r.

mi, sosyal güvenlik destek primi, iﬂsizlik sigortas› primi, idari para cezas›, sosyal yard›m zamm› borçlar› ile
özel bina inﬂaat› ve ihale konusu iﬂlerden kaynaklanan asgari iﬂçilik fark›ndan do¤an prim borçlar›, topluluk sigortas›na tabi avukatlar ve noterlerin
malullük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortas›
kollar›na ait prim borçlar›, iste¤e ba¤l› sigortal›lardan sigortal›l›¤› sona ermeyenlerin prim borçlar› ile Ba¤Kur’a tabi çal›ﬂanlar›n prim ve sosyal
güvenlik destek primi borçlar› girmektedir. Tasarrufu teﬂvik ve konut
edindirme hesaplar› tasfiye edildi¤inden bu borç türleri yap›land›rma kapsam›na girmemektedir.

Mevcut yasa ile borçlara 12 ayl›k vade ile ödenirse % 4, 24 ay vadeye kadar % 5, 24 aydan fazla vade için % 6
oran›nda taksitlendirme fark› ilave
edilmiﬂtir. Kurumun ödenmeyen prim
borcuna D‹BS oran›nda ( 2008 Nisan
Ay› D‹BS Oran› %1,41) gecikme
zamm› uygulad›¤› göz önüne al›n›rsa
yasa ile y›ll›k % 4 (ayl›k %0,34) taksitlendirme fark› iﬂverenlerin bir baﬂka avantaj› olmuﬂtur.

2008/Mart ve öncesi dönemlere ait
sosyal güvenlik prim borcu ile
31.03.2008 tarihi ve öncesinde tamamlanan özel bina inﬂaat› ve ihaleli
konusu iﬂlerden kaynaklanan fark
prim borcu bulunan iﬂverenler 5763
say›l› Kanunun sa¤lad›¤› ödeme kolayl›¤›ndan yararlanabilecek ancak
2008/Nisan dönemi sosyal güvenlik
prim borcu ile 01.04.2008 tarihinden
sonra bitirilen özel bina inﬂaatlar› ile
ihale konusu iﬂlerden kaynaklanan
fark prim borcu bulunanlar ödeme kolayl›¤›ndan yararlanamayacaklard›r.

VII- 5763 say›l› “‹ﬂ Kanunu ve Baz›
Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›ndaki Kanun (2008 Y›l›)
5763 say›l› Kanun ile prim borcunu
peﬂin ödeyen iﬂverenlere borç faizlerinde indirim yap›lmaktad›r. Yeniden
yap›land›rma kapsam›na; sigorta priMart
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‹ﬂyeri dosyas› tescil edilmedi¤i halde
tamamlanan özel bina sahipleri de
30.06.2008 tarihinden önce geriye dönük iﬂyeri dosyas› tescil ettirerek Kuruma baﬂvurmak koﬂuluyla fark prim
Hakemsiz Yaz›lar
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borcu ödeme kolayl›¤›ndan yararlanabileceklerdir. Örnek vermek gerekirse, iﬂyeri dosyas› tescil ettirmeden
01.01.1998 tarihinde baﬂlad›¤› ve
30.05.1999 tarihinde tamamlad›¤›
1.000 m2 büyüklü¤ünde fabrikas› inﬂaat› için geriye dönük iﬂyeri dosyas›
tescil ettiren ve Kuruma en geç
30.06.2008 tarihine kadar baﬂvuran
iﬂverenler de ödeme kolayl›klar›ndan
yararlanabilecektir. 5763 say›l› Kanun bu yönüyle ‹skana konu iliﬂiksizlik belgesi almak zorunda olan iﬂverenlere de büyük kolayl›klar sa¤lamaktad›r.
5763 say›l› Kanunun iﬂverenlere sa¤lad›¤› en büyük avantaj prim gecikme
zamm› terkin oran›n›n yüksekli¤idir.
1997 y›l›ndan bu yana ç›kan tüm sosyal güvenlik prim borcu yap›land›rmalar› incelendi¤inde gecikme zamm›na yap›lan yüksek terkin oran›n›n
% 85 ile 5763 say›l› Kanunla düzenlendi¤ini söyleyebiliriz. Prim borçlar›n›n tamam›n› tek seferde ödeyemeyen iﬂverenlere yap›lacak 12 aya kadar olan taksitler için gecikme zamm›
terkin oran›n›n %55, 12 aydan fazla
taksitlendirmelerde gecikme zamm›
terkin oran›n›n % 30 olarak belirlenmesi ise iﬂverenleri borç tutar›n› peﬂin
ödemeye teﬂvik etmektedir. Yine
5763 say›l› Kanunundan yararlanmak
isteyen iﬂverenlerden teminat istenmeyece¤i gibi taksitle ödemeyi seçen
iﬂverenlerin kalan borçlar›na da fark›
uygulanmayacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Yap›land›rma ile ilgili olarak iﬂverenlere sunulan ödeme kolayl›¤› hakk›nda bir örnek vermek yerinde olacakt›r.
30.06.2008 tarihi itibari ile
Borç Asl›:
10.000,00YTL
Borç G.Zamm›:
30.000,00 YTL
Toplam Borç Tutar›: 40.000,000 YTL
olan iﬂveren 5763 say›l› Kanundan
yararlanarak peﬂin ödeme yolunu seçti¤i taktirde 14.500,00 YTL ödeyerek
borcunu bitirecektir. Ayn› iﬂveren 12
aya kadar taksit talep etti¤i takdirde
23.500,00 YTL, 24 aya kadar taksit
talep etti¤i takdirde 31.000,00 YTL
ödemek ﬂart›yla borcunu tasfiye etmiﬂ
olacakt›r.
Bu ba¤lamda iﬂverenlerin borçlar›n›
taksitle ödemeyi tercih etmek yerine
gerekirse Banka kredisi kullanmas› ve
peﬂin ödeme yolunu seçmesi menfaatlerine olacakt›r.
VIII- SONUÇ
Sosyal Güvenlik Kurumlar›na prim
borcu bulunan iﬂverenlerin 5763 say›l› Kanunla düzenlenen borçlar›n yeniden yap›land›r›lmas›na iliﬂkin hükümler yürürlü¤e girmiﬂ olup bu anlamda
Kuruma borcu bulunan gerçek ve tüzel kiﬂiliklerin 28.07.2008 tarihine kadar ba¤l› bulunduklar› Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitelerine baﬂvurmalar› gerekmektedir.
‹ﬂverenlerin, özel bina inﬂaat› ve ihale
konusu iﬂler nedeniyle ön de¤erlenMart
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dirme, araﬂt›rma ve tespit yap›labilmesi için 30.06.2008 tarihine kadar
Kuruma müracaat etmeleri gerekti¤inden ortaya ç›kacak fark iﬂçilik
prim borcuna iliﬂkin ödeme müracaat›n›n ise 28.07.2008 tarihine kadar
yapmalar› gerekmektedir. ‹ﬂverenler
aç›s›ndan borcun peﬂin ödenmesinin
daha avantajl› oldu¤u borç ödeme için
müracaat›n en geç 28.07.2008 tarihine
kadar yap›lmas› ve ödemenin müracaat tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde yap›lmas› gerekmektedir.
Sonuç olarak, bu güne kadar ç›kar›lm›ﬂ olan sosyal güvenlik prim borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›na iliﬂkin en avantajl› düzenlemenin 5763
say›l› ‹ﬂ Kanunu ve Baz› Kanunlarda
De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›ndaki Kanunla düzenlendi¤ini söyleyebiliriz.
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SOSYAL GÜVENL‹K REFORMUNA
BARDA⁄IN DOLU TARAFINDAN
BAKMAK
Cevdet CEYLAN*

I-G‹R‹ﬁ:
osyal Güvenlik Reformu Kas›m 2002’de 58’inci Hükümetin aç›klad›¤›
“Acil Eylem Plan›” içerisinde yer alm›ﬂt›r. 2002 y›l› Kas›m ay›ndan bu
yana sürdürülen reform çal›ﬂmalar› çerçevesinde Sosyal Güvenlik Reformu kapsam›nda haz›rlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu 16/6/2006 tarihinde yay›nlanm›ﬂ ancak, Anayasa Mahkemesinin
15/12/2006 tarihinde baz› maddelerinin iptali yönünde verdi¤i karar do¤rultusunda Kanun’un yürürlük tarihi önce 1/7/2007’ye, sonra 1/1/ 2008’e son olarak da 1/6/2008’ e ertelenmiﬂtir. Anayasa Mahkemesinin iptal karar› çerçevesinde yeniden ele al›nan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda de¤iﬂiklik yapan 5754 say›l› Kanun 8/5/2008 tarihinde yay›mlanm›ﬂt›r. Kanunun yürürlük tarihi baz› maddelerde yay›m, baz› maddelerde 30/4/2008, baz› maddelerde 1/7/2008, a¤›rl›kl› olarak da 2008 y›l› Ekim ay› baﬂ› olarak belirlenmiﬂtir.

S

Sosyal güvenlik reformunun amac› aﬂa¤›daki gibi s›ralanabilir;
• Sosyal güvenlikte norm ve standart birli¤inin sa¤lanmas›,
• Genel Sa¤l›k Sigortas› sisteminin kurulmas›,
• Sosyal güvenlik kurumlar›n›n tek çat›da birleﬂtirilmesi,
• Sosyal yard›m ödemelerinin toplulaﬂt›r›lmas›,
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu kamuoyunda hep olumsuz yanlar›yla ele al›nm›ﬂ, tart›ﬂmalar toplumun tümünü ilgilendirmeyen konularla s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Oysa ki bu Kanunun SSK, Ba¤-Kur, Emekli Sand›¤›
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiﬂi Sigortal› Emeklilik ‹ﬂlemleri Daire Baﬂkan V.
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sigortal›lar› ve iﬂtirakçileri ile iﬂverenler yönünden getirileri ve olumlu yanlar› da vard›r. Maalesef Kanunun bu
yönleri hep dikkatten kaçm›ﬂt›r.Yaz›m›zda Kanunun getirilerini ve olumlu yanlar›n› anlatmaya çal›ﬂaca¤›z.
II-REFORMUN GET‹R‹LER‹:
1-Ba¤-Kur Sigortal›lar› Yönünden:
• Bilindi¤i üzere Ba¤-Kur da 24 basamaktan oluﬂan bir basamak sistemi
vard›r. 1-12 nci basamaklarda bekleme süresi bir y›l olup, 12 nci basma¤a
kadar yükseltme Kurumca talebe bak›lmaks›z›n otomatikman yap›lmaktad›r. Sigortal› bulundu¤u basamaktan
% 20 malullük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortas› primi ve % 20 sa¤l›k sigortas› primi olmak üzere toplam % 40 prim
ödemektedir. Yeni Kanunla kazançla
orant›s›z prim ve emekli ayl›¤›na sebep olan basamak sistemi kald›r›larak
prime esas kazanc›n alt ve üst s›n›r›
aras›nda olmak kayd›yla beyan usulüne göre prim ödeme öngörülmüﬂtür.
Yani sigortal› 608,40 YTL ile bunun
6,5 kat› aras›nda belirleyece¤i bir
matrah üzerinden % 33,5 ila %39
prim oran› aras›nda prim ödeyecektir
• Ba¤-Kur sigortal›lar›n›n bir den fazla ﬂirket ortakl›¤›n›n söz konusu olmas› halinde tek bir beyanda bulunmalar› yeterli olacakt›r.
• Mevcut uygulamada, Ba¤-Kur sigortal›lar› ve bakmakla yükümlü olMart
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du¤u yak›nlar›n›n sa¤l›k yard›mlar›ndan yararlanabilmeleri için prim borcunun bulunmamas› gerekmektedir.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ile hastaneye baﬂvurdu¤u tarihte 60 günden fazla borcu
olmayan Ba¤-kur sigortal›lar› ve yak›nlar› sa¤l›k hizmetlerinden faydalanabilecektir. Bir aya ait primin takip
eden ay›n sonuna kadar ödenebilmesi
nedeniyle uygulamada 60 günlük süre
90 güne kadar ç›kabilecektir.
• Sa¤l›k hizmetlerinden yararlanabilmek için mevcut uygulamada; Ba¤Kur sigortal›lar›nda 240 gün prim
ödeme ﬂart› bulunmaktad›r. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ile bu süre 30 gün olarak belirlenmiﬂtir
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu ile Ba¤-Kur sigortal›lar›na ilk kez, iﬂ kazas› veya meslek
hastal›¤› yada anal›k halinde yatarak
tedavi süresince ve yatarak tedavi
sonras› bu tedavinin gere¤i istirahat
raporu al›nan süreler için 90 gün prim
ödemiﬂ olmak ﬂart›yla geçici iﬂ göremezlik ödene¤i verilecektir. Ba¤-Kur
sigortal›s› kad›n›n anal›¤› halinde do¤umdan önceki ve sonraki 8’er haftal›k sürede (ço¤ul gebelikte do¤umdan
önceki süreye 2 hafta ilave edilecek)
geçici iﬂ göremezlik ödene¤i verilebilmesi için yatarak tedavi ﬂart› aranmayacakt›r.
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• Anal›k sigortas›ndan sigortal› kad›na
veya sigortal› olmayan kar›s›n›n do¤um yapmas› nedeniyle sigortal› erke¤e, kendi çal›ﬂmalar›ndan dolay› gelir
veya ayl›k alan kad›na ya da gelir veya ayl›k alan erke¤in sigortal› olmayan eﬂine, her çocuk için yaﬂamas›
ﬂart›yla aktif sigortal›lar için do¤umdan önceki 1 y›l içinde 120 gün prim
ödenmiﬂ olunmas› halinde emzirme
ödene¤i verilecektir.
• Mevcut uygulamada Ba¤-Kur sigortal›lar›ndan, iﬂ kazas› veya meslek
hastal›¤› sonucu çal›ﬂma gücünün 2/3
ünü kaybedenler malullük ayl›¤›ndan
faydalanmakta, 2/3 ün alt›ndaki çal›ﬂma gücü kay›plar›nda herhangi bir
hak tan›nmamaktad›r. Ancak Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanunu ile iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazanma gücü
en az %10 oran›nda azalm›ﬂ bulundu¤u tespit edilen sigortal›lara sürekli iﬂ
göremezlik geliri ödenecektir.
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu ile ilk kez, iﬂ kazas›
veya meslek hastal›¤› sonucu ve ya
sürekli iﬂ göremezlik geliri almakta
iken ölen Ba¤-Kur sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u kimselere sürekli iﬂ göremezlik geliri ba¤lanma
imkan› getirilmiﬂtir.
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu ile ilk kez, Ba¤-Kur
sigortal›l›¤›ndan dolay› ölüm gelir veHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

ya ayl›¤› almakta iken evlenen yetim
k›z çocuklar›na almakta olduklar› ayl›¤›n 24 kat› tutar›nda evlenme yard›m› yap›lacakt›r.
• Mevcut Ba¤-Kur kanununda, sigortal›n›n malul say›lmas› için çal›ﬂma
gücünün 2/3 ünü (%66,6) kaybetmesi
gerekirken, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ile, çal›ﬂma gücünün veya iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazanma gücünün %60’›n› kaybedenler malul say›lm›ﬂt›r.
• Ba¤-Kur kanununda, sigortal›l›¤›n
baﬂlang›ç tarihinden önce malul say›lmay› gerektirecek hastal›k veya özrü
bulunan sigortal›lara hiçbir ayr›cal›k
tan›nmaz iken, sigortal› olarak ilk defa çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› tarihten önce
malûl say›lmay› gerektirecek derecede hastal›k veya özrü bulunan ve bu
nedenle malûllük ayl›¤›ndan yararlanamayan sigortal›lara, en az 15 y›ldan
beri sigortal› bulunmak ve en az 3960
gün malûllük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar› primi bildirilmiﬂ olmak ﬂart›yla
yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lanma imkan› getirilmiﬂtir.
• Mevcut uygulamada Ba¤-Kur sigortal›lar› yönünden, çal›ﬂma gücündeki
kay›p oranlar› %60’›n alt›nda olan sigortal›lar için hiçbir düzenleme yer
almaz iken, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ile çal›ﬂma gücündeki kay›p oranlar› %40 ila
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%59 aras›nda olan sigortal›lara yaﬂ
ﬂart› aranmaks›z›n 16-18 y›l sigortal›l›k süresi ve 4320- 4680 gün prim
ödemiﬂ olmak kayd›yla yaﬂl›l›k ayl›¤›
ba¤lanma imkan› getirilmiﬂtir.
• Mevcut uygulamada 2926 say›l› Kanuna tabi tar›msal faaliyette bulunan
Ba¤-Kur sigortal›lar› için 1479 say›l›
Kanuna tabi esnaflardan daha düﬂük
prim al›nmakta (1.basamak için normal Ba¤-Kur’lulardan 200 YTL prim
al›n›rken tar›m Ba¤-Kur’lulardan 87
YTL prim al›nmakta), köy muhtarlar›ndan ise esnaflardan al›nan prim düzeyinde prim al›nmaktad›r. Yeni Kanunda, hem tar›m Ba¤-Kur’lulardan
hem de köy muhtarlar›ndan 15 günlük
prim al›nmak suretiyle 30 gün hizmet
kazanmalar› sa¤lanm›ﬂt›r. (Asgari
prim tutar› 102 YTL) Ancak 15 günlük süre her y›l bir gün art›r›larak 15
y›l sonra 30 güne tamamlanacakt›r.
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu ile Anonim ﬁirketlerin kurucu ortaklar› zorunlu sigortal›l›k kapsam›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r. Ancak, getirilen geçici madde ile daha
önce 1479 say›l› Kanunun 24 üncü
maddesine tabi olarak sigortal› olanlardan Kanunun yürürlük tarihinden
itibaren 6 ay içinde talepte bulunanlar›n sigortal›¤› devam ettirilecek, talepte bulunmazlarsa sigortal›l›klar›
kanunun yürürlük tarihi itibariyle sona erdirilecektir.
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• 6132 say›l› At Yar›ﬂlar› Hakk›nda
Kanuna tabi jokey ve antrenörler 4 b
(kendi nam ve hesab›na çal›ﬂan) statüsünde sigortal› say›lm›ﬂlard›r.
2-SSK Sigortal›lar› Yönünden:
• 506 say›l› Kanunda, hastal›k sigortas›ndan yararlanmak için sigortal›n›n
kendisi için 90 gün, bakmakla yükümlü oldu¤u kimseler için 120 gün hastal›k sigortas› primi ödenmesi gerekirken, bu süre Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ile 30 güne düﬂürülmüﬂtür.
• 506 say›l› Kanunda, çal›ﬂma gücünün 2/3 ünü (%66,6) veya iﬂ kazas›
veya meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’›n›
kaybedenler malul say›l›r iken, Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanunu ile hem çal›ﬂma gücü kay›p
oran› hem de meslekte kazanma gücündeki kay›p oran› en az %60 olanlar malul say›lm›ﬂt›r.
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu ile ölüm ayl›¤›ndan
faydalanmak için en az 1800 prim
gün say›s› ﬂart› getirilmektedir. Ancak, hizmet akdi ile çal›ﬂan sigortal›lar için ayr›cal›k tan›narak, borçlanma
süreleri hariç 5 y›l sigortal›l›k süresi
900 gün prim gün say›s› olan sigortal›lar›n hak sahiplerine ölüm ayl›¤›
ba¤lanma imkan› getirilmiﬂtir.
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• SSK sigortal›lar›na mevcut uygulamada hastal›k ve anal›k sigortas›ndan
geçici iﬂ göremezlik ödene¤i verilebilmesi için, do¤umdan önceki veya iﬂ
göremezli¤in baﬂlad›¤› tarihten önceki 1 y›l içinde 120 gün prim ödeme
ﬂart› aranmakta iken, bu süre Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanunu ile 90 güne indirilmiﬂtir.
• Mevcut uygulamada SSK’da, yaln›zca aktif sigortal›lara emzirme yard›m› verilmekte iken, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu
ile, kendi çal›ﬂmalar›ndan dolay› gelir
veya ayl›k alan kad›na ya da gelir veya ayl›k alan erke¤in sigortal› olmayan eﬂine, yani pasif sigortal›lara her
çocuk için yaﬂamas› ﬂart›yla emzirme
ödene¤i verilecektir.
• Mevcut uygulamada, sigortal›n›n
ölümü halinde ana-babaya ölüm tarihinde dul ve yetimlerden artan hisse
varsa yaln›zca 1 çocu¤undan gelir/
ayl›k ba¤lama imkan› var iken, Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanunu ile, birden fazla çocu¤undan
ayl›k/gelir ba¤lanmas› imkan› getirildi¤i gibi, sigortal›n›n ölüm tarihinde
de¤il, sonradan da artan hissenin olmas› halinde ayl›k/gelir ba¤lanmas›
öngörülmüﬂtür. Ayr›ca ana-baban›n
65 yaﬂ›n üstünde olmas› halinde artan
hisse ﬂart› aranmayacakt›r.
• Mevcut uygulamada 506 say›l› Kanuna göre, 1/1/2000 tarihinden itibaren sigortal› olup, malûllük ayl›¤›
Hakemsiz Yaz›lar
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ba¤lanacak sigortal›lar ile ölen sigortal›lar›n hak sahiplerine ba¤lanacak
ayl›klarda asgari, malullükte 212,94
YTL, ölümde bir hak sahibi var ise
170,35 YTL, iki hak sahibi var ise
191,65 YTL ayl›k ba¤lanmaktad›r.
Yeni Kanunun geçici maddesinde yeralan düzenleme ile 1/1/2000 tarihinden itibaren sigortal› olup, 1/10/2008
tarihinden önce malûllük ayl›¤› ba¤lanmas› için tahsis talebinde bulunan
sigortal›lar ile ölen sigortal›lar›n hak
sahiplerine ba¤lanan ayl›klar, 506 say›l› Kanunun geçici 89 uncu maddesinde belirtilen alt s›n›r ayl›¤› esas al›narak ayl›k baﬂlang›ç tarihi itibariyle
yeniden hesaplanacak ve oluﬂacak
farklar bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren dört ay içerisinde ilgililere ödenecektir. Yani malullük ayl›¤›
alanlar›n asgari ayl›¤› 532,25 YTL’ye,
ölümde bir hak sahibi var ise 450,18
YTL, iki hak sahibi var ise 491,21
YTL’ye yükseltilecek ve ayl›klar›n
baﬂlang›ç tarihinden itibaren oluﬂan
farklar 1/10/2008 tarihinden itibaren 4
ay içinde ödenecektir.
• 506 say›l› Kanunda yer alan itibari
hizmet süresinin yerine fiili hizmet
zamm› uygulamas› getirilerek kapsam
geniﬂletilmiﬂ, sigortal›l›k süresi yerine
prim ödeme gün say›lar›na iﬂ koluna
göre 60, 90 ve 180 gün ilaveler getirilmiﬂ, itibari hizmet süresinden faydalanmak için öngörülen 3600 günlük
staj süresi kald›r›lm›ﬂt›r.
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• Ayl›k ba¤lama oranlar› hesaplan›rken mevcut uygulamada 360 günden
eksik süreler hesaplamada dikkate
al›nmaz iken, yeni Kanunla 360 günden eksik sürelerin orant›l› olarak
dikkate al›nmas› öngörülmüﬂtür.
• Mevcut uygulamada, yaﬂl›l›k ve
ölüm toptan ödemelerinde, sigortal›
ad›na ödenen yaﬂl›l›k, malullük ve
ölüm sigortalar› primleri faizsiz olarak iade edilmekte iken, yeni Kanunla
bu primlerin güncelleme katsay›s› ile
güncellenerek iade edilmesi getirilmiﬂtir.
• ‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu ölümlerde, bu Kanun uyar›nca hak
sahiplerine ba¤lanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iﬂ kazas› veya
meslek hastal›¤›n›n meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine
Kurumca rücû edilmeyecektir.
3-Kamu Görevlileri Yönünden:
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanununun yürürlük tarihinden önce kamu görevlisi olanlara
5434 say›l› Emekli Sand›¤› Kanunu
uygulanmaya devam edecektir.
• Bu Kanunun yürürlük tarihinden
sonra kamu görevlisi olanlar, ayl›k
ba¤lama ﬂartlar›, ayl›klar›n›n hesab›,
güncelleme katsay›s›, ayl›k ba¤lama
oran›, al›nacak prim bak›m›ndan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu hükümlerine tabi olacakt›r.
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• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunun k›sa vadeli sigorta
kollar›na ( iﬂ kazas›, meslek hastal›¤›,
anal›k) iliﬂkin hükümleri devlet memurlar›na uygulanmayacakt›r.
• Emekli sand›¤› kanununa göre ölüm
ayl›¤›ndan faydalanmak için 10 y›l
iﬂtirakçi olmak ﬂart› ar›n›rken , Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanunu ile ölüm ayl›¤›ndan faydalanmak için 1800 gün prim ödemiﬂ olmak yeterli olmaktad›r. Ayr›ca getirilen geçici madde ile kanunun yürürlük tarihinden önce ölen ve hizmet y›l› 5 y›ldan fazla 10 y›ldan az olan iﬂtirakçilerin hak sahiplerine ölüm ayl›¤› ba¤lanma imkan› getirilmiﬂtir.
• 5434 say›l› Kanunun ek 79 uncu
maddesine göre ﬂehit ve gazi çocuklar›na her y›l için ödenmekte olan e¤itim ve ö¤retim yard›m› (ilk ö¤retim
için 618, ortaö¤retim 927, yüksek ö¤renim 1.237 YTL) yeni Kanunla % 25
oran›nda art›r›lm›ﬂt›r.
• Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra ilk defa memur olacaklar
için prime esas kazanç matrah›na makam tazminat›, temsil tazminat› ve
özel hizmet tazminat› dahil edilmiﬂtir.
Ayr›ca makam ve unvana ba¤l› ayl›k
ba¤lanmas› yerine, prime esas tutulan
kazanca göre ayl›k ba¤lanan bir sistem getirilmiﬂtir.
• 5510 say›l› Kanunu de¤iﬂtiren 5754
say›l› Kanunla 2022 say›l› Kanuna
Hakemsiz Yaz›lar
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geçici madde eklenerek, 2022 say›l›
Kanun kapsam›ndaki kiﬂilere yersiz
ödenen ve geri al›nmas› gereken ayl›klar ile bunlardan do¤an ceza ve faizler terkin edilmiﬂtir, ayr›ca ilgililer
hakk›nda herhangi bir idari ve icrai takibat yap›lmayacakt›r.
• Terörle mücadele kapsam›nda ayl›k
ba¤lanm›ﬂ maluller ile ayn› kapsamda
vazife malullü¤ü ayl›¤› alan er ve erbaﬂlar, 4 a(SSK), 4 b(Ba¤-Kur), veya
4 c(Emekli Sand›¤›) kapsam›nda tekrar çal›ﬂmaya baﬂlasalar bile ayl›klar›
kesilmeyecektir.
• 5434 say›l› Kanuna göre, evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim ayl›¤› kesilen k›z çocuklara almakta olduklar›
dul veya yetim ayl›klar›n›n 12 ayl›k
tutar› evlenme ikramiyesi olarak
ödenmekte iken, yeni Kanunla bu
miktar 24 kata ç›kar›lm›ﬂt›r.
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu ile, 4a ve 4 b sigortal›lar› için öngörülen iﬂ kazas›n›n yerine kamu görevlileri için vazife malullü¤ü ikame edilmiﬂtir. Mevcut uygulamada, kamu görevlilerinin geçirdi¤i kaza iﬂiyle ilgili olmad›¤› müddetçe vazife malullü¤ü ayl›¤›na hak
kazan›lamazken, vazife malullü¤ünün
kapsam› geniﬂletilerek iﬂyerinde meydana gelen tüm kazalar iﬂiyle ilgili
olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n vazife
malullü¤ü kapsam›nda de¤erlendirilmiﬂtir.
Hakemsiz Yaz›lar
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4-Genel Sa¤l›k Sigortas› Yönünden:
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanununda, aile içindeki
gelirin kiﬂi baﬂ›na düﬂen ayl›k tutar›
brüt asgari ücretin üçte birinden az
olanlar›n primlerinin devlet taraf›ndan
ödenmesi imkan› getirilmiﬂtir. Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve
veriler kullan›larak tespit edilen aile
içindeki gelirin kiﬂi baﬂ›na düﬂen ayl›k tutar› 202,8 YTL’den daha az
olanlar›n GSS primleri devlet taraf›ndan karﬂ›lanacakt›r. Asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret aras›nda geliri
olanlar (202,8-608,40 YTL) asgari
ücretin üçte biri üzerinden % 12 (24,3
YTL), Asgari ücret ile asgari ücretin
iki kat› aras›nda geliri olanlar
(608,40-1.216,8 YTL) asgari ücret
üzerinden %12 (73,008 YTL) , asgari
ücretin iki kat›ndan daha yüksek geliri olanlar (1,216,8 den fazla) asgari
ücretin iki kat› üzerinden %12
(146,016 YTL) prim ödeyeceklerdir.
• 18 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ olan çocuklar genel sa¤l›k sigortal›s› say›lacakt›r.
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu ile, 18 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ olan kiﬂiler, bak›ma muhtaç kiﬂiler, acil haller, iﬂ kazas› ve
meslek hastal›¤› halleri ile bulaﬂ›c›
hastal›klarda ﬂarts›z sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma imkan› getirilmektedir
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• Mevcut uygulamada al›nacak ilave
ücretlerle ilgili herhangi bir üst s›n›r
bulunmamaktad›r. Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda,
sözleﬂmeli özel sa¤l›k hizmeti sunucular› ile vak›f üniversitelerinin, Fiyatland›rma Komisyonunca tespit edilecek tutar›n bir kat›na geçmemek
üzere alabilecekleri ilave ücretin tavan›n›n belirleme konusunda Bakanlar
Kurulu yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
• Kamu sa¤l›k hizmeti sunucular› ise
otelcilik hizmeti ile istisnai sa¤l›k hizmetlerinde Fiyatland›rma Komisyonunca belirlenecek ücretin 3 kat›na
kadar ilave ücret alabilecek, bunun d›ﬂ›ndaki hizmetlerden dolay› ilave ücret talep edemeyecektir.
• Koruyucu sa¤l›k hizmetleri ilk defa
sosyal güvenlik kapsam›na al›nmaktad›r.
• Aﬂa¤›da say›lan sa¤l›k hizmetlerinden kat›l›m pay› al›nmayacakt›r.
a) ‹ﬂ kazas› ile meslek hastal›¤› halleri ile askerî tatbikat ve manevralarda
sa¤lanan sa¤l›k hizmetleri.
b) 75 inci maddede yer alan afet ve savaﬂ hali nedeniyle sa¤lanan sa¤l›k
hizmetleri.
c) Aile hekimi muayeneleri ve kiﬂiye
yönelik koruyucu sa¤l›k hizmetleri.
d) Sa¤l›k raporu ile belgelendirilmek
ﬂart›yla; Kurumca belirlenen kronik
hastal›klar ve hayati önemi haiz 68 inMart
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ci maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›ndaki sa¤l›k hizmetleri ile
organ, doku ve kök hücre nakli.
e) Kurum taraf›ndan yapt›r›lan kontrol
muayeneleri.
5- Kad›n Sigortal›lar Yönünden:
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu ile ilk kez, baﬂkas›n›n sürekli bak›m›na muhtaç derecede
özürlü çocu¤u bulunan kad›n sigortal›lara, bu Kanundan sonra geçen hizmet sürelerinin dörtte birinin hem toplam prim ödeme gün say›lar›na eklenmesi hem de bu sürelerin emeklilik
yaﬂ›ndan indirilmesi sa¤lanm›ﬂt›r. Yani özürlü çocu¤u bulunan kad›n sigortal›lara bir nevi y›pranma pay› verilerek daha erken emekli olmalar›na imkan sa¤lanm›ﬂt›r.
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu ile ilk kez, kanunlar› gere¤i verilen ücretsiz do¤um ya da
anal›k izni süreleri ile hizmet akdi ile
çal›ﬂan (SSK’l›) sigortal› kad›n›n, iki
defaya mahsus olmak üzere do¤um
tarihinden sonra iki y›ll›k süreyi geçmemek kayd›yla hizmet akdine istinaden iﬂyerinde çal›ﬂmamas› ve çocu¤unun yaﬂamas› ﬂart›yla talepte bulunulan süreleri borçlanma imkan› sa¤lanm›ﬂt›r.
• Mevcut uygulamada yetim gelir/ayl›¤› alan k›z çocuklara 24 ayl›k tutar›ndaki evlenme yard›m› verilmesi halinde, bu süre zarf›nda evlenme herHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 237
‹SMMMO Yay›n Organ›

hangi bir sebeple son bulsa dahi gelir/ayl›k ba¤lanmaz ve sa¤l›k yard›mlar› verilmez iken, Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ile,
yetim k›z çocuklar› evlenmenin sona
erdi¤i tarihten 24 ayl›k sürenin doldu¤u tarihe kadar genel sa¤l›k sigortal›s› say›lm›ﬂt›r.
6-‹ﬂverenler Yönünden:
• Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleﬂmesi olmayan ülkelerde iﬂ üstlenen iﬂverenlerce yurt d›ﬂ›ndaki iﬂyerlerinde
çal›ﬂt›r›lmak üzere götürülen Türk iﬂçileri için iﬂverenler ile yaﬂl›l›k, malullük ve ölüm sigorta kollar› yönünden topluluk sözleﬂmesi yap›lmakta
veya talepte bulunmalar› halinde iste¤e ba¤l› sigortal› hükümleri uygulanarak %25 oran›nda prim ödenmekte
iken, yeni Kanunla bunlar 4 a kapsam›nda sigortal› say›lacak ve bunlar
hakk›nda k›sa vadeli sigorta kollar› ile
genel sa¤l›k sigortas› hükümleri uygulanacakt›r. Prim oranlar› % 13,5 ila
% 19’a düﬂürülerek bu iﬂverenlerin
prim yükü azalt›lm›ﬂt›r.
• Mevcut uygulamada, SSK’da yaln›zca inﬂaat iﬂyerlerinde iﬂe baﬂlayan
sigortal›lar için ayn› gün sigortal› iﬂe
giriﬂ bildirgesi verilebilmekte iken,
yeni Kanunla bal›kç›l›k ve tar›m iﬂyerlerinde iﬂe baﬂlat›lacak sigortal›lar
içinde bu imkan getirilmiﬂtir.
• Mevcut uygulamada ilk defa tescil
edilecek iﬂyerlerinde sadece iﬂyeri bilHakemsiz Yaz›lar
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dirgesinde belirtilen sigortal›lara ait
sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesi için 1 ayl›k süre öngörülmekte iken, Yeni Kanunla Kuruma ilk defa iﬂyeri bildirgesi verilecek iﬂyerlerinde; ilk defa sigortal› çal›ﬂt›rmaya baﬂlan›lan tarihten itibaren bir ay içinde çal›ﬂmaya
baﬂlayan sigortal›lar için, çal›ﬂmaya
baﬂlad›klar› tarihten itibaren en geç
söz konusu bir ayl›k sürenin doldu¤u
tarihe kadar sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesini verme imkan› getirilmiﬂtir.
• ‹ﬂ kazalar›n› bildirim süreleri 2 günden 3 güne ç›kar›lm›ﬂ ve iﬂ kazas›n›n
iﬂverenin kontrolü d›ﬂ›ndaki bir yerde
meydana gelmesi halinde bildirim süresinin ö¤renme tarihinden itibaren
baﬂlamas› öngörülmüﬂtür.
• Maliye Bakanl›¤›ndaki uygulamaya
benzer uzlaﬂma müessesesi getirilmiﬂtir. Buna göre, devaml› mahiyetteki
iﬂyerlerinde yap›lan asgari iﬂçilik incelemesi sonucunda tespit edilen ve
sigortal›lara mal edilemeyen prim, gecikme cezas›, gecikme zamm› ile idari para cezalar›n›n Kurum ile iﬂverenler aras›nda uzlaﬂma yoluyla çözüme
kavuﬂturulmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
7-Ortak Yönlerden:
• 1/5/2008 tarihinden önce sigortal›
olanlardan, kanunun yürürlük tarihi
(1/10/2008) itibariyle 3600 prim gün
say›s›n› doldurmam›ﬂ olanlar için,
Kanunun yürürlük tarihinden sonra
3600 günden eksik günlerin 3600 güMart

-

Nisan

Y›l: 2008 Say›: 86

238 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

ne tamamlanmas› için geçen her 360
gün için ayl›k ba¤lama oran› %2 yerine %3 uygulanacakt›r.
• Mevcut uygulamada SSK sigortal›lar› aç›s›ndan iﬂ kazas› veya meslek
hastal›¤› sonucu iﬂ göremezlik derecesi %50’nin alt›nda olup, ölüm nedeni
iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› olmayan sigortal›lar›n yak›nlar›na gelir
ba¤lanmaz iken, Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ile ilk
kez hem SSK hem de Ba¤-Kur sigortal›lar› için bu durumdaki sigortal›lar›n hak sahiplerine de gelir ba¤lanma
imkan› getirilmiﬂtir.
• Mevcut uygulamada Ba¤-Kur sigortal›lar› yönünden alt s›n›r uygulamas›
bulunmamakta, SSK sigortal›lar› için
ise alt s›n›r asgari ücretin %35’i olarak uygulanmaktad›r. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda, tüm sigortal›lar yönünden alt
s›n›r ayl›¤› sigortal›n›n hizmetinin
geçti¤i y›llara ait asgari kazançlar›n›n
güncellenmiﬂ de¤erinin % 35’i, bakmakla yükümlü oldu¤u eﬂi veya çocu¤u olan sigortal›lar için % 40’› olarak
belirlenmiﬂtir.
• Hem Ba¤-Kur hem de SSK sigortal›lar› yönünden, geçirilen iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu sürekli
baﬂkas›n›n bak›m›na muhtaç durumda
olan sigortal›lara ba¤lanacak gelir asgari ücretin % 85’inden az olamayacakt›r.
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• Kamu idaresine ait iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan sigortal›lar›n iﬂ sözleﬂmesinin ask›da kald›¤› (iﬂ kazas›na u¤ramas›, hamile kalmas› ve do¤um yapmas›, yasadan do¤an görevlerini yerine getirmesi, do¤al afetler, tutuklanma, mahkum olma vb.) aylara ait genel sa¤l›k sigortas› primi, ilgili kamu
idaresince ödenecek ve bunlar bu sürede sa¤l›k yard›mlar›ndan faydalanacakt›r
• ‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›kta mevcut uygulamada, SSK’da 1080 gün prim
ödeme, Emekli Sand›¤›nda 10 y›ll›k
hizmet ﬂart› aranmakta, Ba¤-Kur’da
ise ev kad›nlar› için süre ﬂart› aranmamaktad›r. ‹ste¤e ba¤l› sigortal›lar
mevcut uygulamada sa¤l›k yard›mlar›ndan yararlanamamaktad›rlar. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda, iste¤e ba¤l› sigortal›l›k Ba¤-Kur sigortal›l›¤› kapsam›na
al›nm›ﬂ, iste¤e ba¤l› sigortal›l›k için
süre ﬂart› kald›r›lm›ﬂ, sosyal güvenlik
sözleﬂmesi imzalanmam›ﬂ ülkelerde
bulunan Türk vatandaﬂlar›na da bu
hak verilerek kapsam geniﬂletilmiﬂ ve
sa¤l›k yard›mlar›ndan yararlanma imkan› getirilmiﬂtir. Ayr›ca, ay içinde 30
günden az çal›ﬂan sigortal›lara eksik
sürelerini iste¤e ba¤l› sigortayla tamamlama hakk› verilmiﬂtir.
• 1/1/1989 tarihinden sonra zorunlu
göçe tabi tutulan( Bulgaristan göçmenleri) kimselerden, Türk vatandaﬂ›
olup Türkiye’de ikamet eden ve 2022
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say›l› Kanun dahil olmak üzere sosyal güvenlik kuruluﬂlardan gelir veya
ayl›k almamak koﬂulu ile yurt d›ﬂ›nda
geçen ve belgelendirilen çal›ﬂma sürelerini borçlanma imkan› getirilmiﬂtir.
III-SONUÇ:
Sosyal Güvenlik Kurumlar› 2007 y›l›nda 25 milyar YTL aç›k vermiﬂ ve
33 milyar YTL genel bütçeden transfer yap›lm›ﬂt›r. Bu 2007 bütçe gelirlerinin %17,4’üne tekabül etmektedir.
Yap›lan transferlerin GSMH oran›
2007 y›l›nda 5,1’e ç›km›ﬂt›r. Maastricht kriterlerine göre sosyal güvenlik
dahil bütçe aç›klar›n›n GSMH oran›
en fazla %3 olmal›d›r.
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Sosyal Güvenlik aç›klar›m›z ileride
AB ye giriﬂ sürecinde de karﬂ›m›za
engel olarak ç›kacakt›r. ‹leriye dönük
yap›lan yaﬂ projeksiyonlar›na göre,
sistemi sürdürülebilir hale getirmek
için önümüzde 30 y›l gibi k›sa bir süreç bulunmakta olup, bu süreç iyi de¤erlendirilmez ise Ülkemiz ileride
maalesef daha radikal önlemler almak
zorunda kal›nacakt›r.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (2006). 5510 say›l› Sosyal
sigortalar ve genel sa¤l›k sigortas› kanunu, Ankara : Resmi Gazete
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UMS-21, TMS-21 KUR DE⁄‹ﬁ‹M
ETK‹LER‹ STANDARDINA GÖRE
F‹NANSAL TABLOLARIN ÇEVR‹M‹
VE KUR FARKLARININ
MUHASEBELEﬁT‹R‹LMES‹

CONVERSION OF FINANCIAL STATEMENTS
AND ACCOUNTING OF EXCHANGE RATE
D‹FFERENCE BY MEANS OF THE EFFECT OF
CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATES
Prof. Dr. Selim BEKÇ‹O⁄LU*
Ö¤r. Gör. Ça¤r› KÖRO⁄LU**

Özet
ur de¤iﬂim etkileri standard› uluslar aras› muhasebe standard›na uyumlu
olarak 31.12.2005 tarihinden baﬂlayan hesap dönemleri itibariyle geçerli olmak üzere resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan 15.07.2007 tarihinde TMS-21’de
baz› de¤iﬂiklikler yap›l›p, Resmi Gazetede yay›nlanm›ﬂt›r. Yap›lan bu de¤iﬂikler sonucunda TMS-21, UMS-21 ile benzer içeriklere sahip olmuﬂtur.

K

Bu çal›ﬂman›n haz›rlanmas›ndaki amaç, Uluslararas› Muhasebe Standard›
(UMS-21) ve Türkiye Muhasebe Standard› (TMS-21) ile ilgili genel bilgiler
verilip, yabanc› paral› finansal tablolar›n çevrimi ve kur farklar›n›n muhasebeleﬂtirilmesi konular›n›n incelenmesidir.
* Adnan Menderes Üniversitesi-Nazilli ‹‹BF-‹ﬂletme Bölümü Ö¤retim Üyesi
** Mu¤la Üniversitesi-Datça Kaz›m Y›lmaz MYO-Muhasebe Program›
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Anahtar Kelimeler: Kur Fark›, Kur
Farklar›n›n Muhasebeleﬂtirilmesi, Finansal Tablolar›n Çevrimi, Kur De¤iﬂim Etkileri Standard›.
Abstract
In compliance with the international
accounting standards, the effects of
changes in foreign exchange rates became effective after having been appeared in the Gazette. This standards
was taken effect as from accounting
period of 31.12.2005. Some changes
were made in TMS-21 by the Committee of Turkish Accounting Standards on 15.07.2007, and they were
appeared in the Official Gazete. As a
result of these changes, TMS-21 has
been similar content with IAS-21.
The purpose of this study was to give
general information about the International Accounting Standards (IAS-21)
and Turkish Accounting Standards
(TMS-21), and to investigate the accounting of Exchange rate difference
and conversion of financial statements.
Key Words: Exchange Rate Difference, Accounting Of Exchange Rate
Difference, Conversion Of Financial
Statements, The Effect Of Changes In
Foreign Exchange Rates.
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G‹R‹ﬁ
Günümüzde uluslararas› ticarette
önemli geliﬂmeler yaﬂanmaktad›r.
Özellikle d›ﬂ ticaretteki engellerin
kald›r›lmas› ve ülkelerin ekonomik
boyutlar›n›n geniﬂlemesi sonucunda
iﬂletmeler, gerek ﬂube açarak gerekse
de ortakl›k yoluyla uluslararas› faaliyetlerde bulunmaktad›r. Bu geliﬂmelere paralel olarak ülkemizde faaliyet
gösteren iﬂletmeler ise, ithalat ve/veya
ihracat iﬂlemleri gerçekleﬂtirerek çeﬂitli uluslararas› faaliyetlere yönelmektedirler.
Uluslararas› faaliyette bulunan iﬂletmelerin dikkat etmesi gereken önemli
hususlar bulunmaktad›r. Bunlardan ilki, yurt d›ﬂ› ba¤lant›lar› olan iﬂletmeler ile finansal tablolar›nda yabanc›
para cinsinden varl›klar› olan iﬂletmelerin tümünün, yabanc› paralar›n
YTL’ye çevrilmesinden olumlu ya da
olumsuz yönde etkilenmesi durumudur (Masun, 2003: 115). ‹kincisi ise,
birçok ülkede oldu¤u gibi ülkemizde
de esnek kur sisteminin uygulanmaya
baﬂlanmas›yla birlikte döviz kurlar›ndaki düﬂüﬂ ve yükseliﬂlerin önem kazanmas›d›r.
Bu nedenlerden dolay› yurt d›ﬂ›yla
ba¤lant›l› olan iﬂletmelerin, yapm›ﬂ
olduklar› iﬂlemlerin sonuçlar›n›n finansal tablolarda tam ve gerçe¤e uygun olarak raporlanmas›, muhasebeleﬂtirilmesi ve yöneticilerin alacaklar›
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kararlar›n do¤ru ve etkili olmas› için
uluslararas› ortak bir dilin oluﬂturulmas› gerekmektedir. Bu amaçla, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu,
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na
uyumlu bir biçimde döviz kurlar›n›n
nas›l muhasebeleﬂtirilece¤i ve yabanc› paraya dayal› finansal tablolar›n nas›l çevrilece¤ine iliﬂkin geniﬂ ve kapsaml› “Kur De¤iﬂim Etkileri” standard›n› oluﬂturmuﬂtur.
1. UMS-21, TMS-21 KUR DE⁄‹ﬁ‹M
ETK‹LER‹ STANDARDI ‹LE
‹LG‹L‹ AÇIKLAMALAR
1.1. Standard›n Amac›
Bu standard›n amac›, yabanc› para iﬂlemlerinin ve yabanc› ülkedeki faaliyetlerin finansal tablolarda nas›l hesaba kat›laca¤› ve kullan›lan para birimine nas›l çevrilece¤inin belirlenmesidir.
Bu standard›n temel konular›n› ise,
hangi döviz kuru/kurlar›n›n kullan›laca¤› ve döviz kurlar›ndaki de¤iﬂimin
finansal tablolar üzerindeki etkilerinin
nas›l raporlanaca¤› oluﬂturmaktad›r
(Internationel Accounting Standarts,
2004: 1068).
1.2. Standard›n Kapsam›
Bu standart, (Türkiye Muhasebe Standartlar›, 2007: 665):
- “ TMS-39 Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme” standard›n›n
Hakemli Yaz›lar
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kapsam›nda olan türev iﬂlemleri d›ﬂ›ndaki yabanc› para iﬂlemlerinin muhasebeleﬂtirilmesinde,
- ‹ﬂletmenin finansal tablolar›na dâhil
edilen yurt d›ﬂ›ndaki iﬂletmelerin faaliyet sonuçlar›n›n ve finansal durumunun raporlama para birimine çevrilmesinde,
- ‹ﬂletmenin faaliyet sonuçlar›n› ve finansal durumunu finansal tablolarda
kullan›lan para birimine çevrilmesinde kullan›l›r.
1.3. Standartta Geçen Temel Tan›mlar
Bu standartta geçen terimlerim anlamlar› ﬂu ﬂekildedir (Türkiye Muhasebe Standartlar›, 2007: 666-667):
Kapan›ﬂ Kuru: Bilanço tarihinde geçerli kurdur.
Kur fark›: Bir para birimindeki belirli
bir tutar›n di¤er para birimine farkl›
kurlardan çevrilmesinden kaynaklanan farkt›r.
Döviz Kuru: ‹ki para biriminin de¤iﬂim oran›d›r.
Geçerli Para Birimi: ‹ﬂletmenin faaliyet gösterdi¤i temel ekonomik çevrenin para birimidir.
Parasal kalemler: Elde tutulan para ile
sabit veya belirlenebilir bir tutarda para olarak al›nacak veya ödenecek varl›k ve borçlard›r.
Finansal Tablolarda Kullan›lan Para
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Birimi: Finansal tablolar›n sunuldu¤u
para birimidir.

olmas› gerekmektedir (Genço¤lu,
2007: 22).

Geçerli (Spot) Kur: hemen teslim halindeki geçerli olan döviz kurudur.

Finansal tablolar›n uluslararas› ticarette bu özellikleri taﬂ›yabilmesi için
tek para birimine çevrilmesi gerekmektedir. Bu nedenden dolay› finansal tablolar›n çevriminin nedenlerinin
ve çevrilmesinde kullan›lan yöntemlerin iyi bilinmesi gerekmektedir.

Yabanc› Para: ‹ﬂletmenin geçerli para
biriminden farkl› para birimidir.
2. YABANCI PARAYA DAYALI
‹ﬁLEMLER
Her ülkenin farkl› para birimine sahip
olmas›, uluslararas› ticarette tek bir
para biriminin kullan›lmas›n›n imkâns›z oluﬂu ve ulusal paralar›n birbirine
dönüﬂümü için ayr› bir mekanizman›n
oluﬂturulmas› gere¤i döviz piyasalar›n
önemini artt›rm›ﬂt›r (Seyido¤lu, 2003: 78).
Döviz piyasalar›n›n bu derece önemli
konuma gelmesi sonucunda UMSK,
A¤ustos 2005 y›l›nda UMS-21’de s›n›rl› bir düzenleme yay›nlam›ﬂt›r. Bu
düzenlemedeki amaç, yabanc› paral›
finansal tablolar›n ulusal para birimine nas›l dönüﬂtürülece¤inin ve bu dönüﬂtürülme sonucunda ortaya ç›kan
kur farklar›n›n nas›l muhasebeleﬂtirilece¤inin belirlenmesidir (Wendell,
2006: 2).

2.1.1.Finansal Tablolar›n Çevriminin
Nedenleri
Çevrim iﬂlemi, farkl› para birimi üzerinden haz›rlanm›ﬂ finansal tablolar›n,
yerel para birimine dönüﬂtürülmesi
sürecidir (Karap›nar, 1998: 2). Bu süreç uluslararas› ticarette farkl› para birimlerinin iﬂlem görmesi ve esnek kur
sisteminin uygulanmaya baﬂlamas›yla
karmaﬂ›k bir hale gelmiﬂtir.
Finansal tablolar›n çevirisinin nedenlerini ﬂu ﬂekilde özetleyebiliriz (Saban
ve Genç, 2006: 35-36):

2.1. Finansal Tablolar›n Çevrimi

- Finansal tablolar›n çevrilmesinin
ana nedeni, konsolide finansal tablolar›n ana iﬂletmeye ait olmas›d›r. Burada ana iﬂletmenin bulundu¤u yer,
konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda belirleyici bir unsur olmaktad›r.

Finansal tablolar, iﬂlemlerin ve benzeri olaylar›n finansal etkilerini, sonuçlar›n› ve ekonomik karakterlerini gösterdi¤i için anlaﬂ›labilirlik, ihtiyaca
uygunluk, önemlilik, güvenilirlik ve
karﬂ›laﬂt›r›labilirlik özelliklerine sahip

- Para birimlerinin farkl› kurlara tabi
olmas› nedeniyle önemli ölçüde kâr
veya zarar ortaya ç›kar. Aﬂ›r› kâr ya
da zarar› ortadan kald›rmak için finansal tablolar›n çevrimine ihtiyaç
duyulur.

Mart

-

Nisan

Y›l: 2008 Say›: 86

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 33
‹SMMMO Yay›n Organ›

- Yabanc› para cinsinden iﬂlemleri
kaydetme, yurt d›ﬂ› ﬂube, iﬂtirak ve
ba¤l› ortakl›k faaliyetlerini raporlama
ve ba¤›ms›z iﬂletmelerin faaliyet sonuçlar›n› yurt d›ﬂ›na raporlamak için
finansal tablolar›n çevrimine ihtiyaç
duyulur.
2.1.2. Finansal Tablolar›n
Çevrilmesinde Kullan›lan Yöntemler
Finansal tablolar›n çevrilmesi iﬂleminde kullan›lan yöntemler; “Kapan›ﬂ
Kuru yöntemi”, “Cari-Cari Olmayan
Yöntem”, “Parasal-Parasal Olmayan
Yöntem”, ve “Geleneksel Yöntem”
olmak üzere baﬂl›ca dört grupta incelenebilir (Saban ve Genç, 2006: 38-42).
Kapan›ﬂ Kuru Yöntemi: Kapan›ﬂ kuru
yöntemini, ülkelerin büyük bir k›sm›
benimsemiﬂtir. Bu yöntemde, bilanço
ve gelir tablosunun çevrilmesinde fark› kurlar kullan›lmaktad›r.
Bilançoda, özkaynaklar d›ﬂ›ndaki aktif ve pasif hesaplar dönem sonu kuru
ile, özkaynak kalemleri ise, kendi içerisinde farkl› kurlar üzerinden çevrilmektedir. Örne¤in, da¤›t›lmam›ﬂ kârlar, nominal sermaye ve geçmiﬂ y›llar
kârlar› iﬂlemin gerçekleﬂti¤i tarihteki
tarihi kurla, dönem kâr› ise gelir tablosu kalemlerinin düzeltilmiﬂ sonucu
olarak ortalama kur üzerinden çevrilecektir (www.istanbulymmo.org/dosyalar/maliplatform/s.41).
Gelir tablosu kalemleri ise, bilanço
Hakemli Yaz›lar
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hesaplar› ile iliﬂkili olan hesaplar
(amortisman, menkul de¤erler gibi)
ilgili bilanço hesaplar›n›n çevrilmesinde kullan›lan kurlarla çevrilir. Bilanço hesaplar›yla iliﬂkili olan hesaplar d›ﬂ›nda kalan gelir ve gider hesaplar› ise, gerçekleﬂtikleri gündeki kurlarla ya da ortalama kurlarla çevrilir
(Gö¤üﬂ, 2006: 32).
Cari-Cari Olmayan Yöntem: Bu yöntemde, yabanc› ba¤l› ortakl›k veya
müﬂterek yönetime tabi ortakl›¤›n finansal tablolar›n›n çevrilmesinde cari
ve cari olmayan varl›klar ve borçlar
ayr›m›na gidilmektedir.
Bu yönteme göre, bilançonun cari kalemleri (dönen varl›klar ve k›sa vadeli borçlar) cari kurla (bilanço tarihindeki kurla), cari olmayan kalemler ise
(duran varl›klar ve uzun vadeli borçlar) tarihi kurla çevriye tabi tutulur
(Karap›nar, 1998: 3).
Parasal-Parasal Olmayan Yöntem: Bu
yöntemde bilançonun parasal unsurlar› (kasa, banka, alacaklar vb.) kapan›ﬂ
kuru üzerinden, parasal olmayan unsurlar ise (binalar, makineler, stoklar
vb.) tutarlar›n belirlendi¤i zamana (tarihi kur) ait geçerli kur üzerinden de¤erlendirilir
(www.istanbulymmo.org/dosyalar/maliplatform/s.42).
Geleneksel Yöntem: Bu yöntemde,
ana ﬂirketin yabanc› iﬂletmelerinin
yapt›¤› iﬂlemleri sanki ana ﬂirket yapMart
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m›ﬂ gibi yans›t›lmas› istenir. Bu nedenle yabanc› iﬂletmelerin bütün iﬂlemlerinin ana ﬂirket taraf›ndan kontrol ve kay›t edildi¤i varsay›lmaktad›r.
Bu yöntemin uygulanmas›nda ﬂu ilkeler esas al›n›r (Çelik, 2002: 66):
- Parasal kalemler cari kur ile çevrilir.
- Parasal olmayan kalemler, iﬂlemin
gerçekleﬂti¤i tarihteki kur kullan›larak
çevrilir.
- Sermaye ve sermaye art›ﬂlar› tarihi
kurla çevrilir.
- Gelir tablosu kalemleri ise, iﬂlemin
gerçekleﬂti¤i tarihteki kur ile çevrilir.
21 nolu UMS ve bu standarda uyumlu
olarak haz›rlanm›ﬂ TMS-21, finansal
tablolar›n çevrilmesinde kapan›ﬂ kuru
yöntemini benimsemiﬂtir. Özetle, gelir ve giderler, iﬂlem tarihindeki döviz
kurlar›ndan veya ortalama kurdan, bilançonun aktif ve pasif hesaplar› ise
kapan›ﬂ kurundan çevrilir (www. denetimnet/UserFiles/Documents/
UFRS/UFRS 2007).
2.2. Kur Farklar›n›n
Muhasebeleﬂtirilmesi
Belirli bir varl›¤a dayal› olarak gerçekleﬂen kurla ve özellikle bu varl›¤›n
yabanc› bir faaliyette, iﬂletme yat›r›m›n›n bir parças› olarak kabul edildi¤i
yerde, kura ba¤l› olarak farkl› bir muhasebeleﬂtirme gerekmektedir. Bu neMart
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denden dolay› UMS-21, farkl› para birimi üzerinden yap›lan iﬂlemlerde
hangi kurun esas al›naca¤› ve bu iﬂlemlerin nas›l muhasebeleﬂtirilece¤i
konular›na aç›kl›k getirmiﬂtir (Anonymous, 2006: 1).
Standartta kur farklar›n›n muhasebeleﬂtirilmesi konusu, parasal kalemler
ile parasal olmayan kalemler aç›s›ndan incelenmiﬂtir. Parasal kalemlerin
çevrilmesinden kaynaklanan kur farklar›, oluﬂtuklar› dönemde kâr veya zararda muhasebeleﬂtirilir (TMS-21,
m.28). Parasal olmayan bir kalemden
kaynaklanan kur farklar›, öz kaynaklarda muhasebeleﬂtirilece¤i gibi kâr
ya da zarar hesaplar›nda muhasebeleﬂtirilir ( TMS-21, m.30).
2.2.1.Yabanc› Paraya Dayal› ‹ﬂlemlerin
Muhasebeleﬂtirilmesinde Esas Al›nacak
Kurun Belirlenmesi
Standarda göre, yabanc› para birimine
dayal› iﬂlemlerde, iﬂlemin yap›ld›¤›
tarihte, parasal kalem parasal olmayan
kalem ayr›m›na bak›lmaks›z›n, iﬂlemin gerçekleﬂti¤i tarihteki geçerli kur
üzerinden muhasebeleﬂtirilir. ‹ﬂletme
aç›s›ndan karar verilmesi gereken
nokta, yabanc› para birimine dayal› iﬂlemin raporlama para birimine dönüﬂtürülmesinde kullan›lacak geçerli kurun hangi kur olaca¤›d›r (Beyaz›tl›,
2003: 17).
Standartta geçerli kur, “hemen teslim
halindeki geçerli olan döviz kuru”
Hakemli Yaz›lar
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olarak tan›mlanm›ﬂ olmas›na ra¤men,
uygulamada çok farkl› kurlarla karﬂ›laﬂ›labilir. Örne¤in, T.C. Merkez Bankas›’nca ilan edilen döviz al›ﬂ, döviz
sat›ﬂ, efektif al›ﬂ, efektif sat›ﬂ gibi objektifli¤i kabul edilen kur kotasyonlar› oldu¤u gibi; her bankan›n uygulad›¤› al›ﬂ ve sat›ﬂ kurlar› da söz konusudur. Bu konuda standartta somut bir
belirleme yap›lmam›ﬂ olmakla birlikte
iﬂletme aç›s›ndan kendi iﬂlemi ile ba¤lant› kurulabilen gerçekçi kur, geçerli
kurdur. Örne¤in, bir bankada yap›lan
iﬂlem banka kuruyla kayda al›nabilece¤i gibi, T.C. Merkez Bankas› taraf›ndan belirlenen iﬂlem tarihindeki
kur da dikkate al›nabilir (Çiftci ve ﬁahin, 2008: 40).
Kur de¤iﬂim etkileri standard›, uygulama kolayl›¤› nedeniyle iﬂlem tarihindeki gerçek kura yaklaﬂan bir kurun, örne¤in, haftan›n ya da ay›n ortalama kurunun, o dönem içinde her bir
yabanc› para biriminde gerçekleﬂen
iﬂlemlerin tümü için kullan›lmas›n›
mümkün k›lm›ﬂ olup, döviz kurunun
önemli ölçüde dalgalanmas› durumunda dönem için ortalama kurun
kullan›lmayaca¤›n› belirtmiﬂtir (TMS21, m.22).
2.2.2. Kur Farklar›n›n Zarar ya da
Kâra Aktar›m›
Yabanc› para cinsinden iﬂlemler sonucunda oluﬂan ve döneme tekabül eden
kur farklar› kâr ya da zararda muhaseHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

beleﬂtirilir. ‹ﬂlem gerçekleﬂti¤i hesap
döneminde sonuçlan›yor ise, tüm kur
farklar› ayn› dönemde muhasebeleﬂtirilir. Ancak iﬂlem izleyen bir muhasebe döneminde kapan›yorsa, kapanma
tarihine kadar her bir dönemde oluﬂan
kur fark› ilgili oldu¤u dönemde tahakkuk ettirilir (Gökçen vd., 2006: 193).
Yukar›da belirtilen kâr ya da zarar hesaplar›, gelir tablosunda yer alan kambiyo kâr› ve kambiyo zarar› hesaplar›d›r. Kambiyo kâr›; yabanc› paraya dayal› bir iﬂlemin yap›lmas› sonucu ortaya ç›kan olumlu kur fark›n›n muhasebeleﬂtirilmesinde, kambiyo zarar›
ise, yabanc› paraya dayal› iﬂlemler sonucunda ortaya ç›kan olumsuz kur
farklar›n›n muhasebeleﬂtirildi¤i hesaplard›r (Akdo¤an ve Sevilengül,
1996: 462-469).
3. Finansal Tablolar›n Çevrilmesine
ve Kur Farklar›n›n Muhasebeleﬂtirilmesine Yönelik Uygulamalar
3.1. Finansal Tablolar›n Çevrilmesine
Yönelik Uygulama
Bir Amerikan ﬂirketi, Türkiye’de faaliyet gösteren X A.ﬁ.’ni sat›n alarak
bu ﬂirketin %100’üne sahip olmuﬂtur.
Amerikan ﬂirketi, X A.ﬁ.’nin finansal
tablolar›n›n kendi para birimine göre
çevrilmesine (Amerikan dolar›na) karar vermiﬂtir.
31.12.2007 tarihli X iﬂletmesinin bilançosu ve gelir tablosu aﬂa¤›daki gibidir.
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AKT‹F
X A.ﬁ.’nin 31.12.2007 Tarihli Bilançosu (YTL)
Kasa
190.000 K.V.Y.K.
Alacaklar
152.500 U.V.Y.K.
Alacak Snt.
77.500 Sermaye
Stoklar
227.500 Dönem Kâr›
Taﬂ›tlar (Net)
100.000
747.500 TOPLAM
TOPLAM

PAS‹F
130.000
125.000
160.000
332.500
747.500

X A.ﬁ.’nin 31.12.2007 Tarihli Gelir Tablosu (YTL)
Sat›ﬂlar……………………………………. 1.810.000
Sat›lan Mal›n Maliyeti(-)………………….(1.270.000)
Brüt sat›ﬂ Kâr›…………………………… 540.000
Faaliyet Giderleri(-)……………………….(175.000)
Faaliyet Kâr›………………………………365.000
Di¤. Faal. Ola¤an Gid. Ve Zar(-)………….(32.500)
Dönem Kâr›………………………………..332.500
2007 y›l› döviz kurlar› aﬂa¤›daki gibidir (www.tcmb.gov.tr/döviz kurlar›/ 2007).
01.01.2007 (Dönem Baﬂ› Dolar Kuru)= 1,4154 YTL
31.12.2007 (Dönem Sonu Dolar Kuru)= 1,1649 YTL
Ortalama Kur…………………………= 1,2947 YTL
Tablo.1 Bilançonun Çevrimi
Bil. Kal.
Kasa
Alacaklar
Alacak Snt.
Stoklar
Taﬂ›tlar
Aktif Toplam
K.V.Y.K.
U.V.Y.K.
Sermaye
Dönem Kâr›
Pasif Toplam
Fark
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YTL
190.000
152.500
77.500
227.500
100.000
747.500
130.000
125.000
160.000
332.500
747.500

/
/
/
/
/
/

Döv. Kur
1,1649
1,1649
1,1649
1,1649
1,1649

=
=
=
=
=
=

/
/
/
/

1,1649
1,1649
1,4154
1,2947

=
=
=
=

$ Çevrimi
163.104
130.912
66.529
195.295
85.844
641.684
111.597
107.305
113.042
256.816
588.760
(52.924)
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Tablo.2 Gelir Tablosunun Çevrimi
Gelir Tab. Kal.
Sat›ﬂlar
Sat. Mal. Mal.
Brüt Sat. Kâr›
Faal. Gid.
Faal. Kâr›
D. F. O. G. Zar.
Dönem Kâr›

YTL
1.810.000
(1.270.000)
540.000
(175.000)
365.000
(32.500)
332.500

/
/
/
/
/
/
/
/

Döv. Kur
1,2947
1,2947
1,2947
1,2947
1,2947
1,2947
1,2947

=
=
=
=
=
=
=
=

$ Çevrimi
1.398.007
(980.922)
417.085
(135.166)
281.918
(25.102)
256.816

Yukar›daki tablolar UMS-21’e uygun olarak çevrilmiﬂtir. Tüm varl›klar ve
borçlar, bilanço tarihindeki cari döviz kuruna (kapan›ﬂ kuru) göre çevrilmiﬂtir.
(1$=1,1649 YTL). Gelir tablosundaki tüm kalemler, ortalama kur üzerinden
çevrilmiﬂtir. (1$=1,2947 YTL). Öz kaynaklar içerisinde yer alan sermaye 2007
y›l› baﬂ›ndaki kurdan (1$=1,4154 YTL), dönem kâr› ise ortalama kur üzerinden çevrilmiﬂtir.
Çevrim s›ras›nda ortaya ç›kan kur farklar› (52.924 $), varl›k ve borçlar›n dönem sonu döviz kurundan, sermaye ve dönem kâr›n›n tarihi ve a¤›rl›kl› ortalama döviz kurundan çevrilmesinden ileri gelmektedir.
3.2. Kur Farklar›n›n Muhasebeleﬂtirilmesine Yönelik Uygulama
A ‹ﬂletmesi 18.000$ tutar›nda bir mal› tamam› senet karﬂ›l›¤›nda ithal etmiﬂtir.
‹ﬂlemin gerçekleﬂti¤i tarihteki döviz kuru 1$=1,29 YTL olup, bu tutar üzerinden iﬂletmenin borç senetleri hesab›na kaydedilmiﬂ durumdad›r. Dönem sonunda de¤erleme kuru 1$=1,41 YTL’dir.
Bu uygulamada yap›lmas› gereken ilk iﬂlem, kur fark›n›n bulunmas›d›r. Bunun
ﬂu iﬂlem yap›l›r.
Senedin Bilanço Günündeki Tutar
Senedin Kay›tl› De¤eri

: 18.000$ * 1,41 YTL = 25.380 YTL
: 18.000$ * 1,29 YTL = 23.220 YTL
Kur Fark› = 2.160 YTL

Bulunan kur fark› A iﬂletmesi için olumsuz bir durumdur. ‹thalat iﬂlemi sonucunda borcu 23.220 YTL olmas› gerekirken, kurlardaki de¤iﬂme sonucunda
borcu 2.160 YTL artarak 25.380 YTL’ye yükselmiﬂtir.
Ortaya ç›kan kur fark›n›n muhasebe kayd› ﬂu ﬂekildedir.

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

Mart

-

Nisan

Y›l: 2008 Say›: 86

38 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

31/12/x
656 KAMB‹YO ZARARLARI HS.
321 BORÇ SNT. HS.

2.160
2.160

E¤er senedin kay›tl› de¤eri, dönem sonundaki döviz kurundan büyük olsayd›
iﬂletme zarar yerine kâr elde edecekti. Böylece 646 Kambiyo kârlar› hesab› alacaland›r›l›p, borç senetleri hesab› borçland›r›lacakt›.
Sonuç ve De¤erlendirme
Uluslararas› ticaretteki geliﬂmelere paralel olarak iﬂletmeler, yabanc› ülkelerdeki iﬂletmelerle dövize dayal› ticari iliﬂkilerde bulunmaktad›r. Döviz kurlar›n›n sürekli de¤iﬂmesi, finansal tablolar›n ayn› para birimi cinsinden ifade edilmesi gere¤i ve ticari iliﬂkiler sonucunda ortaya ç›kan kur farklar›n›n nas›l muhasebeleﬂtirilece¤i konular› önemli sorunlar do¤urmaktad›r. Bu sorunlar› önlemek için uluslararas› ve ulusal boyutlarda çeﬂitli muhasebe düzenlemelerine
ihtiyaç duyulmaktad›r.
Tüm ülkeler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda yabanc› paraya dayal› iﬂlemler konusunda
en kapsaml› düzenleme, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› çerçevesinde yap›lm›ﬂt›r. Çünkü, UMSK, “Kur De¤iﬂim Etkileri” standard›n› yay›nlayarak, yabanc› paraya dayal› iﬂlemlerde ortaya ç›kan sorunlara çözümler üretmiﬂtir. Ülkemizde de bu konuyla ilgili en kapsaml› çal›ﬂma TMSK taraf›ndan yap›lm›ﬂ
olup, UMS-21 standard›n›n ayn›s› Türkçeye çevrilerek yay›nlanm›ﬂt›r.
Özetle kur de¤iﬂim etkileri standard›, yabanc› paraya dayal› finansal tablolar›n
çevrimi ve kur farklar›n›n muhasebeleﬂtirilmesi konular› üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Standartta finansal tablolar›n çevrilmesinde kapan›ﬂ kuru yöntemi benimsenmiﬂ olup, yabanc› paraya dayal› iﬂlemlerin muhasebeleﬂtirilmesinde iﬂlemin gerçekleﬂti¤i tarihteki geçerli kur esas al›nm›ﬂt›r.
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SOSYAL GÜVENL‹K REFORMUYLA
S‹GORTA P‹R‹M‹NE ESAS KAZANÇ
HUSUSUNDA GET‹R‹LEN
YEN‹L‹KLER
Ali TERZ‹O⁄LU*

I- G‹R‹ﬁ:
1.05.2006 tarihinde kabul edilen ve 16.6.2006 tarih 26200 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanan 5510 say›l› yasay› tadil eden ve 17.04.2008 tarihinde kabul edilip, 08.05.2008 tarih 26870 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan
5754 say›l› yasa ile getirilen yeni düzenleme ile eski 506 say›l› Kanun ile düzenlenen hizmet akdi ile çal›ﬂan iﬂçiler 4/a, 1479 say›l› Ba¤-Kur kapsam›ndaki Esnaf Ve Sanatkârlar Ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›ﬂanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile ilgili olanlar 4/b ve 5434 say›l› TC Emekli Sand›¤›na tabi olan
memurlar ise 4/c maddesinde düzenlenmiﬂtir.

3

Bu yeni düzenleme ile de Prime Esas kazançlar aç›s›ndan en önemli yenilikler
506 say›l› Kanunu tabi olarak çal›ﬂan iﬂçiler ve 1479 say›l› Ba¤-Kur yasas› aç›s›ndan yap›lm›ﬂ oldu¤undan, a¤›rl›kl› olarak bu düzenlemeler ele al›nacakt›r.
5510 say›l› yeni yasadan önceki Prime Esas kazanç düzenlemesi 506 Say›l›
Kanunun 77. maddesinde iken, 5510 say›l› kanundaki düzenleme 5754 say›l›
Kanun ile de¤iﬂtirilerek, her üç Sosyal Güvenlik Kurumu için, 80. maddesi ile
düzenlenmiﬂtir.
Bu yeni yasal düzenleme ile getirilen farkl›l›klar irdelenecek ve ayr›ca bu farkl›l›klar›n iﬂçiler ve iﬂveren üzerindeki etkileri yorumlanacakt›r.

* SGK Baﬂmüfettiﬂi
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II- S‹GORTA PR‹M‹NE TAB‹
OLAN KAZANÇLARIN; 5510
SAYILI YASANIN 4/a KAPSAMINDA ‹NCELENMES‹;
5510 say›l› yasa ile getirilen 4/a kapsam›ndaki sigortal›lar aç›s›ndan Prime Esas Kazançlar›n incelenmesi;
5510 say›l› yasan›n 4. maddesinin a
f›kras› “hizmet akdi ile bir veya birkaç iﬂveren taraf›ndan çal›ﬂt›r›lan”
ﬂeklinde tan›mlanan, eski 506 say›l›
yasada düzenlenmiﬂ olan iﬂçileri kapsamaktad›r.
A-Prime Esas Kazanca dahil edilecek
tutarlar
a) Hak edilen ücretler,
Bu f›kran›n sebebi, herhangi bir sebeple ücreti o ay içinde ödenmeyen
sigortal›n›n SSK’ya bildirilecek ücretinin olmas› amac›n› taﬂ›d›¤›ndan, ücretin ödenmesi ﬂart› yerine sadece hak
edilmesi ﬂart› getirilmiﬂtir. Bu sayede
de sigortal›n›n SSK’ya bildirilebilecek kazanc›n›n oluﬂmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
b) Prim ikramiye ve bu nitelikteki her
çeﬂit istihkaktan o ay içinde yap›lan
ödemelerin ve iﬂverenler taraf›ndan
sigortal›lar için özel sa¤l›k sigortalar›na ve bireysel emeklilik sistemine
ödenen tutarlar›n,
Esas ücretin d›ﬂ›nda ücretin eklentisi
niteli¤indeki her çeﬂit istihkak›n ödeme esas› vard›r, Prime tabi tutulmaMart
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s›nda bunlar›n ödendi¤i ay kazanc›na
dahil edilerek SSK’ya bildirilmesi
esast›r. Burada özel sa¤l›k sigortas› ile
bireysel emeklilik sigortas› prim tutarlar›n›n da SSK primine dahil oldu¤u özellikle belirtilmiﬂ olup, kanunun
düzenlemesinde de bu hususta getirilen istisnalarda bu primlerin asgari
ücretin %30 unu geçmeyen k›sm›n›n,
sigorta primine tabi olmad›¤› düzenlenmiﬂtir.
c) Yasada; ‹dare veya yarg› mercilerince verilen karar gere¤ince yukar›daki (1) ve (2) numaral› alt bentlerde
belirtilen kazançlar niteli¤inde olmak
üzere sigortal›lara o ay içinde yap›lan
ödemeler ise ödendi¤i ayda sigorta
primine dahil oldu¤u belirtilmektedir.
Bununla birlikte, Toplu sözleﬂme ile,
‹dare taraf›ndan ya da mahkemelerce
verilen karar gere¤ince, hizmet akdinin sona ermesinden veya ask›da oldu¤u s›rada, ödenen prim, ikramiye
vb niteli¤indeki ödemeler, azami kazanç dikkate al›narak hizmet akdinin
sona erdi¤i ay›n prime esas kazanc›na
dahil edilerek SSK’ya bildirilir. Bu
bildirimin belirtilen mercilerin kararlar›n› verdikleri ay› takip eden ay›n
sonuna kadar yap›lmas› halinde, her
hangi bir müeyyide uygulanmaz.
B-Prime Esas Kazanc›n ‹stisnalar›
a- Tamam› istisna edilen ödemeler;
Ayni yard›mlar, Ölüm yard›m›, Do¤um yard›m›, Evlenme yard›m›, GöHakemsiz Yaz›lar
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rev yollu¤u, K›dem tazminat›, iﬂ sonu
tazminat›, k›dem tazminat› mahiyetindeki toplu ödeme, keﬂif ücreti, ihbar
ve kasa tazminatlar›.
b-Bir k›sm› istisna edilen ödemeler;
29.1.2004 tarih 25361 say›l› Resmi
Gazetede yay›nlanan Sigorta Primlerinin Hesab›na Esas Tutulacak Kazançlar›n Ayl›k Tutar›n›n Tespitinde
Nazara Al›nmayacak Olan Yemek Paras› ile Çocuk ve Aile Zamlar›n›n
Günlük ve Ayl›k Tutarlar›n›n Tespitine ‹liﬂkin Tebli¤ ile duyurulan oranlara göre;
aa-Sigortal›lara yemek paras› ad› alt›nda verilen tutar›n, iﬂyerinde yemek
verilmemesi ﬂart›yla çal›ﬂ›lan gün say›s›na göre günlük asgari ücretin %6
s› sigorta priminden istisna edilmiﬂtir.
Örne¤in 1.1.2008-30.06.2008 dönemi
için 608,40/30= 20,28 YTL günlük
asgari ücret olup %6 s› 1,2168 YTL
çal›ﬂ›lan gün say›s› ile çarp›lacak yemek paras› istisnas›d›r. 1.7.200831.12.2008 dönemi için ise günlük asgari ücret olan 21,29 YTL nin %6 s›
al›nd›¤›nda, 1,2774 YTL günlük yemek paras› istisnas› bulunmuﬂ olup iﬂçinin 26 gün çal›ﬂt›¤›n› varsayd›¤›m›zda 33,21 YTL ayl›k yemek paras›
istisnas› bulunmuﬂ olur. Bu tutar›n
üzerinde yap›lan yemek paras› ödemelerinden bu tutar düﬂülüp kalan› Sigorta Primine Esas Kazanca dahil edilecektir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Ancak iﬂçilere nakit ödeme yap›lmaks›z›n yemek üretimi yapan firmalara,
ister firma içinde ister firma d›ﬂ›nda
yemek kuponu karﬂ›l›¤› yemek verilmek amac›yla fatura karﬂ›l›¤› firmaya
yap›lan ödemeler, sigorta primine dahil de¤ildir.
bb-Çocuk zamm›, ‹ki çocuk dahil 18
yaﬂ›n›, ortaö¤retim yapmas› halinde
20 ve yüksek ö¤retim yapmas› halinde de 25 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ olmalar›
ﬂart›yla veya çal›ﬂamayacak durumda
malül olan ve kendi çal›ﬂmas›ndan
dolay› maaﬂ almayan erkek çocuklar›
ile yaﬂlar› ne olursa olsun evli olmayan (boﬂanan veya dul kalan, bir iﬂte
çal›ﬂmayan ve maaﬂ almayan) k›z çocuklar› için ayl›k asgari ücretin %2 si,
Sigorta Primine tabi tutulmaz. Bu da
1.1.2008-30.6.2008 dönemi için, her
çocuk için 12,168 YTL olup,
1.7.2008-31.12.2008 dönemi için ise
12,774 YTL dir. Sigortal›n›n iki veya
daha fazla çocu¤unun bulunmas› halinde bu tutarlar 2 ile çarp›larak bulunan tutar Sigorta priminden istisna
edilecektir.
cc-Aile zamm› ödene¤i ise sigortal›n›n eﬂinin çal›ﬂmamas› ve SGK’dan
maaﬂ almamas› ﬂart›yla, ayl›k asgari
ücretin %10 tutar›ndad›r. Bu da
1.1.2008–30.6.2008 dönemi için
60,84 YTL ve 1.7.2008-31.12.2008
dönemi için ise 63,87 YTL dir.
dd- Yeni düzenleme ile getirilen bir
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istisna da; Özel sa¤l›k sigortas›na ve
bireysel emeklilik sistemine ödenen
ve asgari ücretin %30 unu geçmeyen,
prim ve katk› paylar› tutar› da Sigorta
Priminden istisna edilmiﬂtir. Bu
1.7.2008-31.12.2008 dönemi için
638,70 x %30 = 191,67 YTL lik tutar
Sigorta Primine tabi tutulmayacakt›r.
Bir baﬂka anlat›mla iﬂveren taraf›ndan
sigortal› ad›na ödenmiﬂ olan özel sa¤l›k sigortas› ve bireysel emeklilik katk› pay› tutar›n›n toplam›n›n 250 YTL
oldu¤unu varsayarsak 250-191,67 =
58,33 YTL den sigorta pirimi kesilecektir.
C-Prime Esas Kazanç ile ilgili di¤er
düzenlemeler;
a- Her ne ad alt›nda yap›l›rsa yap›ls›n
tüm ödemeler ile ayni yard›m yerine
geçmek üzere yap›lan nakdi ödemeler
prime tabi tutulur, Di¤er kanunlardaki
prime tabi tutulmamas› gerekti¤ine
dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmas›nda dikkate al›nmaz,
denmektedir.
Yasan›n 80. maddesinin (c) f›kras›ndaki bu düzenleme ile de 5.2.2007 tarih 2007/1193 say›l› Yarg›tay 21. Hukuk dairesinin karar›na istinaden, özet
olarak ayni yard›mlar›n nakden ödenmesinin ayni yard›m niteli¤ini ortadan
kald›rmayaca¤› hükmünü bertaraf etmek oldu¤u düﬂünülmektedir. Daha
aç›k bir anlat›mla; söz konusu Yarg›tay karar›nda, ayni yard›mdan amaç,
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sosyal veya kiﬂisel bir ihtiyac›n karﬂ›lanmas› yolunda yap›lan bir yard›m
oldu¤undan söz edilmektedir. Bu karar ayni yard›m›n kapsam›n› oldukça
geniﬂletmekte, hatta yol paras›, özel
sa¤l›k sigortas›, taﬂ›t gideri, yakacak
bedeli, dikiﬂ ücreti, mesken veya sa¤l›k yard›m›, ö¤renim yard›m› türünden somut olarak belli edilmiﬂ bir ihtiyaca yönelik yard›mlar ayni yard›m
olarak kabul edilir ve prim hesab›nda
dikkate al›nmaz, denmekte olup bu
karar›n uygulamada önemli zorluklar
ç›karaca¤› göz önünde bulundurularak, yeni yasayla da bunun önüne geçmeye çal›ﬂ›larak yukar›daki hüküm
getirilmiﬂtir.
b- Hak edilen ücrete ilaveten, baz› aylarda prime tabi tutulmas› gereken ilave ödemelerin toplam›n›n, bu yasan›n
82. maddesinde belirtilen azami ücreti geçen k›sm›n›n müteakip 2 ay içersinde azami ücreti geçmeyen prime
esas kazançlar›na ilave edilir denmektedir.
Yasan›n bu maddesinin amac› sigortal›lar›n prime esas kazançlar›n›n daha
gerçekçi tespit edilmesini sa¤lamak
olabilir, Ancak uygulamada çok
önemli zorluklar ç›karaca¤› da gözden
kaç›r›lmamal›d›r. Zira birinci zorluk
takibinin oldukça güç olmas›d›r; müteakip aylarda sigortal›n›n eline geçen
net ücretin daha azalaca¤› ve bu yüzden de iﬂçi ile iﬂverenin karﬂ› karﬂ›ya
gelece¤i bir di¤er hususudur. Bunu bir

Hakemsiz Yaz›lar
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örnekle aç›klamak gerekirse; May›s
2008 de 2.500 YTL brüt ücreti olan
bir iﬂçinin, bu ayda brüt 4.500 YTL de
ikramiye ve prim ald›¤›n› varsayd›¤›m›zda; 2008/5.ay için 3.954,6 YTL
olan azami ücretten SSK’ya bildirilecek ve (2500YTL ile 4500 YTL nin
toplam›) 7.000 – 3.954,6 = 3.045,4
YTL müteakip iki aya devreden Sigorta Primine Esas Kazanç tespit edilmiﬂtir. 2008/6. ayda 2500 YTL olan
brüt maaﬂ›na önceki aydan gelen tutardan azami kazanç olan 3.954,6
YTL lik tutara ulaﬂ›ncaya kadar
1.454,6 YTL gerekti¤inden; birikmiﬂ
tutar olan 3.045,4 – 1.454,6 = 1.590,8
YTL Prime Esas Kazanç bir sonraki
aya devretmiﬂtir. 2008/7.ayda azami
ücret 4.151.70 YTL oldu¤undan 2500
YTL lik bu ayki ücreti düﬂüldü¤ünde
azami ücret ulaﬂmak için1.651,70
YTL gerekmektedir, Ancak artan tutar 1.590,8 YTL oldu¤undan 2.500
YTL lik ücreti ile toplanarak 4.090,8
YTL Prime Esas Kazanç bildirilecektir, tabiî ki bu tutar iﬂçinin tüm aylarda 30 gün çal›ﬂt›¤› varsay›larak hesaplanm›ﬂt›r. Bu örnekte; e¤er 2008/5.ayda 4.500 YTL yerine 5.500 YTL ikramiye al›nd›¤›n› düﬂünürsek 2008/7
ayda artan tutar 2.590,8 YTL olacak
ve azami ücret için gerekli 1.651,55
YTL lik tutardan bakiye 939,25 YTL
den prim kesilmeyecektir. Gelir vergisi aç›s›ndan da; sigorta priminin iﬂçi
hissesinin düﬂülerek bakiyesinin vergi
matrah› olmas› aç›s›ndan da birtak›m
kar›ﬂ›kl›klara sebebiyet verebilir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Bu düzenleme Plan ve bütçe komisyonundan 12 ay olarak geçmiﬂ olup,
TBMM Genel Kurulunda son anda 2
aya indirilmiﬂtir. Dolay›s›yla bu düzenleme kötünün iyisidir.
c- Belirsiz zaman ve tutar üzerinden
ücret alanlar›n Sigorta Primine Esas
kazançlar› 82. maddeye göre asgari
ücrettir denmek suretiyle, eski düzenlemede Bakanlar Kuruluna b›rak›lm›ﬂ
olan ve her y›l asgari ücrettir diye karar al›nan bu yetki, yasal düzenleme
ile çözüme kavuﬂturulmuﬂtur, böylece
her seferinde Bakanlar Kurulu karar›
beklenmesine gerek kalmam›ﬂt›r. Ayr›ca ayn› maddenin f f›kras›nda belirsiz zaman ve miktar üzerinden al›nan
ücret ile beraber, belirli ücret almas›
durumunda ikisinin toplanmas› suretiyle Prime Esas Kazanc›n tespit edilece¤i belirtilmiﬂtir.
d- 4857 say›l› ‹ﬂ kanunun 13. maddesine göre k›smi süreli iﬂ sözleﬂmesinin
yaz›l› olarak yap›lmas› ﬂart›yla ve 14.
maddesi uyar›nca ça¤r› üzerine çal›ﬂmada süre belirlenmemiﬂ ise haftal›k
20 saat çal›ﬂt›¤› kabul edilir. Her iki
iﬂ sözleﬂmesi ile çal›ﬂanlar›n prim
ödeme gün say›s› yasada; ‘4857 say›l› ‹ﬂ Kanununa göre belirlenen haftal›k çal›ﬂma süresine göre hesaplanan
günlük çal›ﬂma saatine bölünmesi suretiyle bulunur’ denmektedir.
Bunu bire bir yorumlad›¤›m›zda, haftal›k çal›ﬂma saati yasada 45 saat
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olup, buna göre hesaplanan günlük
çal›ﬂma saatine bölünür denmektedir.
‹ﬂ Kanunun 63. maddesine göre 45 saatlik haftal›k çal›ﬂma saati haftan›n
gün say›s› olan 7’ye bölündü¤ünde
6,428 bulunur ve haftada 20 saat çal›ﬂt›¤›n› düﬂündü¤ümüz sigortal› ayda
80 saat eder ve 6,428 e bölündü¤ünde
12,44 bulunur, bu durumda bu çal›ﬂan
13 gün sigortal› olacakt›r. Burada
önemli olan günlük çal›ﬂma saatinin
7,5 saat olmas›na ra¤men, tan›mdan
tam olarak bu yorum ç›kmamakta ve
6.428 e bölmek suretiyle ayn› zamanda hafta tatili ile ilgili sigortal› olma
imkan› verilmiﬂ olacakt›r. Aksi takdirde 80/7.5 = 10,66 bu da 11 gün sigortal› olmas›n› gerektirir ki, bu örnekte ayda 2 gün eksik sigortal› olmas› demektir

retine hak kazanma durumunun farkl›
de¤erlendirilerek, hafta tatili ücreti
ödenmemiﬂ olsa bile hafta tatili için
sigortal› olmas› gerekti¤inin daha uygun oldu¤unu düﬂünmekteyim.

Akademisyenler aras›nda genel olarak; haftada 45 saat çal›ﬂ›lmayan hallerde hafta tatili ücretine hak kazan›lmayaca¤› görüﬂü yayg›nd›r.

Bu yasan›n 4. maddesinin b f›kras›nda,

Ancak her ne kadar bir haftada 45 saat çal›ﬂ›lmas› halinde en az 24 saat
dinlenme izni verilece¤i ve bunun ücretinin ödenece¤i yasada olsa da, sigorta primine esas kazanç hesaplan›rken yorumu biraz daha geniﬂleterek,
birden fazla hafta içinde de haftal›k
45 saatlik çal›ﬂmaya ulaﬂ›lmas› halinde, hafta tatilini de dahil ederek sigorta primine esas gün say›s›n› hesaplamak gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Sigortal› olma hakk› ile hafta tatili ücMart
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Ancak ayl›k çal›ﬂma süresinin 45 saatten az olmas› durumunda günlük 7,5
saate bölünmesi suretiyle hafta tatili
için sigortal› olma hakk› da tan›nmamal›d›r.
III- S‹GORTA PR‹M‹NE TAB‹
OLAN KAZANÇLARIN; 5510
SAYILI YASANIN 4/b S‹GORTALILARI KAPSAMINDA
‹NCELENMES‹
5510 say›l› yasa ile getirilen 4/b kapsam›ndaki sigortal›lar aç›s›ndan Prime Esas Kazançlar›n incelenmesi;

‘Köy ve mahalle muhtarlar› ile hizmet
akdine ba¤l› olmaks›z›n kendi ad›na
ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlardan
ise;
1) Ticarî kazanç veya serbest meslek
kazanc› nedeniyle gerçek veya basit
usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf
ve sanatkâr siciline kay›tl› olanlar,
3) Anonim ﬂirketlerin yönetim kurulu
üyesi olan ortaklar›, sermayesi paylara bölünmüﬂ komandit ﬂirketlerin komandite ortaklar›, di¤er ﬂirket ve donatma iﬂtiraklerinin ise tüm ortaklar›,
Hakemsiz Yaz›lar
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4) Tar›msal faaliyette bulunanlar’
ﬂeklinde tan›mlanan, eski 1479 say›l›
yasada düzenlenmiﬂ olan Ba¤-Kur’lular› kapsamaktad›r.
A- Daha önce basamak tespitine göre
belirlenen Prime Esas Kazanç, 80.
maddedeki yeni düzenleme ile Sigorta Primine Esas asgari ve azami kazanç aras›nda kalmak ﬂart›yla sigortal›lar›n iste¤ine b›rak›lm›ﬂt›r. ﬁayet sigortal› süresinde bu bildirimde bulunmazsa, kazanc› otomatik olarak asgari ücret olarak belirlenecektir.
Burada da e¤er sigortal› ayn› zamanda
iﬂveren ise, yani yan›nda iﬂçi çal›ﬂt›r›yorsa, yan›nda çal›ﬂan iﬂçilere ödedi¤i
en yüksek ücretten az olamayacakt›r.
ﬁayet bu tutardan az bildirilmiﬂ ise
yasada belirtilen kurallara göre tespit
edilen kazanç seviyesine ç›kart›lacakt›r.
Bunun d›ﬂ›nda bir de, ayn› anda birden fazla Ba¤kurlu olmay› gerektiren
sebep olsa dahi tek beyanda bulunulur denmek suretiyle, bir kiﬂinin birden fazla sebepten dolay› Ba¤-Kurlu
olmas› gibi düzenlemenin önüne geçilmiﬂtir.
B- Geçici 16. madde ile de köy muhtarlar› ile tar›msal faaliyette bulunanlar için günlük asgari ücretin 15 kat›
tutar›nda ayl›k Prime Esas kazanç tespit edilerek buna göre prim tahsil edilece¤i belirtilmektedir. Bunun yan› s›ra tar›msal faaliyet kapsam›ndakilerHakemsiz Yaz›lar
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le ilgili istisna hükmünde de; net gelirlerinin ayl›k ortalamas›n›n günlük
asgari ücretin 15 kat›ndan az olanlar
sigortal› kapsam›ndan ç›kart›lm›ﬂt›r.
Basit anlat›mla köy muhtarlar› ile tar›msal faaliyette bulunanlar›n ödeyece¤i pirim tutar› yar›ya indirilmiﬂtir
ve tar›msal faaliyet kapsam›na girme
kriteri de yar› yar›ya düﬂürülmüﬂtür.
Ancak bu maddenin yürürlü¤e girece¤i tarih olan 1.10.2008 olup, 2008 y›l› için geçerlidir, müteakkip 2009 dan
itibaren 16 günlük kazanç, 2010 y›l›nda 17 olmak suretiyle her y›l bir günlük kazanç tutar›nda artarak 30 günlük ücret tutar›na, yani tam prim ödemeye 2023 y›l›nda geçilecektir, ayn›
durum tar›msal faaliyet istisnas› için
de geçerlidir, tar›msal faaliyet istisnas›ndan yararlanmak için her y›l %1 art›r›larak geliri asgari ücretin 16,17,18….30
kat› tutar›na ulaﬂanlar istisna kapsam›ndan ç›kart›lacaklar. 2023 y›l›nda,
‹stisna kapsam›na girmenin kriteri, tar›msal kazanc›n net ayl›k ortalamas›n›n, 30 günlük asgari kazanç olacakt›r.
C- Geçici 17. maddede ise; daha önce
Ba¤-kura 1479 ve 2926 say›l› yasaya
göre tescilleri yap›ld›¤› halde, 30.4.2003
tarihinden öncesinden bu güne kadar
de¤iﬂik miktarlarda prim borcu olanlara, Kurumca ç›kart›lacak Genel
Tebli¤in yay›m› tarihini takip eden ay
baﬂ›ndan itibaren 6 ay içinde ödemeyenlerin; hiç prim ödemediler ise tesMart

-

Nisan

Y›l: 2008 Say›: 86

248 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

cil tarihinden itibaren, bir miktar ödediler ise, ödedikleri primin isabet etti¤i ay›n sonundan itibaren sigortal›l›klar› son bulur denmek suretiyle, kiﬂilerin prim borcunu ödemeleri için
uyulmas› zorunlu bir süre getirilmektedir.
Daha sonra sigortal› yada hak sahibi,
borcunu ödeyece¤i tarihteki asgari kazanç üzerinden tebli¤ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedi¤i takdirde sigortal›l›k süresine say›lacakt›r. Sigortal›lar›n eski borçlar› gecikme zamm›na göre de¤il de günün asgari ücretine
göre güncellenmiﬂ olmaktad›r.
Ayr›ca bir borçlanma mahiyetinde
olan eski yasalara göre sigortal›l›klar›
durdurulanlar da bu ﬂekilde günün asgari ücreti üzerinden primlerini ödemeleri halinde sigortal›l›klar› sa¤lanacakt›r, bu önemli bir düzenlemedir ve
süre s›n›r› yoktur.
Bu düzenleme; 5458 say›l› yasan›n
13. maddesi ile 1479 say›l› kanunun
ek 19.maddesi de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu hususta Ba¤-Kur’da 2007/47 say›l› Genelge de teferruatl› olarak aç›klanm›ﬂt›r.
IV- SONUÇ:
4/a (Eski 506 say›l› yasa kapsam›ndaki SSK sigortal›lar›) kapsam›nda olan
sigortal›lar ile ilgili getirilen yenilikleri k›saca özetlemek gerekirse; özel
sa¤l›k sigortas› ve bireysel emeklilik
priminin %30 unun Prime Esas kaMart

-

Nisan

Y›l: 2008 Say›: 86

zançtan istisna edilmesi, ayni yard›m›n s›n›rlar›n›n kesin kurlar ile çizilmesi ve nakdi olarak ödenen ayni yard›mlar›n prime tabi tutulaca¤›n›n kesin bir dille tespit edilmesi, azami ücreti geçen ödemelerin müteakip iki
ayda da prime tabi tutulaca¤› olarak
özetleyebiliriz.
4/b (Eski 1479 say›l› yasa kapsam›ndaki Ba¤-Kur’lular) kapsam›nda olan
sigortal›lar ile ilgili getirilen yenilikleri k›saca özetlemek gerekirse; basamak uygulamas› kald›r›l›p, yerine Sigorta Primine Esas asgari ve azami
kazançlar aras›nda olmak ﬂart›yla, sigortal›ya diledi¤ini seçme imkan› getirilmiﬂtir. Köy muhtarlar› ile düﬂük
geliri olan tar›msal faaliyette bulunanlar için asgari ücretin yar›s›na tekabül
eden Prime Esas Kazanç seçme imkan› getirilmiﬂ ve bu sayede daha az
prim ödeme imkan› do¤muﬂtur.
ﬁimdiye kadar birikmiﬂ prim borcu
olanlara ilan tarihinden itibaren 6 ayl›k ödeme süresi içerisinde ödemeyenlerin ileriki tarihlerde yeniden müracaat etmeleri ve müracaat tarihindeki asgari ücret üzerinden primlerini
ödemeleri halinde sigortal›l›klar›n›n
dikkate al›naca¤› hükmüdür.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (2006). 5510 say›l› Sosyal
sigortalar ve genel sa¤l›k sigortas› kanunu, Ankara : Resmi Gazete
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GENEL SA⁄LIK S‹GORTASININ
N‹RENG‹ NOKTALARI VE UYGULAMA
SONRASINA PROJEKS‹YON
ﬁevket TEZEL*

1. Giriﬂ:
lkemizin son üç y›l›n›n gündemine damgas›n› vuran 5510 say›l› Sosyal
sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu iptal ve ertelemelerden sonra ço¤u hükmü 01.10.2008 tarihinden genel sa¤l›k sigortas›na iliﬂkin hükümleri 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere TBMM’de kabul edilmiﬂ
bulunuyor.

Ü

5510 say›l› Yasada de¤iﬂiklik yapan 5754 say›l› Kanun TBMM’de kabulünden
sonra da 08.05.2008 tarih ve 26870 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak k›smen yürürlü¤e girmiﬂ bulunuyor. Yasan›n kimi hükümleri yay›m› tarihinde yürürlü¤e girerken Genel Sa¤l›k Sigortas› a¤›rl›kl› kimi hükümlerinin 01.07.2008
tarihinde, ço¤u hükümlerinin de 1 Ekim 2008’de yürürlü¤e girmesi bekleniyor.
Bu yasay› ana hatlar› ile ifade edecek olursak, 18 yaﬂ›n alt›ndaki tüm yurttaﬂlar›m›z›n genel sa¤l›k sigortal› olaca¤›n›, ayl›k geliri 16 yaﬂ›ndan büyüklere
uygulanan ayl›k asgari ücretin 1/3’ünden (Bugün 202 YTL’den) küçük olanlar
için Genel Sa¤l›k Sigortas› priminin devletçe üstlenilece¤ini, memurlar›n sa¤l›k güvencesinin de art›k kurumlar› taraf›ndan de¤il, genel sa¤l›k sigortas› kapsam›nda SGK taraf›ndan sa¤lanaca¤›n› söyleyebiliriz.
Oysa ülkemiz için yeni bir kavram olan genel sa¤l›k sigortas›n›n bireylerin en
temel hakk› olan sa¤l›k güvencesi hakk›na ne ölçüde derman olaca¤›n› elbette
zaman gösterecek ama önemli olan›n gelece¤e optimal bir perspektiften bakarak gerçekleﬂtirilecek öngörüyle nimet-külfet dengesi ve sosyal kayg›larla ön* Vergi Denetmeni
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lemler alman›n önemi yads›namayacakt›r. Bu yaz›m›z›n konusunu da
hem yeni Kanunun (TBMM’de kabul
edilen metnine göre) getirdi¤i genel
sa¤l›k sigortas›n›n neler öngördü¤ü,
uygulamada ortaya ç›kabilecek aksakl›klar ve al›nmas› gerekli önlemler
oluﬂturacakt›r.

tal›lar›n iﬂ sözleﬂmesinin ask›da kald›¤› aylara ait genel sa¤l›k sigortas› primi, taban prim üzerinden ilgili kamu
idaresince ödenecek.

2. 5510 say›l› Yasan›n Genel Sa¤l›k
Sigortas› Yönü

Hizmet akdine dayal› çal›ﬂan sigortal›
olmakla birlikte, bu çal›ﬂmalar› k›smi
süreli veya ça¤r› üzerine çal›ﬂma usulü yahut ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal›ﬂan sigortal›lara
ait bir çal›ﬂma ise ay içinde 30 günden
az çal›ﬂ›lan eksik günlere iliﬂkin genel
sa¤l›k sigortas› primlerinin 30 güne
tamamlanmas› zorunlu olacak.

2.1. Resmi Kurumlar›n Bildirim
Zorunlulu¤u
Bilindi¤i üzere bugün memurlar ve
399 say›l› Kanun Hükmünde Kararname kapsam›nda çal›ﬂan sözleﬂmeli
personelin tedavi yard›mlar› 657 say›l› Kanunun 209 uncu maddesi gere¤i
resmi kurumlar›nca karﬂ›lan›yor.
5510 say›l› SSGSS Kanunu ise bu
yard›m› düzenleyen söz konusu yasa
maddesini yürürlükten kald›r›yor. Bu
durumda geçiﬂin kontrollü olmas› öngörülüyor.
2.2. Kamuda Ask›daki ‹ﬂçiler ‹çin
Genel Sa¤l›k Sigortas› Primi
Yat›r›lacak
Kamu idarelerinin memurlarla ilgili
bu bildirim zorunlulu¤undan baﬂka
bir de çal›ﬂt›rmakta olduklar› geçici
ve mevsimlik iﬂçilerle ilgili de ek bir
yükümlülükleri daha olacak.
Kamu idaresine ait iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan (Mevsimlik, geçici v.b.) sigorMart
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2.3. K›smi Süreyle Çal›ﬂanlar›n
Genel Sa¤l›k Sigortas› Primi 30
Güne Tamamlanacak

2.4. Yeﬂil Kartl›lar da Genel Sa¤l›k
Sigortal›s› Olacak
‹ki y›l içinde tüm yeﬂil kartl›lar durumlar›nda de¤iﬂiklik olmad›¤› takdirde GSS’li say›lacaklar.
Yeﬂil kart almak için müracaat etmekle birlikte, aile içindeki kiﬂi baﬂ›na düﬂen gelir pay›n›n ayl›k tutar›; asgari
ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar oldu¤u tespit edilen kiﬂiler için
prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n
(1 Ekim 2008’de 638,70 YTL) otuz
günlük tutar›n›n üçte biri (1 Ekim
2008’de 212,57 YTL) , asgari ücretten asgari ücretin iki kat›na kadar oldu¤u tespit edilen kiﬂiler için prime
esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz
günlük tutar› (1 Ekim 2008’de 638,70
Hakemsiz Yaz›lar
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YTL); asgari ücretin iki kat›ndan fazla oldu¤u tespit edilen kiﬂiler için prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n
otuz günlük tutar›n›n iki kat› (1 Ekim
2008’de 1277,40 YTL) prime esas asgari kazanç tutar› olarak esas al›nacak.
2.5. ‹ﬂsiz Kalanlar›n Sa¤l›k Yard›m›
Süresi 90 Güne ‹necek
Bugün iﬂsiz kalanlar 506 say›l› Kanun
gere¤i 6 ay 10 gün sa¤l›k yard›m›ndan
yararlanmaya devam edebilirken yeni
yasadan sonra bu süre 90 güne düﬂecek. Bu kiﬂilerin 90 gün süreyle zorunlu sigortal›l›klar›ndan sonraki genel sa¤l›k sigortal›l›klar›ndan dolay›
prim borcu olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n bakmakla yükümlü oldu¤u
kiﬂiler dahil sa¤l›k hizmetlerinden yararland›r›lacaklar.
‹ﬂsizlik ve k›sa çal›ﬂma ödene¤inden
yararlanan kiﬂilerin de bu ödenekten
yararlanmaya baﬂlad›klar› tarihten itibaren genel sa¤l›k sigortal›s› say›lacaklar›ndan bu kiﬂilerin bildirimlerinin söz konusu ödeneklerden yararlanmaya baﬂlad›klar› tarihten sonraki
bir ay içinde ‹ﬂ-Kur’ca SGK’ya yap›lmas› gerekecek.
2.6. Yurtd›ﬂ›nda Çal›ﬂt›r›lan ‹ﬂçilerin
Sa¤l›k Sigortas›
5510 say›l› Kanunla getirilen genel
sa¤l›k sigortas› uygulamas› ülkemiz
ile sosyal güvenlik sözleﬂmesi olmaHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

yan ülkelerde iﬂ üstlenen iﬂverenlerce
yurt d›ﬂ›ndaki iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lmak üzere götürülen Türk iﬂçileri de
kapsayacak. Bunlar hakk›nda k›sa vadeli sigorta kollar› ile genel sa¤l›k sigortas› hükümleri zorunlu olarak, malullük-yaﬂl›l›k-ölüm sigortalar› kolundan sigorta primleri iste¤e ba¤l› olarak uygulanacak.
Bu sigortal›lar uzun vadeli sigorta
kollar›na tabi olmak istemeleri halinde, Türkiye’de yasal olarak ikamet etme ﬂart› aranmaks›z›n haklar›nda iste¤e ba¤l› sigorta hükümleri uygulanacak. Bu kapsamda, iste¤e ba¤l› sigorta hükümlerinden yararlananlardan
ayr›ca genel sa¤l›k sigortas› primi
al›nmayacak.
2.7. GSS Kapsam› D›ﬂ›nda Kalanlar
Nüfusun tamam›n› kapsam› içine almay› hedefleyen Genel Sa¤l›k Sigortas›n›n kapsam› d›ﬂ›nda kalacaklar ise
nüfusun çok az bir k›sm›n› oluﬂturan
özel banka-borsa emekli sand›klar›
kapsam›nda çal›ﬂanlar olsa da bu süre
üç y›ll›k geçici bir süre olacak, üç y›l
sonra bu grubun çal›ﬂan ve emeklileri
de kapsama dahil olacaklard›r. Genel
Sa¤l›k Sigortas› kapsam› d›ﬂ›ndaki bir
baﬂka grup ülkemizde 1 y›ldan daha
az süreli kalan yabanc›lard›r.
2.8. Yabanc›lar 1 Y›l Bekleyecek
Yabanc› ülke vatandaﬂlar›ndan Türkiye’de yerleﬂik olma hali bir y›l› dol-
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durmad›kça genel sa¤l›k sigortas› primi al›nmayacak ve bu kiﬂiler genel
sa¤l›k sigortal›s› say›lmayacaklar.
3. Karﬂ›laﬂ›labilecek Olumsuzluklar
3.1. Sa¤l›kta Paray› Veren Düdü¤ü
Çalacak

kapsam›nda sigortal› olmayan kiﬂilerin genel sa¤l›k sigortas›ndan yararlanmalar› sa¤l›k hizmeti sunucusuna
baﬂvurdu¤u tarihte prim ve prime iliﬂkin her türlü borcunun bulunmamas›
gerekmekte.
3.2. Özel Hastanelerin Fark›!

Sa¤l›ktan yararlanma staj süresi 4/a
ve 4/c sigortal›lar› (Bugünün SSK’l›lar› ve memurlar›) için 30 güne düﬂürüldü¤ünden sigortal›l›¤a baﬂlayanlar
30 gün sonra sa¤l›ktan yararlanmaya
baﬂlayacak. Genel sa¤l›k sigortal›s›
say›lanlar›n, sa¤l›k hizmeti sunucusuna baﬂvurdu¤u tarihten önceki son bir
y›l içinde toplam 30 gün genel sa¤l›k
sigortas› primi ödeme gün say›s› hesab›nda, herhangi bir sebeple silâhalt›na
al›nmalar› halinde askerlikte geçen
hizmet sürelerinin, hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen sürelerin, iﬂ kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k sigortalar›ndan geçici
iﬂ göremezlik ödene¤i alan sigortal›n›n iﬂ göremedi¤i sürelerin, sigortal›n›n greve iﬂtirak etmesi veya iﬂverenin lokavt yapmas› hallerinde geçen
sürelerin dikkate al›nmamas› gerekiyor.

Ayakta tedavi normal ve diﬂ hekimi
muayenesinde 2 YTL kat›l›m pay› al›nacak. Özel hastaneler vatandaﬂtan
%20 fark isteyebilecek, bu fark Bakanlar Kurulu’nca %40’a kadar art›r›labilecek. Hür teﬂebbüs için cazip bir
alan oluﬂturan Genel Sa¤l›k Sigortas›
ﬂemsiyesindeki özel hastane tacirli¤i
dikkatle izlenmesi gereken yeni özel
hastaneler gazi ve ﬂehit yak›nlar›ndan
fark isteyemeyecek.

Ba¤-Kur’lular›n sa¤l›k hizmeti sunucusuna baﬂvurdu¤u tarihte 60 günden
fazla prim ve prime iliﬂkin her türlü
borcunun bulunmamas› gerekecek.
Ayr›ca iste¤e ba¤l› sigortal›larla oturma izni alm›ﬂ yabanc› ülke vatandaﬂlar›ndan yabanc› bir ülke mevzuat›

Özel hastaneler, SGK’ca belirlenmiﬂ
standartlar›n üstündeki talepleri karﬂ›layan otelcilik hizmetleri ile hayati
öneme sahip olmama ve alternatif tedavilerin bulunmas› gibi hususlar göz
önüne al›narak Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rma Komisyonu taraf›ndan
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Her ne kadar “%20 bana yetmez” diyen özel hastaneler bu ﬂartlarda SGK
ile anlaﬂmayacaklar›n› belirtiyorlarsa
da sigortal›lar için yapaca¤› harcamalar› sigortal›l›k kolunda de¤il de sa¤l›k kolunda yo¤unlaﬂt›rmay› hedefleyen yeni sistemin bu durumda bireysel emeklilik sistemini besleyici sonuçlara yol açmas› kuvvetle muhtemel.
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belirlenen istisnai sa¤l›k hizmetleri
için, genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerden belirlenen hizmet fiyatlar›n›n üç kat›n›
geçmemek üzere ilâve ücret alabilecekler. Sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucular›, SGK’ca ödenecek sa¤l›k
hizmeti bedellerinin yay›mlanmas›n›
takiben otuz gün içinde ilâve ücret
ödemeleri için belirlenen tavanlar dahilinde belirledikleri sa¤l›k hizmeti fiyatlar›n› kuruma bildirecekler. Sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucular›
SGK’ya bildirmeden fiyat de¤iﬂi¤i
yapamayacak.
3.3. K›z Çocuklar›n›n Sa¤l›k Sigortas›
Sorunu
5510 say›l› SSGSS Yasas›na göre
bakmakla yükümlü olunan çocuk kavram› “18 yaﬂ›n›, lise ve dengi ö¤renim
veya 05.06.1986 tarihli ve 3308 say›l›
Meslekî E¤itim Kanununda belirtilen
aday ç›rakl›k ve ç›rakl›k e¤itimi ile iﬂletmelerde meslekî e¤itim görmesi
halinde 20 yaﬂ›n›, yüksek ö¤renim
görmesi halinde 25 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ ve evli olmayan çocuklar› ile yaﬂ›na bak›lmaks›z›n bu Kanuna göre
malûl oldu¤u tespit edilen evli olmayan çocuklar›” ifade etmektedir.
Oysa ﬂu durumda gerek 506 say›l› Kanuna göre ve gerekse 1479, 5434 ve
657 say›l› Kanunlara göre “18 yaﬂ›n›,
orta ö¤renim yapmas› halinde 20 yaﬂ›n›, yüksek ö¤renim yapmas› halinde
Hakemsiz Yaz›lar
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25 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ olan veya çal›ﬂamayacak durumda malûl bulunan
ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sand›klar›na tabi çal›ﬂmalar›ndan dolay› gelir veya ayl›k almayan çocuklarla yaﬂlar› ne olursa olsun evli olmayan, evli
olmakla beraber sonradan boﬂanan
veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya,
Emekli Sand›klar›na tabi bir iﬂte çal›ﬂmayan, buralardan gelir veya ayl›k almayan k›z çocuklar›n her biri” sa¤l›k
güvencesinden yararlanabiliyor.
Yani okumuyorsa 18 yaﬂ›ndan, ortaö¤renimdeyse 20, yüksekö¤renimdeyse 25 yaﬂ›ndan büyük evlenmemiﬂ
veya dul k›z çocuklar› ﬂu an bakmakla yükümlü ebeveyninin sa¤l›k güvencesinden yararlanabiliyorken, SSGSS
Yasas›na göre ebeveyninin sa¤l›k güvencesinden yararlanamayacak. Bu
durumda çocu¤un gelirine bak›lacak.
E¤er (yetim, dul ayl›¤› dahil) geliri 16
yaﬂ›ndan büyüklere uygulanan ayl›k
asgari ücretin üçte birinden (Bugün
için 202 YTL’den) az ise primini devletin ödedi¤i “Genel Sa¤l›k Sigortal›s›” olarak sa¤l›k yard›m›ndan yararlanabilecek. Yok e¤er geliri söz konusu
ç›tan›n üzerinde ise bu defa sa¤l›k
yard›m› kapsam› d›ﬂ›nda tutulacak.
Resmi Kurumlarda memur veya 399
say›l› Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi sözleﬂmeli personelin
5510 say›l› Kanunun “‹lgili kanunlar›
gere¤i tedavi yard›mlar› karﬂ›lanan kiﬂiler, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i
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tarihte herhangi bir iﬂleme gerek kalmaks›z›n, bu Kanun aç›s›ndan genel
sa¤l›k sigortal›s› veya genel sa¤l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂi say›l›r. Bu Kanunun yürürlü¤e
girdi¤i tarihte ilgili kanunlar› gere¤i
bakmakla yükümlü olunan k›z çocuklar› bu Kanun gere¤ince de bakmakla
yükümlü olunan kiﬂi say›l›r” hükmünü içeren geçici 12 nci maddesi uyar›nca haklar›nda bir de¤iﬂiklik oluncaya kadar otomatikman genel sa¤l›k sigortal›s› say›lmalar› gerekmektedir.
Ancak bu kiﬂilerin durumlar›nda bir
de¤iﬂiklik oldu¤unda sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma koﬂullar›n›n 5510
say›l› Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenmesi gerekecek. ‹lgili kurumlar›n sigortal› ve sigortal›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilere iliﬂkin
bilgileri 5510 say›l› Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay
içinde SGK’ ya bildirmeleri gerekecek.
3.4. GSS’de ‹ste¤e Ba¤l› Sigortal›lar›n
Yürürlük Karmaﬂas›
5510 say›l› Kanunun ço¤u hükmü
01.10.2008 tarihinde yürürlü¤e girecek olsa da Genel Sa¤l›k Sigortas› hükümlerinin 01.07.2008 tarihinde yürürlü¤e girece¤i yasada belirtilmektedir. Bu durumda iste¤e ba¤l› sigortal›lar çevresinde bir karmaﬂa da beraberinde gelmektedir. Zira 5510 say›l›
Kanun halen prim öderken sa¤l›k güMart
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vencesi olmayan iste¤e ba¤l› SSK sigortal›l›¤›n› 01.10.2008 tarihinden itibaren kald›r›rken yerine %12 Genel
Sa¤l›k Sigortas› primi almay› öngördü¤ü ve yeni yasadan sonra 4/b sigortal›s› (Bugünün Ba¤-Kur sigortal›s›)
olarak de¤erlendirece¤i iste¤e ba¤l›
sigortal›l›¤› ikame etmektedir. Genel
Sa¤l›k Sigortas› 01.07.2008 tarihinde
yürürlü¤e girecekse bu haktan iste¤e
ba¤l› SSK sigortal›lar›n›n nas›l yararlanacaklar› yahut yararlan›p yararlanmayacaklar› da belirtilmedi¤inden bu
nokta tavzihe muhtaç durumdad›r.
4. Sonuç:
Uygulamada yabanc›s› oldu¤umuz
genel sa¤l›k sigortas›n› milletçe ö¤renirken, özünden SGK’n›n sigortac›l›¤› bireysel emeklilik ﬂirketlerine yükleyip, sa¤l›¤a a¤›rl›k verece¤i okunabilen 5510 say›l› SSGSS Kanununun
paras› olan›n daha iyi sa¤l›k hizmeti
alabilece¤i, di¤erlerinin s›radanl›¤a
mahkûm olarak s›n›rl› sa¤l›k hizmeti
alabilece¤i iki tür bir standard›n hâkim olaca¤›n› söyleyebiliriz. Bunun
d›ﬂ›nda herkesi içine alan bir sa¤l›k
sisteminin, çoklukla istismar edilen yeﬂil
kart uygulamas›n›n da Genel Sa¤l›k Sigortas› içine monte edilmesi olumlu
argümanlar olarak belirtmek gerekiyor.
Görünen o ki Genel Sa¤l›k Sigortas›ndan do¤acak talep patlamas› kokusuyla p›trak gibi ço¤alan poliklinik ve
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 255
‹SMMMO Yay›n Organ›

sa¤l›k merkezlerinin s›k› kontrol ve
denetimi ile insan yaﬂam›n›n önemi
do¤rultusunda, en önemli unsur olan
sa¤l›k konusundaki duyarl›l›klar› istismar ederek ceplerini dolduranlar›n
ay›klanarak refüze edilmesi görevi
hem Çal›ﬂma sBakanl›¤›’na hem de
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Sa¤l›k Bakanl›¤›’na hayati bir misyon
olarak yüklenmiﬂ oluyor.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (2006). 5510 say›l› Sosyal
sigortalar ve genel sa¤l›k sigortas› kanunu, Ankara: Resmi Gazete
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‹ﬁ KANUNU’NA GÖRE HAM‹LE
‹ﬁÇ‹N‹N ÇALIﬁMASI
Dr. Muzaffer KOÇ*

I) G‹R‹ﬁ
ﬂ sözleﬂmesiyle çal›ﬂan hemen hemen bütün iﬂçileri kapsayan çal›ﬂma mevzuat›nda, uluslararas› anlaﬂmalarda bulunan temel biyolojik ve sosyolojik
esaslardan hareketle, kad›n iﬂçilere yönelik baz› koruyucu düzenlemeler getirilmiﬂtir. Bu yaz›da söz konusu koruyucu tedbirlerden biri olan, hamile iﬂçinin çal›ﬂmas› ele al›nacakt›r.

‹

II) YASAL ALTYAPI
A) Anayasa
Anayasan›n 49. maddesi “çal›ﬂman›n, herkesin hakk› ve ödevi” oldu¤unu belirttikten sonra, 50. maddesi “kimse, yaﬂ›na, cinsiyetine ve gücüne uymayan iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamaz. Küçükler ve kad›nlar ile bedeni ve ruhi yetersizli¤i olanlar çal›ﬂma ﬂartlar› bak›m›ndan özel olarak korunurlar” hükmü ile en üst düzeyde korumay› göstermiﬂtir.
B) 4857 Say›l› ‹ﬂ Kanunu
‹ﬂ Kanunu’nun 74. maddesinde “anal›k halinde çal›ﬂma ve süt izni” baﬂl›¤›yla
anal›k halinde çal›ﬂma ﬂartlar› düzenlenmiﬂtir.
‹ﬂ Kanunu’nun 88. maddesinde gebe veya çocuk emziren kad›nlar›n hangi dönemlerde ne gibi iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmalar›n›n yasak oldu¤u ve bunlar›n çal›ﬂmalar›nda sak›nca olmayan iﬂlerde hangi ﬂartlar ve usullere uyacaklar›, ne suretle
emzirme odalar› veya çocuk bak›m yurdu (kreﬂ) kurulmas› gerekti¤i Sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n görüﬂü al›narak Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan
haz›rlanacak bir yönetmelikte gösterilece¤i belirtilmiﬂtir. Söz konusu hükme
* Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹ﬂ Müfettiﬂi
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göre, Gebe veya Emziren Kad›nlar›n
Çal›ﬂt›r›lma ﬁartlar›yla Emzirme Odalar› ve Çocuk Bak›m Yurtlar›na Dair
Yönetmelik, 14.07.2004 tarih ve
25522 say›l› resmi gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.
III) HAM‹LE ‹ﬁÇ‹N‹N ÇALIﬁMA
ﬁARTLARI
A) Genel Riskler/Önlemler
Yönetmelik gebe iﬂçiyi; iﬂverenini, durumu hakk›nda herhangi bir sa¤l›k kurumundan alaca¤› belge ile bilgilendiren iﬂçi olarak tan›mlam›ﬂt›r (Yön/4).
Yönetmeli¤in 5. maddesinde gebe,
yeni do¤um yapm›ﬂ ve emziren iﬂçilerin güvenlik ve sa¤l›¤› için tehlikeli
say›lan kimyasal, fiziksel ve biyolojik
etkenlerin ve sanayi proseslerinin iﬂçiler üzerindeki etkileri de¤erlendirilerek bunlar için al›nacak önlemler
gösterilmiﬂtir. Söz konusu önlemler,
iﬂçilerin yapt›klar› iﬂle ba¤lant›l› hareketleri, duruﬂlar›, zihinsel ve bedensel
yorgunlu¤u da kapsamaktad›r.

2) Çal›ﬂma Saatleri ve Çal›ﬂma H›z›
ile ‹lgili Önlemler
• Çal›ﬂma h›z›n›n, saatlerinin ve iﬂteki
yo¤unlu¤un iﬂçinin önerileri dikkate
al›narak mümkün oldu¤unca uygun
hale getirilmesi için gerekli ﬂartlar
sa¤lan›r.
• Gebe ve yeni do¤um yapm›ﬂ iﬂçinin
yaln›z çal›ﬂt›r›lmamas› esast›r. Ancak
zorunluluk halinde gebe ve yeni do¤um yapm›ﬂ iﬂçinin yaln›z çal›ﬂt›r›lmas› gerekti¤inde iﬂyerinde bulunan
di¤er çal›ﬂanlarla kolayca iletiﬂim
sa¤layabilmeleri için gerekli önlemler
al›n›r.
3) ‹ﬂ Stresi ile ‹lgili Önlemler
• Gebe, yeni do¤um yapm›ﬂ ve emziren iﬂçiyi, çal›ﬂma koﬂullar›, çal›ﬂma
saatleri, müﬂterilerle ve üçüncü kiﬂilerle iliﬂkiler, iﬂ yükü, iﬂini kaybetme
korkusu gibi stres faktörlerinden koruyucu önlemler al›n›r.

1) Fiziksel ve Zihinsel Yorgunluk
ile ‹lgili Önlemler

• Düﬂük veya ölü do¤um yapm›ﬂ veya
do¤umdan sonra bebe¤ini kaybetmiﬂ
iﬂçiyi stresten korumak için özel itina
gösterilir.

Gebe, yeni do¤um yapm›ﬂ ve emziren
iﬂçilerin çal›ﬂma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, söz konusu iﬂçilerin çal›ﬂma
saatlerinin gece süresine ve gebe iﬂçilerin çal›ﬂmalar›n›n günün erken saatlerine rastlamamas› için gereken önlemler al›n›r.

• Gebe iﬂçinin, ayakta çal›ﬂmas› gereken iﬂlerde, mümkün olan durumlarda
oturmas› sa¤lan›r, sürekli oturarak veya ayakta çal›ﬂma engellenir, çal›ﬂman›n böyle düzenlenmesinin mümkün
olmad›¤› durumlarda dinlenme aralar›
art›r›l›r, ayr›ca hamileli¤in geliﬂimine
göre gerekli önlemler al›n›r.
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4) Dinlenme Ve Di¤er ‹yileﬂtirici
Olanaklar›n Sa¤lanmas› ‹le ‹lgili
Önlemler
• Gebe iﬂçinin sigaras›z ve dumans›z
bir ortamda gerekli aral›klarla oturarak veya rahatça uzanacak ﬂekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini
sa¤layacak ﬂartlar temin edilir.
• Gebe ve yeni do¤um yapm›ﬂ iﬂçinin,
kiﬂisel ihtiyaçlar› göz önüne al›narak,
beslenme molas›n›n, temiz içme suyu
temininin ve di¤er ihtiyaçlar›n›n kendileriyle de istiﬂare edilerek karﬂ›lanmas› sa¤lan›r.
B) Özel Riskler/Önlemler
Yönetmeli¤in 6. maddesinde gebe,
yeni do¤um yapm›ﬂ ve emziren iﬂçinin güvenlik ve sa¤l›¤› için tehlikeli
say›lan kimyasal, fiziksel ve biyolojik
etkenlerin ve sanayi proseslerinin iﬂçinin üzerindeki etkilerinin de¤erlendirilmesi sonucu, bunlar için al›nacak
genel önlemlerle birlikte aﬂa¤›da belirtilen durumlarla ilgili riskler ve al›nacak özel önlemler belirtilmiﬂtir;
1) Fiziksel Etkenler
i. ﬁok ve titreﬂim ile ilgili olarak; gebe iﬂçinin, ani darbelere, sars›nt›ya,
uzun süreli titreﬂime maruz kalaca¤›
iﬂlerde ve iﬂ makinelerinde, delicilerde çal›ﬂt›r›lmalar› yasakt›r.
ii. Gürültü ile ilgili olarak; gebe iﬂçinin çal›ﬂt›¤› yerdeki gürültü seviyesiHakemsiz Yaz›lar
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nin, en düﬂük maruziyet etkin de¤eri
olan 80 dB(A)’y› geçmemesi sa¤lan›r.
E¤er gürültü seviyesi düﬂürülemiyorsa iﬂçinin yeri de¤iﬂtirilir. Kiﬂisel koruyucularla da olsa limitleri aﬂan gürültülü ortamda gebe iﬂçilerin çal›ﬂt›r›lmalar› yasakt›r.
iii. ‹yonize radyasyon ile ilgili olarak;
gebe iﬂçi iyonize radyasyon kaynaklar›n›n bulundu¤u yerlerde çal›ﬂt›r›lmaz, bu gibi yerlere girmemesi uyar›
levhalar› ile belirtilir. Emziren iﬂçi
radyasyonla kirlenmiﬂ olan yerlerde
ve iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmaz.
iv. ‹yonizasyona neden olmayan radyasyon ile ilgili olarak; gebe, yeni do¤um yapm›ﬂ ve emziren iﬂçinin iyonize olmayan radyasyon kaynaklar›ndan etkilenmesini önleyecek tedbirler
al›n›r.
v. So¤uk, s›cak ve yüksek bas›nç ile
ilgili olarak; gebe, yeni do¤um yapm›ﬂ ve emziren iﬂçinin yapt›¤› iﬂin niteli¤i göz önünde bulundurularak çal›ﬂt›¤› yerlerin s›cakl›¤›n›n ve bas›nc›n›n sa¤l›k riski oluﬂturmayacak düzeyde olmas› sa¤lan›r.
2) Biyolojik Etkenler
Gebe, yeni do¤um yapm›ﬂ ve emziren
iﬂçinin, 10.6.2004 tarihli ve 25488 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakk›nda Yönetmelikte tan›mlanan grup 2, grup 3 ve grup 4
biyolojik etkenlerin risk teﬂkil etti¤i
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yerlerde ve iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmalar› yasakt›r. Ancak iﬂçinin ba¤›ﬂ›kl›¤› varsa
durum de¤erlendirilmesi yap›larak çal›ﬂmas›na izin verilebilir.
3) Kimyasal Etkenler
Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararl›, alerjik, üreme için toksik
ve emzirilen çocu¤a zararl› olabilen
kimyasallar›n üretildi¤i, iﬂlendi¤i,
kullan›ld›¤› iﬂlerde gebe, yeni do¤um
yapm›ﬂ ve emziren iﬂçinin çal›ﬂt›r›lmas› esas olarak yasakt›r. Ancak, iﬂçinin çal›ﬂt›r›lmas›nda zorunluluk varsa
ve teknik olarak bu maddeler daha az
zararl› olanlarla de¤iﬂtirilemiyorsa,
gebe iﬂçi, mutajen ve üreme için toksik maddelerle, emziren ve yeni do¤um yapm›ﬂ iﬂçi, emzirilen çocu¤a zararl› olabilen kimyasallar›n d›ﬂ›ndaki
maddelerle, ancak her türlü önlem al›narak ve sa¤l›k durumlar› ile maruziyet düzeyleri sürekli kontrol alt›nda
tutularak çal›ﬂt›r›labilir.
4) Çal›ﬂma ﬁartlar›
• Gebe ve yeni do¤um yapm›ﬂ iﬂçinin
kendilerinin ve bebeklerinin sa¤l›¤›n›
olumsuz etkileyecek ﬂekilde elle yükleme ve araçs›z taﬂ›ma iﬂlerinde çal›ﬂt›r›lmalar› yasakt›r. Bu tür iﬂlerde risk
de¤erlendirmesi yap›l›r, gerekti¤inde
iﬂ de¤iﬂikli¤i sa¤lan›r. Gebelik süresi
boyunca hiçbir surette elle taﬂ›ma iﬂi
yapt›r›lmaz.
• Kiﬂisel koruyucular gebe, yeni doMart
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¤um yapm›ﬂ ve emziren iﬂçiyi tam koruyacak ﬂekilde vücuduna uygun olmal›, bu kiﬂilerin hareketlerine engel
olmamal› ve vücut ölçüleri de¤iﬂtikçe
yenileri temin edilmelidir. Uygun koruyucu sa¤lanamad›¤› durumlarda iﬂçi
bu iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamaz.
C) De¤erlendirme ve Bilgilendirme
Yönetmeli¤in 7 maddesinde, iﬂçinin
gebelik ve emzirmeye baﬂlama halinde iﬂvereni bilgilendirece¤i belirtilmiﬂtir.
‹ﬂveren, iﬂten kaynaklanan vardiyal›
çal›ﬂma, iﬂini kaybetme korkusu, iﬂ
yükü ve benzeri stres faktörlerini ve
kiﬂisel olarak iﬂçiyi etkileyen psikososyal ve t›bbi faktörleri de dikkate
almak zorundad›r.
‹ﬂyerindeki gebe, yeni do¤um yapm›ﬂ
ve emziren iﬂçi, yap›lan de¤erlendirmenin sonuçlar› ve iﬂte güvenlik ve
sa¤l›k amac›yla al›nmas› gereken önlemler hakk›nda bilgilendirilir.
Yönetmeli¤in 8. maddesine göre iﬂveren, de¤erlendirme sonuçlar›, gebe,
yeni do¤um yapm›ﬂ ve emziren iﬂçi
için bir güvenlik veya sa¤l›k riskini
veya iﬂçinin gebeli¤i veya emzirmesi
üzerindeki bir etkiyi ortaya ç›kard›¤›nda, ilgili iﬂçinin çal›ﬂma koﬂullar›n› ve/veya çal›ﬂma saatlerini, bu iﬂçinin bu risklere maruz kalmas›n› önleyecek bir biçimde, geçici olarak de¤iﬂtirir.
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Çal›ﬂma koﬂullar›n›n ve/veya çal›ﬂma
saatlerinin uyarlanmas› teknik veya
nesnel anlamda mümkün de¤ilse, iﬂveren ilgili iﬂçiyi baﬂka bir iﬂe aktarmak için gerekli önlemleri al›r.
D) Çal›ﬂma Saatleri
Gebe, yeni do¤um yapm›ﬂ ve emziren
iﬂçi günde yedi buçuk saatten fazla
çal›ﬂt›r›lamaz (Yön./10). Bundan dolay› bu iﬂçiler için denkleﬂtirme esas›na göre çal›ﬂt›rma uygulamas› da söz
konusu olamaz (TEM‹R, 2005).

do¤umdan sonra sekiz hafta olmak
üzere toplam onalt› haftal›k süre için
çal›ﬂt›r›lmamas› esast›r. Ancak, sa¤l›k
durumu uygun oldu¤u takdirde, hekimin onay› ile hamile iﬂçi isterse do¤umdan önceki üç haftaya kadar iﬂyerinde çal›ﬂabilir. Ancak bu durumda
gece çal›ﬂmas› yapt›r›lmaz ve hamile
iﬂçinin çal›ﬂt›¤› süreler do¤um sonras›
sürelere eklenir.
IV) DO⁄UM ‹ZN‹
Gebe iﬂçiye¸ gebelik süresinde belli
izinlerin verilmesi gerekmektedir.

E) Hafif ‹ﬂlerde Çal›ﬂma
Hekim raporu ile gerekli görüldü¤ü
takdirde, hamile iﬂçi, sa¤l›¤›na uygun
daha hafif iﬂlerde çal›ﬂt›r›l›r (4857/74).
Aksi takdirde hamile kad›n iﬂçinin,
iﬂinin özelli¤inden dolay› olumsuz etkilenmesi, buna ba¤l› olarak sa¤l›¤›n›n bozulmas› hallerinde iﬂveren iﬂçisini bünyece uygun iﬂte çal›ﬂt›rmamas›ndan dolay› sorumlu olabilecektir
(TOZAN,2004). Hamile iﬂçinin hafif
iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmas› halinde, ücretinde bir indirim yap›lmaz.
F) Gece Çal›ﬂmas›
Yönetmeli¤in 9. maddesine göre, kad›n iﬂçiler, gebe olduklar›n›n hekim
raporuyla tespitinden itibaren do¤uma
kadar geçen sürede gece çal›ﬂmaya
zorlanamazlar.
Yönetmeli¤in 11. maddesine göre, hamile iﬂçinin do¤umdan önce sekiz ve
Hakemsiz Yaz›lar
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A) ‹zin Hakk›
Hamile kad›n iﬂçiye do¤um öncesi ve
sonras› izin hakk› kanunla verilmiﬂ bir
hakt›r. ‹ﬂçinin söz konusu hakk›n› kullanmas› iﬂverenin onay›na ba¤l› de¤ildir (TOZAN,2004). Ancak, hamile
kad›n iﬂçinin Kanun’da belirtilen süre
kadar do¤um öncesi ve sonras› izin
için bilgi vermesi gereklidir. Zira, ilgili Yönetmelik gebe iﬂçiyi, iﬂverenini, durumu hakk›nda herhangi bir sa¤l›k kurumundan alaca¤› belge ile bilgilendiren iﬂçi olarak tan›mlam›ﬂt›r.
B) Periyodik Kontrol ‹zinleri
Hamilelik süresince kad›n iﬂçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir (4857/74 ve Yön/12). ‹ﬂveren, gebelik muayenesini yapt›rmas› veya
hekimin hamileli¤i ile ilgili olarak gerekli gördü¤ü periyodik kontrollerini
yapt›rmas› için hamile kad›n iﬂçisine
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ücretli izin vermek zorundad›r. Hamile kad›n iﬂçinin periyodik muayene
yapt›rd›¤› süreler için ücretlerinden
herhangi bir kesinti yap›lmayacakt›r.
C) 16 Haftal›k ‹zin
1475 say›l› mülga ‹ﬂ Kanunu’nun 70.
maddesine göre, do¤umdan önce 6
hafta, do¤umdan sonra 6 hafta olmak
üzere toplam 12 haftal›k çal›ﬂt›rma
yasa¤› söz konusuydu ve bu süreler
hekim raporu ile uzat›labilmekteydi.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nuyla, kad›n iﬂçilerin do¤umdan önce sekiz ve do¤umdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onalt› haftal›k süre için çal›ﬂt›r›lmamalar› esas› getirilmiﬂtir.
Baﬂka bir ifadeyle, hamilelikteki izin
süresi artt›r›lm›ﬂt›r. Söz konusu sürenin art›ﬂ›n›n gerekçesi olarak;
• Kad›n iﬂçilerin do¤um öncesi ve
sonras›nda çal›ﬂt›r›lamayaca¤› sürenin, ça¤daﬂ geliﬂmiﬂ ülkelerden çok
daha k›sa oldu¤u ve AB ülkelerinin
birço¤unda do¤um izinlerinin 16 hafta ve üzeri sürelerde oldu¤u,
• Do¤um izinlerin k›sal›¤›ndan dolay›
kad›nlar›n çal›ﬂma yaﬂam›nda ço¤u
kez annelik veya iﬂleri aras›nda bir
tercih yapmak zorunda kald›klar›, çal›ﬂma hak ve özgürlüklerinden erkeklerle eﬂit bir biçimde yararlanamad›klar›,
• Do¤um izinlerinin artt›r›lmas› ile kad›nlar›n anneli¤i veya çal›ﬂma yaﬂaMart
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m›n› seçmek gibi her ikisinin de sak›ncal› oldu¤u tercihlerde bulunmak
durumunda kalmayacaklar›, dolay›s›yla hem ailenin korunmas› hem de
kad›nlar›n toplum içinde hak ettikleri
yere gelmeleri aç›s›ndan bu tür ön aç›c› uygulamalar›n en geliﬂmiﬂ haliyle
yasal düzenlemeler içinde yer alaca¤›,
• Avrupa Birli¤i’ne üyelik müzakerelerini baﬂlatabilmek yönünde tüm yasal düzenlemeleri ivedilikle yerine getiren bir ülke olarak iﬂ yaﬂam›ndaki
standartlar aç›s›ndan da AB’ye üye
ülkelerin uygulamalar›n›n dikkate
al›nmas›nda yarar bulundu¤u belirtilmiﬂtir.
D) Ço¤ul Gebelik
Ço¤ul gebelik halinde do¤umdan önce çal›ﬂt›r›lmayacak sekiz haftal›k süreye iki hafta süre eklenir (4857/74).
Baﬂka bir ifadeyle, ço¤ul gebelik halinde kad›n iﬂçilerin do¤umdan önce
on ve do¤umdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onsekiz haftal›k süre için çal›ﬂt›r›lmamalar› esas› getirilmiﬂtir.
E) ‹znin Devri
1475 say›l› eski ‹ﬂ Kanunu’nda anal›k
izninin do¤um öncesi ve do¤um sonras› iki eﬂit dönem halinde al›nmas›
öngörülmekteydi. 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu, hekim raporuyla bu sürelerin
bölünmesinde kad›n iﬂçiye belirli bir
inisiyatif sa¤lam›ﬂt›r. Buna göre, sa¤Hakemsiz Yaz›lar
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l›k durumu uygun oldu¤u takdirde,
doktorun onay› ile kad›n iﬂçi isterse
do¤umdan önceki üç haftaya kadar iﬂyerinde çal›ﬂabilir. Bu durumda, kad›n iﬂçinin çal›ﬂt›¤› süreler do¤um
sonras› sürelere eklenir. Baﬂka bir ifadeyle, hamile kad›n iﬂçinin sa¤l›k durumuna mani bir halin olmad›¤›n› hekim raporu ile belgelemesi ve talepte
bulunmas› ﬂart›yla do¤um öncesi iznini üç hafta süre ile kullan›p eksik kulland›¤› bu süreleri do¤um sonras› iznine ilave etme hakk› bulunmaktad›r.
Bu hakk›n kullan›lmas› iﬂverenin onay›na ba¤l› olmay›p, hekimin uygun
görmesi yeterlidir (TOZAN,2004).

ücretli izin hakk›n›n hesab›nda çal›ﬂ›lm›ﬂ gibi say›lan haller gösterilmiﬂtir.
Bu ba¤lamda, kad›n iﬂçilerin 74 üncü
madde gere¤ince do¤umdan önce ve
sonra çal›ﬂt›r›lmad›klar› günler y›ll›k
ücretli izin hakk›n›n hesab›nda çal›ﬂ›lm›ﬂ say›l›r.

F) Do¤um ‹zninin Raporlarla
Art›r›lmas›

I) ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Feshi

Onalt› (ço¤ul gebelikte onsekiz) hafta
olarak öngörülen süreler iﬂçinin sa¤l›k
durumuna ve iﬂin özelli¤ine göre do¤umdan önce ve sonra gerekirse art›r›labilir. Bu süreler hekim raporu ile
belirtilir (4857/74).
G) Süt ‹zni
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 kulllan›laca¤›n› iﬂçi kendisi
belirler. Bu süre günlük çal›ﬂma süresinden say›l›r (4857/74).
H) Ücretsiz ‹zin
‹ﬂ Kanunu’nun 55. maddesinde y›ll›k
Hakemsiz Yaz›lar
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‹ﬂ Kanunu’nun 74. maddesine göre,
iste¤i halinde kad›n iﬂçiye, onalt› haftal›k sürenin tamamlanmas›ndan veya
ço¤ul gebelik halinde onsekiz haftal›k
süreden sonra alt› aya kadar ücretsiz
izin verilir. Ancak, ücretsiz izin süresinin, y›ll›k ücretli izin hakk›n›n hesab›nda dikkate al›nmayacakt›r.

‹ﬂ Kanunu’nun 18. maddesine göre,
otuz veya daha fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂyerlerinde en az alt› ayl›k k›demi olan
iﬂçinin belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesini
fesheden iﬂveren, iﬂçinin yeterlili¤inden veya davran›ﬂlar›ndan ya da iﬂletmenin, iﬂyerinin veya iﬂin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe
dayanmak zorundad›r. Ayn› maddede
ayr›ca, özellikle baz› hususlar›n fesih
için geçerli bir sebep oluﬂturmayaca¤›
belirtilmiﬂtir. Fesih için geçerli sebep
oluﬂturmayan hususlar aras›nda, konuyla ilgili olarak, cinsiyet, medeni
hal, aile yükümlülükleri, hamilelik,
do¤um ve benzeri nedenler, 74 üncü
maddede öngörülen ve kad›n iﬂçilerin
çal›ﬂt›r›lmas›n›n yasak oldu¤u sürelerde iﬂe gelmemek ve hastal›k veya kaMart
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za nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaral› bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde iﬂe geçici
devams›zl›k da gösterilmiﬂtir. Baﬂka
bir ifadeyle, yukar›da belirtilen ﬂartlar› taﬂ›yan kad›n iﬂçilerin çal›ﬂt›r›lmas›n›n yasak oldu¤u sürelerde iﬂe gelmemeleri fesih için geçerli neden de¤ildir.
‹ﬂ Kanunu’nun 25/I maddesinde sa¤l›k sebepleri ile iﬂverene iﬂ sözleﬂmesini hakl› nedenle fesih hakk› veren
hususlar aç›klanm›ﬂt›r. Konumuzla ilgili olarak, 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 (2 ila 8
hafta) 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.
V) KANUN‹ MÜEYY‹DE
‹ﬂ Kanunu’nun 104. maddesine göre,
‹ﬂ Kanunu’nun 74 üncü maddesindeki
hükme ayk›r› olarak do¤umdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya do¤um yapm›ﬂ kad›nlar› çal›ﬂt›ran veya
ücretsiz izin vermeyen iﬂveren veya
iﬂveren vekiline, 2008 y›l› için, 904,00
YTL para cezas› uygulanacakt›r.
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VI) SONUÇ
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 74 maddesi “Anal›k halinde çal›ﬂma ve süt izni”
baﬂl›¤›yla, hamile iﬂçinin çal›ﬂma
ﬂartlar›n› düzenlemiﬂtir. Söz konusu
maddeye göre;
• Kad›n iﬂçilerin do¤umdan önce sekiz ve do¤umdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onalt› haftal›k süre
için çal›ﬂt›r›lmamalar› esast›r.
• Ço¤ul gebelik halinde do¤umdan
önce çal›ﬂt›r›lmayacak sekiz haftal›k
süreye iki hafta süre eklenir.
• Sa¤l›k durumu uygun oldu¤u takdirde, doktorun onay› ile kad›n iﬂçi isterse do¤umdan önceki üç haftaya kadar
iﬂyerinde çal›ﬂabilir. Bu durumda, kad›n iﬂçinin çal›ﬂt›¤› süreler do¤um
sonras› sürelere eklenir.
• Yasada belirtilen süreler hekim raporuyla iﬂçinin sa¤l›k durumuna ve
iﬂin özelli¤ine göre do¤umdan önce
ve sonra gerekirse art›r›labilir.
• Hamilelik süresince kad›n iﬂçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
• Hekim raporu ile gerekli görüldü¤ü
takdirde, hamile kad›n iﬂçi sa¤l›¤›na
uygun daha hafif iﬂlerde çal›ﬂt›r›l›r.
Bu halde iﬂçinin ücretinde bir indirim
yap›lmaz.
• ‹ste¤i halinde kad›n iﬂçiye, onalt›
haftal›k sürenin tamamlanmas›ndan
Hakemsiz Yaz›lar
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veya ço¤ul gebelik halinde onsekiz
haftal›k süreden sonra alt› aya kadar
ücretsiz izin verilir. Bu süre, y›ll›k ücretli izin hakk›n›n hesab›nda dikkate
al›nmaz.

d›nlar›n çal›ﬂt›r›lma koﬂullar›” Yaklaﬂ›m
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lerinin Kulland›r›lmas›” Yaklaﬂ›m Der-

Temir, Arif (2005). “Gebe ve emziren ka-

gisi. 140 (2004)

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Dergisi. 149 (2005)
Tozan, Celal(2004).”Hamile Kad›n ‹ﬂçilerin Çal›ﬂt›r›lmalar›, Do¤um Ve Süt ‹zin-

Mart

-

Nisan

Y›l: 2008 Say›: 86

266



mali ÇÖZÜM 267
‹SMMMO Yay›n Organ›

ÇALIﬁMA HAYATINDA GEÇ‹C‹ ‹ﬁ
‹L‹ﬁK‹S‹ UYGULAMASI
Ersin UMDU*

I-G‹R‹ﬁ

ir iﬂverenin kendi iﬂçisini aralar›ndaki iﬂ sözleﬂmesi son bulmaks›z›n iﬂ
görme edimini geçici ve k›sa bir süre için gönderdi¤i kiﬂinin yan›nda ve
onun yönetimine tabi bir biçimde yerine getirmek üzere ekonomik bir
karﬂ›l›k elde ederek veya karﬂ›l›ks›z olarak bir baﬂka iﬂverene vermesiyle oluﬂan üçlü bir iliﬂki(Akyi¤it, 1995, 25) olan geçici (ödünç) iﬂ iliﬂkisi Türk çal›ﬂma hayat›nda; 1960'l› y›llardan baﬂlayarak, özellikle holdinglerin gittikçe yayg›n bir giriﬂim olarak faaliyete geçmeleriyle say›lar› artan ﬂekilde görülmüﬂ,
hatta ödünç iﬂ iliﬂkisini mesleki faaliyet olarak yürütüp gelir sa¤lamay› amaçlayan giriﬂimcilerin say›lar›nda bir art›ﬂ›n oldu¤u da tespit edilmiﬂtir. Bu amaçla 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu söz konusu uygulama ile yasal düzenlemeler yaparak
çal›ﬂma mevzuat›m›za dahil etmiﬂtir.

B

Mevzuat›m›zda yasal düzenlemeye kavuﬂan geçici iﬂ iliﬂkisi uygulamas›n›n
4857 Say›l› ‹ﬂ Kanunu ve 506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanununa göre nas›l yap›ld›¤› ve geçici iﬂ iliﬂkisi sonucu iﬂçiye ödenene ücretin as›l ve devir alan iﬂveren aç›s›ndan defter tutma usulleri makalemizin konusunu oluﬂturmaktad›r.
II- 4857 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNA GÖRE GEÇ‹C‹ ‹ﬁ ‹L‹ﬁK‹S‹
UYGULAMASI
Bir iﬂverenin iﬂçisinin iﬂ görme edimini belirli ve geçici bir süreyle di¤er bir iﬂverenin emrine verilen iﬂçinin sosyal ve ekonomik haklar›n›n korunmas› için
Kanun koyucu geçici iﬂ sözleﬂmesi yapabilmeyi baz› alanlarla s›n›rlam›ﬂt›r.
Buna göre 4857 say›l› iﬂ Kanununun 7. maddesinde geçici iﬂ iliﬂkisi uygulamas› ﬂöyledir.(Mumcu ve Umdu, 2008)

* SGK Müfettiﬂi
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a) Uygulama alan› olarak: Geçici iﬂ
iliﬂkisi sonucu baﬂka iﬂverenin yan›nda görevlendirilecek olan iﬂçinin;
1- Holding bünyesi içinde
2- Holding ﬂeklinde olmasa da ayn› sermaye grubunun oluﬂturdu¤u ﬂirketler
toplulu¤u içerisinde baﬂka bir iﬂyerinde
3- Yapmakta oldu¤u iﬂe benzer iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmas›
Koﬂullar›yla baﬂka bir iﬂverenin iﬂyerinde, iﬂ edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretti¤inde geçici iﬂ
iliﬂkisi do¤acakt›r. Bu alan›n s›n›rlar›
d›ﬂ›nda geçici iﬂ iliﬂkisinin kurulabilmesi mümkün gözükmemektedir.
b) ‹ﬂçinin R›zas›: ‹ﬂverenin iﬂçinin
devir esnas›nda, (yani iﬂçinin geçici
olarak baﬂka iﬂverene verildi¤i s›rada)
yaz›l› r›zas›n› almas› üçlü iliﬂkinin kurulmas› bak›m›ndan zorunlu unsurdur. Madde devir esnas›nda dedi¤i
için iﬂçi r›zas› söz konusu devirden
önce özel olarak al›nmal›d›r.
c) ‹ﬂ Sözleﬂmesi (as›l) iﬂverenle iﬂçi
aras›nda devam eder: Geçici iﬂ iliﬂkisi iﬂçinin kendi iﬂvereni ile aras›nda
kurulan iliﬂkiye zarar vermez. Zaten
ücretini de iﬂçiye o ödemeye devam
edecektir.
d) ‹ﬂçi ile geçici iﬂveren aras›nda geçici iﬂ iliﬂkisi kurulmuﬂ olur: As›l iﬂverenle iﬂçinin sözleﬂmesi iﬂ sözleﬂmesi olarak kalacak, yeni iﬂverenle
aras›nda “geçici iﬂ iliﬂkisi” kurulmuﬂ
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olacakt›r. Yukar›da belirtildi¤i üzere
bu iliﬂki bir iﬂ sözleﬂmesi say›lmay›p
iﬂ sözleﬂmesine benzeyen baz› hukuki
sonuçlar ortaya ç›kacakt›r. Nitekim
iﬂçi iﬂ görme borcunu geçici iﬂverene
karﬂ› yerine getirme borcu alt›na girerken, geçici iﬂveren de iﬂçiye talimat
verme hakk›n› eline geçirmiﬂ olur.
Ancak geçici iﬂveren iﬂçiye sa¤l›k ve
güvenlik risklerine karﬂ› bilgi ve e¤itimi verme yükümlülü¤ünü de üstlenmiﬂ olur.
e) En fazla 18 ay sürebilecektir: Söz
konusu iliﬂki geçici oldu¤u için geçici
iﬂ iliﬂkisi kural olarak 6 ay için kurulabilecek fakat iki kez alt›ﬂar ay için
(toplam 18) uzayabilecektir.
f) Birlikte Sorumluluk: Prensip iﬂ
iliﬂkisinin iﬂçiyle as›l iﬂvereni aras›nda devam etmesi, ücretin de as›l iﬂveren taraf›ndan ödenmeye devam edilmesidir. ‹ﬂçiye as›l iﬂveren taraf›ndan
ödenmeyen ücret borcundan iﬂçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta
primlerinden her iki iﬂveren birlikte
sorumlu tutulmuﬂtur.
g) ‹ﬂçinin kiﬂisel sorumlulu¤u: ‹ﬂçinin yeni (geçici) iﬂverene ait iﬂyerine
kusuruyla verdi¤i zararlardan iﬂçi
kendisi sorumlu olur. Bununla beraber geçici iﬂyerinde çal›ﬂt›¤› esnada
üçünü kiﬂilere verdi¤i zararlardan iﬂçinin kusuru bulunmasa dahi Borçlar
Kanunundaki “istihdam edenlerin mesuliyeti” gere¤i 55. madde hükümlerine göre geçici iﬂveren sorumlu olur.
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h) Grev ve Lokavtta çal›ﬂt›rma yasa¤›: Geçici iﬂvereni iﬂyerinde veya
iﬂyerlerinde grev ve lokavt uygulamas› baﬂlam›ﬂ ise iﬂveren geçici iﬂçiyi iﬂte çal›ﬂt›ramaz. Bu yasak grev k›r›c›l›¤›n›, lokavt›n suistimalini önlemeye
yöneliktir. Ayr›ca muvazaal› iﬂlemlere engel olmak için toplu iﬂçi ç›karma
yap›lan iﬂyerlerinde 6 ay geçmeden
geçici iﬂ iliﬂkisi kurulamaz.
›) Aksi geçici iﬂ sözleﬂmelerinden
anlaﬂ›lm›yorsa iﬂçinin sair hak ve
yükümlülüklerinde ‹ﬂ Kanunu hükümleri uygulan›r: Geçici iﬂçinin
y›ll›k ücretli izni genel tatil hakk›, k›dem tazminat›, ihbar tazminat› gibi
haklardan yararlanaca¤› kabul edilmelidir.
III- 506 SAYILI SOSYAL S‹GORTALAR KANUNA GÖRE GEÇ‹C‹
‹ﬁ ‹L‹ﬁK‹S‹ UYGULAMASI
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu'nun geçici iﬂ
iliﬂkisini düzenleyen 7. maddesine
benzer düzenlemeler 4958 say›l› kanunun 37. maddesi ile 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununda yap›lm›ﬂt›r.
a) Sigortal›n›n Bildirilmesi: 506 say›l› Kanunun 79. maddesine göre; "‹ﬂverenin, sigortal›y›, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu'nun 7. maddesine göre baﬂka bir
iﬂverene iﬂ görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi
halinde, sigortal›y› devir alan, geçici
iﬂ iliﬂkisi süresine iliﬂkin bu f›krada
belirtilen belgelerin ayn› süre içinde
Hakemsiz Yaz›lar
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iﬂverene ait iﬂ yerinden kuruma verilmesinden iﬂveren ile birlikte müteselsilen sorumludur" denilmektedir. Söz
konusu yasal düzenlemenin ne ﬂekilde
uygulanaca¤›n› gösteren 13.05.2004
tarih ve 16-318 ek say›l› genelgeye
göre; "‹ﬂ Kanunu'nun 7. maddesine istinaden iﬂ görme edimini yerine getirmek üzere baﬂka iﬂverenin sigortal›s›n› geçici olarak devir alanlar da an›lan
belgeyi (Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi), kendileri için iﬂyeri tescil edilmeksizin, sigortal›s›n› devir eden as›l
iﬂverene ait iﬂyeri sicil numaras› üzerinden düzenleyerek Kuruma verebilecektir.
Ancak, 506 say›l› kanunun 79. maddesinin birinci f›kras› uyar›nca Ayl›k
Prim ve Hizmet Belgesinin yasal süresi içinde kuruma verilmesi yükümlülü¤ünden iﬂverenle birlikte sigortal›y› devir alan da müteselsilen sorumlu oldu¤undan, söz konusu belgenin
verilmemesi veya yasal süresi d›ﬂ›nda
verilmesi halinde, idari para cezas›
hem as›l iﬂverene hem de sigortal›y›
devir alana ayr› ayr› tebli¤ edilerek
tahsiline baﬂvurulacakt›r.
Bununla birlikte Geçici iﬂ iliﬂkisinde
devralan iﬂverenin yeni bir iﬂyeri dosyas› tescil ettirmesine gerek yoktur.
Ayr›ca, sigortal›lar içinde yeniden iﬂe
giriﬂ bildirgesi verilmeyecektir. Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤i'nin
"Arac›lar›n ve Sigortal›y› Devir Alan›n Bildirilmesi" baﬂl›kl› 6. maddesinMart
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de, iﬂverenlerin, …baﬂka bir iﬂverene
iﬂ görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak sigortal›s›n› devretti¤i
iﬂverenin ad›n› ve soyad›n›, ikametgâh›n›, varsa iﬂyeri adresini, geçici olarak sigortal›s›n› devretti¤i tarihten itibaren aralar›nda düzenlenen sözleﬂme
ile birlikte en geç bir ay içinde ilgili
sigorta müdürlü¤üne yaz›l› olarak bildirmek zorunda oldu¤u hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Bildirim için bir ﬂekil ﬂart›
getirilmemiﬂtir.
b) Sigorta Priminin Ödenmesi: ‹ﬂverenlerin sigortal›lara ödedikleri ücretler (SSK prime esas kazanc›n alt ve
üst s›n›r› da göz önünde bulundurulmak suretiyle) üzerinden SSK primi
kesintisi de yapmalar› ve iﬂveren hissesi primini de ekleyerek ayl›k prim
ve hizmet belgelerini ait oldu¤u ay›
takip eden ay›n sonuna kadar SSK'ya
vermekle yükümlü tutulmuﬂtur.
c) Di¤er Sorumluluklar: Sosyal Sigortalar Kanunu'nda iﬂ kazalar› ve
meslek hastal›klar› ile ilgili olarak öngörülen tüm yükümlülüklerden, iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤›ndan kaynaklanan maddi ve manevi tazminatla ilgili olarak birlikte as›l iﬂverenle birlikte müteselsilen sorumludur. Geçici
iﬂ iliﬂkisinde, iﬂ sözleﬂmesi devam etmekle beraber, iﬂçi bu sözleﬂmeye göre üstlendi¤i iﬂin görülmesini, iﬂ sözleﬂmesine geçici iﬂ iliﬂkisi kurulan iﬂverene karﬂ› yerine getirmekle yükümlü olur.
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IV- GEÇ‹C‹ ‹ﬁ ‹L‹ﬁK‹S‹N‹N
DEFTER TUTMA YÖNÜNDEN
‹NCELENMES‹
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu'nda, as›l iﬂverenlerin (iﬂçisini geçici olarak devreden) ücret ödeme yükümlülü¤ü devam eder denilmesine karﬂ›n, iﬂçi ücretlerinin iﬂveren veya üçüncü kiﬂiler
taraf›ndan ödenebilece¤i hükmü karﬂ›s›nda ödünç veren ve alan iﬂverenler
aras›ndaki anlaﬂma ve iﬂçinin de r›zas›yla ücretin ödünç alan iﬂveren taraf›ndan ödenmesine de bir engel bulunmamaktad›r. Aksi halde, iﬂçinin
çal›ﬂt›¤› sürede ödenmeyen ücretlerinden, iﬂçiyi gözetme borcundan (iﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan) ve
sosyal sigorta primlerinden do¤an
haklar›ndan her iki iﬂveren de birlikte
sorumludur. Bir baﬂka deyiﬂle, iﬂçi,
çal›ﬂt›¤› bu süre içinde do¤an iﬂçilik
haklar›n› ödünç veren iﬂvereninden
talep edebilece¤i gibi, ödünç alan iﬂvereninden veya her ikisinden birden
de isteyebilir. Ancak, iﬂçilik haklar›n›
ödeyen ödünç veren iﬂverenin ödünç
alana karﬂ› rücu hakk› sakl›d›r.
Bu aç›klamalar ›ﬂ›¤›nda Geçici ‹ﬂ ‹liﬂkisine konu olan çal›ﬂan›n ücret ödemesi de hem devreden iﬂveren hem de
devralan iﬂveren taraf›ndan yap›labilir. Her iki durumda aﬂa¤›da aç›klanmaya çal›ﬂacakt›r.
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1.a As›l ‹ﬂverenin Ücret Ödemesi Durumunda As›l ‹ﬂverenin Yapmas› Gereken Kay›tlar;
Geçici iﬂ iliﬂkisi sonucu devir edilen iﬂçiye as›l iﬂverenin ücret ödemesi halinde bu durumu kay›tlar›nda göstermesi gerekmektedir. Çünkü iﬂçilik ücretlerinin gider olarak gösterilmesi ve sosyal sigorta mevzuat› uygulamalar› aç›s›ndan as›l iﬂverenin sorumlulu¤u alt›ndad›r.
Örnek: ‹ﬂyerinde çal›ﬂan ve geçici olarak baﬂka bir iﬂverene devredilen bir çal›ﬂana 820,00-YTL- ücret tahakkuk ettirilmiﬂtir. Bu ücrete iliﬂkin gelir vergisi
tutar› 120,00-YTL-, iﬂçi sigorta pay› 75,00-YTL- ve iﬂveren sigorta pay›
100,00-YTL-‘dir. Ücrete ait damga pulu kesintisi ise 14,00-YTL-‘dir. Tahakkuk eden ücret 10 gün sonra ödenmiﬂtir.
770

Genel Yönetim Giderleri

936,40

Personel Ücreti

820,00

‹ﬂveren Sigorta Pay›

100,00

‹ﬂveren ‹ﬂsizlik Sigortas› Pay›

16,40

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar
Gelir Vergisi

134,00
120,00

Damga Pulu Kesintisi
14,00
361
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes.199,60
‹ﬂveren Sigorta Pay›

100,00

‹ﬂçi Sigorta Pay›

75,00

‹ﬂveren ‹ﬂsizlik Sigortas› Pay›

16,40

‹ﬂçi ‹ﬂsizlik Sigortas› Pay›
335 Personele Borçlar

8,20
602,80

Fakat ücret tahakkuk kayd› yan›nda as›l iﬂveren yapt›¤› ücret ödemeleri ve vergi, SSK gibi di¤er giderleri devretti¤i iﬂverenden al›r. Bunu da sözleﬂme düzenleyerek fatura karﬂ›l›¤› yapmak durumundad›r. Çünkü iﬂçilik giderleri karﬂ›l›¤›nda iﬂletmenin gelir-gider dengesini sa¤layabilmek amac›yla bir gelir
kayd› yapmak gerekmektedir. Geçici iﬂ iliﬂkisi, bir iﬂverenin kendi iﬂçisini aralar›ndaki iﬂ sözleﬂmesi son bulmaks›z›n iﬂ görme edimini geçici ve k›sa bir süre için gönderdi¤i kiﬂinin yan›nda ve onun yönetimine tabi bir biçimde yerine
Hakemsiz Yaz›lar
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getirmek üzere ekonomik bir karﬂ›l›k elde ederek veya karﬂ›l›ks›z olarak bir
baﬂka iﬂverene vermesiyle oluﬂan üçlü bir iliﬂkidir. Bu yüzden karﬂ›l›ks›z olarak devir durumunda faturada KDV olmamas› gerekir. Çünkü bu durumda
“Geçici ‹ﬂ ‹liﬂkisi” bir hizmet ifas› ya da mal bedeli de¤il esnek çal›ﬂma sistemleri çerçevesinde oluﬂturulmuﬂ özel bir düzenleme olarak de¤erlendirilmelidir.
Bu durumda aﬂa¤›daki muhasebe kayd›n›n yap›laca¤› düﬂünülmektedir
100 Kasa

936,40
602 Di¤er Gelirler

936,40

Geçici iﬂ iliﬂkisi, bir iﬂverenin kendi iﬂçisini aralar›ndaki iﬂ sözleﬂmesi son bulmaks›z›n iﬂ görme edimini geçici ve k›sa bir süre için gönderdi¤i kiﬂinin yan›nda ve onun yönetimine tabi bir biçimde yerine getirmek üzere ekonomik bir
karﬂ›l›k elde ederek yap›lm›ﬂsa bu durumda faturada KDV tutar›n›n bulunmas› gerekmektedir. As›l iﬂverenin iﬂçilik ücreti, vergi ve SSK giderleri d›ﬂ›nda
devir alan iﬂverenden 563,60-YTL- ald›¤›n› düﬂünürsek bir hizmet bedeli söz
konusu olmaktad›r. Bu miktar (563,60) iﬂçilik ücreti, vergi ve SSK giderleri
(936,40) ile birlikte faturaya yans›t›lmal›d›r. Aﬂa¤›daki muhasebe kayd›n›n yap›laca¤› düﬂünülmektedir.
100 Kasa

1.725,00
602 Di¤er Gelirler
Hizmet Bedeli
191 ‹ndirilecek KDV

1.500,00
225,00

1.b Geçici ‹ﬂ ‹liﬂkisi Sonucu Devir Alan ‹ﬂverenin Devir Ald›¤› ‹ﬂçi ‹çin
As›l ‹ﬂverene Ödeme Yapmas› Halinde Gereken Kay›tlar
Devir alan iﬂveren kendisinde geçici iﬂ iliﬂkisine dayanarak çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçiler
karﬂ›l›¤›nda bir gider yapmaktad›r. Bu yüzden de bu giderleri muhasebe kay›tlar›na geçirmek durumundad›r. Aksi taktirde devir alan iﬂverenin bu iﬂçileri çal›ﬂt›rd›¤›na dair uygulamada sorunlarla karﬂ›laﬂ›lacakt›r. Karﬂ›l›ks›z olarak devir durumunda faturada KDV olmamas› gerekir. Bu durumda aﬂa¤›daki muhasebe kayd›n›n yap›laca¤› düﬂünülmektedir.
770 Genel Yönetim Giderleri
100
Kasa

936,40
936,40

Geçici iﬂ iliﬂkisi, bir iﬂverenin kendi iﬂçisini aralar›ndaki iﬂ sözleﬂmesi son bulmaks›z›n iﬂ görme edimini geçici ve k›sa bir süre için gönderdi¤i kiﬂinin yan›nda ve onun yönetimine tabi bir biçimde yerine getirmek üzere ekonomik bir
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karﬂ›l›k elde ederek yap›lm›ﬂsa aﬂa¤›daki muhasebe kayd›n›n yap›laca¤› düﬂünülmektedir.
770 Genel Yönetim Giderleri
Hizmet Bedeli
391 Hesaplanan KDV
100 Kasa

1500,00
225,00
1.725,00

3.2. Geçici ‹ﬂ ‹liﬂkisi Sonucu Devir Alan ‹ﬂverenin Devir Ald›¤› ‹ﬂçiye Ücret
Ödemesi Durumunda Devir alan ‹ﬂverenin Yapmas› Gereken Kay›tlar; 4857
say›l› ‹ﬂ Kanununun 32. maddesinin 1. f›kras›na göre ödünç veren ve alan iﬂverenler aras›ndaki anlaﬂma ve iﬂçinin de r›zas›yla ücretin devir alan iﬂveren taraf›ndan ödenmesine de bir engel bulunmamaktad›r. Devir alan iﬂverenin ücreti ödemesi durumunda muhasebe kay›tlar›nda ücret tahakkuk kayd› yap›lacakt›r. As›l iﬂverenin de bu uygulamalar› naz›m hesaplarda takip etmesi gerekti¤i
düﬂünülmektedir. Devir alan taraf›ndan ücret tahakkuku yap›lacakt›r.
770 Genel Yönetim Giderleri
Personel Ücreti
‹ﬂveren Sigorta Pay›
‹ﬂveren ‹ﬂsizlik Sigortas› Pay›

936,40
820,00
100,00
16,40

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
Gelir Vergisi
Damga Pulu Kesintisi
61 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes.
‹ﬂveren Sigorta Pay›
‹ﬂçi Sigorta Pay›
‹ﬂveren ‹ﬂsizlik Sigortas› Pay›
‹ﬂçi ‹ﬂsizlik Sigortas› Pay›
335 Personele Borçlar

134,00
120,00
14,00
199,60
100,00
75,00
16,40
8,20
602,80

V- SONUÇ
Çal›ﬂma hayat› içinde iﬂverenlerin geçici iﬂ iliﬂkisine baﬂvurmas›n›n en önemli nedeni ödünç alan iﬂverenin geçici bir süreyle iﬂçiye ihtiyaç duymas› ancak
çal›ﬂma hayat›nda k›sa say›labilecek bir süre için iﬂ sözleﬂmesi yapmak yoluna
gitmeyi tercih etmemesidir. Bununla birlikte geçici iﬂ iliﬂkisi; iﬂverenin iﬂçisinin iﬂ gücünden geçici bir süreyle yararlanma ihtiyac› duymamas›, bir iﬂvereHakemsiz Yaz›lar
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nin içinde bulundu¤u ekonomik problemlerine karﬂ›n iﬂine son vermek istemedi¤i iﬂçilerini geçici bir süre için
baﬂka bir iﬂverene vererek yükünü
azaltmak istemesi, iﬂletmenin sürekli
bir iﬂçisinin hastal›¤› nedeniyle geçici
olarak onun yerine iﬂçi ihtiyac› do¤mas›, bir iﬂverenin bir süre için vas›fl› bir iﬂçiye ihtiyaç duymas› sebebiyle
yap›lmaktad›r.

say›l› Kanunun 7. maddede geçici iﬂ
iliﬂkisi baﬂl›¤› alt›nda düzenlenen ilke
ve yükümlülüklere ayk›r› davranan iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu durumdaki her iﬂçi için 83,00-YTL- para cezas› verilir. (Vergi Usul Kanunu
298. maddesince belirtilen yeniden
de¤erleme oran› ile söz konusu ceza
2008 y›l› için 88,00.-YTL olarak hesaplam›ﬂt›r.)

Ancak iﬂverenlerin geçici iﬂ iliﬂkisine
yönelmesi için say›lan bütün bu sebeplerin yan›nda iﬂçinin sosyal ve
ekonomik haklara sahip, iﬂ sözleﬂmesinde eme¤ini kiralayan taraf oldu¤u,
unutulmamal›d›r. K›sacas› iﬂçi bu tip
geçici iﬂ iliﬂkilerinde modern ça¤›n
kölesi de¤ildir, yani istenildi¤i gibi
al›n›p sat›lamaz. ‹ﬂte bu ﬂekilde 4857
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‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹NE KONULAN
HÜKÜMLE ‹ﬁ YASASI VE YÖNETMEL‹K
HÜKÜMLER‹NE RA⁄MEN GECE
SÜRES‹NDE FAZLA ÇALIﬁMA SINIRI
AﬁILAB‹L‹R M‹? (KARAR ‹NCELEMES‹)
Ekrem TAﬁBAﬁI*

(Yarg›tay Dokuzuncu Hukuk Dairesi, 27.06.2006, 2006/11382-18958)
ÖZET: Davac› bayan iﬂçi, gece vardiyalar›nda 12' ﬂer saat çal›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu
çal›ﬂma ﬂeklini bilerek iﬂe girmiﬂ olsa da, yasan›n ve yönetmeli¤in çal›ﬂma koﬂullar›n› belirleyen an›lan hükümleri karﬂ›s›nda iﬂ sözleﬂmesi ile iﬂyeri uygulamalar›n›n ba¤lay›c›l›¤›ndan söz edilemez. Çal›ﬂma koﬂullar›n› belirleyen kaynaklar s›ralamas›nda daha üst s›ralarda yer yasa hükmü ile yönetmeli¤e de¤er
verilmelidir. Yasa ve yönetmelikle belirlenmiﬂ olan çal›ﬂma koﬂullar›n›n uygulanmamas›, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununa göre iﬂçiye hakl› fesih imkân› vermektedir. Olayda davac› iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesini hakl› olarak feshetti¤inin kabulü gerekir. K›dem tazminat› iste¤inin kabulü gerekirken yaz›l› ﬂekilde talebin reddi
hatal› olup bozmay› gerektirmiﬂtir
DAVA : Taraflar aras›ndaki k›dem, kötü niyet ve manevi tazminatlar›n›n ödetilmesi davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda; ilamda yaz›l› nedenlerle reddine iliﬂkin hüküm süresi içinde duruﬂmal› olarak temyizen incelenmesi davac›
avukat›nca istenilmesi üzerine dosya incelenerek iﬂin duruﬂmaya tabi oldu¤u
anlaﬂ›lm›ﬂ ve duruﬂma için 27.6.2006 Sal› günü tayin edilerek taraflara ça¤r›
ka¤›d› gönderilmiﬂti. Duruﬂma günü davac› ad›na Avukat E. ile karﬂ› taraf ad›na Avukat O. geldiler. Duruﬂmaya baﬂlanarak haz›r bulunan avukatlar›n sözlü
aç›klamalar› dinlendikten sonra duruﬂmaya son verilerek dosya incelendi, gere¤i konuﬂulup düﬂünüldü:
* SGK Müfettiﬂi
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KARAR: 1. Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤› gerektirici sebeplere göre, davac›n›n
aﬂa¤›daki bendin kapsam› d›ﬂ›nda kalan temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.
2. Davac› iﬂçi daval›ya ait hastanede
acil servis hemﬂiresi olarak çal›ﬂm›ﬂ
ve 08.00-20.00 ile 20.00-08.00 saatleri aras›nda iki vardiya esas›na göre
dönüﬂümlü olarak görev yapm›ﬂt›r. ‹ﬂ
sözleﬂmesini hakl› olarak feshetti¤ini
ileri sürerek bu davay› açm›ﬂ ve k›dem tazminat› iste¤inde bulunmuﬂtur.
Mahkemece davac›n›n iﬂyerindeki çal›ﬂma düzeni ve iﬂ temposunu bilerek
iﬂe baﬂlad›¤›, iﬂ sözleﬂmesinde vardiyal› çal›ﬂman›n ve fazla çal›ﬂman›n
kabul edildi¤i gerekçesiyle isteklerin
reddine karar verilmiﬂtir.
4857 say›l› iﬂ Kanununun 69. maddesinde, "Çal›ﬂma hayat›nda "gece" en
geç saat 20.00'de baﬂlayarak en erken
saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir. Baz› iﬂlerin niteli¤ine ve gere¤ine
göre yahut yurdun baz› bölgelerinin
özellikleri bak›m›ndan, çal›ﬂma hayat›na iliﬂkin "gece" baﬂlang›c›n›n daha
geriye al›nmas› veya yaz ve k›ﬂ saatlerinin ayarlanmas› yahut gün döneminin baﬂlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci f›kradaki hükmün uygulama ﬂekillerini tespit etmek
yahut baz› gece çal›ﬂmalar›na herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi
usulünü koymak veyahut gece iﬂletilMart
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melerinde ekonomik bir zorunluluk
bulunmayan iﬂyerlerinde iﬂçilerin gece çal›ﬂmalar›n› yasak etmek üzere
yönetmelikler ç›kart›labilir. ‹ﬂçilerin
gece çal›ﬂmalar› yedi buçuk saati geçemez" ﬂeklinde kurala yer verilmiﬂtir. Yine, Postalar Halinde iﬂçi Çal›ﬂt›r›larak Yürütülen iﬂlerde Çal›ﬂmalara
iliﬂkin Özel Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmeli¤in 7. maddesinde, "Postalar halinde iﬂçi çal›ﬂt›r›larak yürütülen
iﬂlerde, ‹ﬂ Kanununun 42 ve 43 üncü
maddeleri ve 79 say›l› Milli Korunma
Suçlar›n›n Aff›na, Milli Korunma
Teﬂkilat, Sermaye ve Fon Hesaplar›n›n Tasfiyesine ve Baz› Hükümler ihdas›na Dair Kanunun 6 nc› maddesi
ile 4857 say›l› iﬂ Kanununun 70 inci
maddesinde öngörülen Yönetmelikte
belirtilen haller d›ﬂ›nda, iﬂçilerin gece
postalar›nda 7,5 saatten çok çal›ﬂt›r›lmalar› yasakt›r" hükmü bulunmaktad›r. Davac› bayan iﬂçi, gece vardiyalar›nda 12' ﬂer saat çal›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu
çal›ﬂma ﬂeklini bilerek iﬂe girmiﬂ olsa
da, yasan›n ve yönetmeli¤in çal›ﬂma
koﬂullar›n› belirleyen an›lan hükümleri karﬂ›s›nda iﬂ sözleﬂmesi ile iﬂyeri
uygulamalar›n›n ba¤lay›c›l›¤›ndan
söz edilemez. Çal›ﬂma koﬂullar›n› belirleyen kaynaklar s›ralamas›nda daha
üst s›ralarda yer alan yasa hükmü ile
yönetmeli¤e de¤er verilmelidir.
Yasa ve yönetmelikle belirlenmiﬂ
olan çal›ﬂma koﬂullar›n›n uygulanmamas›, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 24.
maddesinin 2. f›kras›n›n son cümlesiHakemsiz Yaz›lar
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ne göre iﬂçiye hakl› fesih imkân› vermektedir. Somut olayda davac› iﬂçi iﬂ
sözleﬂmesini hakl› olarak feshetti¤inin kabulü gerekir. K›dem tazminat›
iste¤inin kabulü gerekirken yaz›l› ﬂekilde talebin reddi hatal› olup bozmay› gerektirmiﬂtir.
SONUÇ : Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten BOZULMASINA, davac› yarar›na takdir edilen 450
YTL.duruﬂma avukatl›k paras›n›n
karﬂ› tarafa yükletilmesine, peﬂin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine, 27.6.2006 gününde oybirli¤i ile karar verildi.
KARARIN ‹NCELENMES‹
I. KARARA KONU OLAY VE
YARGI MAKAMLARININ
GÖRÜﬁLER‹
1- Davac› iﬂçi daval›ya ait hastanede
acil servis hemﬂiresi olarak çal›ﬂm›ﬂ
ve 08.00-20.00 ile 20.00-08.00 saatleri aras›nda iki vardiya esas›na göre
dönüﬂümlü olarak görev yapm›ﬂ ve
12' ﬂer saat çal›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma
ﬂeklinden dolay› iﬂ sözleﬂmesini hakl›
olarak feshetti¤ini ileri sürerek dava
açm›ﬂ ve k›dem tazminat› iste¤inde
bulunmuﬂtur. Mahkemece davac›n›n
iﬂyerindeki çal›ﬂma düzeni ve iﬂ temposunu bilerek iﬂe baﬂlad›¤›, iﬂ sözleﬂmesinde vardiyal› çal›ﬂman›n ve fazla
çal›ﬂman›n kabul edildi¤i gerekçesiyle isteklerin reddine karar verilmiﬂtir.

rindeki çal›ﬂma düzeni ve iﬂ temposunu bilerek iﬂe baﬂlad›¤›, iﬂ sözleﬂmesinde vardiyal› çal›ﬂman›n ve fazla çal›ﬂman›n kabul edildi¤i gerekçesiyle
isteklerin reddine karar verilmiﬂtir.
3- Yarg›taya göre davac› iﬂçi çal›ﬂma
ﬂeklini bilerek iﬂe girmiﬂ olsa da, yasan›n ve yönetmeli¤in çal›ﬂma koﬂullar›n› belirleyen an›lan hükümleri karﬂ›s›nda iﬂ sözleﬂmesi ile iﬂyeri uygulamalar›n›n ba¤lay›c›l›¤›ndan söz edilemez. Çal›ﬂma koﬂullar›n› belirleyen
kaynaklar s›ralamas›nda daha üst s›ralarda yer yasa hükmü ile yönetmeli¤e
de¤er verilmelidir. Yasa ve yönetmelikle belirlenmiﬂ olan çal›ﬂma koﬂullar›n›n uygulanmamas›, 4857 say›l› ‹ﬂ
Kanununa göre iﬂçiye hakl› fesih imkân› vermektedir. Olayda davac› iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesini hakl› olarak feshetti¤inin kabulü gerekir. K›dem tazminat› iste¤inin kabulü gerekirken yaz›l› ﬂekilde talebin reddi hatal› olup
bozmay› gerektirmiﬂtir.
II. HUKUK‹ PROBLEM
Daval›ya ait hastanede acil servis
hemﬂiresi olarak 08.00-20.00 ile
20.00-08.00 saatleri aras›nda iki vardiya esas›na göre dönüﬂümlü olarak
görev yapan ve gece vardiyalar›nda
12' ﬂer saat çal›ﬂan davac› iﬂçinin, iﬂ
sözleﬂmesini bu çal›ﬂma ﬂeklinden dolay› feshetmesinin, hakl› nedene dayan›p dayanmad›¤› ve k›dem tazminat› iste¤inin yerinde olup olmad›¤›d›r.

2- Yerel Mahkemece davac›n›n iﬂyeHakemsiz Yaz›lar
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III. GECE ÇALIﬁMASI
1. Giriﬂ
Günlük çal›ﬂma hayat›nda iﬂçilerin
baz› iﬂlerde gece çal›ﬂt›r›lmalar›, bir
gereklilik olarak ortaya ç›kmakta ve
gece çal›ﬂmas›n›n da baz› zorluklar›
olmaktad›r. Bu yüzden kanun koyucu
taraf›ndan gece çal›ﬂmas› ayr›ca düzenlemiﬂtir (ﬁahin, 2004).
Günlük çal›ﬂma günün gündüz döneminde yap›lmakla birlikte, iﬂyerinin
gerekleri, iﬂin niteli¤i, günlük çal›ﬂman›n, gece yap›lmas›n› gerektirebilir. ‹ﬂin niteli¤i gere¤i yirmi dört saat
faaliyet gösteren iﬂyerlerinde iﬂçiler
postalar halinde dönüﬂümlü olarak gece çal›ﬂt›r›lmakta ayr›ca bar, pavyon,
gazino, oyun salonlar› gibi iﬂin niteli¤i gere¤i çal›ﬂman›n sadece gece yap›ld›¤› iﬂyerleri de vard›r. Gece çal›ﬂmas›, günlük normal çal›ﬂma anlam›nda bir çal›ﬂma oldu¤undan çal›ﬂma sürelerine iliﬂkin kurallar içerisinde yer almakla birlikte, gecenin do¤al
olarak uykuya ayr›lan bir gün dönemi
olmas› itibariyle iﬂçilerin korunmas›
amac›yla özel bir tak›m kurallar›n kabulü gerekmiﬂtir.(Mollamahmuto¤lu,
2004, 661).
2. Gece Kavram›
‹ﬂ Kanunu uyar›nca, çal›ﬂma hayat›nda "gece" en geç saat 20.00'de baﬂlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat
süren dönemdir(‹ﬂK.m.69/1)
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‹ncelemesini yapt›¤›m›z olayda davac› iﬂçi daval›ya ait hastanede acil servis hemﬂiresi olarak 08.00-20.00 ile
20.00-08.00 saatleri aras›nda iki vardiya esas›na göre dönüﬂümlü olarak
çal›ﬂm›ﬂt›r. Dolay›s›yla iﬂveren ‹ﬂ Kanunun 69.maddesinin 1. f›kras›ndaki
hükme paralel olarak çal›ﬂma saatlerini vardiyal› olarak düzenlemiﬂtir.
3. Gece Çal›ﬂma Süresi ve Gece
Çal›ﬂt›rma Yasa¤›
Gece iﬂinde günlük çal›ﬂma süresini
7,5 saati geçemez. Bu yüzden gece
çal›ﬂan iﬂçilere çal›ﬂan iﬂçilere fazla
çal›ﬂma yapt›r›lamaz. Ancak ﬂartlar
elvermiﬂse zorunlu veya ola¤anüstü
2559 say›l› Polis Vazife ve Selahiyet
Kanununun (Resmi gazete, 1934)
12.maddesi uyar›nca kanuni istisnalar
sakl› kalmak üzere, e¤lence, oyun, içki ve benzeri amaçl› umuma aç›k ve
aç›lmas› izne ba¤l› yerlerde onsekiz
yaﬂ›ndan küçükler çal›ﬂt›r›lamaz. Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi
içkili yerler ile k›raathane ve oyun oynat›lan benzeri yerlere yanlar›nda veli
ve vasileri olsa bile onsekiz yaﬂ›n›
doldurmam›ﬂ küçüklerin girmesini
meneder.
Yukar›da yer alan Kanun hükümlerinden de anlaﬂ›laca¤› üzere iﬂveren davac› iﬂçiyi 20.00-08.00 saatleri aras›ndaki vardiyada 12 saat çal›ﬂt›rarak
Kanunda yer alan 7,5 saat s›n›r› aﬂm›ﬂt›r ve Kanunu ihlal etmiﬂtir.
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 279
‹SMMMO Yay›n Organ›

Burada ayr›ca davac›n›n iﬂyerindeki
çal›ﬂma düzeni ve iﬂ temposunu bilerek iﬂe baﬂlad›¤›, iﬂ sözleﬂmesinde
vardiyal› çal›ﬂman›n ve fazla çal›ﬂman›n kabul edildi¤i gerekçesiyle iﬂçinin
iﬂ sözleﬂmesini hakl› nedene dayan›p
dayanmad›¤› konusunun da irdelenmesi gerekmektedir. Nitekim yerel
Mahkeme de bahsetmiﬂ oldu¤umuz
bu nedenlere dayanarak iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesinin hakl› nedenle fesih talebini
ve tazminat iste¤ini kabul etmemiﬂtir.
Yerel Mahkemenin davac› iﬂçinin talebini kabul etmesi gerekirken reddetmesi, hem yasan›n ve yönetmeli¤in
aç›k hükmüne ayk›r›d›r. Ayr›ca gece
süresince kad›n iﬂçinin 12 saat çal›ﬂabilece¤inin kabulü hem insan takatinin çal›ﬂabilme kapasitesini dikkate
almamakta hem de mesleki ve fizyolojik nitelikte risklere ortam haz›rlamas›, iﬂçinin sa¤l›¤›n› bozmas›, aile
baﬂta olmak üzere sosyal çevreden
kopmaya yol açmas›, kiﬂili¤in oluﬂumu ve geliﬂimini olumsuz etkilemesi
gibi bir tak›m sorunlar› beraberinde
getirecektir. Yarg›tay›n karar›nda da
belirtildi¤i üzere, davac› iﬂçi çal›ﬂma
ﬂeklini 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 69.
maddesinin 3. f›kras› ve Postalar Halinde Çal›ﬂma Yönetmeli¤inin 7.
maddesi uyar›nca bilerek iﬂe girmiﬂ
olsa da, çal›ﬂma koﬂullar›n› belirleyen
an›lan hükümleri karﬂ›s›nda iﬂ sözleﬂmesi ile iﬂyeri uygulamalar›n›n ba¤la-

y›c›l›¤›ndan söz edilemez. Çal›ﬂma
koﬂullar›n› belirleyen kaynaklar s›ralamas›nda daha üst s›ralarda yer alan
yasa hükmü ile yönetmeli¤e de¤er verilmeli ve davac› iﬂçinin, gece vardiyas›nda 12 saat çal›ﬂt›r›lmas›ndan ötürü iﬂ sözleﬂmesini feshetmesinin hakl›
nedene dayand›¤› ve k›dem tazminat›
iste¤inin kabulü talebinin kabulü gerekmektedir.
Yarg›tay›n bu konuda vermiﬂ oldu¤u
kararlar›n›n istikrar kazand›¤› görülmektedir. Nitekim Yarg›taya göre davac›n›n 08-16 vardiyas›nda çal›ﬂt›ktan
sonra takip eden 16-24 vardiyas›nda
fazla mesaiye kalmas›n›n istendi¤i ve
bunu kabul etmedi¤i için hizmet akdinin feshedildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Davac›dan gece süresinde ve 7.5 saat gibi uzun bir süre ile fazla çal›ﬂmas› istenmiﬂtir. Di¤er yandan bir kimsenin
7.5 saat çal›ﬂt›ktan sonra hiç ara vermeden ayn› süre kadar fazla çal›ﬂmas›
insan takatini zorlayan bir husustur.
Bu nedenle hizmet akdinin haks›z olarak feshedildi¤inin kabulü gerekir 1.
4.‹stisna Kapsam›nda Yer Alan ve
Gece Süresinde 7,5 Saatin Aﬂ›labilece¤i
‹ﬂler Kapsam›nda Karar›n
De¤erlendirilmesi
Postalar halinde çal›ﬂma yap›lan iﬂyerlerinde iﬂçiler gece postalar›nda
yedi buçuk saatten fazla çal›ﬂt›r›lmazlar (‹ﬂ K.m.69/3, Yön. 7) Ancak Pos-

1 Yarg. 9.HD, 19.09.200, E.2000/12795, K.2000/11947, Kazanc› Mevzuat Bankas›, e.t.
06.04.2007.
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talar Halinde Çal›ﬂma Yönetmeli¤inde baz› istisnalar yer almaktad›r. Zorunlu(‹K m.42, Yön. 7) ve ola¤anüstü
nedenlerle(‹K m.43) fazla çal›ﬂma yap›ld›¤›nda, iﬂçilerin gece postalar›nda
yedi buçuk saatlik çal›ﬂma süresinin
aﬂ›lmas› ve fazla çal›ﬂma yap›lmas›
mümkündür 2.
Yarg›tay da karar›nda bu durumu belirtmiﬂ, Postalar Halinde iﬂçi Çal›ﬂt›r›larak Yürütülen iﬂlerde Çal›ﬂmalara
iliﬂkin Özel Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmeli¤in 7. maddesinde, "Postalar halinde iﬂçi çal›ﬂt›r›larak yürütülen
iﬂlerde, ‹ﬂ Kanununun 42 ve 43 üncü
maddeleri ve 79 say›l› Milli Korunma
Suçlar›n›n Aff›na, Milli Korunma
Teﬂkilat, Sermaye ve Fon Hesaplar›n›n Tasfiyesine ve Baz› Hükümler ihdas›na Dair Kanunun 6 nc› maddesi
ile 4857 say›l› iﬂ Kanununun 70 inci
maddesinde öngörülen Yönetmelikte
belirtilen hallerin söz konusu oldu¤u
durumlarda 7,5 saatin üzerinde çal›ﬂma yapt›r›labilece¤ini vurgulam›ﬂt›r.
Ayr›ca karar›n devam›nda da bu hallerin d›ﬂ›nda iﬂçilerin gece postalar›nda 7,5 saatten çok çal›ﬂt›r›lmalar›n›n
yasak oldu¤unu belirtmiﬂtir. ‹ncelemiﬂ oldu¤umuz olayda da iﬂverenin
yapt›¤› iﬂ Postalar Halinde iﬂçi Çal›ﬂt›r›larak Yürütülen iﬂlerde Çal›ﬂmalara iliﬂkin Özel Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmeli¤in 7. maddesinde
yer alan iﬂlerden olmad›¤› için davac›

iﬂçinin 7,5 saatten fazla çal›ﬂt›r›lmas›
hakl› nedene dayanmamakta ve iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesini feshetmesi hakl›
nedene dayanarak kendisine k›dem
tazminat› verilmesi gerekmektedir.
5. Kanun Hükümlerine Ayk›r›l›k
Yarg›tay›n karar›nda belirtilmeyen
ancak uygulama da önem arz eden bir
konu da gece çal›ﬂt›rma ile ilgili yapt›r›m ne oldu¤udur.
4857 Say›l› Kanunun 104. maddesinin 1. f›kras›nda “iﬂçileri 69 uncu
maddesine ayk›r› olarak geceleri yedi
buçuk saatten fazla çal›ﬂt›ran; gece ve
gündüz postalar›n› de¤iﬂtirmeyen,73
üncü maddesine ayk›r› olarak çocuk
ve genç iﬂçileri gece çal›ﬂt›ran veya
ayn› maddede an›lan yönetmelik hükümlerine ayk›r› hareket eden iﬂveren
veya iﬂveren vekiline beﬂ yüz milyon
lira para cezas› verilir.” hükmü yer almaktad›r.
Kanun metninden de anlaﬂ›laca¤› üzere söz konusu yükümlülüklere (inceleme konumuz olan iﬂçileri 69 uncu
maddesine ayk›r› olarak geceleri yedi
buçuk saatten fazla çal›ﬂt›rma) uyulmamas› halinde uygulanacak ceza beﬂ
yüz milyon(500 YTL) dur. Bu tutar
her y›l yeniden de¤erleme oran› kadar
art›r›l›r. Bu ceza iﬂverenlerin kanun
hükümlerine uymalar› hususunda gerekli ve yeterli cayd›r›c›l›¤› sa¤lamaktan oldukça uzakt›r.

2 Mollamahmuto¤lu, 666-667
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IV- SONUÇ
Gece çal›ﬂmas› bahsedildi¤i üzere bir
ihtiyaç olmas›na karﬂ›n yasal bir tak›m yükümlülükleri de beraberin de
getirmektedir. Çünkü gecenin, insan›n
dinlenebilmesi ve hayat›n› düzenli
olarak sürdürebilmesi için uykuya ayr›lm›ﬂ olmas›; gece çal›ﬂmas›n›n iﬂçinin aile düzenin etkilemesi ve daha
birçok sosyal nedenden dolay›, iﬂverenlerin getirilmiﬂ olan bu yasal dü-
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zenlemelere uymas›, bunun denetlenmesi ve gerekirse cezai müeyyideye
tabi tutulmalar› gerekmektedir.
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VERG‹ MEVZUATIMIZDA TRANSFER
F‹YATLANDIRMASI
TRANSFER PRICING IN OUR TAX STATUTE
Özgür Kaymaz, MSc. *
Dr. Önder Kaymaz **
Prof. Dr. Ali Alp***

Abstract
ransfer pricing has been well acknowledged across both the scholar and
professional globes. It is a multidisciplinary concept inhibiting not only
taxation, but accounting, finance, law and economics. This concept,
which was used to be known as ‘concealed earnings’ and was likewise provisioned under the earlier (repealed) corporate income tax act [codified as 5422],
now appears as ‘transfer pricing’ in the current corporate income tax act [codified as 5520]. Transfer pricing regulations have brought up such issues that
may be of viable consequences. Specifically, with the promulgation of the new
corporate income taxation act, for instance; burden of proof regarding the establishment of the price at arm’s length is entirely left to the taxpayer and therefore, the documents and calculations on the identification of the price at
arm’s length will have to be kept. Hence the custody of those documents is meant to be required in the sense to constitute as material evidence to the book records. In our paper, transfer pricing is examined, as our tax statute stipulates
and with all aspects. In addition, some concrete resolutions and policy recommendations to the current and potential problems are presented from the critical viewpoint.
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Öz
Transfer fiyatland›rmas›, uzun y›llardan beri hem uluslararas› literatürde
hemde iﬂ dünyas›nda yer bulmuﬂtur.
Transfer fiyatland›rmas› yaln›zca vergiyi de¤il, muhasebe, finans, hukuk
ve ekonomiyi içinde bar›nd›ran çok
boyutlu bir kavramd›r. Ülkemizde asl›nda daha önceleri ‘örtülü kazanç’
ad›yla bilinen bu kavram ilga olan
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (5422)
bu ﬂekilde ifade edilip hüküm alt›na
al›nm›ﬂken, ﬂu an yürürlükte olan Kurumlar Vergisi Kanunu’muzda (5520)
‘ transfer fiyatland›rmas›’ ibaresi ﬂeklinde yer alm›ﬂ ve hüküm ifade eder
olmuﬂtur. Transfer fiyatland›rmas›
düzenlemeleri çok önemli sonuçlar
do¤urabilecek hususlar› da beraberinde getirmiﬂtir. Yeni kurumlar vergisi
kanunu ile birlikte, örne¤in; emsallerine uygun fiyat›n tespiti ile ilgili ispat
mükellefiyeti tamamen mükellefe b›rak›lm›ﬂ ve bu nedenle, emsaline uygun fiyat tespiti ile ilgili belge ve hesaplamalar›n defter kay›tlar›na esas
belge derecesinde saklanmas› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda
transfer fiyatland›rmas›, mevzuat›m›z›n yer verdi¤i ﬂekliyle ve tüm yönleriyle ele al›n›lmakta, eleﬂtirel bir bak›ﬂ
aç›s›yla birlikte var olan veya ilerde
olmas› muhtemel problemlere ﬂimdi-

Mart

-

Nisan

Y›l: 2008 Say›: 86

den somut çözüm önerileri sunulmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Transfer Fiyatland›rmas›, Transfer Fiyatland›rmas›
Düzenlemeleri, Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (5520).
G‹R‹ﬁ
Transfer fiyatland›rmas› kurumu,
OECD ve Amerika uygulamalar›nda
uzun y›llardan beri yer bulmas›na ra¤men Türk vergi mevzuat›nda, transfer
fiyatland›rmas› yerine örtülü kazanç
da¤›t›m› kavram› kullan›ld›.
Türk mevzuat›nda yeralan transfer fiyatland›rmas›n›n, yurtiçinde veya
yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik kiﬂi ve kurumlara
uygulanaca¤› konusunda bir ayr›ma
gidilmedi¤i için, mer’i mevzuat çok
uluslu ﬂirketler (ÇUﬁ’lar) için de geçerli olacakt›r. Günümüz dünya ticaretinin % 60’› ÇUﬁ’lar taraf›ndan gerçekleﬂtirilirken, bu ticaret hacminin
yar›s› da iliﬂkili kuruluﬂlar aras› ticaret olarak gerçekleﬂtirilmektedir.
5422 say›l› eski K.V.K.’da tan›mlanan örtülü kazanç da¤›t›m› kavram›,
5520 say›l› yeni K.V.K. ile birebir örtüﬂmese bile, transfer fiyatland›rmas›
ile kapsanmaya çal›ﬂ›lan konular için
y›llarca kullan›lm›ﬂ bir tan›mlamayd›.
5520 say›l› K.V.K.’ n›n maddelerinin
farkl› yürürlük tarihleri bulunmakla
birlikte, transfer fiyatland›rmas›n› düzenleyen 13. maddesinin yürürlük ta-
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rihi baﬂlang›c› 01.01.2007’dir. Benzer
bir uygulama Gelir Vergisi Kanunu
için de yap›lm›ﬂt›r. ﬁöyle ki, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 41. maddesine
5615 say›l› Kanun’un 3. maddesi ile
yap›lan de¤iﬂiklikle “ Gider Kabul
Edilmeyen Ödemeler ” e yeni bir bent
eklenmiﬂtir. Eklenen 5 numaral› bent
01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere 04.04.2007’de yürürlü¤e
girmiﬂtir. Bu bent ile aç›klanan iﬂlemlerin transfer fiyatland›rmas› olarak
kabul edilece¤i aç›klanm›ﬂ ve bentte
yer almayan hususlar konusunda 5520
say›l› kanunun 13. maddesinin geçerli
olaca¤› belirtilmiﬂ, böylece ticari ve
zirai kazanç sahibi gerçek kiﬂiler de
bu düzenlemeden etkilenir olmuﬂtur.
Çal›ﬂmam›zda transfer fiyatland›rmas› kurumunda s›kl›kla kullan›lan temel kavramlara, uygulama alan›na giren kiﬂi, konu, yöntem ve uygulamalara; emsallere uygunluk ilkesi, karﬂ›laﬂt›r›labilirlik analizi gibi konulardan
peﬂin fiyatland›rma anlaﬂmalar›, grup
içi hizmetler ve gayri maddi haklara;
dar mükellef kurumlar›n özellikli durumlar› ile transfer fiyatland›rmas›n›n
vergi cennetleri ile olan uzant›s›ndan,
transfer fiyatland›rmas› tespitinin sonuçlar›na ve transfer fiyatland›rmas›nda belgelendirmeye kadar de¤iﬂik
konular zengin bir bak›ﬂ aç›s›yla ele
al›nmaktad›r. Son bölümde ise çal›ﬂman›n genel bir de¤erlendirmesi yap›larak önerilere yer verilmektedir.
Hakemli Yaz›lar
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1. Temel Kavramlar
Transfer fiyatland›rmas›, iliﬂkili kiﬂiler aras›nda yap›lan mal veya hizmet
al›m ya da sat›m›nda uygulanan fiyat
veya bedeli ifade eder (2007/12888
say›l› B.K.K., m.3). Baﬂka bir deyiﬂle
transfer fiyatland›rmas›, bir iﬂletmenin gelir – gider veya kar paylaﬂ›m›
aç›s›ndan ba¤lant›l› oldu¤u, yine kar
paylaﬂ›m› aç›s›ndan ayn› ç›kar birli¤ine dahil olan ana ﬂirket ve ba¤l› ﬂirketlerde yada yönetimi aç›s›ndan hakim durumda oldu¤u ﬂirket, iﬂtirak ve
ﬂubeleriyle, karﬂ›l›kl› olarak mal ve
hizmet sunumunda uygulanan fiyatt›r
(Saraço¤lu ve Kaya, 2006, 150).
Kurumlar, iliﬂkili kiﬂilerle emsallere
uygunluk ilkesine ayk›r› olarak tespit
ettikleri bedel veya fiyat üzerinden
mal veya hizmet al›m ya da sat›m›nda
bulunursa, kazanç tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas› yoluyla
örtülü olarak da¤›t›lm›ﬂ say›l›r (5520
say›l› K.V.K., m. 13/1).
Transfer fiyatland›rmas› yoluyla gerçek ve tüzel kiﬂiler gerek kendi bünyelerinde bulunan, gerekse iliﬂkili olduklar› birim ve kiﬂiler ile birlikte hareket ederek, ödeyecekleri konsolide
vergi yükünü azaltma çabas›na girmektedirler. Kald› ki, transfer fiyatland›rmas› sadece mali kayg›lar ile de
yap›lmamaktad›r. ‹ﬂletme yöneticilerinin, iﬂletme içindeki kaynaklar›n
transferinde kontrol noktas› oluﬂturmak, bir bölümün performans›n› iﬂletMart
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menin di¤er bölümleri ile karﬂ›laﬂt›rmak veya bölüm yöneticilerinin karl›l›k motivasyonlar›n› maksimize etmek de di¤er amaçlardan baz›lar›d›r
(Biyan, 2007, 80).
2. Transfer Fiyatland›rmas›n›n
Konusuna Giren Kiﬂiler
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde geçen " gerçek kiﬂi "
ifadesi, Gelir Vergisi Kanunu'nun uygulanmas›nda gerçek kiﬂi olarak kabul edilip vergiye tabi tutulan ﬂah›slar
ile ﬂah›s ﬂirketleri ya da adi ortakl›klar›; “ kurum ” ifadesi de sermaye ﬂirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu
kuruluﬂlar›, dernek veya vak›flar ile
bunlara ait iktisadi iﬂletmeleri ve iﬂ
ortakl›klar›n› kapsamaktad›r (TF GT,
Seri No: 1, m. 3).
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2 nci
maddesinde tüzel kiﬂiliklerinin bulunup bulunmad›¤›na bak›lmaks›z›n kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerin gerçek ve tüzel kiﬂi ortaklar› Kanunun 13 üncü maddesi gere¤ince
iliﬂkili kiﬂi say›lacakt›r. Kurumlar›n
do¤rudan veya dolayl› olarak sermaye
pay›na sahip gerçek kiﬂi veya kurum
ortaklar› iliﬂkili kiﬂi kapsam›nda de¤erlendirilecektir. Bu iliﬂkilerde sermaye veya kâr pay› oran›n›n herhangi
bir önemi bulunmamaktad›r (TF GT,
Seri No: 1, m. 3.1.1.).
Kurumun ilgili bulundu¤u gerçek kiﬂi
ifadesinden, kendi orta¤› olan gerçek
kiﬂiler d›ﬂ›nda kalan, kurumlar›n ortaMart
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¤› oldu¤u ﬂah›s ﬂirketlerinin di¤er gerçek kiﬂi ortaklar› ile kurum çal›ﬂanlar›
gibi ﬂah›slar anlaﬂ›lmaktad›r. Kurum
çal›ﬂanlar›n›n söz konusu kurum ile
iliﬂkilerinin sadece iﬂveren-hizmet erbab› iliﬂkisi içinde bulunmas› durumunda ilgili kurum ile kurum çal›ﬂan›,
yap›lan ücret ödemeleri bak›m›ndan
iliﬂkili kiﬂi kapsam›nda de¤erlendirilmeyecektir. Ancak, kurum ile çal›ﬂanlar› aras›nda yukar›da belirtilen istihdam iliﬂkisi d›ﬂ›ndaki iﬂlemler, iliﬂkili
kiﬂilerle yap›lan iﬂlem kapsam›nda
de¤erlendirilecektir. Kurumun ilgili
bulundu¤u kurum ise kendi orta¤› d›ﬂ›nda, kurumun kendisinin ortakl›¤›n›n bulundu¤u bir baﬂka kurumu yani
iﬂtiraklerini ifade etmektedir. Kurum
orta¤›n›n ilgili bulundu¤u gerçek kiﬂiler, Kanunun 13 üncü maddesinin (2)
numaral› f›kras›nda da belirtildi¤i
üzere, gerçek kiﬂileri ifade etmektedir. Kurum orta¤›n›n ilgili bulundu¤u
kurum ise, kurum orta¤›n›n baﬂka bir
kurum ile olan ortakl›k iliﬂkisini ifade
etmektedir. Ayr›ca kurum orta¤›n›n
ortak oldu¤u ﬂah›s ﬂirketlerinin di¤er
kurum ortaklar› iliﬂkili kiﬂi say›lacakt›r. Öte yandan, bir kurumun ilgili bulundu¤u gerçek kiﬂi veya kurumlar›n
kendi aralar›ndaki iliﬂki ve bir kurumun ortaklar›n›n ilgili bulundu¤u gerçek kiﬂi veya kurumlar›n kendi aralar›ndaki iliﬂki Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uygulamas›nda iliﬂkili kiﬂi
kapsam›nda de¤erlendirilecektir (TF
GT , Seri No: 1, m. 3.1.2.).
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3. Transfer Fiyatland›rmas›na Konu
Olabilecek ‹ﬂlemler
5520 say›l› K.V.K.’n›n 13/1. maddesinde “ Al›m, sat›m, imalat ve inﬂaat
iﬂlemleri, kiralama ve kiraya verme
iﬂlemleri, ödünç para al›nmas› ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri
ödemeleri gerektiren iﬂlemler her hal
ve ﬂartta mal veya hizmet al›m ya da
sat›m› olarak de¤erlendirilir ” denilmektedir.
Di¤er taraftan, 5615 say›l› Kanunla
Gelir Vergisi Kanunu'nun " Gider kabul edilmeyen ödemeler " baﬂl›kl› 41
inci maddesine eklenen (5) numaral›
bentte yap›lan düzenleme aﬂa¤›daki
gibidir: “…teﬂebbüs sahibinin, iliﬂkili
kiﬂilerle emsallere uygunluk ilkesine
ayk›r› olarak tespit edilen bedel veya
fiyatlar üzerinden mal veya hizmet
al›m ya da sat›m›nda bulunmas› halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teﬂebbüs sahibince uygulanm›ﬂ
bedel veya fiyat aras›ndaki iﬂletme
aleyhine oluﬂan farklar iﬂletmeden çekilmiﬂ say›l›r. Teﬂebbüs sahibinin eﬂi,
üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil
yansoy ve kay›n h›s›mlar› ile do¤rudan veya dolayl› orta¤› bulundu¤u ﬂirketler, bu ﬂirketlerin ortaklar›, bu ﬂirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bak›m›ndan kontrolü alt›nda bulunan di¤er ﬂirketler iliﬂkili kiﬂi say›l›r. Bu bent uygulamas›nda, imalat ve
inﬂaat, kiralama ve kiraya verme,
ödünç para al›nmas› veya verilmesi,
Hakemli Yaz›lar
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ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri
gerektiren iﬂlemler, her hâl ve ﬂartta
mal veya hizmet al›m ya da sat›m›
olarak de¤erlendirilir. ‹ﬂletmeden çekilmiﬂ say›lan farklar, iliﬂkili kiﬂi taraf›ndan beyan edilmiﬂ gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n hesab›nda
dikkate al›nm›ﬂ ise iliﬂkili kiﬂinin vergilendirme iﬂlemleri buna göre düzeltilir. ‹liﬂkili kiﬂiler ve bu kiﬂilerle yap›lan iﬂlemler hakk›nda bu maddede
yer almayan hususlar bak›m›ndan,
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükmü uygulan›r ” (TF GT , Seri No: 1, m. 1).
4. Emsallere Uygunluk ‹lkesi
5422 say›l› eski K.V.K.’n›n 17. maddesinde 4 bent olarak say›lan hallerde,
kazanc›n tamamen veya k›smen örtülü olarak da¤›t›lm›ﬂ say›laca¤› belirtilmiﬂ ve “ emsaline göre göze çarpacak
derecede yüksek veya düﬂük fiyat veya bedeller ” ifadesine yer verilmiﬂti.
5520 say›l› yeni K.V.K.’da bu ifadenin yerine “ emsallere uygunluk ” ifadesi alm›ﬂt›r.
Emsallere uygunluk ilkesinin temel
amac›, iliﬂkili kiﬂiler aras›ndaki mal
veya hizmet al›m ya da sat›m›nda uygulanan fiyat veya bedelin, söz konusu mal veya hizmet al›m ya da sat›m›
için aralar›nda iliﬂki bulunmayan kiﬂiler aras›nda belirlenen fiyat veya bedele karﬂ›laﬂt›r›labilir koﬂullar alt›nda
eﬂit olmas›d›r (2007/12888 say›l›
Mart
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B.K.K., m.4). Emsallere uygunluk ilkesi, iliﬂkili kiﬂilerle yap›lan mal veya
hizmet al›m ya da sat›m›nda uygulanan fiyat veya bedelin, aralar›nda
böyle bir iliﬂkinin bulunmamas› durumunda oluﬂacak fiyat veya bedele uygun olmas›n› ifade eder (5520 say›l›
K.V.K. , m. 13/3).
Emsallere uygun fiyat veya bedel,
aralar›nda iliﬂkili kiﬂi tan›m›na uygun
herhangi bir iliﬂki olmayan kiﬂilerin
tamamen iﬂlemin gerçekleﬂti¤i andaki
koﬂullar alt›nda oluﬂturdu¤u piyasa ya
da pazar fiyat› olarak da adland›r›lan
tutard›r. Emsallere uygun fiyat veya
bedele ulaﬂmak için öncelikle iç emsal kullan›lacak, bu ﬂekilde kullan›lacak fiyat veya bedelin bulunmamas›
ya da güvenilir olmamas› halinde d›ﬂ
emsal karﬂ›laﬂt›rmada esas al›nacakt›r
(TF GT , SN: 1, m. 4.).

den çok sonucu içeren belli bir fiyat
veya bedel aral›¤› tespit edilebilir.
Emsal fiyat aral›¤›, ayn› yöntemin
farkl› karﬂ›laﬂt›r›labilir kontrol d›ﬂ› iﬂlem verilerine uygulanmas›ndan veya
ayn› verilere farkl› transfer fiyatland›rmas› yöntemlerinin uygulanmas›ndan elde edilen de¤iﬂik emsal fiyatlar›n oluﬂturdu¤u bir fiyat dizisidir
(2007/12888 say›l› B.K.K., m.6).

‹ç emsal mükellefin iliﬂkisiz kiﬂilerle
yapt›¤› iﬂlemlerde kulland›¤› fiyat ya
da bedeli ifade ederken, d›ﬂ emsal iliﬂkisiz kiﬂilerin kendi aralar›nda yapt›klar› karﬂ›laﬂt›r›labilir nitelikteki iﬂlemlerde kulland›¤› fiyat ya da bedeli ifade eder (2007/12888 say›l› B.K.K.,
m.3).

Mükellef bu sonuç aral›¤› içerisinde aritmetik ortalama, mod, medyan
veya baﬂka bir ölçüden en makul olan›n› kullanmak suretiyle bir tutar belirleyebilecektir. Ancak, belirlenen
emsal fiyat aral›¤›n›n içindeki fiyatlar›n birbirinden büyük ölçüde farkl› olmas› durumunda, karﬂ›laﬂt›r›labilirlik
analizindeki unsurlar›n veya yap›lan
düzeltim iﬂlemlerinin yeniden de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Di¤er taraftan, mükellef taraf›ndan tespit edilen fiyat›n emsal fiyat aral›¤›n›n d›ﬂ›nda olmas› durumunda, fiyat ya da bedel söz konusu aral›k dikkate al›narak
aritmetik ortalama, mod, medyan ya
da baﬂka bir ölçüden en makul olan›
kullan›larak belirlenecektir (TF GT,
SN: 1, m. 4.2).

Emsallere uygunluk ilkesi aç›s›ndan
en güvenilir sonuç, karﬂ›laﬂt›rmalar
sonucunda ulaﬂ›lan tek bir fiyat veya
bedel olacakt›r. Bununla birlikte, yap›lan karﬂ›laﬂt›rmalar ve uygulanan
yöntemler sonucu, tek bir fiyat veya
bedelden ziyade birbirine yak›n bir-

K.V.K.’n›n 13. maddesinde geçen
“ iﬂlemin mahiyetine en uygun olan ”
veya emsallere uygun fiyata “ ulaﬂma
olana¤›n›n bulunmad›¤› hal ” kavramlar›n›n içerikleri veya “ emsal ” in ne
oldu¤u ancak yarg› içtihatlar› ile belirlenecektir (Soydan, 2006, 9).
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5. Karﬂ›laﬂt›r›labilirlik Analizi
Karﬂ›laﬂt›r›labilirlik analizi, kontrol
alt›ndaki iﬂlemlerin sahip oldu¤u koﬂullar ile kontrol d›ﬂ› iﬂlemlerin sahip
oldu¤u koﬂullar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›na
dayan›r. Dolay›s›yla karﬂ›laﬂt›r›labilirlik kavram› da iﬂlemler aras›ndaki
farkl›l›klar›n herhangi bir ﬂekilde karﬂ›laﬂt›rma konusu unsurlar› maddi
olarak etkilememesi veya maddi olarak etkide bulunan farkl›l›klar›n belli
iﬂlemlerle düzeltilebilecek nitelikte
olmas› gere¤ini ifade eder (2007/12888
say›l› B.K.K., m.5/1).
Yap›lacak karﬂ›laﬂt›r›labilirlik analizinde; karﬂ›laﬂt›r›lmakta olan mal veya hizmetlerin nitelikleri, iliﬂkili ve
iliﬂkisiz kiﬂilerin yerine getirdikleri iﬂlevler ve üstlendikleri riskler, iﬂlemlerin gerçekleﬂti¤i pazar›n yap›s› (pazar
hacmi, pazar›n yeri gibi) ve pazardaki
ekonomik koﬂullar ile kurumlar›n iﬂ
stratejileri dikkate al›nacakt›r (TF GT
SN: 1, m. 4.1).
6. Mükelleflerin Kullanabilecekleri
Yöntem Çeﬂit ve K›s›tlar›
OECD geleneksel iﬂlem yöntemlerini
di¤er yöntemlere tercih etmektedir.
Geleneksel iﬂlem yöntemlerinin emsal
bedele ulaﬂmas›na yard›mc› olmamas›
durumunda OECD kar bölüﬂüm yöntemi ve iﬂlemsel net marj yönteminin
uygulanabilece¤ini kabul etmektedir.
OECD iﬂlemsel kar yöntemleri aras›nda bir fark gözetmemekle birlikte kar
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bölüﬂüm yöntemini, iﬂlemsel net marj
yöntemine tercih etmektedir. ABD’de
de ise yöntemlerin birbirine karﬂ› üstünlü¤ü yoktur (Yard›mc›o¤lu, Özer
ve Demirel, 2007, 59).
Emsal bedelin bulunmas›nda uygulanmas› gereken yöntem “ f›rsat maliyeti ” dir. Ancak f›rsat maliyetinin
tespit edilmesi, bu fiyat›n tespit edilmesi için çeﬂitli maliyetlerin ortaya
ç›kmas› ve yöneticilerin bu bilgileri
çarp›tmaya meyilli olmalar› nedeniyle
pahal›d›r. F›rsat maliyetlerinin belirlenmesi pahal› oldu¤undan, yöneticiler de¤iﬂik, daha düﬂük maliyetli karﬂ›laﬂt›rmalara baﬂvururlar (Koyuncu,
2005, 74).
Emsallere uygun fiyata geleneksel iﬂlem yöntemleri olarak adland›r›lan
karﬂ›laﬂt›r›labilir fiyat yöntemi, maliyet art› yöntemi ve yeniden sat›ﬂ fiyat› yönteminden herhangi birisiyle
ulaﬂma olana¤› yoksa mükellef, iﬂlemlerin mahiyetine uygun olarak di¤er yöntemleri kullanabilir. Bu durumda uygulama olana¤› bulunan
yöntemler iﬂleme dayal› kâr yöntemleri olan kâr bölüﬂüm yöntemi ve iﬂleme dayal› net kâr marj› yöntemidir.
Söz konusu yöntemler iliﬂkili kiﬂiler
aras›ndaki iﬂlemlerden do¤an kâr›
esas almaktad›r. Ancak, di¤er yöntemler olarak adland›r›lan iﬂleme dayal› kâr yöntemlerinin emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde fiyat ya da
bedel tespitine olanak vermemesi duMart
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rumunda, mükellef kendi belirleyebilece¤i ve daha do¤ru sonuç verdi¤ine
inand›¤› bir yöntemi de kullanabilecektir. ‹ﬂleyiﬂ sistemi mükellefler taraf›ndan belirlenecek bu yöntemin de
emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi zorunludur (TF GT SN:
1, m. 5).
Kurumlar, iliﬂkili kiﬂilerle yapt›¤› iﬂlemlerde uygulayaca¤› fiyat veya bedelleri, aﬂa¤›daki yöntemlerden iﬂlemin mahiyetine en uygun olan›n› kullanarak tespit eder:
6.1. Karﬂ›laﬂt›r›labilir fiyat yöntemi:
Bir mükellefin uygulayaca¤› emsallere uygun sat›ﬂ fiyat›n›n, karﬂ›laﬂt›r›labilir mal veya hizmet al›m ya da sat›m›nda bulunan ve aralar›nda herhangi
bir ﬂekilde iliﬂki bulunmayan gerçek
veya tüzel kiﬂilerin birbirleriyle yapt›klar› iﬂlemlerde uygulayaca¤› piyasa
fiyat› ile karﬂ›laﬂt›r›larak tespit edilmesini ifade eder (5520 say›l› K.V.K.,
m. 13/4 - a ).
Bu yöntemin uygulanabilmesi için
iliﬂkili kiﬂilerle yap›lan iﬂlemin, birbirleriyle iliﬂkili olmayan kiﬂilerin
yapt›klar› iﬂlem ile karﬂ›laﬂt›r›labilir
nitelikte olmas› gerekmektedir. Buradaki karﬂ›laﬂt›r›labilir nitelik kavram›,
iﬂleme konu mal veya hizmet ile iﬂlemin koﬂullar›n›n gerek iliﬂkili kiﬂiler
aras›ndaki iﬂlemlerde, gerekse aralar›nda iliﬂki bulunmayan kiﬂiler aras›ndaki iﬂlemlerde benzer nitelikte olmaMart
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s›n› ifade etmektedir (KV GT, SN 1,
m.13.2.1.).
Söz konusu iﬂlemler aras›nda, ölçülebilir nitelikte küçük farkl›l›klar varsa,
bu farkl›l›klar düzeltilerek yöntemin
uygulanmas› mümkündür. Ancak,
farkl›l›klar›n büyük olmas› ya da farkl›l›klar›n ölçülebilmesinin mümkün
olmamas› halinde bu yöntemin uygulanabilmesi mümkün olamayacakt›r.
Sonuç olarak, karﬂ›laﬂt›r›labilir nitelikte kontrol d›ﬂ› iﬂlemlerin bulunmas› durumunda emsallere uygun fiyat
ya da bedelin tespiti bak›m›ndan emsallere uygunluk ilkesinin en dolays›z
ve güvenilir biçimde uyguland›¤› bir
yöntem olmas› nedeniyle karﬂ›laﬂt›r›labilir fiyat yöntemi di¤er yöntemlere
tercih edilir (TF GT, m. 5.1.).
6.2. Maliyet art› yöntemi: Emsallere
uygun fiyat›n, ilgili mal veya hizmet
maliyetlerinin makul bir brüt kâr oran› kadar art›r›lmas› suretiyle hesaplanmas›n› ifade eder (KV, m.13/4-b).
Brüt kâr oran› aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r: (Sat›ﬂlar – Maliyet) / Maliyet =
Brüt kâr oran›. Kontrol alt›ndaki bir
iﬂlem için uygulanacak en uygun “
makul brüt kâr oran› ”, iﬂlemi yapan
mükellefin bu mal veya hizmetlere
iliﬂkin olarak, iliﬂkisiz kiﬂilerle yapt›¤› iﬂlemlerde uygulad›¤› brüt kâr oran› (genel brüt kâr marj›) olacakt›r.
Böyle bir brüt kâr oran› mevcut de¤ilse ya da karﬂ›laﬂt›rma için gerekli iﬂlem say›s› yetersizse, karﬂ›laﬂt›r›labiHakemli Yaz›lar
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lir iﬂlemler aras›nda belirlenen fiyat
ya da bedeli etkileyen bir farkl›l›k bulunmamas› veya var olan farkl›l›klar›n
düzeltilebilir nitelikte olmas› ﬂart›yla
iliﬂkisiz kiﬂilerin karﬂ›laﬂt›r›labilir iﬂlemlerine ait brüt kâr oranlar› da bu
yöntemin uygulamas›nda kullan›labilecektir (TF Hakk›nda Karar, RG Yay›n T: 06/12/2007, N: 26722; m. 9.).
Böyle bir kâr marj› mevcut de¤ilse ya
da karﬂ›laﬂt›rma için gerekli iﬂlem say›s› yetersizse, ayn› koﬂullarda karﬂ›laﬂt›r›labilir olmak ﬂart›yla d›ﬂ emsal
de kullan›labilecektir. Maliyetler belirlenirken faaliyet giderlerine de yer
verilmesinin zorunlu oldu¤u durumlarda, brüt kâr marj›n›n hesab›nda bu
giderlerin de dikkate al›nmas› gerekmektedir. Bu çerçevede, maliyet unsurlar› içinde yer alan faaliyet giderlerinin, söz konusu iﬂlemle ilgili olmak
kayd›yla, en uygun k›stasa göre maliyetlerle iliﬂkilendirilece¤i tabiidir.
Maliyet baz›n›n kontrol alt›ndaki ve
kontrol d›ﬂ› iﬂlemlerde ayn› olmas›
gerekmektedir. Di¤er bir ifadeyle,
maliyet baz›n›n az ya da çok olmas›
brüt kâr marj›n› etkileyece¤inden maliyetler kontrol alt›ndaki ve kontrol
d›ﬂ› iﬂlemlerde ayn› olmal›d›r. Kontrol alt›ndaki ve kontrol d›ﬂ› iﬂlemlerde uygulanan muhasebe yöntemleri
aras›nda farkl›l›klar varsa tutarl›l›¤›
sa¤lamak için kullan›lan bilgilerde
uygun düzeltimler yap›lmal› ve ayn›
usul ve esaslar›n kullan›m›nda sürekHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

lilik bulunmal›d›r. Karﬂ›laﬂt›r›labilir
fiyat yöntemine göre bu yöntemin uygulanmas›nda ürün farkl›l›klar›ndan
ziyade karﬂ›laﬂt›r›labilirlik analizinin
di¤er faktörlerine daha çok a¤›rl›k verilmesi gerekmektedir. Bu yöntem
özellikle hammadde ve yar› mamuller
ile imal edilen mallara iliﬂkin iﬂlemlerde, fason imalatlarda ve hizmet tedarikinde uygulama alan› bulmaktad›r
(TF GT, SN: 1, m. 5.2).
6.3. Yeniden sat›ﬂ fiyat› yöntemi:
Emsallere uygun fiyat›n, iﬂlem konusu mal veya hizmetlerin aralar›nda
herhangi bir ﬂekilde iliﬂki bulunmayan gerçek veya tüzel kiﬂilere yeniden
sat›lmas› halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt sat›ﬂ kâr› düﬂülerek
hesaplanmas›n› ifade eder (5520 s.
K.V.K., m. 13/4 – c).
Söz konusu hesaplama aﬂa¤›daki formül kullan›larak yap›lacakt›r: Yeniden sat›ﬂ fiyat› = Emsallere Uygun
Fiyat veya Bedel*(1 + Brüt sat›ﬂ kâr
oran›). Makul brüt sat›ﬂ kâr›, söz konusu mal veya hizmetin yeniden sat›ﬂ›nda yüklenilen sat›ﬂ ve di¤er faaliyet
giderleri ile üstlenilen riskler ve kullan›lan varl›klar esas al›narak gerçekleﬂtirilen iﬂlevlerin gerektirdi¤i kâr tutar›n› ifade etmektedir (TF Karar, RG
Yay›n T: 06/12/2007, N: 26722; m. 10.).
Buradaki uygun brüt sat›ﬂ kâr›, söz
konusu mal veya hizmet için iﬂlem
an›nda uygulanabilecek, piyasa koﬂullar›na göre belirlenen veya belirleneMart
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bilecek objektif nitelikte bir oran ile
saptanan kâr› ifade etmektedir. Bu kâr
düﬂüldükten sonra da mal veya hizmetin iliﬂkili kiﬂilere sat›lmas›nda uygulanabilecek emsallere uygun fiyata
ulaﬂ›lacakt›r (KV GT SN 1, m. 13.2.3).
Farkl› ürünlerin söz konusu oldu¤u iﬂlemler için de kullan›labilecek olan bu
yöntem, özellikle pazarlama ve da¤›t›m faaliyetleri gibi iliﬂkili ﬂirketin sat›n ald›¤› mal veya hizmeti iliﬂkisiz
kiﬂilere satt›¤› iﬂlemlerde güvenilir
sonuçlar vermektedir. Bu yöntemin
uygulanmas›nda da kontrol alt›ndaki
iﬂlem ile kontrol d›ﬂ› iﬂlemin karﬂ›laﬂt›r›labilir olmas› gerekmektedir. Di¤er
taraftan, bu yöntemin uyguland›¤›
olaylarda genellikle yeniden sat›ﬂ› yapan kiﬂi ya da kuruluﬂ, satmak üzere
ald›¤› mallara herhangi bir ﬂekilde de¤er art›r›c› bir katk›da bulunmamakta,
fiziksel olarak ürünün yap›s›n› de¤iﬂtirmemekte ve söz konusu ürünü ald›¤› biçimde satmaktad›r. Bu çerçevede
paketleme, etiketleme ve küçük çapl›
montajlar de¤er art›r›c› katk› ya da fiziksel de¤iﬂim olarak de¤erlendirilmeyecektir. Ancak, yeniden sat›ﬂtan
önce ürüne çok fazla de¤er kat›lmas›
veya bir baﬂka ürünle birleﬂtirilmesi
nedeniyle ürünün ilk özelli¤ini yitirmesi hallerinde emsallere uygun bedel bulmak zorlaﬂaca¤›ndan, bu yöntemin kullan›lmas› mümkün olmayacakt›r (TF GT SN: 1, m. 5.3).
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6.4. Kâr bölüﬂüm yöntemi: ‹liﬂkili
kiﬂilerin bir veya daha fazla say›daki
kontrol alt›ndaki iﬂlemlere iliﬂkin toplam faaliyet kâr› ya da zarar›n›n, üstlendikleri iﬂlevler ve yüklendikleri
riskler nispetinde iliﬂkili kiﬂiler aras›nda emsallere uygun olarak bölüﬂtürülmesi esas›na dayanan bir yöntemdir (TF Karar, RG Yay›n T: 06/12/2007,
N: 26722; m. 12.).
Bu yöntem, geleneksel iﬂlem yöntemlerinin (karﬂ›laﬂt›r›labilir fiyat yöntemi, maliyet art› yöntemi, yeniden sat›ﬂ
fiyat› yöntemi) kullan›lamad›¤›, özellikle karﬂ›laﬂt›r›labilir iﬂlemlerin olmad›¤› ve iliﬂkili kiﬂiler aras›ndaki iﬂlemlerin birbirinin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u durumlarda kullan›lmal›d›r.
Kâr bölüﬂüm yönteminde, önce iliﬂkili ﬂirketlerin yapt›¤› iﬂlemden ortaya
ç›kan paylaﬂ›lacak kâr tespit edilir.
Daha sonra bu kâr, iliﬂkili ﬂirketler
aras›nda paylaﬂt›r›l›r. Kâr›n bölüﬂümü, emsallere uygunluk ilkesine göre
yap›lm›ﬂ anlaﬂmalardaki tahmin edilen ve yans›t›lan ﬂekilde, güçlü ekonomik gerekçelere dayanarak yap›lmal›d›r. Bu çerçevede, kontrol alt›ndaki
iﬂlemlerden elde edilen toplam kâr iki
aﬂamada paylaﬂt›r›l›r. ‹lk aﬂamada,
iliﬂkisiz ﬂirketlerin benzer türdeki
kontrol d›ﬂ› iﬂlemlerden elde ettikleri
kâr marj› dikkate al›narak, her iliﬂkili
ﬂirketin toplam kâr içerisinden alaca¤›
kâr miktar› belirlenir. ‹kinci aﬂamada,
ilk aﬂamada iliﬂkili ﬂirketlere yap›lan
Hakemli Yaz›lar
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kâr da¤›t›m›ndan sonra toplam kârdan
geriye kalan bakiye kâr veriyorsa, bu
kâr üstlendikleri iﬂlevler ve yüklendikleri riskler nispetinde iliﬂkili ﬂirketler aras›nda tekrar da¤›t›lmak suretiyle, iliﬂkili ﬂirketlerin kontrol alt›ndaki iﬂlemlerden elde ettikleri kârlar
yeniden hesaplan›r. ‹liﬂkili taraflar›n
kâr›n oluﬂumuna yapt›¤› katk›n›n de¤eri iﬂlev analizlerine göre yap›l›r ve
bu katk›lar d›ﬂ piyasadan elde edilen
güvenilir bilgileri kapsayacak ﬂekilde
de¤erlendirilir (TF GT, SN: 1, m. 5.4).
6.5. ‹ﬂleme dayal› net kâr marj›
yöntemi: Mükellefin kontrol alt›ndaki bir iﬂlemden; maliyetler, sat›ﬂlar
veya varl›klar gibi ilgili ve uygun bir
temele dayanarak tespit etti¤i net kâr
marj›n›n incelenmesi esas›na dayanan
bir yöntemdir (TF BKK RG Yay›n T:
06/12/2007, N: 26722; m. 13.).
‹ﬂleme dayal› net kâr marj› yönteminin uygulanmas› maliyet art› ve yeniden sat›ﬂ fiyat› yönteminin uygulanmas›na benzerlik göstermektedir. ‹ﬂleme dayal› net kâr marj› yöntemi ile
bu yöntemler aras›ndaki fark, di¤er iki
yöntemde brüt kâr marj› hesaplan›rken, bu yöntemde net faaliyet kâr
marj›n›n hesaplanmas›d›r. Net faaliyet kâr marj›n›n tespitinde, öncelikle
mükellefin karﬂ›laﬂt›r›labilir kontrol
d›ﬂ› bir iﬂlemde uygulad›¤› net faaliyet kâr marj› dikkate al›nacakt›r. Bunun mümkün olmamas› durumunda,
iliﬂkisiz bir kurumun karﬂ›laﬂt›r›labilir
Hakemli Yaz›lar
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kontrol d›ﬂ› bir iﬂlemde uygulad›¤› net
faaliyet kâr marj› dikkate al›n›r. Bu
yöntem kullan›larak yap›lan analizlerde, iliﬂkili kurumun tek bir kontrol alt›ndaki iﬂlemine ait kâr dikkate al›nmal›d›r (TF GT, SN: 1, m. 5.5).
Emsallere uygun fiyata yukar›daki
yöntemlerden herhangi birisi ile ulaﬂma olana¤› yoksa mükellef, iﬂlemlerin
mahiyetine uygun olarak kendi belirleyece¤i di¤er yöntemleri kullanabilir. Emsallere uygun fiyat veya bedele
ulaﬂmak için yukar›da yer verilen
yöntemlerden en uygun olan›n›n seçilmesinde öncelikle mükellefin iliﬂkisiz kiﬂilerle yapt›¤› iﬂlemlerde kulland›¤› fiyat veya bedel iç emsal olarak karﬂ›laﬂt›rmaya esas ölçü al›nacak
olup bu ﬂekilde kullan›lan fiyat veya
bedelin bulunmamas› veya güvenilir
olmamas› halinde do¤rudan benzeri
nitelikteki mükellef veya kurumlar›n
iﬂlemleri d›ﬂ emsal olarak esas al›nabilecektir. Ayr›ca, burada önemli olan
emsallere uygun fiyat veya bedelin en
do¤ru ve güvenilir ﬂekilde tespit edilmesi olup iç ve d›ﬂ emsallerinin bir
arada kullan›m› da mümkündür (KV
GT SN: 1, m. 13.2.4.).
7. Peﬂin Fiyatland›rma Anlaﬂmalar›
(PFA)
Mükellefin bu yöntem yelpazesi içinden kendisine en uygun olan›n› seçmesi s›ras›nda ortaya ç›kabilecek sorunlar› bertaraf edebilmesi için mevMart

-

Nisan

Y›l: 2008 Say›: 86

52 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

zuata dahil edilen “ Peﬂin Fiyatland›rma Anlaﬂmalar› ” kavram› bulunmaktad›r. Ancak bu baﬂvuru “… sadece
kurumlar vergisi mükelleflerinin –
01.01.2009’dan sonra tüm K.V. mükelleflerinin - yurt d›ﬂ› iﬂlemlerine
iliﬂkin olarak baﬂvurabilecekleri..” bir
yoldur (BKK. 2007/12888, m.15).
BKK. 2007/12888, m.15’de “ Peﬂin
fiyatland›rma anlaﬂmas›n›n temel
amac›, mükelleflerin iliﬂkili kiﬂilerle
yapacaklar› mal veya hizmet al›m ya
da sat›m›nda uygulayacaklar› transfer
fiyatland›rmas›na iliﬂkin olarak karﬂ›laﬂ›labilecek olas› vergi ihtilaflar›n›n
önüne geçmektir.” denilmektedir.
PFA’lar›n avantajlar›n›, uluslararas›
iﬂlemlerde vergisel yükümlülüklerin
tahmin edilebilirliklerini artt›rma,
vergi idare ve mükellefleri aras›nda
iﬂbirli¤ini sa¤lama, sorunlu olaylar›n
mahkemeye gitmeden çözülebilmesi,
ilgili bütün ülkelerin kat›l›m› koﬂulu
*

ile çifte vergilendirme olas›l›¤›n›n
azalmas› yada giderilmesi, vergi idaresinin uluslararas› ﬂirketler grubunun
kar›ﬂ›k yap›lar›n› daha kolay kavramas›n› sa¤lama ﬂeklinde s›ralayabiliriz (Kapusuzo¤lu, 2003, 192).*
Transfer fiyatland›rmas›nda kullan›lacak uygun emsal bedelin bulunabilmesi için kullan›labilecek 5 adet detayl› olarak aç›klanm›ﬂ yöntem bulunmaktad›r. Mükellefin say›lan bu yöntemlerden daha aç›klay›c› bir “emsal
bedel” bulmas›n› sa¤layacak kendi
yöntemini kullanabilmesi de mümkündür.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (5) numaral› f›kras›nda, mükellefin iliﬂkili kiﬂilerle yapt›¤›
iﬂlemlere iliﬂkin olarak belirleyece¤i
yöntem konusunda Maliye Bakanl›¤›
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›'na baﬂvurarak
anlaﬂma yapma olana¤› getirilmiﬂ ve

PFA’lar›n dezavantajlar›n› da ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz: Tek tarafl› PFA’lar ÇUﬁ’lar›n çifte
vergilenmesinin önünü kesin olarak önleyememektedir; Tek tarafl› PFA’larda di¤er bir
sorun karﬂ›l›kl› düzeltim konusunda ç›kmaktad›r. Bir ülkenin kabul etti¤i fiyatland›rmay›
di¤er ülke kabul etmeyebilmektedir; PFA’larda Pazar koﬂullar›ndaki de¤iﬂim için güvenilir
tahminler yap›lmad›ysa bu durum sorunlara yol açacakt›r; PFA’lar denetim için bir kaynak
olacak ve vergi idareleri anlaﬂman›n d›ﬂ›nda baﬂka amaçlar için de bunlar› kullanabilecektir; PFA’lara baﬂvuran ﬂirketlerin zaten büyük ve sürekli gözönünde olan firmalar olmas›,
denetime ihtiyac› olan firmalar için daha az kaynak aktar›lmas›na yol açabilmektedir;
PFA’larda normal transfer fiyatland›rmalar›ndan daha ayr›nt›l› sektör bilgileri ve mükellefe
iliﬂkin özel bilgiler istenebilir; Vergi idaresi PFA için elde etti¤i bilgileri kendi denetim programlar›nda kötüye kullan›rsa, bu durum da ciddi sorunlara neden olabilecektir; Vergi
idaresi PFA’lardan dolay› edindi¤i ticari s›rlar›n›, di¤er hassas bilgi ve belgelerin güvenli¤ini
sa¤lamak zorundad›r; PFA’lar›n belirli bir zaman aﬂamas› ve maliyeti oldu¤u için küçük firmalara uygulanmayabilir. Bkz. Tuncay Kapusuzo¤lu’nun ayn› adl› eseri.
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yöntem üzerinde anlaﬂma sa¤lanmas›
halinde, bu yöntemin üç y›l› aﬂmamak
üzere belirlenen süre ve koﬂullar alt›nda kesinlik taﬂ›yaca¤› ve bu ﬂekilde
tespit edilen yöntemin, belirlenen koﬂullar alt›nda eleﬂtiri konusu yap›lamayaca¤› belirtilmiﬂtir. Dolay›s›yla,
uygulayaca¤› yöntem konusunda tereddütü bulunan mükellefin gerekli
bilgi ve belgelerle birlikte ‹dare’ye
baﬂvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinde bulunabilmesi
mümkündür. Peﬂin fiyatland›rma anlaﬂmas›n›n kapsam›na kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Bu çerçevede, 01/01/2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Baﬂkanl›¤›’na kay›tl› mükelleflerin,
01/01/2009 tarihinden itibaren ise tüm
kurumlar vergisi mükelleflerinin iliﬂkili kiﬂilerle yapt›klar› yurt d›ﬂ› iﬂlemlerine iliﬂkin olarak belirlenecek yöntem konusunda ‹dare’ye baﬂvurmalar›
mümkün bulunmaktad›r. Ayr›ca peﬂin
fiyatland›rma anlaﬂmas›na iliﬂkin baﬂvuruda bulunan mükellef iki tarafl›
veya çok tarafl› peﬂin fiyatland›rma
anlaﬂmas› talep edebilir. ‹darenin, iki
tarafl› ya da çok tarafl› peﬂin fiyatland›rma anlaﬂmas›na iliﬂkin talebi de¤erlendirmesi sonucu birden fazla ülkeyi ilgilendirdi¤ini tespit etmesi durumunda, ilgili ülke veya ülkelerle an+

laﬂma/anlaﬂmalar bulunmas› ﬂart›yla
bu anlaﬂmalar çerçevesinde de¤erlendirme yapmas› mümkün bulunmaktad›r (TF GT, SN: 1, m. 6.).
Peﬂin fiyatland›rma anlaﬂmalar›, iliﬂkili kiﬂiler ile yap›lan ticari iﬂlemlerde
kullan›lacak uygun transfer fiyat›n›n
de¤il, uygun transfer fiyat›n›n bulunmas›n› sa¤layacak yöntemi tespit etmek amac›yla yap›l›r. Yöntemin yanl›ﬂ uygulanmas›, hesaplamalar›n yanl›ﬂ yap›lmas› halinde mükellef inceleme elemanlar›nca eleﬂtirilebilecektir.
Ayr›ca vergi idaresinin anlaﬂma süresince denetim hakk› sakl›d›r, eleﬂtirilemeyecek olan sadece anlaﬂman›n
ﬂartlar›na uyan mükellefin kulland›¤›
yöntemdir (Ö¤rendik, 2007).
Türkiye’deki mevcut PFA düzenlemelerini OECD Rehberi+ (Uluslararas› Giriﬂimciler ve Vergi Yönetimleri için Transfer Fiyatlamas› Rehberi)
ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda OECD’nin
PFA düzenlemeleri, firmalar›n komplekslilik derecelerini dikkate al›rken
Türkiye’de PFA düzenlemeleri firmalar›n büyüklüklerini esas almaktad›r.
Geçmiﬂ (OECD) tecrübeler, PFA’lerin genelde çok büyük kuruluﬂlar taraf›ndan uygulanmakta oldu¤unu göstermektedir. Bu kuruluﬂlar›n uluslararas› iﬂlemleri zaten sürekli olarak

Rehber ÇUﬁ’lar›n iliﬂkili kiﬂilerle aras›nda yapt›¤› iﬂlemlerin emsal bedel prensibine uygun
olup olmad›¤›n› anlamaya yönelik geliﬂtirilen yöntemleri ve bunlar›n uygulanabilirliklerini
tart›ﬂm›ﬂt›r.
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mercek alt›nda tutulmakta ve incelenmektedir. Ancak PFA program›n› etkin bir ﬂekilde uygulayabilmek için
hem vergi idarelerinde hem de ÇUﬁ’lar
nezdinde yüksek derecede tecrübeli
destek elemanlar›na ihtiyaç bulunmaktad›r (Aktaﬂ, 2006, 28).
8. Grup ‹çi Hizmetler
Grup içi hizmetlerle ilgili olarak; hizmetin fiilen sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›, hizmeti alan ﬂirket/ﬂirketlerin söz konusu
hizmete ihtiyac› olup olmad›¤›, hizmetin al›nm›ﬂ olmas› halinde hizmet bedelinin emsallere uygunluk ilkesine uygun olup olmad›¤›n›n belirlenmesi gerekmektedir (TF GT, SN: 1, m. 11.1).
‹liﬂkili bir ﬂirketin ana ﬂirketten veya
ayn› grubun üyesi olan di¤er bir ﬂirketten ihtiyac› olmayan bir hizmeti almas› ya da bir hizmetin grup üyesine,
sadece grup üyesi olmas› nedeniyle
verilmesi durumunda, söz konusu ﬂirketin grup içi hizmet elde etti¤inin kabulü mümkün bulunmamaktad›r. Öte
yandan, grup içi ﬂirket taraf›ndan sa¤land›¤› belirtilen hizmetler karﬂ›l›¤› iliﬂkili kiﬂilere ödeme yap›lm›ﬂ olmas›
ve/veya yap›lan ödemenin “ yönetim gideri ” olarak tan›mlanm›ﬂ olmas› söz konusu hizmetlerin fiilen sa¤land›¤›n› göstermeyecektir. Hem hizmeti alan hem de
hizmeti sa¤layan bak›m›ndan ayr› ayr›
ele al›narak emsallere uygunlu¤unun de¤erlendirilmesi gerekmektedir (TF GT,
SN: 1, m. 11.2. – 11.3.).
Grup içi hizmetlerin fiyatland›r›lmas›nda “ Karﬂ›laﬂt›r›labilir Fiyat YönteMart
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mi veya Maliyet Art› Yöntemi ” nin
uygulanmas› di¤er yöntemlere tercih
edilebilir. Öte yandan, karﬂ›laﬂt›r›labilir fiyat yönteminin veya maliyet art›
yönteminin uygulanmas›n›n mümkün
olmad›¤› durumlarda, bu Tebli¤de belirtilen di¤er yöntemlerin kullan›lmas›
da mümkün bulunmaktad›r. Yöntemlerin kullan›lmas› aﬂamas›nda grubun
üyeleri aras›nda bir iﬂlev analizi yap›lmas› gerekti¤i tabiidir (TF GT, SN: 1,
m. 11.4.).
‹ﬂlev analizi, kontrol d›ﬂ› iﬂlemler ile
kontrol alt›ndaki iﬂlemlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda, üstlenilen riskler ve kullan›lan varl›klara göre taraflar›n gerçekleﬂtirdikleri iﬂlevleri esas alarak yap›lan analizleri ifade eder (2007/12888
say›l› B.K.K., m.3).
9. Gayri Maddi Haklar
Gayri maddi haklar özellikleri nedeniyle ticari gayri maddi haklar ve pazarlama amaçl› gayri maddi haklar olmak üzere iki grup alt›nda de¤erlendirilmektedir. Ticari gayri maddi haklar
bir mal›n üretiminde ya da bir hizmetin sa¤lanmas›nda kullan›lan patentler, know-how, dizaynlar ve modeller
ile müﬂterilere transfer edilen ya da ticari faaliyetin iﬂletiminde kullan›lan
(bilgisayar yaz›l›m programlar› gibi)
ticari varl›k niteli¤ine sahip gayri
maddi haklar› ifade etmektedir. Pazarlama amaçl› gayri maddi haklar ise,
bir ürün ya da hizmetin ticari amaçl›
olarak kullan›m›na yard›mc› olan ticari markalar ve ticari unvanlar, müﬂteri
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listeleri, da¤›t›m kanallar› ile ilgili
ürün aç›s›ndan önemli bir promosyon
de¤erine sahip nevi ﬂahs›na münhas›r
isimler, semboller ya da resimler gibi
gayri maddi haklar› ifade etmektedir
(TF GT, SN: 1, m. 10.1.).
Gayri maddi hakka iliﬂkin emsallere
uygun bedel devreden yönünden; karﬂ›laﬂt›r›labilir nitelikteki kontrol d›ﬂ›
bir iﬂlemde, gayri maddi hakk›n sahibinin söz konusu hakk› baﬂkas›na
devretmeyi kabul edebilece¤i bedel
olmal›d›r. Devralan yönünden emsallere uygun bedel, karﬂ›laﬂt›r›labilir
iliﬂkisiz bir kurumun faaliyetlerinde
kullanmay› düﬂündü¤ü gayri maddi
hak için ödemeyi kabul etti¤i tutar›
ifade etmelidir (TF GT, SN: 1, m. 10.2.).
Kontrol d›ﬂ› iﬂlemler aras›nda karﬂ›laﬂt›r›labilirlik analizinin yap›lmas›
gerekmektedir. Daha sonra gayri
maddi hakk›n al›m ya da sat›m iﬂleminde kullan›lacak en uygun transfer
fiyatland›rmas› yöntemi belirlenecektir. Bir gayri maddi hakk›n sat›ﬂ› ya da
lisanslanmas› iﬂlemlerine yönelik olarak emsallere uygun bedel tespit edilirken karﬂ›laﬂt›r›labilir fiyat yöntemi
kullan›labilir. Ancak karﬂ›laﬂt›r›labilir
kontrol d›ﬂ› iﬂlemlerin bulunamad›¤›
yüksek düzeyde de¤erli gayri maddi
1

haklar›n yer ald›¤› iﬂlemlerde, emsallere uygun bedelin tespitinde karﬂ›laﬂt›r›labilir fiyat yönteminin d›ﬂ›ndaki
di¤er yöntemlerin kullan›labilmesi
mümkündür. Öte yandan, gayri maddi
haklar›n patent, ticari markalar, ticari
s›rlar ve know-how da dahil olmak
üzere bir bütün halinde de¤erlendirilmelerinin gerekti¤i durumlarda, gerçekleﬂtirilen iﬂlemin emsallere uygunlu¤unu do¤rulayabilmek için bütünü
oluﬂturan parçalar›n ayr› ayr› ele al›nmas› gerekmektedir (TF GT, SN: 1,
m. 10.3.).
10. Dar Mükellef Kurumlar›n
Özellikli Durumlar›
5520 say›l› K.V.K’n›n 22. maddesinde, dar mükellefiyette safi kurum kazanc›n›n tespitinde kabul edilmeyen
indirimler ayr›ca düzenlenmiﬂtir. Dar
mükellef kurumun Türkiye’de ticari
veya zirai bir faaliyeti var ise safi kurum kazanc›, kural olarak tam mükellefiyette uygulanan esaslara göre hesaplanacakt›r.
1 seri nolu K.V. GT’nin 22/3. maddesinde önce hangi giderlerin indiriminin dar mükellef kurumlar için kabul
edilmedi¤i belirtilmiﬂ1, daha sonra da
emsallere uygunluk ilkesi uyar›nca

Aﬂa¤›daki giderlerin indirimi, dar mükellef kurumlar için kabul edilmemiﬂtir: Ana merkezin
veya Türkiye d›ﬂ›ndaki ﬂubelerin Türkiye’deki dar mükellef kurumlar hesab›na yapt›klar›
al›m-sat›mlar için dar mükellefin ana merkeze veya Türkiye d›ﬂ›ndaki ﬂubelere verdi¤i faizler, komisyonlar ve benzerleri kurum kazanc›n›n tespitinde indirilemeyecektir. Ana
merkezin veya Türkiye d›ﬂ›ndaki ﬂubelerin genel yönetim giderlerine veya zararlar›na
kat›lmak üzere ayr›lan paylar kurum kazanc›n›n tespitinde indirilemeyecektir.
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belirlenecek olan da¤›t›m anahtar›na
göre baz› giderlerin kabul edilece¤i
belirtilmiﬂtir; “… Söz konusu genel
yönetim giderlerine veya zararlar›na
kat›lmak için ayr›lan paylardan, Türkiye’deki kurumun kazanc›n›n elde
edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve
emsallere uygunluk ilkesi uyar›nca
belirlenecek da¤›t›m anahtarlar›na göre ayr›lan paylar ile Türkiye’deki kurumun denetimi için yabanc› ülkelerden gönderilen yetkili kimselerin seyahat giderlerinin indirimi kabul edilecektir. Buna göre, söz konusu giderler, Türkiye’deki kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak zorundad›r. Ayr›ca, bu giderlerin
Türkiye’deki kazanca isabet eden k›sm›n›n belirlenmesinde kullan›lan da¤›t›m anahtar›n›n emsallere uygunluk
ilkesi çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir…”.
11. Vergi Cennetleri ve Transfer
Fiyatland›rmas›
OECD taraf›ndan, belirli vergilerin
ülke mevzuat›nda bulunmamas›, uygulanmamas› veya önemsiz düzeyde
kalmas›, söz konusu ülkenin, vergi istihbarat›ndan di¤er ülkeleri yararland›rmamas›, bilgi de¤iﬂiminin bulunmay›ﬂ›, yasal mevzuat, idari ve yarg›sal hükümlerin ﬂeffafl›ktan yoksun ve
belirsiz oluﬂu ﬂeklinde kriterlerle tan›mlanm›ﬂ bulunan ülkeler / bölgeler,
“ vergi kaç›rmak için kullan›lan ülkeler ” olarak tan›nan veya zaman za-
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man “ vergi cenneti ” yahut “ vergisiz
vaha ” olarak adland›r›lmaktad›r (Akbulut, 2007).
5520 say›l› K.V.K.’n›n m. 30 / 7’de “
Kazanc›n elde edildi¤i ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yaratt›¤› vergilendirme kapasitesi ile ayn›
düzeyde bir vergilendirme imkân›
sa¤lay›p sa¤lamad›¤› ve bilgi de¤iﬂimi hususunun göz önünde bulundurulmas› suretiyle, Bakanlar Kurulunca
ilan edilen ülkelerde yerleﬂik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam
mükellef kurumlar›n bu nitelikteki ülkelerde bulunan iﬂ yerleri dahil) nakden veya hesaben yap›lan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmedi¤ine veya ödeme
yap›lan kurumun mükellef olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n % 30 oran›nda
vergi kesintisi yap›l›r.” denilmiﬂ, daha
sonra gerçek kiﬂiler için paralel bir
uygulama 5615 say›l› Kanunun 6.
maddesi ile G.V.K.’nin Vergi tevkifat› baﬂl›kl› 94. maddesinde de yap›lm›ﬂt›r.
Genel K.V. oran›n›n % 20 oldu¤u gözönüne al›nd›¤›nda, kamu otoritesinin
“ Vergi Cennetleri ” olarak bilinen ülke ve bölgeler ile yap›lan iﬂlemler için
yasaklay›c› bir ﬂekilde davranmak istedi¤i aç›kça görülebilir.
5520 say›l› K.V.K.’n›n m. 34 / 3’de
ise “ Kontrol edilen yabanc› kurumla-
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ra yap›lan ödemeler üzerinden Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci f›kras› uyar›nca kesilen vergiler, bu ﬂirketin Türkiye'deki beyannameye dahil
edilen kurum kazanc› üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden
mahsup edilebilir. Ancak mahsup edilecek vergi, kontrol edilen yabanc›
kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazanc›na isabet eden kurumlar
vergisini aﬂamaz.” denilmek yoluyla
bu duruma maruz b›rak›lan yabanc›
kurumun çifte vergilenmesinin önü
al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu konuyla ilgili olarak henüz Bakanlar Kurulu’nca ülkeleri belirleme konusunda bir karar al›nmam›ﬂt›r. Bu
karar›n al›nmas›nda OECD’nin vergi
cenneti listelerinden yararlan›lmas›n›n yan›nda Maliye Bakanl›¤›’ndan
görüﬂ al›nmas›, olas› vergilendirme
hatalar›n›n önüne geçilmesini sa¤layacakt›r.
12. Transfer Fiyatland›rmas›
Tespitinin Sonuçlar›
5422 say›l› eski K.V.K.’n›n K.K.E.G.
baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 15 maddesinde, sermaye ﬂirketlerince da¤›t›lan örtülü kazançlar›n kurum kazanc›n›n tespitinde
K.K.E.G. olarak dikkate al›naca¤› belirtilmiﬂti. Oysa 5520 say›l› yeni
K.V.K.’n›n 11. maddesinde, transfer
fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak
da¤›t›lan kazançlar›n K.K.E.G. olaca¤› belirtilmiﬂtir(Tekin ve Kartalo¤lu,
2007, 93).
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5520 say›l› K.V.K., transfer fiyatland›rmas›n›n yap›ld›¤›n›n tespiti halinde
2 düzeltme öngörmektedir. Birincisi
peçeleme konusu harcaman›n kabul
edilmemesi (K.K.E.G., md. 11), ikincisi peçeleme sözleﬂmesi ile örtülmeye çal›ﬂ›lan kazanç da¤›t›m›n›n “ z›mni olarak kar pay› kabul edilmesi ” yoluyla vergilendirilmesidir. Z›mni kar
pay›, yani menkul sermaye irad› nitelendirmesi mülga K.V.K.’da bulunmayan bir gerçe¤e uygunluk düzenlemesidir (Soydan, 2007, 12).
Transfer fiyatland›rmas› bir çeﬂit vergi güvenlik tedbiridir. Eski K.V.K.’n›n
örtülü kazanç da¤›t›m›na dayanarak
yap›lan tarhiyatlarda Dan›ﬂtay, yasada
aç›k bir hüküm olmamas›na ra¤men,
“hazine zarar›”n›n olmas› koﬂulunu
aram›ﬂ, bu tür tarhiyatlar› da onaylamam›ﬂt›. Bu nedenle yurtiçi uygulamalarda transfer fiyatland›rmas› uygulamas›nda “hazine kayb› ” kavram›na iliﬂkin tart›ﬂmalar› ortadan kald›rmak için karﬂ› kurum düzeltmesine
iliﬂkin hükümler getirilmiﬂtir (Tekin
ve Kartalo¤lu, 2007, 150)
‹ﬂlem düzeltimi, kontrol d›ﬂ› iﬂlemler
ile kontrol alt›ndaki iﬂlemlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda, söz konusu iﬂlemler
aras›ndaki farkl›l›klar karﬂ›laﬂt›rma
konusu unsurlar üzerinde maddi etkide bulunuyorsa, karﬂ›laﬂt›rman›n güvenilir sonuçlar verebilmesi amac›yla
bu farkl›l›klar›n giderilmesi için yap›-
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lan iﬂlemleri ifade eder (2007/12888
say›l› B.K.K., m.3).
5520 say›l› K.V.K. madde 13/6’da “
Tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlar›n›n uygulamas›nda, bu
maddedeki ﬂartlar›n gerçekleﬂti¤i hesap döneminin son günü itibariyle da¤›t›lm›ﬂ kâr pay› veya dar mükellefler
için ana merkeze aktar›lan tutar say›l›r. Daha önce yap›lan vergilendirme
iﬂlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. ﬁu kadar
ki, bu düzeltmenin yap›lmas› için örtülü kazanç da¤›tan kurum ad›na tarh
edilen vergilerin kesinleﬂmiﬂ ve ödenmiﬂ olmas› ﬂartt›r ” denilmektedir.
18.11.2007 tarihinde yay›nlanan
Transfer Fiyatland›rmas› GT m. 9’da,
örtülü olarak da¤›t›lan kazanç tutar›n›n kar pay› olarak dikkate al›naca¤›,
ﬂartlar› varsa iﬂtirak kazançlar› istisnas›ndan yararlanabilece¤i, bu düzeltmelerin ilgili dönem beyannameleri
üzerinde yap›lmas› gerekti¤i, örtülü
kazanç da¤›t›lan kiﬂinin dar mükellef
kurum, gerçek kiﬂi, vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf herhangi bir
kiﬂi olmas› durumunda, transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lan kazanç tutar›n›n, örtülü kazanç
da¤›t›lan nezdinde, 13 üncü maddede
belirtilen ﬂartlar›n gerçekleﬂti¤i hesap
döneminin son günü itibariyle da¤›t›l-
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m›ﬂ kâr pay› olarak kabul edilece¤i,
bu ﬂekilde da¤›t›lm›ﬂ kâr pay›n›n net
kâr pay› tutar› olarak kabul edilece¤i
ve brüte ibla¤ edilmesi sonucu bulunan tutar üzerinden vergi kesintisine
tabi tutulaca¤› belirtilmiﬂtir.
Bu ﬂekilde da¤›t›lm›ﬂ kar pay›n›n net
kar pay› olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanmas› sonucunda elde edilen matraha vergi tahakkuk ettirilmesi
G.V.K.’n›n 94/ 6 b maddesine göre
yap›lacakt›r. 18.11.2007 tarihinde yay›nlanan Transfer Fiyatland›rmas› GT
m. 9’da da bu durum ﬂu ﬂekilde ifade
edilmiﬂtir, “… da¤›t›lm›ﬂ kâr pay›n›n
net kâr pay› tutar› olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanmas› sonucu
bulunan tutar üzerinden ortaklar›n hukuki niteli¤ine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yap›lacakt›r. Örtülü kazanç da¤›t›lan kurum nezdinde
yap›lacak düzeltmede dikkate al›nacak tutar, kesinleﬂen ve ödenen tutar
olacakt›r.”.
Transfer Fiyatland›rmas› GT madde
9/1’de, düzeltme iﬂlemlerinin geçici
vergi dönemi içinde, hesap dönemi
kapand›ktan sonra nas›l yap›laca¤›
konusu detayl› olarak aç›klanm›ﬂt›r,
buna göre;
“… örtülü kazanç da¤›tan kurum taraf›ndan iﬂlemin yap›ld›¤› geçici vergi
döneminde hesaben gerekli düzeltme
iﬂlemleri yap›labilecektir. Örtülü kazanç da¤›t›lan taraf›ndan da ayn› dö-
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nem içinde düzeltme yap›labilmesi
mümkündür. Düzeltmenin geçici vergi döneminden sonra yap›lmas› halinde, örtülü kazanç da¤›tan kurum taraf›ndan verilen düzeltme beyannamesi
ile tahakkuk eden vergilerin kesinleﬂmiﬂ ve ödenmiﬂ olmas› ﬂart›yla, örtülü
kazanç da¤›t›lan taraf›ndan da (bir
sonraki geçici vergi döneminde) düzeltme yap›labilecektir. Hesap dönemi kapand›ktan sonra transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m› yapan kurumun düzeltme talebi, vergi dairesince Vergi Usul Kanunu hükümleri uyar›nca de¤erlendirilip
sonuçland›r›lacakt›r. Bu düzeltme sonucu tarh edilen vergilerin kesinleﬂmiﬂ ve ödenmiﬂ olmas› halinde, karﬂ›
tarafta da gerekli düzeltme iﬂleminin
kendili¤inden yap›lmas› mümkün olacakt›r. Transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›tan kurumun,
zamanaﬂ›m› süresi içinde düzeltme talebinde bulunmuﬂ olmas› halinde, düzeltme sonucu tarh edilen verginin kesinleﬂip ödenmesi ﬂart›yla karﬂ› tarafta da süreye bak›lmaks›z›n gerekli düzeltme iﬂlemi yap›lacakt›r”.

vim y›l›n› takip eden y›l›n baﬂ›ndan
baﬂl›yarak beﬂ y›l içinde tarh ve mükellefe tebli¤ edilmeyen vergiler zamanaﬂ›m›na u¤rar” denirken, ayn›
Kanunun 126. maddesinde ise “
114'üncü maddede yaz›l› zamanaﬂ›m›
süresi dolduktan sonra meydana ç›kar›lan vergi hatalar› düzeltilemez. ﬁu
kadar ki, düzeltme zamanaﬂ›m› süresi:
a) Zamanaﬂ›m› süresinin son y›l› içinde tarh ve tebli¤ edilen vergilerde hatan›n yap›ld›¤›... tarihten baﬂlayarak
bir y›ldan aﬂa¤› olamaz. ” denilmiﬂtir.

Transfer Fiyatland›rmas› GT madde 9/1’de belirtilen düzeltmenin süresi V.U.K’da belirtilenden farkl› olabilecektir. ﬁöyle ki, V.U.K m. 114’e
göre “ Vergi alaca¤›n›n do¤du¤u tak-

Transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m›yla ilgili en önemli
yeniliklerden birisi de emsallerine uygun fiyat›n tespiti ile ilgili ›spat mükellefiyetinin tamamen mükellefe b›-

2

Transfer Fiyatland›rmas› GT madde
8’de, transfer fiyatland›rmas›n›n ortaya ç›kmas› yada tespit edilmesi durumunda V.U.K.’un cezalara iliﬂkin hükümlerinin uygulanaca¤› belirtilmiﬂtir.
Transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç varsay›m› alt›nda elde edilen kazanç, kurumlar vergisi kanunu
aç›s›ndan kar pay›, gelir vergisi kanunu aç›s›ndan ise alacak faizi say›lacakt›r 2.
13. Transfer Fiyatland›rmas›nda
Belgelendirme

Biyan: “Türk Vergi Hukukunda Yeni Bir Boyut: Transfer Fiyatland›rmas›”, Bütçe Dünyas›,
C. 2, S. 26, Çevrimiçi: http://www.butce.org/Html/dergi/26/obiyan.pdf, (17.12.2007)
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rak›lmas› ve bu nedenle, emsaline uygun fiyat tespiti ile ilgili belge ve hesaplamalar›n defter kay›tlar›na esas
belge derecesinde saklanmas› zorunlulu¤unun getirilmesidir.3
5520 say›l› K.V.K.’n›n 13/3. maddesinde “Emsallere uygunluk ilkesi do¤rultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere iliﬂkin hesaplamalara ait kay›t,
cetvel ve belgelerin ispat edici kâ¤›tlar olarak saklanmas› zorunludur ” denilmiﬂtir. Baﬂka bir deyiﬂle mükellefler hangi yöntemi seçerlerse seçsinler,
seçtikleri yöntemi neden seçtiklerini,
bu yöntemin kendilerine uygun fiyat
veya bedeli yans›tt›¤›na dair hertürlü
belge, bilgi veya hesaplamalar› saklamak zorundad›rlar.
2007/12888 say›l› B.K.K. m. 18 ile
belgelendirmeden ne anlaﬂ›lmas› gerekti¤i konusuna aç›kl›k getirilmiﬂ ve
“Belgelendirmede amaç, transfer fiyatland›rmas›na iliﬂkin sürecin anlaﬂ›lmas› ve hesaplamalar›n ayr›nt›lar›n›n gösterilmesidir. Bu nedenle mükellefler taraf›ndan, emsallere uygunluk ilkesi do¤rultusunda iﬂlem yap›ld›¤›n› gösteren bilgi ve belgelerin haz›rlanmas› ya da temin edilmesi, ayr›ca belgelendirmeye iliﬂkin bu bilgi ve
belgelerin istenmesi durumunda ‹da3

re'ye veya vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlara ibraz edilmek üzere
haz›r tutulmas› zorunludur.” denilmiﬂtir.
Transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m›nda temel olarak iki
tür belgelendirme yap›lacakt›r. Bunlar
s›ras›yla y›ll›k belgelendirme ve
PFA’ya iliﬂkin belgelendirmedir.
13.1. Y›ll›k Belgelendirme
13.1.1. Y›ll›k Transfer Fiyatland›rmas› Raporu: Transfer Fiyatland›rmas› GT’nin 7.1. maddesinde “... Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›'na kay›tl› mükelleflerin bir hesap dönemi içinde iliﬂkili kiﬂilerle
yapt›¤› yurt içi ve yurt d›ﬂ› iﬂlemleri
ile di¤er kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde iliﬂkili
kiﬂilerle yapt›¤› yurt d›ﬂ› iﬂlemlere
iliﬂkin olarak... “ YILLIK TRANSFER F‹YATLANDIRMASI RAPORU ” nu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar haz›rlamalar› ve bu süre sona erdikten sonra
istenmesi durumunda ‹dare'ye veya
vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlara ibraz etmeleri zorunludur.
Ancak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›'na kay›tl› mükellefler
d›ﬂ›ndaki di¤er kurumlar vergisi mü-

Rapor 2006 / 53, ‹stanbul Yeminli Mali Müﬂavirler Odas›, “Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla
Örtülü Kazanç Da¤›t›m›”, 15.10.2007, Çevrimiçi:
http://www.istanbulymmo.org.tr/iymmo/DOSYALAR/MaliPlatform/53.%20transfer%20fiyatlamasi%20yoluyla%20ortulu%20kazanc%20dagitimi.pdf, (22.12.2007).
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kellefleri bir hesap dönemi içinde iliﬂkili kiﬂilerle yapt›klar› yurt içi; gelir
vergisi mükellefleri de bir takvim y›l›
içinde iliﬂkili kiﬂilerle yapt›klar› yurt
içi ve yurt d›ﬂ› iﬂlemlere iliﬂkin olarak
... bilgi ve belgeleri istenmesi durumunda ‹dare'ye veya vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanlara ibraz ederler.” denilmektedir. Bu düzenlemeye
paralel bir düzenleme de BKK.
2007/12888, m 19’da yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca 1 seri nolu Transfer Fiyatland›rmas› GT’de md. 7/2’de “…‹dare ile
peﬂin fiyatland›rma anlaﬂmas› imzalayan mükelleflerin, anlaﬂma kapsam›ndaki iﬂlemlerine iliﬂkin olarak Y›ll›k
Transfer Fiyatland›rmas› Raporu…
haz›rlamalar›na gerek bulunmamaktad›r.” denilmektedir.
13.1.2. Transfer Fiyatland›rmas›,
Kontrol Edilen Yabanc› Kurum ve
Örtülü Sermayeye ‹liﬂkin Form:
Transfer Fiyatland›rmas› GT’nin 7.1.
maddesinde “ Kurumlar vergisi mükelleflerinin, iliﬂkili kiﬂilerle bir hesap
dönemi içinde yapt›klar› mal veya
hizmet al›m ya da sat›m iﬂlemleri ile
ilgili olarak ... “ Transfer Fiyatland›rmas›, Kontrol Edilen Yabanc› Kurum
ve Örtülü Sermayeye ‹liﬂkin Form ” u
doldurmalar› ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, ba¤l› bulunulan
vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir...” denilmektedir.
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13.2. PFA’ya ‹liﬂkin Belgelendirme
Mükellef ile mali idarenin aras›nda ç›kabilmesi muhtemel “ Do¤ru transfer
fiyatland›rmas› yönteminin ne oldu¤u
” sorununun önlenmesi amac› ile
mevzuat›m›za giren peﬂin fiyatland›rma anlaﬂmalar›nda, mükellefin idareye sunaca¤› asgari belge ve bilgiler
2007/12888 say›l› B.K.K. ve Transfer
Fiyatland›rmas› GT (1 seri nolu)’de
s›ralanm›ﬂt›r. Mükellefin söz konusu
koﬂullara uyum gösterip göstermedi¤ini ve/veya bu koﬂullar›n geçerlili¤ini sürdürüp sürdürmedi¤i, yap›lan
transfer fiyatland›rmas› anlaﬂmas›n›n
geçerlili¤i boyunca mükellefin sunaca¤› “ Peﬂin Fiyatland›rma Anlaﬂmas›na ‹liﬂkin Y›ll›k Rapor ” üzerinden
takip edilecektir. Bu rapor da anlaﬂma
süresi boyunca, her y›l kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi
içinde mali idareye sunulacakt›r.
SONUÇ VE TARTIﬁMA
2007 y›l›n›n baﬂ›nda uygulamaya geçen transfer fiyatland›rmas› kavram›,
daha önce kullan›lan “ Örtülü kazanç
da¤›t›m› ” kavram›ndan kaynaklanan
sorunlar› bir dereceye kadar çözebilecek durumdad›r. Yeni uygulamada,
transfer fiyatland›rmas›n›n konusuna
giren kiﬂiler geniﬂletilmiﬂ, iﬂlemler tan›mlanm›ﬂ, emsallere uygunluk ilkesi
gibi daha somut bir kavram getirilmiﬂ,
yöntemler belirlenmiﬂ, kullan›m k›s›t
ve sonuçlar› da aç›klanm›ﬂt›r.
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Ancak, transfer fiyatland›rmas›n›n hesaplanmas›nda kullan›lacak bir veri
ambar› alt yap›s› halihaz›rda bulunmamaktad›r. ‹dare taraf›ndan emsal
bedel oldu¤u iddia edilecek olan oran
/ tutar en az›ndan ﬂu aﬂamada su götürür bir durumdad›r. Yeni uygulamalar›n yasal düzenlemelerin yan›nda idari ve hukuki uygulamalar ile ﬂekillenece¤i de ortadad›r.
5520 say›l› yeni K.V.K.’da tan›mlanan Transfer fiyatland›rmas› düzenlemesinde, yurtiçi ve yurtd›ﬂ› kiﬂi ve kurumlar aras›nda bir ayr›m yap›lmad›¤›
için, çok uluslu ﬂirketlerde de mevcut
uygulama geçerli olacakt›r. Günümüz
dünya ticaretinin % 60’›n› çok uluslu
ﬂirketlerin gerçekleﬂtirdi¤i ve bu ticaretin de yar›s›n›n grupiçi ticaret olarak
gerçekleﬂtirildi¤i halde, çok uluslu
ﬂirketlere dair özel düzenlemeler yeni
düzenlemelerde de çok s›n›rl› kalm›ﬂt›r.
5520 say›l› K.V.K.’n›n 13. maddesinin 7 numaral› f›kras›nda, transfer fiyatland›rmas›na iliﬂkin usullerin B.K.
taraf›ndan belirlenece¤i vurgulanm›ﬂt›r. Bu durumda Maliye Bakanl›¤›’n›n
transfer fiyatland›rmas›na iliﬂkin düzenleme yapma yetkisi bulunmamaktad›r. Sadece konuya iliﬂkin aç›klama
yap›labilir. Ancak Maliye Bakanl›¤›’n›n, 18.11.2007 tarih ve 26704 say›l› RG’de yay›mlanan 1 nolu Transfer Fiyatland›rmas› GT ile bu müesseseye iliﬂkin ayr›nt›l› aç›klama ve düzenlemeler yapm›ﬂt›r. Y›ll›k belgelenMart
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dirme ve PFA’lara iliﬂkin belgelendirmelerde MB aç›klama yapman›n ilerisine giderek düzenleme yapm›ﬂt›r
(Tekin ve Kartalo¤lu, 2007, 94). Bu
tenkitlerin yap›lmas›ndan sonra,
06.12.2007 tarih ve 26722 say›l› RG
ile Transfer Fiyatland›rmas› ile ilgili
B.K.K. yay›nlanarak bu olumsuzluk
kald›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak idare hukukunda, özel hukuktaki gibi bir
icazet söz konusu de¤ildir ve sonradan yap›lan idari iﬂlemlerle önceki iﬂlemlerdeki hukuki ayk›r›l›k giderilemez (Do¤rusöz, 2007).
Yukar›da belirtilenlerin yan›nda mevcut uygulaman›n eksikliklerinin bulundu¤u di¤er konular› da ﬂu ﬂekilde
s›ralayabiliriz;
• Bakanlar Kurulu hala vergi cenneti
kabul edilecek olan ülke ve bölgelere
aç›kl›k getirmemiﬂtir,
• Emsal bedelin ne oldu¤una dair bir
veri taban› halihaz›rda bulunmad›¤›
için, meslek örgütlerinin de içinde bulundu¤u bir yap›lanma ile veri taban›
oluﬂturma ve güncelleme sisteminin
oluﬂturulmas›n›n yan›nda, ayr›ca PFA
yapan kurumlar›n verilerinin de bu sisteme eklenmesi faydal› olabilecektir,
• Yurtd›ﬂ› emsal uygulamas›n›n olup
olmayaca¤› konusu hala ortadad›r,
• ‹liﬂkili kiﬂinin hepsi ayn› derecede
önemli kabul edilmiﬂ, derecelendirme
yap›lmam›ﬂt›r,
• Örtülü olarak da¤›t›lm›ﬂ say›lan kaHakemli Yaz›lar
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zançlar›n KDV karﬂ›s›ndaki durumu
belirsizdir,
• Yeni düzenleme ile fiyat veya bedellerini de¤iﬂtiren mükellefler için geriye dönük inceleme yap›l›p yap›lmayaca¤› net de¤ildir.
Ortaklara borç para verme yada ortaklar›n finans ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama konusunda uygulanabilecek emsal bedele kaynak teﬂkil edebilecek bir faiz
oran› uygulamas›, transfer fiyatland›rmas› mevzuat›nda yer almamaktad›r.
Oysa ki, 5520 say›l› Kanun’un 13.
maddesinde belirtilen transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m›na muhatap olunmamas› için,
adatland›rman›n yap›larak net adat
bulunmas› ve bunun üzerinden hesaplanan faiz tutar›n›n gelir olarak dikkate al›nmas› risksiz ve yerinde bir çözüm olacakt›r. Bu olumsuz sonucu ortadan kald›rmak için TCMB’ce vadesine en çok üç ay kalm›ﬂ olan senetler
karﬂ›l›¤›nda yap›lan reeskont iﬂlemlerinde dikkate al›nan iskonto oranlar›n›n uygulanmas› hususu da yarg› içtihatlar›ndan destek bulmuﬂtur.
5520 say›l› K.V.K. ile Türk Vergi Sistemine getirilen Transfer Fiyatland›rmas› kurumunun yeterince anlaﬂ›lmas›, alt hukuki düzenlemelerin tam olarak ve hukuka uygun bir ﬂekilde oluﬂturularak dönem baﬂ› itibariyle yürürlü¤e girmesinin sa¤lanabilmesi için
kanun maddesinin ertelenmesinin bir
ihtiyaç oldu¤u, aksi halde maddenin
uygulamas›ndan pek çok sorun ve ihHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

tilaflar ile karﬂ›laﬂ›laca¤› bugünden
belirgindir. Sektörlerle toplant›lar yap›larak ve ekonomik etki analizi gerçekleﬂtirilerek ç›kabilecek pek çok soruna en baﬂtan çözümler öngörülerek
düzenlemenin baﬂar›s› da yükseltilebilir (Do¤rusöz, 2007).
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TÜRK‹YE MUHASEBE STANDARTLARI’NA

GÖRE F‹NANSAL ARAÇLARIN
MUHASEBELEﬁT‹R‹LMES‹
ACCOUNTING FOR FINANCIAL INSTRUMENTS
IN TURKISH ACCOUNTING STANDARDS
Doç. Dr. ‹smail Ufuk MISIRLIO⁄LU*

Öz
ürkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK), 2006 y›l›nda TMS 32,
“Finansal Araçlar: Sunum” ve TMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme” muhasebe standartlar›n› ve 2007 y›l›nda ise TFRS 7
“Finansal Araçlar: Aç›klamalar” standard›n› yay›mlam›ﬂt›r. Söz konusu standartlar, oldukça kapsaml› koﬂullar içermektedir. Bu makalenin amac›, Uluslararas› Muhasasebe Standartlar› Kurulu (IASB) taraf›ndan yay›mlanan standartlar ile tam uyumlu olan bu stadartlar›n temel ilke ve uygulama esaslar›n› ele almak ve çözümlemektir.

T

Anahtar sözcükler: Finansal araçlar, TMS 32, TMS 39, TFRS 7.
Abstract
The Turkish Accounting Standards Board (TMSK) issued TMS 32, “Financial Instruments: Disclosure and Presentation” and TMS 39, “Financial Instruments: Recognition and Measurement” in 2006, and TFRS 7, “Financial Instruments: Disclosures” in 2007. These standards comprise a very comprehensive set of requirements. The aim of this paper is to discuss and analyse fundamental principles and applications of these standards in full compliance with
the standards issued by International Accounting Standards Board (IASB).
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1. Giriﬂ
Finansal piyasalar, 1980’li y›llardan
itibaren bono ve hisse senedi gibi geleneksel finansal araçlardan daha karmaﬂ›k finansal araçlara do¤ru h›zl› bir
geçiﬂ yapm›ﬂt›r. Bu geçiﬂte faiz oranlar›, yabanc› para birimleri ve ürün fiyatlar›ndaki sürekli de¤iﬂimin önemli
bir etkisi olmuﬂ ve finansal risklere
karﬂ› çeﬂitli risk yönetim yöntemleri
geliﬂtirilmiﬂtir. Bu de¤iﬂim sürecinde;
geleneksel borçlanma araçlar› yan›nda, vadeli iﬂlem sözleﬂmeleri (futures), opsiyon (options), faiz oran› takas› (interest rate swap) gibi finansal
türev ürünleri yayg›n olarak kullan›lm›ﬂt›r. Böylece, karmaﬂ›k finansal
araçlara ve türev ürünlerine iliﬂkin
ekonomik iﬂlemlerin ölçülmesi ve finansal tablolarda raporlanmas›yla ilgili mevcut muhasebe standartlar›n›n
yetersiz olmas›, daha kapsaml› bir
muhasebe standard›n›n haz›rlanarak
yay›mlanmas›n› zorunlu k›lm›ﬂt›r.
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Kurulu (IASB)1 1990’l› y›llar›n baﬂ›ndan itibaren yürüttü¤ü çal›ﬂmalar
sonucunda bu konudaki uluslararas›
muhasebe standartlar›n› yay›mlam›ﬂ
ve yürürlü¤e koymuﬂtur. Di¤er taraftan, ülkemizdeki ulusal muhasebe
1
2

standartlar›n› saptamak ve yay›mlamakla görevli olan Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu (TMSK)2, kuruluﬂundan bu yana yapt›¤› özverili çal›ﬂmalar sonucunda finansal araçlar
ile ilgili ve uluslararas› muhasebe
standartlar›yla tam uyumlu olan ulusal muhasebe standartlar›n› 2006 y›l›
sonunda Resmi Gazete’de yay›mlayarak yürürlü¤e koymuﬂtur. Söz konusu
standartlar ﬂöyledir:
• Türkiye Muhasebe Standard› (TMS)
32: Finansal Araçlar: Sunum (TMSK,
2006a).
• Türkiye Finansal Raporlama Standard› (TFRS) 7: Finansal Araçlar:
Aç›klamalar (TMSK, 2007).
• Türkiye Muhasebe Standard› (TMS)
39: Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme (TMSK, 2006b).
2. Finansal Araçlar: Sunum, TMS 32
Bu standard›n temel amac›, bir iﬂletmedeki finansal araçlar›n borç veya
öz sermaye olarak sunulmas› ile finansal varl›k ve finansal borçlar›n
netleﬂtirilmelerine iliﬂkin ilkeleri belirlemektir.
Finansal araç, bir iﬂletmenin finansal
varl›¤› ile di¤er bir iﬂletmenin finansal
borcunda ya da hisse senedine dayal›
bir finansal araçta art›ﬂa neden olan
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herhangi bir sözleﬂme olarak tan›mlan›r ve temelde üç gruba ayr›l›r:
• Finansal varl›klar: Nakit ve nakit
benzerleri, alacaklar, alacak senetleri,
bir baﬂka iﬂletmenin hisse senetleri
(iﬂtirakler ve ba¤l› ortakl›klar hariç),
hazine bonosu, devlet ve özel kesim
tahvilleri gibi borçlanma senetlerine
yap›lan yat›r›mlar.
• Finansal borçlar: Ticari borçlar, borç
senetleri, krediler, bedeli nakden ödenecek mal ve hizmet al›m›na iliﬂkin
tahakkuklar, ihraç edilen borçlanma
senetleri, imtiyazl› hisse senetleri.
• Türev finansal araçlar: Türev araçlar; bir faiz oran›na, ürün fiyat›na ya
da döviz kuruna ba¤l› olarak de¤er
oluﬂturan ve sahibine sözleﬂmesel hak
ve yükümlülükler sa¤layan finansal
araçlard›r. Türev finansal ürünleri belirleyen üç temel nitelik vard›r. Bunlar
TMS 39/9 da belirtilmiﬂtir; (1) türev
finansal arac›n de¤erinin piyasa koﬂullar›ndaki de¤iﬂikliklere karﬂ› duyarl› olmas› di¤er bir ifadeyle, bir faiz
oran›ndaki veya döviz kurundaki ya
da fiyat veya oran endekslerindeki de¤iﬂiklerin bir sözleﬂme ile belirlenmiﬂ
hak ve yükümlülüklerin de¤erini de3

4
5

¤iﬂtirmesi, (2) bir baﬂlang›ç yat›r›m›
gerektirmemesi ya da çok küçük miktarlarda yat›r›m gerektirmesi, (3) sözleﬂme bedelinin gelecek bir tarihde
ödenmesidir. Türev finansal araçlar
ile ilgili sözleﬂmeler içinde en yayg›n
olarak kullan›lanlar aﬂa¤›daki gibi s›n›fland›r›labilir:
a. Seçimlik sözleﬂmeler (options contracts)
b. Vadeli iﬂlem sözleﬂmeleri (forward
contracts)
c. Organize vadeli iﬂlem sözleﬂmesi
(futures contract)3
d. Vadeli takas sözleﬂmeleri (swap
contracts)4
e. Vadeli iﬂleme konu ticari mal sözleﬂmeleri (commodity contracts)5
Bu sözleﬂmeler al›n›p sat›labilir sözleﬂmelerdir. Alan aç›s›ndan finansal
varl›k niteli¤inde olup, yükümlülük
alt›ndaki iﬂletmede ise finansal borç
niteli¤indedir.
Genel olarak tüm finansal araçlar sözleﬂmeye dayal›d›r. Finansal varl›k ya
da borçlar›n kapsad›¤› haklar veya yükümlülükler, iki veya daha fazla taraf-

Futures, bir mal› veya bir dövizi ya da finansal bir arac› önceden belirtilen tarihde belli bir
fiyattan sat›n alma ya da satma hakk› veren sözleﬂmelerdir. Sözleﬂmenin fiyat› al›c› ile
sat›c› aras›nda belirlenir. (Downes J. ve Goodman J.E, 2003, s.279).
Swap, bir menkul k›ymeti baﬂka bir menkul k›ymet ile de¤iﬂtirme hakk› veren sözleﬂmelerdir. (Downes J. / Goodman J.E, 2003, s.694).
Sözleﬂme sahibine belli bir miktardaki mal› belli bir tarihde ve belli bir fiyattan sat›n alma
hakk› veren sözleﬂmelerdir. (Downes J. / Goodman J.E, 2003, s.123).

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

Mart

-

Nisan

Y›l: 2008 Say›: 86

68 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

lar aras›nda yap›lan anlaﬂmalar›n bir
sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim al›nan, verilen veya takas edilen
sözleﬂmesel haklar ve yükümlülükler
finansal varl›k ya da borçlar› oluﬂturur. Buna nakit ve benzeri varl›klarda
dahildir. Çünkü bir iﬂletmenin bankas›nda mevcut bulunan nakit, iﬂletme
ile banka aras›ndaki bir sözleﬂme kapsam›nda taraflara hak ve yükümlülük
sa¤lar ve bu yüzden söz konusu nakit
banka için bir finansal borcu ve iﬂletme için ise bir finansal varl›¤› temsil
eder. Ayn› ﬂekilde ticari borçlar (finansal borç) veya ticari alacaklar (finansal varl›k) da bir sözleﬂmesel yükümlülük ve hak sa¤layan finansal
araçlard›r.
TMS 32’de aç›klanan bir baﬂka temel
ilke ise hisse senedine dayal› bir finansal arac›n koﬂullar›n› taﬂ›mayan
araçlar›n finansal borç olarak bilançoda s›n›fland›r›lmas› esas›d›r. Böyle bir
durumda finansal arac›n iﬂletmenin
bilançosunda s›n›fland›r›lmas›nda yasal ﬂeklinden ziyade özüne bak›l›r.
Örne¤in ihraç eden iﬂletmeye belli bir
tarihde ve tutarda geri alma hakk› veren imtiyazl› hisse senetleri görünürde
hisse senedine dayal› bir finansal araç
olmakla birlikte özünde bir finansal
borçtur. Bu yüzden iﬂletmenin bilançosunda borçlar s›n›f›nda raporlanmal›d›r. Bunun d›ﬂ›nda bir iﬂletme türev
olmayan bileﬂik bir finansal araç da
ihraç etmiﬂ olabilir. Bileﬂik finansal
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araç, bünyesinde borç ve hisse senedi
bileﬂenlerinin her ikisini birden taﬂ›yan bir finansal borç (ihraç eden aç›s›ndan) veya finansal varl›kt›r (bu
varl›¤› alan aç›s›ndan). Örne¤in hisse
senedine dönüﬂtürülebilir tahvil ihraç
eden bir iﬂletmenin, ihraç etti¤i tahvillerin de¤eri ile sözkonusu tahvilleri
hisse senedine dönüﬂtürme opsiyonu
için ödenecek bedeli ayr›ﬂt›rmas› gerekir. Bu bileﬂenler; ihraç eden iﬂletmenin bilançosunda, borçlar (tahviller
için) ve öz sermaye hesap grublar›nda
(hisse senedi opsiyonu için) ayr› ayr›
raporlan›r.
Bir finansal varl›k ve borcun birbirine
mahsup edilmesi (netleﬂtirilmesi) kural olarak mümkün de¤ildir. Bunun
iki istisnas› vard›r: ya nettleﬂtirme konusunda yasal bir düzenleme olabilir
ya da net esasa göre ödemede bulunma ya da varl›¤› edinme ve borcu ödeme iﬂlemlerini eﬂ zamanl› olarak gerçekleﬂtirme durumu söz konusu olabilir. Ancak bu durumlarda netleﬂtirmeye izin verilmiﬂtir.
TMS 32’deki bir baﬂka düzenleme
ise, iﬂletmenin kendi hisse senetlerini
sat›n almas› durumunda bu iﬂlemlerin
nas›l muhasebeleﬂtirilece¤ine yöneliktir. E¤er bir iﬂletme yasalar›n izin
verdi¤i ölçüde kendi hisse senetlerini
geri sat›n al›rsa, sat›n al›nan hisse senetleri iﬂletme bilançosunda öz sermayeden düﬂülerek raporlan›r. Hisse
senetlerinin geri al›ﬂ›ndan, tekrar sat›-
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ﬂ›ndan, ihrac›ndan ya da iptalinden
dolay› gelir tablosuna herhangi bir kazanç ya da kay›p yans›t›lmaz.
3. Finansal Araçlar: Aç›klamalar,
TFRS 7
Bu bir aç›klama standard›d›r ve amac›; bir iﬂletmenin finansal araçlar nedeniyle maruz kald›¤› risklerin niteli¤i ve düzeyi ile o iﬂletmenin sözü edilen finansal riskleri yönetme ﬂekliyle
ilgili bilgileri, ilgili iﬂletmenin finansal tablolar› arac›l›¤›yla kamuoyuna
aç›klamakt›r. Bu aç›klamalar, finansal
tablo kullan›c›lar›n›n bu konudaki bilgileri de¤erlendirebilmeleri amac›yla
yap›l›r.
Bu standart, bir iﬂletmenin taﬂ›d›¤› finansal risklerle ilgili önemli miktarda
say›sal ve niteliksel aç›klamay› gerekli k›lmaktat›r. Söz konusu finansal
riskleri üç ana grupta toplamak mümkündür:
• Kredi riski: Finansal arac›n taraflar›ndan birinin yükümlülü¤ünü yerine
getirmemesi nedeniyle di¤er tarafta
finansal bir kay›p veya zarar meydana
gelmesi riskidir. Bu risk karﬂ› taraftan
kaynaklan›r.
• Likitide riski: Bir iﬂletmenin finansal borçlardan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekte zorlanmas›
riskini ifade eder ve iﬂletmenin kendinden kaynaklan›r.
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• Piyasa riski: Bu risk türü; piyasadaki fiyat de¤iﬂiklikleri karﬂ›s›nda, finansal araçlar›n piyasa de¤erinde ya
da iﬂletmeye olabilecek nakit ak›ﬂlar›nda meydana gelebilecek de¤iﬂiklikleri kapsamaktad›r. Finansal arac›n
türüne göre bu riskler faiz oranlar›ndaki de¤iﬂim riski olabilece¤i gibi döviz kurlar›ndaki de¤iﬂim riski ya da
benzer baﬂka bir finansal risk de olabilir. Örne¤in; daha önce piyasa faiz
oran› %10 iken ihraç edilen bir tahvilin de¤eri, piyasa faiz oran›n›n %12’
ye yükselmesi durumunda de¤eri düﬂecek aksi durumda artacakt›r. Böylece potansiyel bir kay›p ya da kazaç
oluﬂabilecektir.
4. Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme, TMS 39
Bu Standard›n amac›; finansal varl›klar›n, finansal borçlar›n ve finansal olmayan kalemlerin (ticari mallar, maddi duran varl›klar, maddi olmayan duran varl›klar gibi) al›m veya sat›m›na
iliﬂkin sözleﬂmelerin muhasebeleﬂtirme ve ölçülmesine yönelik ilkeleri belirlemektir. Finansal araçlarla ilgili
bilgilerin sunumuna iliﬂkin hükümler
“TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum”
Standard›nda yer almaktad›r. Finansal
araçlara iliﬂkin olarak kamuoyuna yap›lmas› gereken aç›klamalara yönelik
hükümler ise “TFRS 7 Finansal Araçlar: Aç›klamalar” Standard›nda yer almaktad›r.
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TMS 39’ a göre finansal araçlar dört
ana kategoride s›n›fland›r›lm›ﬂt›r ve
temel kriterleri ﬂöyle özetlenebilir
(M›s›rl›o¤lu, 2005):
a) Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›k veya finansal borçlar: Bunlar, bir y›ldan
k›sa vadede sat›lmak ve fiyat dalgalanmalar› sonucunda kar elde etmek
amac›yla sat›n al›nan finansal varl›klar ya da yak›n bir tarihde geri al›nmak üzere yüklenilen finansal borçlard›r. Sat›lmak amac›yla al›nan hisse
senetleri, tahvil ve bono gibi borçlanma senetleri, türev finansal varl›klar
bu gruba örnek teﬂkil eder. Bu varl›klar ve borçlar gerçe¤e uygun de¤er
(piyasa de¤eri) ile de¤erlenir ve finansal varl›klar bilançonun dönen varl›klar hesap s›n›f›nda, finansal borçlar
ise k›sa süreli borçlar s›n›f›nda raporlan›r. Gerçe¤e uygun de¤erde meydana gelen de¤iﬂiklikler, kar ve zarar hesab› ile iliﬂkilendirilir.
b) Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar veya borçlar: Belirli veya
sabit ödemeleri olan, sabit bir vadesi
bulunan ve yönetimin vadeye kadar
nakit de¤erine ihtiyaç duymaks›z›n elde tutma niyetinde oldu¤u finansal
varl›klar ya da bu kapsamda ihraç olunan finansal borçlard›r. Bir finansal
varl›¤› ya da borcu bu kapsama alacak
koﬂullar›n, varl›klar›n finansal tablolara ilk al›nma an›ndan itibaren her bilanço tarihinde yeniden sorgulanmas›
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gerekir. Bu gruba giren finansal varl›k
veya borç yat›r›mlar› “itfa edilmiﬂ
maliyet” esas›na göre de¤erlenerek,
bir y›ldan k›sa ya da bir y›ldan uzun
vadeli olmalar›na göre bilançonun dönen varl›klar veya duran varl›klar hesap s›n›f›nda veya k›sa sürüreli borçlar ya da uzun süreli borçlar hesab›nda raporlan›rlar. Hisse senetleri veya
benzeri öz sermaye araçlar› sabit bir
vadeye sahip olmad›klar› için bu gruba girmezler. Buna ilave olarak, türev
finansal araçlar da belirli veya sabit
bir ödemeye sahip olmad›klar› için bu
kategoride de¤erlendirilmezler. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klarda iﬂletme yönetiminin bu yöndeki niyeti önemli bir rol oynamaktad›r. Önemsiz tutarlar d›ﬂ›nda, vadeye
kadar elde tutmak amac›yla al›nan ve
“vadeye kadar elde tutulacak varl›k”
olarak s›n›fland›r›lan bir finansal varl›¤›n sat›lmas› veya niyet de¤iﬂtirerek
bir baﬂka grupta (al›m sat›m amaçl› ya
da sat›lmaya haz›r varl›klar grubunda)
raporlanmas› durumlar›nda, bu grupta
raporlama yapma olana¤› iki y›l süreyle ask›ya al›nmaktad›r. Böyle bir
durumda iki y›l boyunca vadeye kadar
elde tutma niyetiyle al›nan finansal
varl›klar, gerçe¤e uygun de¤erle de¤erlenmek zorunda kal›nacakt›r.
c) Krediler ve alacaklar: Bu varl›klar,
do¤rudan borç vermek ya da mal veya
hizmet satmak suretiyle oluﬂan, aktif
bir piyasaya kay›tl› olmayan varl›klarHakemli Yaz›lar
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d›r. Bu varl›klar, belirli veya sabit
ödemeleri olan varl›klar olup, ödeme
vadelerinin önceden belirlenmiﬂ olma
ﬂart› bulunmamaktad›r. Bu özellik;
kredi ya da alacaklar›, vadeye kadar
elde tutulacak varl›klardan ay›rmaktad›r. Dolay›s›yla, iﬂletme yönetiminin
bu varl›klar› vadeye kadar elde tutma
niyetinin bulunup bulunmamas›n›n
bir önemi yoktur. Bu gruba dahil olan
varl›klar aras›nda; aktif bir piyasaya
kay›tl› olmayan borçlanma araçlar›,
bankadaki nakit mevcudu ve di¤er geleneksel kredi ve alacaklar yer almaktad›r. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar›n de¤erlemesinde oldu¤u gibi, krediler ve alacaklar›n de¤erlemesinde de itfa edilmiﬂ maliyet
yöntemine göre de¤erleme yap›lmas›
benimsenmiﬂtir.
d) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar:
Bunlar;
• Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya
zarara yans›t›lan finansal varl›klar,
• Vadeye kadar elde tutulacak varl›klar veya
• Krediler ve alacaklar d›ﬂ›nda kalan
ve türev olmayan finansal varl›klar
olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Bu grupta raporlanmas› istenen en
yayg›n yat›r›m arac›, portföy yat›r›mlar›d›r. Bunlar yukar›daki varl›klar d›ﬂ›nda kalan hisse senedine veya bir
borsaya kay›tl› borçlanma senedine
dayal› finansal varl›klard›r. TMS 39,
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sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n
de¤erlemesinde, gerçe¤e uygun de¤er
esas›n› benimsemiﬂtir. Buna göre, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erinde, di¤er bir ifadeyle piyasa de¤erinde, meydana gelen de¤iﬂim sonucunda oluﬂan kazanç
ya da kayb›n, kar ve zarar hesab› yerine geçici olarak öz sermaye hesap s›n›f›nda raporlanmas› gerekir. Böylece, TMS 39, bu varl›k grubunda di¤erlerine göre farkl› bir uygulama
yapm›ﬂt›r. Ancak, bir finansal varl›¤›n
borsaya kay›tl› olmamas› ve dolay›s›yla aktif bir piyasa fiyat›n›n bulunmamas› ya da böyle bir varl›¤›n türev
finansal iﬂleme konu olmas› durumunda, gerçe¤e uygun de¤er güvenilir olarak ölçülemeyecektir. Bu durumda, sat›lmaya haz›r finansal varl›¤›n de¤erleme ölçüsü, gerçe¤e uygun
de¤er yerine maliyet bedeli olacak ve
bilanço tarihinde bu varl›k maliyet bedeli ile raporlanacakt›r. Maliyet bedeli ile raporlama yap›lmas› durumunda;
söz konusu finansal varl›¤›n de¤eri,
varl›klar de¤er düﬂüklü¤ü standard›na
tabi olacakt›r.
TMS 39’a göre, varl›¤›n piyasa fiyat›n›n mevcut olmamas› durumunda gerçe¤e uygun de¤erin tesbiti için iskonto edilmiﬂ nakit ak›mlar› veya benzer
modeller kullanarak genel kabul görmüﬂ de¤erleme tekniklerinden yararlan›labilece¤i belirtilmiﬂtir. Ancak
kullan›lan teknikler sonucunda buluMart
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nacak de¤erin do¤rulanabilir ve güvenilir olmas› ﬂartt›r. Aksi halde, maliyet bedeli ile de¤erleme yap›lacakt›r.
Çeﬂitli örnekler:
I. Bir finansal varl›¤›n gerçe¤e uygun
de¤erle de¤erlenmesi: Bir iﬂletmenin
elinde, hisse senetleri IMKB’ de iﬂlem
gören bir baﬂka ﬂirketin 10,000 adet
hisse senedi bulundu¤unu varsayal›m.
Bu ﬂirket elindeki bu hisse senetlerini
al›m-sat›m amaçl› olarak bulunduruyorsa yani amac› k›sa vadede kar elde
etmek ise o takdirde bu hisse senetlerini “gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr
veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar” hesab›nda s›n›fland›racak ve hisse senetlerini bilanço tarihindeki kapan›ﬂ de¤eri ile de¤erleyerek aradaki
de¤iﬂim fark›n› (borsadaki kapan›ﬂ
de¤eri – kay›tl› de¤er) kar ve zarar hesab›na (gelir tablosuna) aktaracakt›r.
E¤er iﬂletmenin niyeti bu hisse senetlerini uzun vadede elde tutmak ise bu
hisse senetlerini “sat›lmaya haz›r varl›klar” hesab›nda s›n›fland›racak ve
bilanço tarihindeki de¤erleme sonucunda oluﬂacak de¤iﬂim fark›n› öz
sermaye’ de raporlayacakt›r. ‹ﬂletmenin bu niyeti bir muhasebe politikas›
olarak dipnotlarda aç›klanmak zorundad›r.
II. Bir finansal borcun itfa edilmiﬂ
maliyet de¤eri ile de¤erlenmesi: Bir
iﬂletmenin 1 Ocak 2008 tarihinde üç
6

y›l vadeli 100,000 YTL nominal de¤erde ve y›ll›k %20 oran›nda sabit faiz ödemeli bir tahvil ihraç etti¤ini düﬂünelim. Tahvilin ihraç edildi¤i tarihde piyasada geçerli olan faiz oran›n›n
(hazine bonusu veya devlet tahvil faiz
oranlar› emsal al›nabilir) %15 oldu¤unu varsayal›m. Bu durumda iﬂletme,
tahvillerin ilk kay›t tarihindeki de¤erini hesaplayarak bunlar› bilançosunun
finansal borçlar hesap grubunda raporlayacakt›r. Tahvillerin ilk kay›tl›
de¤eri, ihraç tarihindeki peﬂin de¤erine eﬂittir. Bu durumda tahvilin gelecekteki de¤eri olan toplam 160,000
YTL’nin (100,000 YTL anapara +
60,000 üç y›ll›k faiz toplam›) ihraç tarihindeki geçerli faiz oran› (%15) üzerinden bugunkü de¤erine getirilmesi
gerekir. Yani, tahvilin ana paras›n›n
peﬂin de¤eri = 100,000 / (1+ 0.15)3 =
65,752 YTL olarak hesaplanacak ve
üç y›ll›k faiz bedelinin peﬂin de¤eri
olan 45,665 YTL6 ile toplanarak toplam bugunkü de¤er hesaplanacakt›r.
Tahvil 111,417 YTL de¤er üzerinden
kay›tlara al›nacakt›r. Ilk y›l›n sonunda
(31.12.2008) tahvilin de¤eri 111,417+
(111,417 x %15 faiz) = 128,130 YTL
olacakt›r. Aradaki 16,713 YTL tutar›ndaki faiz gideri (128,130-111,417)
gelir tablosuna yans›t›lacakt›r. Ertesi
y›l›n ilk günü tahvil sahiplerine kupon
ödemesi yap›laca¤›ndan tahvilin
1.1.2009’deki
de¤eri
128,130-

F20,000/1.15 + 20,000/1.152 + 20,000/1.153 = 45,665.
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(100,000 x %20) = 108,130 YTL olacak ve 31.12.2009’da 108,130 x 1.15
= 124,349 YTL’den bilançoya al›nacakt›r. 1.1.2010’da 20,000 YTL kupon ödemesi yap›laca¤›ndan tahvilin
de¤eri 104,349 YTL olacak ve y›l sonunda ise yine %15 faiz gideri tahakkuk ederek tahvil 120,000 YTL de¤erle bilançoya al›nacakt›r. Takip
eden y›l›n ilk gününde kupon ve anapara ödemesi yap›larak hesap kapat›lm›ﬂ olacakt›r.
III. Ticari alacaklar veya ticari borçlar›n de¤erlemesi: Bir iﬂletme bilanço
tarihi itibariyle elinde bulundurdu¤u
ticari alacak ve boçlar› itfa edilmiﬂ
maliyet de¤eri ile bilançoya almak zorundad›r. Dolay›s›yla alacak ve borçlar›n bilanço tarihindeki geçerli faiz
oran› üzerinden peﬂin de¤erine indirgenmesi ve bilançoya al›nmas› gerekir.
IV. Personele verilen borçlar: Bir iﬂletmenin çal›ﬂt›¤› personele üç ay sonra maaﬂ›ndan mahsup edilerek tahsil
edilmek üzere 1,200 YTL tutar›nda
faizsiz borç para verdi¤ini ve o tarihde piyasada geçerli olan faiz oran›n›n
%14 oldu¤unu varsayal›m. Verilen bu
bedel bir kredi niteli¤i taﬂ›d›¤›ndan itfa edilmiﬂ maliyet de¤eri üzerinden
bilançoda raporlanacakt›r. Dolay›s›yla gelecekte tahsil edilecek 1,200
YTL’ nin ilk kay›t tarihindeki peﬂin
de¤erini bulmak gerekir. Buna göre
peﬂin de¤er = 1,200 / (1+0.14)(3/12) =
Hakemli Yaz›lar
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1,161 YTL üzerinden söz konusu alaca¤›n bilançoya al›nmas› gerekir.
Aradaki 39 YTL tutar›ndaki faiz fark›n›n “TMS 19 Çal›ﬂanlara Sa¤lanan
Faydalar” standard›na göre muhasebeleﬂtirilmesi gerekir.
V. Bir türev sözleﬂmenin de¤erlemesi: Bir iﬂletmenin Aral›k 2008 tarihini
takip eden üç ayl›k dönem içinde
YTL’nin ABD dolar› karﬂ›s›nda de¤er
kayb›na u¤rayaca¤›na iliﬂkin bir beklentisi oldu¤unu ve bunun sonucunda
3 ay vadeli bir iﬂlem sözleﬂmesi (forward) sat›n ald›¤›n› ve iﬂlem maliyetinin olmad›¤›n› düﬂünelim. ‹ﬂletmenin
bu sözleﬂme kapsam›nda, üç ay sonra
1 ABD dolar› = 1.2 YTL döviz kuru
oran› üzerinden 100,000 ABD dolar›
sat›n almay› garanti alt›na ald›¤›n› ve
bilanço tarihi olan 31.12.2008’de döviz kurunun 1 ABD dolar› = 1.4 YTL
oldu¤unu varsayal›m. ‹ﬂletme, söz konusu türev sözleﬂmeyi bir finansal
varl›k olarak bilançosuna alacak ve
“gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya
zarara yans›t›lan finansal varl›klar”
hesap s›n›f›nda raporlayacakt›r. Bu
durumda; 31.12.2008 tarihli bilançoda yer alacak türev sözleﬂmesi
100,000 ABD dolar› X (1.4-1.2) =
20,000 YTL de¤erle raporlanacakt›r.
Bu de¤er, 2008 y›l› gelir tablosuna bir
kazanç unsuru olarak yans›t›lacakt›r.
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5. Finansal Riskten Korunma
Muhasebesi (Hedge Accounting)
‹ﬂletmeler, yapt›klar› ekonomik iﬂlemlerin sonucunda yüklendikleri finansal risk oran›n› azaltmak ve bu
risklerin oluﬂturaca¤› olas› nakit ak›ﬂlar›n› kontrol alt›nda tutmak isterler.
Bu amac› gerçekleﬂtirmek için finansal riskten korunma (FRK) amaçl› çeﬂitli iﬂlemler geçekleﬂtirmek suretiyle
bilançoda yer alan varl›k ya da borçlardan kaynaklanan finansal riskleri
bertaraf ederler. Örne¤in, Avrupa’dan
ithal edilen hammaddeyi iﬂleyerek
ABD’ ye ihraç eden bir iﬂletme sürekli bir finansal risk taﬂ›r. Bu risk döviz
kurlar›ndaki de¤iﬂikliklerden kaynaklan›r. Çünkü bu iﬂletmenin genelde ticari alacaklar› ABD dolar›, ticari
borçlar› ise EURO temelli olacakt›r.
ABD dolar›n›n EURO karﬂ›s›nda de¤er kaybetmesi durumunda iﬂletme
zarar edecektir.
‹ﬂte bu tür finansal riskleri azaltmak
hatta ortadan kald›rmak amac›yla, iﬂletme yönetimleri çeﬂitli FRK stratejileri geliﬂtirmiﬂlerdir. Risk yönetimi
olarak da ifade edilebilecek en yayg›n
FRK stratejileri aras›nda; faiz oran›
takas› (interest rate swap), ürün takas›
(commodity swap), döviz kuru takas›,
vadeli iﬂlem sözleﬂmeleri ve opsiyonlar yer almaktad›r. Bunlara genel olarak türev sözleﬂmeler ad› da verilmektedir.
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FRK muhasebesi, yukar›da sözü edilen iﬂlemlerin nas›l muhasebeleﬂtirilece¤i konusundaki uygulama esaslar›n›
gösteren bir raporlama yöntemidir.
TMS 39, iﬂletmelerin iste¤e ba¤l› olarak FRK muhasebesini kullanmalar›na izin vermektedir. Genel olarak bir
FRK iﬂleminde iki taraf vard›r: FRK
arac› (hedging instrument) ve FRK
konusu kalem (hedged item).
Standart; FRK arac›n›, gerçe¤e uygun
de¤erinin veya nakit ak›ﬂlar›n›n finansal riskten korunma konusu kalemin
gerçe¤e uygun de¤erindeki veya nakit
ak›ﬂlar›ndaki de¤iﬂiklikleri dengelemesi beklenen türev araç ya da türev
olmayan finansal varl›k veya borçlar
ﬂeklinde tan›mlam›ﬂt›r.
FRK konusu kalem ise; (a) ‹ﬂletmeyi,
gerçe¤e uygun de¤erde veya gelecekte elde edilecek nakit ak›ﬂlar›nda de¤iﬂiklik olmas› riskine maruz b›rakan
ve (b) finansal riskten korunan olarak
s›n›flanan bir varl›k, yükümlülük, kesin taahhüt, gerçekleﬂme olas›l›¤›
yüksek tahmini iﬂlem veya yurtd›ﬂ› iﬂletmedeki net yat›r›m ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r.
Bu tan›mlardan genel olarak FRK
muhasebesinde iki yöntemin ön plana
ç›kt›¤› görülmektedir. Bunlar, gerçe¤e
uygun de¤er riskinden korunma ve
nakit ak›ﬂ riskinden korunma muhasebesidir.

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 75
‹SMMMO Yay›n Organ›

Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma muhasebesinde, bilançoda
mevcut bulunan bir varl›¤›n, yükümlülü¤ün veya henüz bilançoda yer almayan ya da muhasebeleﬂtirilmemiﬂ
ancak kesinleﬂmiﬂ bir yükümlülü¤ün
piyasa de¤erinde meydana gelebilecek de¤iﬂimin etkisi yok edilmeye çal›ﬂ›l›r. Sabit faizli borçlanma senetleri
veya finansal olmayan sabit fiyatl› yükümlülükler ya da varl›klar bunlara
örnek gösterilebilir.
Örne¤in, bir iﬂletmenin ticari amaçl›
petrol stoklar› bulundu¤unu varsayal›m. Petrol fiyatlar›ndaki de¤iﬂimin iﬂletmenin elindeki stoklara olumlu veya olumsuz bir etkisi olacakt›r. Olumsuz etkinin varl›¤› halinde, iﬂletmenin
bu de¤iﬂimden kaynaklanan bir fiyat
riski taﬂ›d›¤› söylenebilir. Çünkü petrol fiyatlar›n›n düﬂmesi durumunda
iﬂletmenin kar marj› azalacak ve hatta
zarar dahi söz konusu olabilecektir.
‹ﬂte iﬂletme taﬂ›d›¤› finansal riski bertaraf etmek amac›yla bir türev sözleﬂme sat›n alm›ﬂ olabilir. E¤er söz konusu sözleﬂme FRK amac›yla sat›n
al›nm›ﬂsa o taktirde gerçe¤e uygun
de¤er riskinden korunma muhasebesi
yöntemi uygulanabilir.
ﬁimdi bu örne¤i rakamlarla ifade edelim. ‹ﬂletmenin elinde Temmuz ay›n›n
sonunda satmak üzere 120,000 YTL
maliyet bedelli (1000 varil x 120
YTL) petrol oldu¤unu ve petrol fiyatlar›nda bir düﬂüﬂ bekledi¤ini dolay›Hakemli Yaz›lar
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s›yla bu düﬂüﬂten olumsuz etkilenece¤ini ve bu etkiyi ortadan kald›rmak
amac›yla May›s ay›nda vadeli bir iﬂlem sözleﬂmesine (forward) girdi¤ini
varsayal›m. Vadeli iﬂlem sözleﬂmesine göre vade sonunun 31 Temmuz oldu¤unu ve vade sonunda iﬂletmenin
elindeki petrolü 120,000 YTL bedelle
(1000 varil x 120 YTL) satma garantisi oldu¤unu düﬂünelim. Haziran ay›n›n sonunda petrol fiyatlar›n›n piyasa
de¤erinin varil baﬂ›na 108 YTL olarak
geçekleﬂti¤ini varsayd›¤›m›zda iﬂletmenin 1000 varil x 12 YTL= 12,000
YTL tutar›nda bir kayba u¤rayaca¤›
aç›kt›r. Ancak iﬂletmenin elinde söz
konusu petrol stoklar›n› varil baﬂ›na
120 YTL’den satma hakk› bulundu¤u
için 12,000 YTL (120,000 YTL 108,000 YTL) kazanç elde ederek söz
konusu kayb›n› bertaraf edebilecektir.
Böylece gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.
ﬁimdi bu aç›klamalar› muhasebeleﬂtirme aç›s›ndan de¤erlendirelim:
a. Finansal riskten korunma konusu
kalem, iﬂletmenin petrol stoklar›d›r.
b. Finansal riskten korunma arac›, vadeli iﬂlem sözleﬂmesidir.
c. Ancak etkin bir finansal riskten korunma söz konusu oldu¤unda FRK
muhasebesi uygulanabilir. Bunun için
FRK konusu kalem ile FRK arac›n›n
kay›p ya da kazançlar›n›n birbirlerine
olan oran›n›n %80 ile %125 aral›¤›nMart
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da gerçekleﬂmesi zorunludur. Aksi
halde FRK muhasebesi uygulanamaz.
d. Etkin bir FRK söz konusu oldu¤unda; Petrol stoklar› bilanço tarihindeki
piyasa de¤eri ile de¤erlenerek, de¤er
art›ﬂ ya da azal›ﬂ› gelir tablosuna yans›t›lacakt›r. Örne¤imizde Haziran sonu itibariyle stoklar›n de¤eri 12,000
YTL (1,000 varil x (108-120)) azalarak 108,000 YTL olacak ve bu de¤er
gelir tablosunda bir zarar unsuru olarak yer alacakt›r.
e. Petrol stoklar›n›n de¤erlemesine eﬂ
zamanl› olarak, FRK iﬂleminin di¤er
eleman› olan vadeli iﬂlem sözleﬂmesinin de piyasa de¤eriyle de¤erlenerek
bilançoda yer almas› gerekir. Buna
göre vadeli iﬂlem sözleﬂmesinin de¤eri 12,000 YTL (1000 varil x (120108)) olarak bilançonun finansal varl›klar s›n›f›nda yer almas› ve sözleﬂmeden do¤an kazanc›n ise gelir tablosuna yans›t›lmas› gerekir. Böylece
FRK muhasebesi sayesinde kar›n dalgalanmas› önlenmiﬂ olacakt›r.
f. Ancak yukar›daki varsay›mlarda,
mükemmel bir korunma vard›r. Çünkü kay›p ve kazanç oran› 1’dir, di¤er
bir ifadeyle %100’dür (12,000 YTL /
12,000 YTL). Ayr›ca vadeli iﬂlem
sözleﬂmesinin vadesine (31 Temmuz)
kadar geçecek süre zarf›ndaki paran›n
zaman de¤eri ihmal edilmiﬂtir.
g. Örne¤in, Haziran ay›n›n son gününde vadeli iﬂlem sözleﬂmesinin piMart
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yasa de¤eri varil baﬂ›na 110 YTL olsayd› o zaman vadeli iﬂlem sözleﬂmesinden do¤an kazanç 10,000 YTL
(1,000 varil x (120-110)) olacakt›. Bu
durum FRK muhasebesinin uygulanmas›na engel teﬂkil etmeyecekti. Çünkü kay›p/kazanç oran› %120
[(12,000/10,000)x100] olarak hesaplanarak etkin bir korunma oldu¤u görülecekti. Bu örnekte paran›n zaman
de¤eri ihmal edilmiﬂtir. Paran›n zaman de¤eri dikkate al›nsayd› o takdirde, vadeli iﬂlem sözleﬂmesinden do¤an 10,000 YTL’nin geçerli bir faiz
oran› ile vadesine kalan 30 günlük süre için iskonto edilmesi ve bulunacak
bu yeni de¤ere göre etkin bir korunma
olup olmad›¤›n›n test edilmesi gerekecekti.
h. E¤er etkin koruma olmasayd› o takdirde petrol stoklar›n›n de¤eri yeniden
de¤erlenmeyecek ve sadece vadeli iﬂlem sözleﬂmesi piyasa de¤erine göre
bilançoya al›nm›ﬂ olacakt›. Bu durumda iﬂletmenin dönem kar veya zarar› dalgalanma riskiyle karﬂ›laﬂm›ﬂ
olacakt›.
Nakit ak›ﬂ riskinden korunma muhasebesi, bilançoda yer alan bir varl›¤›n ya da yükümlülü¤ün veya gerçekleﬂme olas›l›¤› yüksek olan tahmini
bir iﬂlemin de¤erinin piyasa de¤erine
göre de¤iﬂim göstermesi sonucunda
bir iﬂletmenin katlanaca¤› nakit ç›k›ﬂ
riskinin ortadan kald›r›lmas›na yönelik iﬂlemlerin muhasebeleﬂtirilmesine
Hakemli Yaz›lar
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iliﬂkin esaslar› belirtmiﬂtir. Örne¤in;
de¤iﬂken faizli borçlanmalar veya
yüksek bir olas›l›kla gelecekte ihraç
edilecek tahviller, gerçekleﬂtirilecek
sat›ﬂlar ya da yap›lacak al›ﬂlar›n piyasa de¤erlerinde oluﬂabilecek de¤iﬂikliklere iliﬂkin riskleri ortadan kald›rmak amac›yla sat›n al›nan türev sözleﬂmeler ile bu kapsamda korunan kalemler, nakit ak›ﬂ riskinden korunma
muhasebesinin konusunu oluﬂtururlar.
Nakit ak›ﬂ riskinden korunma muhasebesi yönteminden yararlanabilmek
için etkin bir korunma yani korunma
konusu kalem ile korunma arac›n›n
de¤erinde piyasa fiyatlar›na göre oluﬂacak de¤iﬂimin (kay›p ya da kazançlar›n birbirine oran›n›n) %80-%125
oranlar› aral›¤›nda olmas› gerekir. Bu
durumda korunma arac›n›n üzerindeki
kay›p ya da kazanc›n etkin olan k›sm›,
di¤er bir ifadeyle korunma konusu kalem üzerindeki de¤er de¤iﬂimini karﬂ›layan bölüm, do¤rudan öz sermaye’
de raporlan›r. Etkin olmayan bölüm,
yani korunma konusu kalem üzerindeki de¤iﬂimi karﬂ›lamayan kay›p ya
da kazanç k›sm›, ise gelir tablosunda
raporlan›r (TMS 39/95).
Örnekler:
I. Faiz oran› takas› (interest rate
swap): Bir iﬂletmenin 1 Ocak 2008 tarihinde beﬂ y›l vadeli, y›ll›k de¤iﬂken
faiz ödemeli ve peﬂin de¤eri 50,000
YTL olan bir tahvil ihraç etti¤ini, de¤iﬂken faiz oran›n›n faiz ödeme tariHakemli Yaz›lar
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hinde piyasada geçerli olan faiz oran›
üzerinden hesaplanaca¤›n› varsayal›m. ‹ﬂletme yönetiminin faiz oranlar›n›n yükselece¤i yönünde bir beklentisi oldu¤unu düﬂünelim. E¤er iﬂletme
yönetiminin bu beklentisi gerçekleﬂirse o takdirde iﬂletmenin daha fazla tutarda faiz ödeyece¤i yani yüksek tutarda bir nakit ç›k›ﬂ› olaca¤› aç›kt›r.
Bu yüzden yönetim, tahvilin ihraç tarihindeki de¤erine eﬂit tutarda ve eﬂ
zamanl› olarak, “sabit faiz ödemesi
yapma ve de¤iﬂken faiz tahsil etme”
hakk› veren beﬂ y›l süreli bir vadeli iﬂlem sözleﬂmesi (faiz oran› takas›) sat›n alm›ﬂ olsun. Vadeli iﬂlem sözleﬂmesine göre iﬂletmenin ödeyece¤i faiz oran›, tahvilin ihraç edildi¤i tarihde
geçerli olan %15 faiz oran› üzerinden
sabitlenmiﬂtir. 31 Aral›k 2008 sonu
itibariyle piyasada geçerli olan faiz
oran› %17’ye yükselmiﬂtir. Bu durumda 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
iﬂletme söz konusu tahvilleri ve vadeli iﬂlem sözleﬂmesini aﬂa¤›daki ﬂekilde muhasebeleﬂtirecektir:
a. Finansal riskten korunma konusu
kalem, iﬂletmenin ihraç etti¤i tahvillerdir.
b. Finansal riskten korunma arac›, vadeli iﬂlem sözleﬂmesidir.
c. Ancak etkin bir finansal riskten korunma söz konusu ise nakit ak›ﬂ› riskinden korunma muhasebesi uygulanabilecektir.
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d. Tahvilin ihraç tarihindeki peﬂin de¤eri 50,000 YTL’dir. Ihraç tarihindeki faiz oran›na göre tahvil yükümlülü¤ünün y›l sonunda 50,000 x (1+0.15)
= 57,500 YTL olmas› beklenirken,
ayn› tarihde faiz oranlar›ndaki art›ﬂ
nedeniyle bu yükümlülük 50,000 x
(1+0.17) = 58,500 YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Aradaki 1,000 YTL’ l›k
ilave fark, 7,500 YTL faiz giderine
eklenerek toplam 8,500 YTL faiz gideri olarak gelir tablosuna yans›l›t›r.
Böylece iﬂletme bekledi¤inin üzerinde bir faiz giderine katlanarak ilave
bir nakit ç›k›ﬂ›na engel olamam›ﬂt›r.
Tahvilin ihraç edilmesinde ve y›l sonundaki faiz ödemesinde aﬂa¤›daki
kay›tlar›n yap›lmas› gerekir:
1 Ocak 2008
(B) Kasa/Banka
(A) Tahviller

8,500
8,500

31 Aral›k 2008
(B) Tahvil faiz giderleri 8,500
(A) Kasa/Banka
8,500
e. Ancak, vadeli iﬂlem sözleﬂmesine
göre iﬂletme 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 50,000 x (1+0.15) = 57,500
YTL ödemekle yükümlüdür. Ayn› zamanda 50,000 x (1+0.17) = 58,500
YTL tahsil etme hakk›na sahiptir. Bu
de¤erleri netleﬂtirecek olursak, iﬂletmenin 1,000 YTL faiz kazanc› elde
etti¤i görülmektedir. Bu tutar iﬂletme
taraf›ndan tahsil edilerek aﬂag›daki
ﬂekilde kayda al›n›r:
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31 Aral›k 2008
(B) Kasa/Banka
1,000
(A) Tahvil faiz giderleri 1,000
f. Böylece iﬂletme vadeli iﬂlem sözleﬂmesi sayesinde nakit art›ﬂ riskinden
korunmuﬂtur. Çünkü faiz art›ﬂ› bir
yandan kayba neden olurken di¤er
yandan bir kazanç sa¤lam›ﬂt›r.
g. Nakit art›ﬂ riskinden korunma muhasebesi sayesinde, iﬂletmenin kar›ndaki dalgalanman›n önüne geçilmiﬂtir.
h. Bunun yan› s›ra; finansal riskten
korunma arac›ndan kaynaklanan kazanç veya kay›plar›n etkin oldu¤u tespit edilen k›sm› öz sermaye de¤iﬂim
tablosu arac›l›¤›yla do¤rudan öz sermaye’de muhasebeleﬂtirilir (TMS
39/95-96). Dolay›s›yla, iﬂletmenin
elindeki vadeli iﬂlem sözleﬂmesinin,
finansal riskten korunman›n etkin oldu¤unu göstermek amac›yla, piyasa
de¤eri üzerinden kayda al›nmas› gerekir. Her bilanço tarihinde; vadeli iﬂlem sözleﬂmesinin piyasa de¤erinin,
önceki kay›tl› de¤eri ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve bulunacak de¤iﬂim tutar›n›n
öz sermaye hesab›na kaydedilerek vade sonuna kadar izlenmesi gerekir. Bu
iﬂlem yap›l›rken, bir finansal varl›k ya
da finansal borç hesab› alt›nda takip
edilen sözleﬂme de¤eri, öz sermaye
hesab› ile karﬂ›l›kl› olarak düzeltilir.
Vadeli iﬂlem sözleﬂmesi sona erdi¤inde bu hesaplar kapanacakt›r. Örne¤iHakemli Yaz›lar
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mizdeki vadeli iﬂlem sözleﬂmesinin
31 Aral›k 2008 tarihinde geçerli olan
piyasa de¤erine göre etkin oldu¤u tesbit edilen k›sm›n›n 2,600 YTL ve bir
sonraki y›l sonunda ise 1,800 YTL oldu¤u varsay›ld›¤›nda aﬂa¤›daki gibi
kayda al›nmas› gerekir:
31 Aral›k 2008
(B) Finansal varl›klar 2,600
(A) Öz sermaye
2,600
31 Aral›k 2009
(B) Öz sermaye
(A) Finansal varl›klar

800
800

II. Ba¤lay›c› yükümlülükler: Bir iﬂletmenin ABD’ nden 10 milyon ABD
dolar› de¤erinde bir makine almak
üzere sözleﬂme imzalad›¤›n› ve makinalar›n alt› ay sonra teslim edilece¤ini
düﬂünelim. Sözleﬂmenin imzaland›¤›
tarihde döviz kurunun 1 ABD dolar› =
1.2 YTL oldu¤unu, iﬂletmenin döviz
kurlar›nda önemli bir art›ﬂ beklentisi
içinde bulundu¤unu ve bu riski bertaraf etmek amac›yla bir forward sözleﬂme (vadeli iﬂlem sözleﬂmesi) sat›n
ald›¤›n› varsayal›m. Söz konusu forward sözleﬂmeye göre iﬂletmenin alt›
ay sonra 10 milyon ABD dolar›n›, 1
ABD = 1.2 YTL döviz kuru üzerinden
sat›n alma hakk› oldu¤unu kabul edelim. E¤er iﬂletme bilançosunun düzenlenece¤i tarihde piyasadaki döviz
kurunda bir de¤iﬂiklik olursa, bu de¤iﬂimin FRK muhasebesi kapsam›nda
finansal tablolara yans›t›lmas› gerekir. Ancak makine henüz ithal edilmeHakemli Yaz›lar
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di¤i için söz konusu de¤iﬂimi kay›tlara almak mümkün olmayacakt›r. Bu
durumda sadece forward sözleﬂmesinin etkin olan k›sm›n›n (makinenin
maliyeti üzerinde oluﬂan kur kayb› ya
da kazanc›n› aﬂmayan bölümün) kay›tlara al›nmas› gerekir. Bahsi geçen
döviz kurunun bilanço tarihinde 1
ABD dolar› = 1.5 YTL olarak gerçekleﬂti¤ini varsayarsak, iﬂletmenin forward sözleﬂmesine göre bilanço tarihi
itibariyle 3,000,000 YTL (10 milyon
ABD dolar› x (1.5-1.2)) tutar›nda kazanc› oluﬂur. Bu kazanc›n bilanço tarihinde aﬂa¤›daki ﬂekilde kay›tlara
al›nmas› gerekir:
(B) Finansal varl›klar
(vadeli iﬂlem sözleﬂmesi) 3,000,000
(A) Öz sermaye

3,000,000

Görüldü¤ü üzere söz konusu kazanç
tutar› gelir tablosuna al›nmam›ﬂ ve
geçici olarak öz sermaye hesaplar›na
kaydedilmiﬂtir. Bu kay›t gereklidir
çünkü finansal riskten korunma konusu kalem, yani makine, üzerindeki kur
riski henüz gerçekleﬂmemiﬂ ve gelir
tablosuna yans›t›lmam›ﬂt›r. Kur riskinden do¤acak kay›plar gelir tablosuna yans›t›ld›¤› oranda forward sözleﬂmeden do¤an kazançlar›n gelir tablosuna yans›t›lmas› TMS 39’ un temel
ilkelerinden birini oluﬂturur. Örne¤imizde makine üzerindeki kur riski
amortisman yoluyla gelir tablosuna
yans›t›laca¤›ndan finansal riskten korunma arac›ndan sa¤lanan kazançlar
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da ayn› sürede gelir tablosuna yans›t›lacakt›r.
Di¤er taraftan TMS 39’ a göre yurt d›ﬂ›ndaki iﬂletmelerde bulunan net yat›r›m riskinden korunma amaçl› iﬂlemler de nakit ak›ﬂ riskinden korunma iﬂlemlerine benzer ﬂekilde muhasebeleﬂtirilmektedir. Yukar›da aç›klanan
nakit ak›ﬂ riskinden korunma iﬂlemlerine iliﬂkin uygulamalar yabanc› yat›r›m riskinden korunma amaçl› iﬂlemler için de geçerlidir.
6. Sonuç
Finansal araçlara iliﬂkin standartlar›n
süreci yaklaﬂ›k yirmi y›ll›k bir geçmiﬂe sahip olsa da Dünya’da bu standartlar üzerindeki tart›ﬂmalar hala devam etmektedir. Tart›ﬂmalar›n temel
konusunu, finansal araçlar›n piyasa
de¤eriyle raporlanmas› oluﬂturmaktad›r. Piyasa de¤erindeki de¤iﬂimleri bilanço tarihinde dikkate almak suretiyle yap›lacak bir raporlaman›n iﬂletme
karlar›nda sürekli bir dalgalanmaya
neden olaca¤›n› ileri süren kesimler
olsa da, günümüz koﬂullar›nda yayg›n
olarak kullan›lan türev finansal araçlar›n, iﬂletmenin finansal durumunu
kullan›c› gruplara en do¤ru biçimde
aktarmak amac›yla bilanço kay›tlar›na
al›nmak istenmesine dair bir görüﬂ
birli¤i bulundu¤u ve bugün için bu tür
bir finansal iﬂlemin ölçülmesinde kullan›lacak gerçe¤e en uygun de¤er arac›n›n ise piyasa de¤eri oldu¤u da bir
gerçektir.
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Ülkemizde söz konusu finansal araçlar s›n›rl› olarak kullan›lmaktad›r.
Özellikle türev araçlar›n kullan›m› oldukça azd›r. IMKB’ ye kay›tl› bulunan 12 bankan›n 2005 y›l› finansal
tablolar› üzerinde yap›lan bir araﬂt›rmada sadece iki bankan›n finansal
riskten korunma iﬂlemleri muhasebesine uygun raporlama yapt›¤› tesbit
edilmiﬂtir (Türel, A. ve Selvi, Y., 2007).
Ancak bu durum piyasalardaki ekonomik geliﬂmelere paralel olarak zaman
içerisinde art›ﬂ kaydedecektir. Bu nedenle, ülkemizdeki iﬂletme çevrelerinin finansal araçlara olan ilgisi artt›kça bu konudaki muhasebe standartlar›na olan ilgi de artacakt›r.
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TFRS HÜKÜMLER‹NE GÖRE
R‹SKS‹Z FA‹Z ORANI VE TÜRK‹YE
‹Ç‹N B‹R ÖNER‹
RISK FREE INTEREST RATE UNDER TFRS
TERMS – A SUGGESTION FOR TURKEY
Dr. Ali Atilla PEREK*

Öz
FRS hükümlerine göre risksiz faiz oran› gerek do¤rudan gerekse formül
içinde dolayl› olarak birçok yerde iskonto oran› olarak kullan›lmaktad›r.
Risksiz faiz oran›n do¤ru tespit edilmesi varl›klar›n, borçlar›n ve
firmalar›n de¤erlerinin daha gerçekçi belirlenmesinde çok önemlidir. Bu
makalede öncelikle risksiz faiz oran›n TFRS hükümlerine göre nerelerde ve
nas›l tespit edildi¤i araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Daha sonra Türkiye’de risksiz faiz oran›n
saptanmas› için, TFRS hükümlerine uygun olarak, alternatif bir öneri
sunulmuﬂtur.

T

Anahtar Sözcükler: Risksiz Faiz Oran›, ‹skonto Oran›, Aktifleﬂtirme Oran›,
De¤erleme
Abstract
According to IFRS terms, risk free rate is used as the discount rate both directly
and indirectly, i.e. within a formula. The determination of the risk free rate
accurately is crucial in the proper valuation of assets, liabilities and companies.
In this article, first where and how the risk free rate is determined according to
TFRS terms is examined. Later, a suggestion is made for the determination of
the risk free rate in Turkey, in accordance with TFRS terms.
* Marmara Üniversitesi, ‹.‹.B.F., ‹ngilizce ‹ﬂletme Bölümü,
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1. G‹R‹ﬁ VE L‹TERATÜR
TARAMASI
Risksiz faiz oran› risksiz olarak öngörülen bir varl›¤›n beklenen getirisidir.
Risksiz faiz oran› de¤erlemede iskonto oran› olarak dolayl› ya da dolays›z
(formül içinde) kullan›labilir. ‹skonto
etme ise ﬂimdiki de¤er miktar› belirlemek için gelecekteki tutarlar serisine
iskonto faktörlerinin uygulanmas› iﬂlemidir (Eckel, Fortin ve Fisher, 2003,
s. 26). Genel formül (süre s›n›rs›z ise)
aﬂa¤›daki gibidir; (Brealey ve Myers,
1996, s. 189)
BD
BD
n
r
t

=
= Bugünkü De¤er
= Gelecekteki gelir, nakit
giriﬂleri yada ç›k›ﬂlar›
= iskonto (aktifleﬂtirme) oran›
= zaman

Teoride ve pratikte iskonto oran› risksiz faiz oran›ndan farkl› olabilir ancak
böyle durumlarda bile ço¤unlukla iskonto oran› risksiz faiz oran› içeren
bir formül ile hesaplan›r. Örne¤in sermaye varl›klar› fiyatland›rma yöntemi
(Capital Asset Pricing Model- CAPM),
iﬂletme sermayesinin a¤›rl›kl› ortalama maliyeti (Weighted Average Cost
Of Capital- WACC), Arbitraj Fiyatlama Modeli (Arbitrage Pricing ModelAPM), vs. (Eckel, Fortin ve Fisher,
2003, s. 27).
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Bir varl›¤a sahip yat›r›mc› o varl›¤›
elde tuttu¤u sürece getiri elde edecektir. Elde tutma süresi boyunca gerçekleﬂen getiri ile beklenen getiri birbirlerinden farkl› olabilir. Varl›kla ilgili
risk bu farkl›l›ktan kaynaklanmaktad›r. Bu yüzden bir varl›¤›n beklenen
getirisine, risksiz faiz oran›na risk primini eklenmesi ile ulaﬂ›l›r (Meggison
ve Smart, 2006, s. 260).
Bununla beraber baz› varl›klar›n riski
s›f›ra eﬂit yada çok yak›n olabilir. Bir
varl›¤›n risksiz bir yat›r›m olabilmesi
için beklenen ile gerçekleﬂen getirinin
eﬂit olmas› gerekir (Siegel ve Warner,
1977, s. 1102). Risksiz bir yat›r›m›n
getirisi ﬁekil 1’de oldu¤u gibidir;
ﬁekil 1: Risksiz Bir Yat›r›m›n Getirisi
Olas›l›k 1

Beklenen Getiri
Risksiz faiz oran› reel ve nominal olarak tespit edilebilir ancak risksiz faiz
oran› dendi¤inde genellikle akla nominal oran gelir. Nominal risksiz faiz
oran› ile reel risksiz faiz oran› aras›ndaki fark enflasyon etkisidir (Weston,
Besley ve Brigham, 1996, s. 47).
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Risksiz faiz oran›n tespiti için 2 ana
sorun dikkate al›nmal›d›r. Birincisi;
risksiz faiz oran›n›n tespit edilece¤i
varl›¤›n sahip olmas› gereken özelliklerinin tan›m›. ‹kincisi risksiz faiz
oran›na sahip olarak varsay›lan varl›¤›n hangi vadedeki faiz oran›n›n al›naca¤›.
Genellikle risksiz varl›k olarak devlet
tahvilleri akla gelmektedir ve ço¤unlukla uygulamada risksiz faiz oran›
olarak devlet tahvilinin nominal getiri
oran› al›n›r (Reuben, 2006, s. 115).
Ancak teoride ve pratikte gerek devlet
tahvilinin vadesi hakk›nda, gerekse
alternatif risksiz faiz oran›na sahip
varl›klar hakk›nda çeﬂitli tart›ﬂmalar
ve görüﬂler bulunmaktad›r.
Damodaran (2008) bir varl›¤›n risksiz
kabul edilmesi için 2 önemli ﬂarta sahip olmas› gerekti¤ini savunmuﬂtur.
Birincisi bu varl›k temerrüt riski içermemesi, ikincisi varl›¤›n yeniden yat›r›m riskinin bulunmamas›d›r. Damodaran ikinci koﬂul için ﬂöyle bir örnek vermiﬂtir: “Örne¤in bir varl›k için
5 y›ll›k beklenen getiri hesaplanmak
istenmektedir ve bu iﬂlem için risksiz
faiz oran› belirlenecektir. Bu hesaplamada 6 ayl›k devlet tahvili için y›ll›k
faiz, temerrüt riski içermemesine ra¤men, risksiz faiz oran› olamayacakt›r
çünkü 6 ay içinde devlet tahvilinin
getirisinin ne olaca¤›n› bilmemizi engelleyen yeniden yat›r›m riski bulunmaktad›r. Hatta 5 y›ll›k devlet tahvili
Hakemli Yaz›lar
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getirisi de risksiz faiz oran› olarak al›namaz çünkü tahvildeki kuponlar›n
daha önceden tahmin edilemeyen bir
fiyat üzerinden yeniden yat›r›m› söz
konusu olabilir.”(Damodaran, 2008)
Armitage (2005) göre risksiz faiz oran› hesaplamak 2 sorunun cevab› ile
ba¤lant›l›d›r. Birincisi, risksiz faiz
oran› olarak varl›¤›n k›sa dönem getiri oran› m› yoksa uzun dönem getiri
oran› m› al›naca¤›na dair soru. ‹kincisi, uzun dönem risksiz faiz oran›n›n
nas›l hesaplanaca¤›na dair soru. Yazar
yapt›¤› araﬂt›rma sonunda, enflasyonun etkisinin de dikkate al›nd›¤› uzun
vadeli devlet tahvili getirisinin en uygun
risksiz faiz oran› oldu¤unu savunmuﬂtur
(Armitage, 2005, s. 278,279).
Gürbüz ve Ergincan’a göre opsiyon
fiyatland›rma yönteminin son girdisini oluﬂturan risksiz faiz oran›, opsiyonun tahmini süresi için dikkate al›nan
devlet tahvili faiz oran›na eﬂit olmal›d›r (Gürbüz ve Ergincan, 2004, s. 193).
Rutterford ve Gregory risksiz faiz
oran›n ile ilgili uygulamay› incelemiﬂtir. Yazarlar araﬂt›rmalar›nda ‹ngiltere’de 14 büyük ﬂirket ile görüﬂmüﬂ ve bu ﬂirketlerin 12’sinin vadesi
7 ile 20 y›l aras›nda olan devlet tahvillerinin nominal getirisini risksiz faiz
oran› olarak kulland›klar›n› tespit etmiﬂlerdir (Rutterford ve Gregory,
1999, s. 101). Bruner ve di¤erleri de,
Amerika birleﬂik Devletleri’nde yapt›klar› bir araﬂt›rmada, görüﬂme yapMart
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t›klar› 23 Amerikan ﬂirketinin 19’u
vadesi en az 10 y›l olan devlet tahvilinin getirisini risksiz faiz oran› olarak
kulland›klar›n› belirlemiﬂlerdir (Bruner ve di¤erleri, 1998, s. 16-20).
Winter ve Zom’a göre, firman›n içinde bulundu¤u makro ekonomik çevrenin önemli bir parças›n› tipik olarak
uzun vadeli devlet tahvili getirisi ile
temsil edilen risksiz faiz oran› oluﬂturmaktad›r. Yapt›klar› araﬂt›rmada
hem ABD’de hem de Kanada’da 10
y›ll›k devlet tahvili getirilerinin 1988
ve 2006 aras›nda sermayenin maliyetindeki düﬂüﬂle paralel olarak azald›¤›n› tespit etmiﬂlerdir (Witmer ve
Zorn, 2007).
Bununla beraber Ryan ise risksiz faiz
oran› olarak çok k›sa vadeli devlet
tahvilinin getiri oran›n›n al›nmas› gerekti¤ini savunmuﬂtur. Bunun sebebi
olarak da vade ne kadar k›sa olursa
belirsizli¤in o kadar azalaca¤›n› ve
uzun vadeli devlet tahvillerinin enflasyon dalgalanmalar›na daha çok
maruz kald›klar›n› belirtmiﬂtir. Sonuç
olarak Ryan göre vadesinin bitimine 1
ay kalm›ﬂ olan devlet tahvilinin getirisi ideal risksiz faiz oran›d›r (Ryan,
2007, s. 99). Bununla beraber Brooks
ve Skinner Avrupa para birli¤inde,
risksiz faiz oran› olarak ‹ngiltere’nin
yada Almanya’n›n 3 ayl›k hazine bonosu getiri oran›n› almay› savunmuﬂlard›r (Brooks ve Skinner, 2000, s. 59).
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Azar’›n çal›ﬂmas›na göre mevcut kullan›lan risksiz faiz oranlar›n›n, tüketici davran›ﬂ› de¤il yat›r›mc›n›n tercihleri ile tutarl› oldu¤undan minimum
beklenen getiri oran›ndan daha yüksek hesaplanmaktad›r (Azar, 2008, s.
139).
Ayr›ca Damodaran, baz› geliﬂmekte
olan ülkelerde (özellikle geri ödemelerde yetersizlik göstermiﬂ olanlar)
devlet tahvil getiri oranlar›n›n risksiz
faiz oran› olarak al›nmas›n›n gerçekçi
olamayabilece¤ine dikkat çekmiﬂtir.
Bununla beraber, uzun vadeli devlet
tahvili ç›kartmay›p sadece k›sa vadeli
tahvil ç›kartan ülkelerde de risksiz faiz oran› devlet tahvili getiri rakamlar›
d›ﬂ›nda hesaplanmas› gerekebilece¤ini de vurgulam›ﬂt›r. Damodaran’a göre böyle durumlarda sorun 3 çeﬂit
yöntemle çözülebilir (Damodaran,
2007). Birinci yöntem, nakit ak›mlar›n›n daha istikrarl› bir ülkenin (örne¤in
Amerikan Dolar›) para birimi ile hesaplanmas› ve risksiz faiz oran› olarak
para birimine sahip ülkenin devlet
tahvili getirilerini almak. (böyle durumlarda iskonto oran› hesaplan›rken
iskonto oran›na ilgili ülke riski belli
bir katsay› ile eklenmektedir, Damodaran, 2002). ‹kincisi, en büyük ve en
güvenilir firman›n uzun dönem borçlanma oranlar›n›n bulunmas› ve bu
oranlardan ufak bir temerrüt primi ile
azalt›larak uzun vadeli risksiz orana
ulaﬂmak. Üçüncüsü için yerel para bi-
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riminden uzun vadeli “vadeli sat›ﬂ
sözleﬂme”lerinin bulunmas› gerekir.
Bu yönteme göre, faiz oran› paritesi
vadeli sat›ﬂ sözleﬂmesinin fiyatlamas›nda belirleyici oldu¤undan, uzun
vadeli yerel para birimi oran› vadeli
sat›ﬂ sözleﬂmesinin fiyat›ndan ve yabanc› paran›n üzerindeki uzun vadeli
faiz oran›ndan elde edilebilir (Damodaran, 2007).

1’den küçük veya yüksek olmas›na
göre risksiz faiz oran›n etkisi de¤iﬂecektir:

2. R‹SKS‹Z FA‹Z ORANIN
DE⁄ERLEMEYE ETK‹S‹

- E¤er ﬂirketin beta katsay›s› 1’den büyük ise risksiz faiz oran›n›n daha düﬂük
hesaplanmas› CAPM oran›n›n daha
yüksek hesaplanmas›na sebep olacak ve
varl›¤›n yada borcun de¤eri daha düﬂük
belirlenecektir. Risksiz faiz oran›n›n daha yüksek hesaplanmas› CAPM oran›n›n daha düﬂük hesaplanmas›na sebep
olacak ve varl›¤›n yada borcun de¤eri
daha düﬂük belirlenecektir.

Risksiz faiz oran›n›n olmas› gerekenden daha düﬂük yada yüksek hesaplanmas› varl›klar›n yada borçlar›n de¤erlenmesinde farkl›l›klara neden olacakt›r. Risksiz faiz oran›n iskonto oran› olarak do¤rudan al›nd›¤› hükümlerde; e¤er bu oran yüksek hesaplan›r ise
varl›¤›n yada borcun de¤eri gerçek
de¤erinden daha düﬂük, tersi durumda
ise varl›¤›n yada borcun de¤eri geçek
de¤erinden daha yüksek hesaplanacakt›r.
Bununla beraber iskonto oran› olarak
varl›¤a yada borca sahip firman›n
CAPM veya WACC oran› kullan›labilir. Bu durumda risksiz faiz oran›
sermaye varl›klar› fiyatland›rma yönteminde (CAPM)1 kullan›lacakt›r ve
varl›¤a sahip ﬂirketin betas› katsay›s›

- E¤er ﬂirketin beta katsay›s› 1 ise
risksiz faiz oran›n daha düﬂük yada
daha yüksek belirlenmesi, piyasan›n
beklenen getiri oran›n›n sabit kalmas›
durumunda, CAPM oran›n› etkilemeyecek, böylelikle varl›¤›n yada borcun de¤eri de¤iﬂtirmeyecektir.

- E¤er ﬂirketin beta katsay›s› 1’den
düﬂük ise risksiz faiz oran›n›n daha
düﬂük hesaplanmas› CAPM oran›n›n
daha düﬂük hesaplanmas›na sebep
olacak ve varl›¤›n yada borcun de¤eri
daha yüksek belirlenecektir. Risksiz
faiz oran›n›n daha yüksek hesaplanmas› CAPM oran›n›n daha yüksek hesaplanmas›na sebep olacak ve varl›¤›n
yada borcun de¤eri daha düﬂük belirlenecektir.

1 CAPM Oran› = + (
= risksiz faiz oran›
= piyasan›n beklenen getirisi
= beta katsay›s›
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3. R‹SKS‹Z FA‹Z ORANININ
HESAPLANMASINI GEREKT‹RECEK
TFRS HÜKÜMLER‹
TFRS’de iskonto oran›n›n hesaplanmas›n› gerektirecek yaklaﬂ›k tüm hükümlerde (sadece borçlanma oran›n›
kabul eden hükümler hariç) iskonto
formülü gere¤i risksiz faiz oran›n›n da
hesaplanmas› gerekmektedir.
Bununla beraber TMS 19 Paragraf
79’a göre iskonto oran›n hesaplanmas› için sadece risksiz faiz oran›n›n hesaplanmas› yeterli olabilmektedir. Bu
hükme göre iskonto oran› paran›n aktüeryal veya yat›r›m riskini de¤il, zaman de¤erini yans›t›r. Böylelikle
IAS 19’a göre iskonto oran› sadece
risksiz faiz oran›ndan oluﬂmaktad›r.
Buna ek olarak TMS 37 Paragraf
47’de “iskonto oran› (veya oranlar›);
paran›n zaman de¤erine iliﬂkin mevcut piyasa de¤erlendirmelerini ve borca özgü riskleri yans›tan vergi öncesi
orand›r” dendikten sonra “sözü edilen
iskonto oran›, gelecekteki nakit ç›k›ﬂlar›na iliﬂkin tahminlerle ilgili riskleri
yans›tmaz” denmektedir. Buradan ﬂu
sonuç ç›kart›labilir; TMS 37 hem
borçlar› hem varl›klar› içermekte olup
borçlarla ilgili iskonto oran› borçlanma oran› ile hesaplanabilirken, varl›klar ile ilgili iskonto oran› için risksiz
faiz oran› yeterli olabilecektir.
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Bununla beraber, IAS 39’da Paragraf
81 risksiz faiz oran›n, iskonto oran›
olarak kullan›lmas› d›ﬂ›nda, “gösterge” olarak kullan›lmas›n› gerektirecek
hüküm içermektedir. IAS 39-81’de finansal riskten korunma konusu kalemin, finansal bir varl›k veya finansal
bir borç olmas› durumunda, nakit
ak›ﬂlar›n›n veya gerçe¤e uygun de¤erinin sadece bir k›sm› ile iliﬂkili bulunan riskler aç›s›ndan finansal riskten
korunma konusu kalem olabilece¤i ve
bununla ilgili örnek olarak faiz içeren
bir varl›k veya borcun maruz kal›nan
faiz riskinin ölçülebilir bölümünün finansal riskten korunma konusu risk
olarak tan›mlanabilece¤ini belirtilmiﬂtir. Bu hükmün devam›nda parantez içinde finansal riskten korunma
konusu bir finansal arac›n maruz kald›¤› toplam faiz riskinin bileﬂenleri
olarak risksiz faiz oran› veya gösterge
(benchmark) faiz oran› olabilece¤ini
belirtmiﬂtir. Böylelikle bu hükmü,
risksiz faiz oran›n› “gösterge” olarak
kullan›lmas›n› gerektirecek hüküm
olarak düﬂünebiliriz.
4. TFRS’ DE R‹SKS‹Z FA‹Z
ORANININ TANIMI
TFRS’de risksiz faiz oran›n tan›m›
çeﬂitli yerlerde dolayl› ve dolays›z yap›lm›ﬂt›r. Ancak genellikle TFRS’de
risksiz faiz oran› ile paran›n zaman
de¤eri eﬂ anlamda kullan›lmaktad›r.
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Paran›n zaman de¤eri ile risksiz faiz
oran›n ayn› anlama geldi¤ine dair
do¤rudan aç›klamalar iki hükümde
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Birincisi, Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü Standard›
TMS 36’n›n Gerekçe k›sm›ndaki 52.
Paragraf: Paragrafa göre paran›n zaman de¤eri risksiz yat›r›m getiri
oran›d›r. (TMS 36-BCZ 52)
‹kincisi, Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme Standard› TMS
39’daki Uygulama Rehberi bölümündeki 82. Paragraf. Paragrafta paran›n
zaman de¤eri kavram›n›n hemen yan›nda parantez içinde “di¤er bir ifadeyle, temel veya risksiz faiz oran›”
denmektedir.(TMS 39-UR 82)
Dolayl› olarak da paran›n zaman de¤erinin, mevcut piyasa riski hariç tutulmuﬂ risksiz faiz oran› oldu¤unu
IAS 36 Ek A-1’in c bendindeki ibareden de anlayabiliriz; TMS 36 Ek A-1c
bendinde “mevcut piyasa riski hariç
tutulmuﬂ faiz oran›n›n kullan›lmas›
suretiyle gösterilen paran›n zaman de¤eri” denilmiﬂtir. (TMS 36 Ek A-1)
5. R‹SKS‹Z FA‹Z ORANIN NASIL
HESAPLANACA⁄INA DA‹R
HÜKÜMLER
5.1 Risksiz Faiz Oran›n Devlet
Tahvili Getirisi Üzerinden
Hesaplanmas›n› Belirten Hükümler
Prensip olarak TFRS risksiz faiz oraHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

n› olarak devlet tahvillerinin getirisini
kabul etmektedir. TMS 39-UR 82’de
temel faiz oranlar› (ki bu ayn› zamanda risksiz faiz oran›d›r), genellikle,
devlet tahvillerinin gözlenebilen fiyatlar›ndan elde edilebilir oldu¤unu
belirtmiﬂtir.(TMS 39-UR 82)
Bununla beraber TMS 36-BCZ 52’de
paran›n zaman de¤eri risksiz yat›r›m
getiri oran›d›r dendikten sonra örnek
olarak benzer süreli devlet tahvili
faizi denmiﬂtir. Bu da göstermektedir
ki TFRS’de risksiz faiz oran› dendi¤inde ilk olarak akla devlet tahvili faizi gelmektedir.(TMS 36-BCZ 52) Görüldü¤ü gibi, bu paragraf, getirisi
risksiz faiz oran› olarak al›nacak devlet tahvilinin vadesinin ne olmas› gerekti¤ine dair hüküm de içermektedir.
Bu hükme göre baz al›nacak devlet
tahvilinin vadesi de¤erlemeye tabi
varl›¤›n faydal› ömrüne benzer süreli
olacakt›r.(TMS 36-BCZ 52)
5.2 Risksiz Faiz Oran›n Devlet
Tahvili Getirisi D›ﬂ›nda da
Hesaplanabilece¤ini ‹fade Eden
Hükümler
TFRS’deki baz› hükümlerde risksiz
faiz oran›n›n, devlet tahvillerinin getirileri d›ﬂ›nda, baﬂka yollarla hesaplanabilece¤i belirtilmiﬂtir. Bunlar aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r;
• Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme
ve Ölçme Standard› TMS 39 EK A
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k›sm›n›n Uygulama Rehberi bölümünde de¤erleme yöntemlerine iliﬂkin girdiler hakk›ndaki hükümlere göre bir finansal arac›n gerçe¤e uygun
de¤eri, aﬂa¤›daki unsurlardan bir veya
birden fazlas›na dayand›r›lm›ﬂ olacakt›r (ve belki de baﬂka unsurlara)
(TMS 39 – UR82)
a) Paran›n zaman de¤eri (di¤er bir ifadeyle, temel veya risksiz faiz oran›).
Temel faiz oranlar›, genellikle, devlet
tahvillerinin gözlenebilen fiyatlar›ndan elde edilebilir ve ço¤unlukla finansal yay›nlarda yer al›r. Bu tür
oranlar, genellikle, öngörülen nakit
ak›ﬂlar›n›n beklenen zamanlamalar›na
göre farkl› zaman aral›klar›n› içeren
faiz oran› getiri e¤risi boyunca farkl›l›k gösterirler. Pratikli¤inden ötürü iﬂletme LIBOR veya swap oran› gibi,
genel kabul görmüﬂ ve istendi¤inde
elde edilebilir olan bir oran› gösterge
oran olarak alabilir (örne¤in LIBOR,
risksiz bir faiz oran› olmad›¤›ndan, iﬂletme, ilgili finansal araca iliﬂkin kredi riski düzeltmesini an›lan arac›n
kredi riskinin söz konusu gösterge
orana iliﬂkin kredi riskiyle karﬂ›laﬂt›r›lmas› suretiyle belirler). Baz› ülkelerde, devlet tahvilleri büyük bir kredi
riski taﬂ›yor olabilirler ve an›lan ülkelerin para biriminden ihraç edilen
araçlar için gösterge olarak al›nabilecek dura¤an bir temel faiz oran› sa¤lamayabilirler. Bu ülkelerdeki baz› iﬂletmeler, devletten daha yüksek bir
kredi derecesine ve daha düﬂük borç
oran›na sahip olabilirler. Bu durumMart
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da temel faiz oranlar›n›n ilgili ülkenin
para biriminden ç›kar›lan en yüksek
dereceli ﬂirket tahvillerinin göz
önünde bulundurularak de¤erlendirilmesi daha uygun olabilir…
Bu hükümde görüldü¤ü gibi baz› ülkelerde devletin kredi riski taﬂ›yor olmas›ndan dolay› borçlanma oran› baz›
iﬂletmelerden daha yüksek olabilir ve
bu gibi durumlarda TFRS’ye göre
risksiz faiz oran› olarak en yüksek dereceli ﬂirket tahvillerinin getirilerini
kullan›labilir.
• Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar Standard›nda (TMS 19) “Aktüeryal varsay›mlar: iskonto oran›” bölümündeki
Paragraf 78’de ﬂöyle denmektedir;
(TMS 19-78)
‹ﬂten ayr›lma sonras›nda fayda yükümlülüklerini iskonto etmek için
kullan›lan oranlar için bilanço tarihindeki yüksek kaliteli kurumsal senetlere iliﬂkin piyasa getiriler kullan›l›r ancak bu gibi senetler için derin bir piyasan›n bulunmad›¤› ülkelerde, devlet
tahvillerinin (bilanço tarihindeki) piyasa getirileri kullan›l›r.
Bir sonraki paragrafta da ﬂöyle denmektedir; (TMS 19-79)
‹skonto oran› önemli bir etkiye sahip
bir aktüeryal varsay›md›r. ‹skonto
oran› paran›n aktüeryal veya yat›r›m
riskini de¤il, zaman de¤erini yans›t›r.
Bu hükümler gösteriyor ki TFRS’de
devlet tahvilleri ile birlikte “yüksek
kaliteli kurumsal senetlere iliﬂkin piHakemli Yaz›lar
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yasa getirileri” paran›n zaman de¤eri
olarak, dolayl› olarak da risksiz faiz
oran› olarak kullan›labiliyor.
• Hisse Bazl› Ödemeler Standard› TFRS
2 Ek B-37’de ﬂöyle denmektedir:
Genellikle, risksiz faiz oran›, kullan›m fiyat›n›n aç›kland›¤› para biriminin ait oldu¤u ülkenin ihraç edilen ve
de¤erlenen opsiyonun vadesi ile ayn›
vadeye sahip olan kupon ödemesiz
kâ¤›tlar›n›n üzerindeki getiri oran›d›r
(opsiyonun kalan süresi ve opsiyonun
olas› erken kullan›m›n›n etkilerinin de
dikkate al›nd›¤›). Bu ﬂekilde ihraç
edilmiﬂ olan kâ¤›tlar›n bulunmamas›
durumunda da, koﬂullar›n kupon ödemesiz devlet kâ¤›tlar›n›n üzerindeki
getiri oran›n›n risksiz faiz oran›n›
temsil etmedi¤ine iﬂaret etmesi halinde (örne¤in yüksek enflasyonlu ekonomiler), bunun yerine uygun bir
ikame unsur kullanmak gerekebilir. Ayn› zamanda, piyasa kat›l›mc›lar›n›n de¤erlenen bir opsiyonun beklenen süresine eﬂit süreye sahip bir opsiyonun gerçe¤e uygun de¤erini tahmin etmeleri s›ras›nda, risksiz getiri
oran›n›, kupon ödemesiz devlet kâ¤›tlar› üzerindeki getiri oran› yerine söz
konusu ikame unsur arac›l›¤›yla belirlemeleri durumunda, yine söz konusu
unsur kullan›lmal›d›r.
Bu hükümde de devlet kâ¤›tlar›n›n

üzerindeki getiri oran›n›n risksiz faiz
oran›n› temsil etmedi¤i durumlarda
yerine uygun bir ikame kullan›labilece¤i belirtilmiﬂtir.
6. ÖNER‹
Türkiye gibi geliﬂmekte olan ülkelerde risksiz faiz oran› olarak devlet tahvillerinin y›ll›k (veya de¤erlemeye tabi varl›¤a benzer süreli) getiri oran›
ile 10 büyük bankan›n (aktif büyüklü¤üne göre) en yüksek para dilimine
verdikleri ve ilan ettikleri y›l›k vadeli
mevduat faiz oranlar›n›n aritmetik ortalamas›n›n küçük olan›n› alman›n
daha uygun olaca¤›n› düﬂünüyoruz.
Bunun sebebi, Türkiye gibi geliﬂmekte olan ülkelerde2 yüksek derecede
borçlanma gereksiniminden 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 senetlerinin vadeleri ve Merkez Bankas› gecelik oranlar› oldukça yüksek oynakl›k (volatilite) göstermesidir.( Ülgen ve Teker, 2005, 56) Böyle bir uygulama yap›ld›¤› takdirde risksiz faiz
oran› tüm firmalar taraf›ndan benzer
kullan›lacak ayr›ca risksiz faiz oran›
olmas› gereken düﬂük miktarda hesaplanm›ﬂ olacakt›r.
Önerimize göre risksiz faiz oran›n›
bulmak isteyen bir muhasebeci veya

2 Amerika Birleﬂik Devletlerinde 22 Nisan 2008 Tarihi itibari ile vadesi bir y›l olan devlet
tahvili getiri oran› %1.86 iken Bankalar›n y›ll›k mevduat faiz oranlar› yaklaﬂ›k %2.30
ç›var›ndad›r. http://www.federalreserve.gov/releases/
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de¤erlemeci öncelikle devlet tahvilinin y›ll›k getiri oran›na bakmas› gerekecektir. Muhasebeciler bu rakamlara ‹MKB’nin sitesinde yay›nlanan bültenlerde ulaﬂabilirler. Örne¤in Tablo 1’de görüldü¤ü gibi 22-04-2008 Tarihi itibari
ile kalan vadesi 365 güne en yak›n olan devlet tahvilinin basit faiz ile getiri
oran› %18,99, bileﬂik faiz ile getiri oran› %19,06’d›r.
Tablo 1: 22-04-2008 Tarihi ‹tibari ile Devlet Tahvili Getiri Oranlar›
Valör
22.04.2008
22.04.2008
22.04.2008
24.04.2008
22.04.2008
22.04.2008
22.04.2008
24.04.2008
22.04.2008
22.04.2008
22.04.2008
22.04.2008
24.04.2008
22.04.2008
22.04.2008
22.04.2008
24.04.2008
22.04.2008
24.04.2008
22.04.2008
24.04.2008
22.04.2008
24.04.2008
22.04.2008
24.04.2008
24.04.2008
22.04.2008
22.04.2008
24.04.2008
22.04.2008

Fiyat
En
Düﬂük
97,893
96,881
101,385
96,299
96,203
96,116
94,861
94,857
93,868
92,703
90,537
89,851
87,280
87,142
84,551
83,377
79,916
79,807
77,628
77,484
74,140
74,070
98,100
97,810
106,650
93,600
93,430
94,200
86,900
86,650

En
Yüksek
97,914
96,908
101,385
96,299
96,203
96,213
95,056
94,857
93,889
92,723
90,586
89,878
87,280
87,172
84,600
83,428
79,941
79,848
77,663
77,571
74,340
74,241
98,100
98,050
106,650
93,700
93,600
94,600
86,920
86,750

A¤r.
97,898
96,891
101,385
96,299
96,203
96,205
94,999
94,857
93,879
92,709
90,543
89,864
87,280
87,162
84,556
83,410
79,919
79,836
77,641
77,525
74,290
74,142
98,100
97,962
106,650
93,663
93,587
94,442
86,916
86,714

Kalan
Vade
50
71
71
83
85
85
113
118
141
169
218
239
286
288
351
379
468
470
531
533
629
631
657
659
993
1000
1002
1415
1616
1618

Getiri
Basit
Faizle
15,67
16,50
16,90
16,95
16,94
17,00
16,77
16,88
16,99
17,49
17,22
18,60
18,67
18,99
19,15
19,60
19,61
19,80
19,85
20,08
20,17
18,20
18,23
18,72
18,71
18,73
18,75
18,79

Bileﬂik
Faizle
16,77
17,63
18,04
18,09
18,07
18,02
17,74
17,77
17,77
18,10
17,72
18,96
19,03
19,06
19,08
19,11
19,11
19,01
19,04
18,82
18,89
19,03
19,06
19,60
19,59
19,61
19,63
19,67

Kaynak: http://www.imkb.gov.tr/bultenler.htm
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Önerimizi uygulamak isteyen bir muhasebecinin veya de¤erlemecinin yapaca¤› ikinci iﬂlem en büyük 10 bankan›n hangileri oldu¤unu bulmak ve bu bankalar›n en büyük para dilimine verdikleri y›ll›k vadeli mevduat faizi oranlar›n›n
aritmetik ortalamas›n› hesaplamakt›r.
Muhasebeci en büyük 10 bankay› tespit etmek için BDDK’n›n internet sitesinden Finansal Piyasalar Raporlar› bölümünden faydalanabilirler. Tespit ettikleri bankalar›n en büyük para dilimine verdikleri y›ll›k vadeli mevduat faizi
oranlar›n› da bankalar›n kendi internet sitelerinden ulaﬂabilirler.
Örne¤in 22 Nisan 2008 Tarihi itibari ile 10 büyük bankan›n en büyük para dilimine verdikleri y›ll›k vadeli mevduat faizi oranlar› aﬂa¤›daki gibidir:
Tablo 2: 10 Büyük Bankan›n En Büyük Para Dilimine Verdikleri Y›ll›k
Vadeli Mevduat Faizi Oranlar›
Banka Ad› (Aktif
büyüklük s›ras›na
göre)
T.C.Ziraat Bankas›
T. ‹ﬂ Bankas›
Akbank T.A.ﬁ

T. Garanti Bankas›
Yap› ve Kredi Bankas›
T. Vak›flar Bankas›
T. Halk Bankas›
Finansbank A.ﬁ.
Denizbank
Oyak Bank

Toplam Aktif
Büyüklükteki Pay›

En Büyük Para Dilimine Verdi¤i
Y›l›k Vadeli Mevduat Faiz Oran›

14,2
14,1
11,8
10,9
8,8
7,4
7,0
3,5
2,4
2,2
Ortalama

15,00
15,25
16,00
15,75
16,00
15,00
14,50
14,50
16,25
16,40
15,465

Bu arada ﬂunu da belirtelim ki gerek devlet tahvilinin getirisi tespit edilirken,
gerekse 10 büyük bankan›n y›ll›k mevduat faiz oranlar› hesaplan›rken rakamlar vergi öncesi al›nmas› (faiz için %15 stopaj›, devlet tahvili için %10 stopaj›
dikkate almam›z gerekir) gerekir bunun sebebi TFRS’de iskonto oranlar›n›n
vergi öncesi al›nmas›n›n gerektirilmesidir. (TMS 36-55, TMS 37-47, TMS 41-20).
Böylelikle, Tablo’dan da görüldü¤ü gibi Türkiye’de 10 büyük bankan›n en büyük para dilimine verdikleri vadeli mevduat y›ll›k faiz oranlar›n›n ortalamas›
%15,465’tir ve bu oran devlet tahvilinin getirisinden daha düﬂüktür.
Bu durumda muhasebeci veya de¤erlemeci önerimize göre risksiz faiz oran›
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olarak %15,465’i alabilir ve bu durum
TFRS hükümlerine uygundur. (TFRS
2 Ek B-37)
7. SONUÇ
TFRS hükümlerinin uygulanmaya
baﬂlanmas› ile risksiz faiz oranlar›n›n
tespiti muhasebeciler ve de¤erlemeciler için önemli bir husus haline gelecektir. Görüldü¤ü gibi gerek pratikte,
gerek TFRS hükümlerinde ve gerekse
teorik tart›ﬂmalarda risksiz faiz oran›n
tespitinde ortak bir uygulama, hüküm
yada görüﬂ bulunmamaktad›r. Bu makalede sunulan devlet tahvillerinin
y›ll›k (veya de¤erlemeye tabi varl›¤a
benzer süreli) getiri oran› ile 10 büyük
bankan›n (aktif büyüklü¤üne göre) en
yüksek para dilimine verdikleri ve
ilan ettikleri y›l›k vadeli mevduat faiz
oranlar›n›n aritmetik ortalamas›n›n
küçük olan›n›n al›nmas›na dair öneri
uyguland›¤› taktirde, TFRS hükümlerine de uygun olacak ﬂekilde, risksiz
faiz oran›n ülkemizde daha gerçekçi
tespit edilece¤i ve uygulamada bir
yeknesakl›k sa¤lanaca¤›, görüﬂü savunulmaktad›r.
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‹RT‹BAT BÜROLARI VE
TÜRK‹YE’DEK‹ FAAL‹YETLER‹
REPRESENTAT‹VE OFFICES AND ACTIVITIES
IN TURKEY
Dr. Levent DEM‹RDA⁄*
Hülya ÇEV‹K**

Öz
abanc› sermaye, tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de ekonomik geliﬂmeye katk›da bulunmaktad›r. Bunun bilincinde olan Cumhuriyet hükümetleri, ülkenin ekonomik geliﬂmesini h›zland›racak yabanc› sermayenin ülkeye çekilmesini devaml› teﬂvik etmiﬂlerdir. Globalleﬂme e¤ilimlerine
ba¤l› olarak günden güne geliﬂen uluslar aras› rekabet, iﬂletmeleri faaliyette
bulundu¤u pazar› derinlemesine analiz etmesi, müﬂterisini ve onun ihtiyaçlar›n› yak›ndan bilmesini zorunlu k›lmaktad›r. Bu yüzden birçok iﬂletme yat›r›m
yapmay› düﬂündü¤ü ülkede stratejik seçimlerini kolaylaﬂt›rmak amac›yla ‹rtibat Bürolar› açmaktad›rlar.

Y

Bu çal›ﬂmada, ‹rtibat bürolar›n›n unsurlar›, yetki ve sorumluluklar›na yer verilerek geniﬂ çapta tarifi üzerinde durularak, kuruluﬂundan faaliyetinin sona ermesine kadar geçirdi¤i evreler ve yasalar karﬂ›s›ndaki durumu aç›klanm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler : Yabanc› sermaye, ‹rtibat büro
ABSTRACT
Foreign Capital is a contribution to the Turkish Economy,like it is to every
other country.All Republic Governments that are aware of this and know the
Foreign Capital accelates the Economical Growth of the country,always encourage the Foreign Capital to be drawn to their country.
* Yeminli Mali Müﬂavir
** Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir
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With the globalisation affinity,International competition has progressed
day by day,enterprises today analyse
their markets thoroughly,and know it
is now compulsive to know their customers and their needs.Due to this
many enterprises planning of investing in foreign countries open liason
offices to make easier decisions of
their strategic options.
With this study it has been explained
on a wide scale of the Liason Offices
elements,responsibilities and authority,from establishment to closure the
phases it has gone through and the
way it stands with the law.
Key Words: Foreign Capital,Representative Office
I.G‹R‹ﬁ
Literatürde “Liaison Office” veya
“Representative Office “ olarak yer
alan ve genellikle bir ﬂirketin yabanc›
bir ülkede Pazar araﬂt›rmas›, sat›n
alma anlaﬂmalar› ve sevkiyat› izleme ile bilgi toplama gibi amaçlarla
açt›klar› ve temsilci bulundurduklar›
bürolara ‹rtibat bürosu denir.
4875 say›l› do¤rudan yabanc› yat›r›mlar kanunu çerçevesinde Hazine ve
D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan,
yabanc› yat›r›mlar›n özendirilmesi,
yabanc› yat›r›mlarda uluslar aras›
standartlara uyulmas› ve tespit edilen
politikalarla yabanc› yat›r›mlar›n art-
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t›r›lmas› amac›yla Türkiye’de ticari
faaliyette bulunmama, kar ve benzeri
transfer edememe, giderlerin yurt d›ﬂ›ndan sa¤lanmas› kayd›yla kuruluﬂ
izni verdi¤i bürolard›r.
Mezkur Kanuna göre, Türkiye’de irtibat bürosu aç›labilmesi için ﬂu ﬂartlara ihtiyaç vard›r:
1 Türkiye’de irtibat bürosu açmak isteyen ﬂah›slar›n yabanc› ülke kanunlar›na göre kurulmuﬂ olmas› ve kurulan
tüzel kiﬂili¤in ﬂirket statüsüne sahip
olmas› gerekmektedir.
2 Türkiye’de aç›lacak ‹rtibat bürosunun Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamas› gerekmektedir.
Burada ticari faaliyet ile kastedilen
gelir getirici her türlü faaliyettir. Bu
nedenle, kanun hükmünde geçen “ticari faaliyet”in gelir (kazanç) getirici
her türlü faaliyet olarak kabul edilmesi gereklidir.
II.‹RT‹BAT BÜROLARININ
UNSURLARI
Yukar›daki tan›m incelendi¤inde ‹rtibat bürolar›n›n ﬂu unsurlardan meydana geldi¤i görülür:
2 ‹ﬂletme sahibine ba¤l› bir s›fat›n
olmas›
‹rtibat bürolar› yurt d›ﬂ›ndaki ana
merkez ad› alt›nda Türkiye’de faaliyetlerini sürdürme s›fat›na sahiptirler.
Bu faaliyetlerini yürütmek amac›yla
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görevli olacak bir kiﬂiye yetki belgesi
verilmektedir.Yetki alan bu kiﬂiler ‹rtibat bürolar›nda yurt d›ﬂ›ndaki firmalar›n› temsilen faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olmaktad›rlar.
3 Ticari iﬂletme statüsünde olmama
‹rtibat bürolar›, ticari bir iﬂletme olmay›p, kuruluﬂ amac›na uygun olarak
Türkiye’de ilgili sektör alan›nda pazar
araﬂt›rmas› yaparak bilgi toplamakt›r.
4 Giderlerin yurt d›ﬂ›ndan
karﬂ›lanmas›
Türkiye’de aç›lacak irtibat bürolar›n›n
her türlü büro giderlerinin ve faaliyetlerle ilgili di¤er ola¤an ve ola¤and›ﬂ›
gider ve harcamalar›n›n yurt d›ﬂ›ndan
getirilecek dövizlerle karﬂ›lanmas› zorunludur.
5 Faaliyet geliri elde edememeleri
‹rtibat bürolar›, kuruluﬂ amac›na uygun olarak faaliyet geliri elde edemezler.
6 Kar transfer talebinde bulunamama
Türkiye’de aç›lan irtibat bürolar›n›n gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmas› mümkün olmad›¤› için Türkiye’de kar elde etmeye yönelik bir faaliyeti bulunmayaca¤›ndan kapan›ﬂ ve
tasfiye sonucunda oluﬂan bakiye haricinde kar transferi talep etmeleri de
mümkün de¤ildir. ‹rtibat bürolar›n›n
sahip olduklar› nakitlerinin kur fark› ve
faiz gelirleri müstesnad›r.
Hakemli Yaz›lar
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‹rtibat bürolar›n›, di¤er yabanc› firmalardan ay›ran ticari iﬂletme olmamas›n›n yan›nda kar transferi yap›lamamas› özelli¤idir. (Çevik, 2004 , 2)
7 Faaliyete geçmesinin bir izne tabi
olmas›
Türkiye’de irtibat bürosu açmak isteyen kurumlar, dernek veya vak›flar ve
Üniversiteler öncelikle Hazine Müsteﬂarl›¤›ndan izin almak zorundad›r.
Hazine Müsteﬂarl›¤› irtibat büro açma
izni vermeye ve bu izinlerin süresini
uzatmaya yetkilidir. Türkiye’de yabanc› kurumlar taraf›ndan aç›lacak irtibat bürolar›n›n aç›l›ﬂ izni ve süre
uzat›m›na iliﬂkin müracaatlar, istenilen bilgi veya belgelerin tam ve eksiksiz olmas› kayd›yla, baﬂvuru tarihinden itibaren 5 iﬂ günü içinde Hazine
Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan sonuçland›r›lmaktad›r.
Hazine Müsteﬂarl›¤›, Türkiye’de yabanc› ﬂirketlerce aç›lacak irtibat bürolar›n›n para ve sermaye piyasalar›, sigortac›l›k gibi özel mevzuat› bulunan
alanlarda faaliyette bulunmak amac›yla aç›lmak istenmesi halinde, ilgili
özel mevzuat› çerçevesinde yetkili k›l›nan kurum veya kuruluﬂlar›n de¤erlendirmesine baﬂvurur. Bu kurum ve
kuruluﬂlar›n görüﬂleri do¤rultusunda
izin verme yetkisini kullanmaktad›r.
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III.‹RT‹BAT BÜROLARININ
YETK‹ VE SORUMLULUKLARI
Türkiye’deki ‹rtibat bürolar›nda yetki
ve sorumluluklar› ﬂunlar d›r :
III/ 1.Yetkileri
4875 say›l› Kanunun 3’üncü maddesinin (h) bendine göre, Hazine Müsteﬂarl›¤›, yabanc› ülke kanunlar›na göre
kurulmuﬂ ﬂirketlere Türkiye’de ticari
faaliyette bulunmamak kayd›yla sosyal, kültürel ve e¤im amac›yla yetkilendirilmiﬂlerdir.
III/ 2.Sorumluluklar›
Kuruluﬂ izni alan ‹rtibat bürolar› Vergi Dairesinden vergi kimlik numaras›
al›nmas› ve ‹rtibat büro için Gelir
Vergisi (Stopaj) yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gereklidir.
Vergi Dairesinde “Tüzel kiﬂiler için
sicil Formu” nun doldurulup Vergi
Dairesine verildikten sonra bunun bir
örne¤inin en geç bir ay içinde Yabanc› Sermaye Müdürlü¤ü’ne gönderilmesi gereklidir. ‹rtibat bürolar›n›n
Türkiye’de faaliyette bulunduklar› yeri kiralamalar› durumunda büro ile ilgili kira kontrat›n›n da Genel Müdürlü¤e gönderilmesi zorunludur.
‹rtibat Bürolar›n›n adres de¤iﬂikli¤i
durumunda da yeni adreslerin en geç
1 ay içinde Yabanc› Sermaye Müdürlü¤ü’ne bildirilmesi gereklidir.

y›s ay› sonuna kadar, büronun geçmiﬂ
y›l faaliyetleri hakk›nda, Yönetmelik
ekinde (Ek : 4 ) yer alan “ ‹rtibat Bürolar›n›n Faaliyetlerine ‹liﬂkin Bilgi
Formu” doldurularak Hazine Müsteﬂarl›¤›na gönderilmesi zorunludur.Bu
müracaatlara, büronun geçmiﬂ y›l harcamalar›n›n yurt d›ﬂ›ndan gönderilen
dövizlerle karﬂ›land›¤›na iliﬂkin belgeler eklenmelidir.
‹rtibat bürolar›na azami 3 y›l süre ile
faaliyet izni verilir. Süre uzat›mlar›nda, geçmiﬂ y›l faaliyetleri ile gelece¤e
yönelik plan ve hedefleri dikkate al›narak, her defas›nda azami 3 y›l olmak üzere Hazine Müsteﬂarl›¤›nca süre uzat›m› verilebilir.Süre sonunda
ayr›ca mükellefler ‹rtibat bürosunu
ﬂirket haline getirebilecekleri gibi ﬂube haline de getirebileceklerdir.Bu
durumda ﬂirket kuruluﬂuna iliﬂkin
6762 say›l› T.T.K.’da belirtilen iﬂlemler yap›lacak; büronun ﬂube haline getirilmesi durumunda ise,4875 say›l›
kanun uyar›nca Türkiye’de aç›lacak
ﬂubelerle ilgili iﬂlemler yerine getirilecektir.
IV.‹RT‹BAT BÜROLARININ
KURULUﬁU
Türkiye’de ‹rtibat bürosu açmak için
yabanc› kurumlar›n temsil yetkisi verdi¤i ﬂah›slar taraf›ndan aﬂa¤›daki belgelerle Hazine Müsteﬂarl›¤›na müracaat edilmesi gereklidir:

‹rtibat bürolar›nca, her y›l en geç MaMart
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1 Ana ﬂirkete ait ve ilgili Türk Konsoloslu¤unca veya Lahey Devletler Özel
hukuku Konferans› çerçevesinde haz›rlanan Yabanc› Resmi Belgelerin
Tasdiki Mecburiyetinin Kald›r›lmas›
Sözleﬂmesi hükümlerine göre tasdik
edilmiﬂ Faaliyet Belgesi asl›;
2 Ana ﬂirket hakk›nda haz›rlanm›ﬂ Faaliyet Raporu veya bilanço ve Gelir
tablosu;
3 ‹rtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanacak kiﬂiye verilecek yetki belgesi asl›;
4 ‹rtibat bürosunun kuruluﬂ iﬂlemlerinin baﬂka bir kimse arac›l›¤› ile yürütülmesi durumunda vekaletname asl›.
V.‹RT‹BAT BÜROLARININ
VERG‹ KANUNLARI KARﬁISINDAK‹
DURUMLARI
V/ 1. 5520 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunu Karﬂ›s›ndaki durumu
Kurumlar vergisinin konusu, K.V.K.’nun
1’inci maddesinde say›lan kurumlarca
elde edilen kurum kazanc›d›r. K.V.K’nun
1’inci maddesinde sermaye ﬂirketleri,
kooperatifler, iktisadi kamu kuruluﬂlar›, dernek veya vak›flara ait iktisadi
iﬂletmeler,iﬂ ortakl›klar› kurumlar
vergisi mükellefleri olarak say›lm›ﬂ
ve bu kurumlar›n kazançlar› kurumlar
vergisine tabidir denilmektedir.
K.V.K’nun 3’üncü maddesinin (2)
numaral› bent hükümlerine göre
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

K.V.K.’nun 1’inci maddesinde say›l›
kurumlardan kanuni ve iﬂ merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayan kurumlar, sadece Türkiye’de elde
ettikleri kazançlar üzerinden dar mükellefiyet esas›nda vergilendirilirler.
Bu maddeye göre, Türkiye’de faaliyet
gösteren ticari bir iﬂletmenin dar mükellefiyete tabi kurum olarak K.V.K.’
na göre vergilendirilmesi için aﬂa¤›daki iki ﬂart›n birlikte bulunmas› gerekmektedir.
1 Türkiye’ de faaliyet gösteren firman›n kanuni ve iﬂ merkezinin her ikisi
de yurt d›ﬂ›nda bulunmal›
2 Türkiye’de faaliyet gösteren kurumun K.V.K.’nun 1’inci maddesinde
yaz›l› kurumlardan veya hukuki statü
olarak bu kurumlara eﬂ de¤er yap›da
bir kurum olmas› gerekmektedir.
K.V.K.’nun 3’üncü maddesinin 3’üncü bendinin (a) alt bendine göre,Türkiye’de faaliyet gösteren irtibat bürolar›nda elde edilen kazanc›n ticari kazanç olarak vergilendirilmesi için her
ﬂeyden önce irtibat bürosuna atfedilen
bir kazanç elde edilmeli,bunun yan›nda;
- ‹rtibat bürosu,V.U.K.hükümlerine göre iﬂ yeri olarak kabul edilmeli;veya
- ‹rtibat bürosunda Türkiye temsilcisi
veya müdür s›fat› ile faaliyet gösteren
büro yöneticilerinin daimi temsilci
olarak kabul edilmesi; ve
Türkiye’de faaliyet gösteren irtibat
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bürosu ile gelir veya faaliyet aras›nda
do¤rudan bir ba¤›n mevcut olmas›;
-Türkiye’de elde edilen gelir/kazanç
daimi temsilci taraf›ndan yap›lan iﬂlerden elde edilmelidir.
Bu nedenle Türkiye’de faaliyet gösteren irtibat bürolar›n›n kurumlar vergisine tabi olabilmesi için, yukar›da say›lan ﬂartlar› taﬂ›mas› gereklidir.
V/ 2. 213 say›l› Vergi Usul Kanunu
Karﬂ›s›ndaki durumu
V.U.K.’nun 156’nc› maddesinde iﬂ
yeri olarak kullanabilecekleri mekanlar say›lm›ﬂ olup, ilgili madde aﬂa¤›daki gibidir:
“ Ticari,s›nai,zirai ve mesleki faaliyette iﬂ yeri; ma¤aza,yaz›hane,idarehane,muayenehane,imalathane,ﬂube,depo,otel,kahvehane,e¤lence ve
spor yerleri,tarla,ba¤,bahçe çiflik,hayvanc›l›k tesisleri,dalyan ve voli mahalleri,madenler, taﬂ ocaklar›,inﬂaat
ﬂantiyeleri,vapur büfeleri gibi ticari,
s›nai, zirai veya mesleki bir faaliyetin
icras›na tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullan›lan yerlerdir."
V.U.K.’nun 156’›nc› maddesine göre,
faaliyetlerini icra ettikleri yerin iﬂ yeri olarak mütala edilebilmesi için;
1 Faaliyetlerin 156’›nc› madde de say›lan mekanlar bu faaliyetlerin icras›na tahsis edilmeli, veya
2 Bu mekanlar›n ticari, s›nai, zirai veMart
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ya mesleki bir faaliyetin icra edilmesi
amac›yla kullan›lmas› ve bu faaliyetlerin fiziki bir ﬂekilde icra edilmesi
gerekir.
Kuruluﬂ statüsüne göre ‹rtibat bürolar›n›n Türkiye’de ticaret yapmalar› hukuken yasak oldu¤undan, yukar›daki
tan›mlar çerçevesinde ‹rtibat bürosunu iﬂ yeri olarak kabul etmek mümkün de¤ildir.
V.U.K.’nun “defter tutacaklar” baﬂl›kl› 172’inci maddesinde defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kiﬂiler ﬂu ﬂekildedir;
- Ticaret ve sanat erbab›;
- Ticaret ﬂirketleri;
- ‹ktisadi kamu müesseseleri;
- Dernek ve vak›flara ait iktisadi iﬂletmeler;
-Serbest meslek erbab›;
-Çiftçiler
Bu nedenle, Kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesisine gerek bulunmad›¤›, kurumlar ve katma de¤er beyannamesi vermek, defter tutmak, belge düzenlemek ve bunlar›n saklanmas› ve
ibraz› irtibat bürolar› için gerekli olmayacakt›r. (Baﬂak, 2007, 7)
Ancak Maliye idaresi taraf›ndan verilen çeﬂitli görüﬂlerde, ticari faaliyette
bulunmamas›na ra¤men ‹rtibat bürolar›n›n faaliyetlerinin anlaﬂma kapsam›nda iﬂ yeri oluﬂturup oluﬂturmad›¤›n›n tespiti ve izlenebilmesi için teHakemli Yaz›lar
Refereed Papers
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ﬂebbüslerin dar mükellef olarak mükellefiyetlerinin tescil edilmesi ve
Vergi Usul Kanunu’nda ön görülen
defter tutma, belge düzenleme ve bunlar›n saklanmas› ve ibraz› gibi ödevleri yerine getirmeleri gerekti¤i aç›klanm›ﬂt›r. K›saca idare irtibat bürolar›n›
izlemek, kontrol alt›na almak,kontrol
etmek gibi nedenlerle dar mükellef
statüsünde mükellefiyete tabi tutmaktad›r.‹rtibat bürolar› baz› ödemeleri
ile çeﬂitli tevkifatlar› yapmak ve beyan etmek mükellefiyetine sahiptir.
Mevzuat aç›s›ndan tüm beyanlar geçerli belge ve kay›tlar ile ispat edilebilmelidir. Örne¤in çal›ﬂt›r›lacak personel için ödenmesi gereken sigorta
ve iﬂsizlik primi geçerli bordro ve kay›tlarla ispat edilmelidir.Yine yurt d›ﬂ›ndan gelen para transferleri,banka
hareketleri veya di¤er nakit ödemelerinin takibi vb.(sadece denetim amaçl› de¤il,irtibat bürosu faaliyetlerinin
sa¤l›kl› bir ﬂekilde yürütülebilmesi
içinde) ancak tüm bunlar›n düzenli bir
ﬂekilde defter kay›tlar›na iﬂlenmesiyle
kan›tlanabilir.Defterlere kaydedilecek
her türlü iﬂleminde mutlaka aç›klay›c›, ispat edici bir belgeye dayanmas›
yasal zorunluluktur.
Sonuç olarak, kurulacak irtibat bürosu
bilanço esas›na tabi olarak yevmiye
defteri, defter-i kebir ve envanter defteri tutmak,bunlar› VUK hükümleri
çerçevesinde tasdik ettirmek ve saklamakla yükümlüdür.
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

V/ 3. ‹rtibat Bürolar›n›n Yapt›klar›
Ödemelerin 193 say›l› Gelir Vergisi
Kanunu Karﬂ›s›ndaki durumu
Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci
maddesinde ücret, “iﬂverene tabi ve
belirli bir iﬂyerine ba¤l› olarak çal›ﬂanlara hizmet karﬂ›l›¤› verilen para
ve ay›nlar ile sa¤lanan ve para ile temsil edilen menfaatlerdir.” ﬁeklinde tan›mlanm›ﬂ, müteakiben de;ücretin
ödenek,tazminat,kasa tazminat›(mali
sorumluluk tazminat›),tahsisat, zam,
avans, aidat, huzur hakk›,prim,ikramiye,gider karﬂ›l›¤› veya baﬂka adlar alt›nda ödenmiﬂ olmas›n›n veya bir ortakl›k münasebeti niteli¤inde olmamak ﬂart› ile kazanc›n belli bir yüzdesi ﬂeklinde tayin edilmiﬂ bulunmas›n›n onun mahiyetini de¤iﬂtirmeyece¤i
hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan, an›lan kanunun 23’üncü maddesinin (14) numaral› bendi
gere¤ince; “Kanuni ve iﬂ merkezi
Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi iﬂverenlerin yan›nda çal›ﬂan hizmet erbab›na,iﬂverenin Türkiye d›ﬂ›nda elde etti¤i kazançlar› üzerinden döviz olarak ödedi¤i ücretler
gelir vergisinden istisna bulunmaktad›r.
Bu istisna hükümlerinden yararlanabilme koﬂullar›ndan birincisi, personel aç›s›ndan elde edilen kazanc›n, iﬂveren aç›s›ndan da ödemenin “ücret”
olmas›d›r.Di¤er koﬂullar ise;
Mart

-

Nisan

Y›l: 2008 Say›: 86

104 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

-‹rtibat bürosunun Türkiye’de hiçbir
ﬂekilde ticari faaliyette bulunmamas›,
- Personel ücretinin yurt d›ﬂ›ndan
gönderilen dövizlerle karﬂ›lanmas›,
- Döviz olarak gelen paralar›n bankalarda bozdurulmak suretiyle Türk paras› olarak ödendi¤i hallerde,
ﬁartlar›n›n topluca sa¤lanmas› halinde, söz konusu personele ödenecek
ücret ödemeleri,Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/14 maddesi gere¤ince gelir
vergisinden istisna olacak ve üzerinden tevkifat ta yap›lmayacakt›r.
Bu bürolar taraf›ndan G.V.K.’nun
94’üncü maddesine istinaden yap›lan
kira ödemeleri, serbest meslek ödemeleri ve bu maddeye istinaden yap›lan di¤er ödemeler için istihkak sahiplerinin vergi tevkifat› yapmalar› ve bu
vergilerin ayn› kanunun 98’inci maddesi uyar›nca muhtasar beyanname ile
beyan edilmesi gereklidir.
V/ 4. 488 say›l› Damga Vergisi
Kanunu Karﬂ›s›ndaki durumu
488 say›l› Damga Vergisi Kanunu’nda ‹rtibat Bürolar›nda çal›ﬂan
personele yap›lacak ücret (G.V.K.nun
23/14 maddesi kapsam›ndaki ücret
ödemeleri) ödemelerinde vergiden istisna eden herhangi bir hüküm olmad›¤›ndan,yap›lacak ücret ödemelerinden 8.Temmuz 2006 tarihli 5535 say›l› Baz› Kamu alacaklar›n›n Tahsil ve
Terkinine iliﬂkin kanun öncesine kaMart
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dar Damga Vergisi kesintisi yap›lmakta ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek yasal süresi içinde ödenmekteydi.
Ancak bu tarihten sonra yürürlü¤e giren 5535 say›l› kanunun 8.maddesi ise
488 say›l› Damga Vergisi kanununa
ekli (2.say›l› tablonun IV/34 nolu
hükmü) ile Gelir Vergisi Kanunu’nun
23.maddesine göre,Gelir Vergisinden
istisna olan ücretler Damga Vergisinden de istisna edilmiﬂtir.‹lgili tarih
sonras› ‹rtibat Bürolar›ndaki ücret
ödemelerinde Damga Vergisi kesintisi yap›lmas› söz konusu de¤ildir.
V/ 5. Sabit K›ymet Sat›ﬂ›nda elde
edilen gelirin Vergisel durumu
‹rtibat bürolar›n›n mukim firmadan
getirtti¤i ya da, faaliyette bulundu¤u
ülkedeki piyasadan temin etti¤i sabit
k›ymetlerin ‹rtibat bürosunun faaliyetlerinin sona erdirilmesi durumunda
tasfiyesi gündeme gelecektir. Bu k›ymetler ya merkez firmaya gönderilecek yada Türkiye’de sat›ﬂa sunuldu¤unda oluﬂacak kar›n vergilendirilmesi hususunda, vergi mevzuat›m›zda
aç›k bir hüküm yer almamaktad›r.
Oluﬂan bu kar›n G.V.K.’nun 37-51’nci
maddeleri çerçevesinde ticari kazanç;
G.V.K.’nun 82’nci maddesi çerçevesinde ise ar›zi ticari kazanç olarak
vergilendirilmesinin gerekip gerekmeyece¤i tart›ﬂ›labilir.
‹rtibat bürolar›n›n yabanc› sermaye
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers
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mevzuat›na göre ticari faaliyette bulunmalar› söz konusu olmad›¤›ndan
bu bürolar›n tasfiyesinde/kapat›lmas›nda sabit k›ymetlerin sat›ﬂ›ndan gelir elde etme niyetlerinin söz konusu
olmas› mümkün de¤ildir.

zanç olarak de¤erlendirilece¤inden ve
ar›zi olarak yap›lan ticari faaliyetler
nedeniyle yap›lan mal teslimleri Katma De¤er Vergisi konusuna girmedi¤inden Katma De¤er Vergisi mükellefiyeti gerekmemektedir.

Ancak sabit k›ymetlerin Türkiye’de
sat›ﬂ› s›ras›nda al›ﬂ fiyat› ile sat›ﬂ fiyat› aras›ndaki müspet farklar› olmas›
durumunda, bu kazanç ar›zi ticari faaliyetten elde edilen di¤er kazanç ve
iratlar niteli¤inde oldu¤undan Kurumlar Vergisi kanununun 26 ve 27/ b
maddesine göre an›lan kazanç kurumlar vergisine tabi olur ve bu kazanç
kurum veya Türkiye’de nam›na hareket eden kimse taraf›ndan vergi dairesine özel beyanname ile bildirilmesi
zorunludur.

VI. ‹RT‹BAT BÜROLARINDA
ÇALIﬁANLARIN SOSYAL
GÜVENL‹⁄‹

V/ 6. 3065 say›l› Katma De¤er
Vergisi Kanunu Karﬂ›s›ndaki durumu
Bilindi¤i üzere 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1/1.maddesinde Türkiye’de yap›lan ticari,s›nai,zirai faaliyetler ve serbest meslek
faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin Katma De¤er Vergisine tabi
oldu¤u hükme ba¤lanm›ﬂt›r.Bu çerçevede merkezi yurt d›ﬂ›nda bulunan ‹rtibat bürosunun ticari faaliyetinin bulunmad›¤› müddetçe Katma De¤er
Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesine
gerek duyulmamaktad›r.
Di¤er taraftan irtibat bürosuna ait sabit k›ymetlerin sat›ﬂ› ar›zi ticari kaHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

Sosyal sigortalar kurumu sigortal› say›lanlar› 506 say›l› kanunun 2.maddesinde bir hizmet akdine dayanarak bir
veya birkaç iﬂveren taraf›ndan çal›ﬂt›r›lanlar olarak tan›mlad›¤›ndan irtibat
bürolar›nda çal›ﬂt›r›lacak personel
Sosyal Sigortalar kanunu kapsam›nda
sigortal› say›laca¤›ndan , irtibat bürosu da dar mükellef iﬂveren statüsünde
kuruma bildirilmelidir.506 say›l› Sosyal Sigortalar kanunu’nun “sigortal›
say›lmayanlar” baﬂl›kl› 3.maddesinin
(G) bendinde ; “Yabanc› bir memlekette kurulu herhangi bir müessese taraf›ndan ve o müessese nam ve hesab›na Türkiye’ye bir iﬂ için gönderilen
ve yabanc› memlekette sigortal› oldu¤unu bildiren yabanc› kimseler” hükmü yer almaktad›r.‹rtibat bürolar›nda
çal›ﬂan yabanc› personel merkezi yurt
d›ﬂ›nda bulunan ve o müessese nam
ve hesab›na hareket eden kiﬂidir.Bu
personelin Türkiye’de sigortal› say›lmamas› için yabanc› personelin mukim oldu¤u ülke ile sosyal sigortalar
anlaﬂmas› bulunmas›,ikinci olarak yabanc› memlekette sigortal› oldu¤una
dair ilgili ülke makamlar›ndan al›nan
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belgenin bulunmas› ve bu belgenin
ba¤l› bulundu¤u SSK müdürlü¤ünce
onaylanmas› gerekmektedir.Kiﬂi e¤er
kendi ülkesinde sosyal güvenlik kurumuna tabi oldu¤unu ispat edebilirse
Türkiye’de SSK pirimi ödemeyecek,ülkesinde sosyal güvenlik kurumuna tabi de¤il ise Türkiye’de SSK
primi ödeyecek ancak iﬂsizlik primi
ödemeyecektir.
VII. ‹RT‹BAT BÜROLARININ
FAAL‹YETLER‹N‹ SONA
ERD‹RMES‹

malar›n Türkiye ’de ticari faaliyette bulunmama, kar ve benzeri transfer edememe, giderlerin yurt d›ﬂ›ndan sa¤lanmas› kayd›yla yat›r›m yap›lacak ülkede
fizibilite araﬂt›rmas› yap›lmak suretiyle
sosyal, kültürel ve iktisadi amaçlarla
kuruluﬂ izni verdi¤i bürolard›r.
Bu çerçeve içersinde kurulan irtibat
bürolar›, kuruluﬂ, iﬂleyiﬂ, vergi kanunlar› karﬂ›s›ndaki durumu ve kapan›ﬂ›
ile ilgili hükümleri için Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar kanunu yetersiz kalmaktad›r.

‹rtibat bürolar›n›n faaliyetlerini sona
erdirmesi durumunda tüm hesaplar
kapat›larak, kalan bakiye yurt d›ﬂ›ndaki ana merkeze transfer olmaktad›r.

-‹rtibat bürosu kuruluﬂu için yap›lan
baﬂvurunun de¤erlendirilmesi aﬂamas›nda Maliye Bakanl›¤›n›n kat›l›m›

Kapatma iﬂlemi için, ilgili Vergi Dairesinden al›nacak iﬂ b›rakma-yoklama fiﬂi Yabanc› Sermaye Müdürlü¤ü’ne gönderilir.

-Faaliyetlerin verilen izin çerçevesinde yürütülüp yürütülmedi¤inin kontrolü amac›yla irtibat bürolar›nca haz›rlanan y›ll›k faaliyet bilgi formunun Maliye Bakanl›¤›na da iletilmesi

‹rtibat bürolar›n›n; kapan›ﬂ ve tasfiye
sonucunda oluﬂan bakiye haricinde,transfer talebinde bulunmalar› söz
konusu de¤ildir.

-Özelgeler yerine tebli¤ ile düzenlemeler yap›lmas›

Hazine Müsteﬂarl›¤›, mevzuata ayk›r›
davrand›¤› tespit olunan ‹rtibat bürolar›n›n kuruluﬂ izinlerini iptal etme
yetkisine sahiptir.
VIII.SONUÇ
4875 say›l› do¤rudan yabanc› yat›r›mlar kanunu çerçevesinde Hazine ve D›ﬂ
Ticaret Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan, kanuni
ve iﬂ merkezi yurt d›ﬂ›nda bulunan fir-
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-Vergi anlaﬂmalar›n›n uygulanmas› ile
ilgili olarak ç›kart›lan tebli¤lerin say›
ve içeriklerinin zenginleﬂtirilmesi
-Dar mükelleflerin Türkiye’de iﬂ yeri
oluﬂturmas› ve vergilendirilmesi ile ilgili olarak yerel mevzuat ile vergi anlaﬂmalar› aras›nda paralellik oluﬂturacak düzenlemeler yap›larak,
‹rtibat bürolar›yla ilgili iyileﬂtirme yoluna gidilmelidir.

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers
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KAYNAKÇA
- T.C. Yasalar, 4875 say›l› Do¤rudan
Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu, Ankara
- T.C. Yasalar, 193 say›l› Gelir Vergisi
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H‹LE DENET‹M‹
FRAUD AUDITING
Ö¤r. Gör. Murat EM‹R*

Öz
enetim, finansal beyanlar›n hile ya da hatayla yanl›ﬂ olup olmad›¤›n› anlamaya yönelik makul güvenceyi elde etmek üzere planlanm›ﬂ ve gerçekleﬂtirilmiﬂ olmal›d›r. Bu çal›ﬂmada, hileli finansal iﬂlemlerin tarihi
geliﬂimi, doland›r›c›l›¤›n özellikleri ve yolsuzluk üçgeni incelenmiﬂtir. Hile denetiminin dünü,bugünü ve yar›n›na ›ﬂ›k tutulmuﬂtur.

D

Son y›llarda hile denetimi tarihinde hiç olmad›¤› kadar ﬂirketler,ekonomiler ve
ülkeler aç›s›ndan önem arz etmiﬂtir. Özellikle geçti¤imiz y›llarda ard arda patlak veren büyük ﬂirketlerdeki uluslararas› etkiye sahip muhasebe ve denetim
skandallar›, denetimin öneminin bir kez daha artmas›na sebep olmuﬂtur. Dünyada ﬂu s›ralar ilk akla gelen Enron, Worldcom, Tyco; ülkemizde ise ‹mar
Bank skandallar› denetim ve denetçi unsurlar›n›n ne denli hayati sonuçlar do¤urdu¤unu göstermiﬂtir. Sözkonusu inceleme sonucunda denetlenen firma ve
ba¤›ms›z denetçilerin hile denetimi konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar belirtilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Hile, hile denetimi, denetçi,doland›r›c›l›k, yolsuzluk üçgeni
Abstract
An audit should be planned and performed to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements, whether
caused by error or fraud.In this study, history of fraudulent financial reporting,
characteristic of fraud and fraud triangle has been investigated. Yesterday, to* Kadir Has Üniversitesi

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

Mart

-

Nisan

Y›l: 2008 Say›: 86

110 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

day and tomorrow of fraud auditing is
lightened.
Fraud auditing in history is never important than in today for firms,economies and contries. Particularly account and auditng scandals that has great international effect on the companies has increased the importance of auditing once more. Nowadays Enron,
Worldcom, Tyco that we first recall in
the world and Imar Bank in Turkey
scandals has shown how vital consequences the auditing and auditor brought about. Based on the in question
investigation; the subjects are indicated that the firms auditing and free auditors should be aware of.
Key words : Fraud, fraud auditing,auditor, deception ,fraud triangle
1.Giriﬂ
Denetim, finansal beyanlar›n hile ya
da hatayla yanl›ﬂ olup olmad›¤›n› anlamaya yönelik makul güvenceyi elde
etmek üzere planlanm›ﬂ ve gerçekleﬂtirilmiﬂ olmal›d›r. Doland›r›c›l›¤›n
tespitine yönelik denetim, kurallara
uygun (formal) bir analitik yöntemden ziyade sezgisel bir süreçtir. Denetleme yetene¤i do¤ru düﬂünce yap›s›na ba¤l›d›r. ‹yi bir hile denetçisi,
inat, direnç ve özgüvenle iﬂleyen yenilikçi ve yarat›c› düﬂünce yap›s›na
sahiptir.(Bologna,1984,219)

sal beyannamelerdeki kas›tl› çarp›tma
ya da varl›klar›n zimmete geçirilmesini has›ralt› etmek, iç ve baﬂka di¤er
kazan›mlar sa¤lamak isteyen harici
kiﬂilerin ortaya koydu¤u kay›tlara hile
denir.
Çeﬂitli hata ve hilelerin ortadan kald›r›lmas›nda, finansal bilgi manipülasyonlar›n›n önlenmesinde, özellikle
kurumsal yönetiﬂim ba¤lam›nda ﬂeffafl›k ve hesap verilebilirli¤in sa¤lanmas›nda, etkin bir denetim ve iç kontrol sisteminin varl›¤› büyük önem taﬂ›maktad›r. (Aksoy, 2006,7)
Hile denetimi hukuki sorgulama yöntemleri ile standart denetleme tekniklerini birleﬂtiren yeni bir aland›r. Hile
denetimi bir hile ﬂemas›n› ortaya ç›karmakta olup, görüﬂmeler, analitik
ve ba¤›ms›z prosedürler gibi standart
denetleme teknikleri üstüne kuruludur. Ayr›ca hile denetimi firma temelinde elde edilecek bilgilerin yan›nda
hilelerin de¤iﬂik sektörlerde nas›l ortaya ç›kaca¤›yla ilgili bilgiye de gereksinim duyar. Hile denetçileri ve
adli soruﬂturmac›lar›n, hile denetimi
konusunda iyi bir e¤itime sahip olmas› gerekir. Bunun yan›nda hile denetimleri adli soruﬂturmalar›ndan büyük
ölçüde farkl›l›k gösterir. Muayyen iddialar›n ve kuﬂkular›n tahkikat› sürecinde hile denetimi hile ile ilgili belirtilerin de araﬂt›r›lmas›n› içerir.

Denetim Komisyonu’na göre; finan-
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2. Denetimin Tarihi Geliﬂimi
2.1 Tarih
Denetimin tarihini genel çerçevede;
1940 öncesi, 1940-1960, 1960 ve günümüz diye üç ana zaman dilimine
ay›rabiliriz. Dönem say›s›nda farkl›laﬂm›ﬂ olmam›za ra¤men Brown da
ayn› perspektifte bakm›ﬂt›r (Brown,
1962, 696-703). Bu çal›ﬂmada 1940
ve sonras›na yönelik olan tarihi geliﬂimler incelenecektir.
2.1.1 1940-1960
Denetleme yaklaﬂ›m› ve denetlemenin
gayesi 1940-1960 aras›nda de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. Finansal beyanlardaki
do¤rulu¤un önemlili¤i devam›n› sürdürmüﬂ ve Amerikan Kamu Muhasebecileri Enstitüsü ve birçok serbest
muhasebeci taraf›ndan temel yaklaﬂ›m olmuﬂtur. (Brown,1962,701). ‹lgili enstitü taraf›ndan, sertifikal› ba¤›ms›z kamu hesap uzmanlar›n›n beyannamelerin do¤rulu¤unu anlamakla
ilgili yeterlili¤e sahip olabilmeleri, finansal beyannamelerin denetiminde
öncelikli amaç olarak belirmektedir.
Finansal beyanlarla ilgili ola¤an bir
denetleme, zimmete geçirme ve di¤er
benzer yolsuzluklar› do¤rudan anlamaya yönelik olarak düzenlenmemiﬂtir. Bu yüzden denetleme tekni¤i, hilenin saptanmas›na destek sa¤layacak
bir forma sahiptir.

Hakemli Yaz›lar
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Muayyen denetim hedefleri ile bu hedeflerin tamamlanmas›nda kullan›lan
kesin tariflerle ilgili ayr›m›n yan›nda,
denetçinin sorumlulu¤u ile ilgili baz›
uyuﬂmazl›klarda bulunmaktad›r. Bu
dönemde ünlü hesap uzmanlar›nca
hata ve yolsuzluklar›n keﬂfi hala
önemli bir hedeftir. Ancak hilelerin
saptanmas›, bu amaçla denetçilerin
yüklenmesi gereken sorumluluk kadar
öncelikli de¤ildir. 1940-1960 dönemleri aras›nda denetçinin bir dedektif
formunda ortaya ç›kmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
2.1.2 1960’tan Günümüze
Amerikan Denetim Enstitüsü Komitesi (American Institute's Committee on
Auditing), denetçinin hile tespitiyle
ilgili konumuyla alakal› olarak yapt›¤› aç›klamada; finansal beyanlarla ilgili do¤ruluk düzeyi bak›m›ndan denetçinin düﬂüncesine etki eden materyallerin varl›¤› ve denetimin genel kabul gören denetleme standartlar›yla
uyum içinde olmas›n›n denetim sürecine netlik getirece¤i tespitinde bulunmuﬂtur. E¤er bir ba¤›ms›z denetçi
düﬂüncesine etki eden delil sebebiyle
ortada bir hile oldu¤una kanaat getiriyor ise ilgili hilenin gerçekte var olup
olmad›¤› hususunda makul gerekçelere dayanan bir inceleme geliﬂtirmelidir.Bu durum ilgili düzenlemenin makul bir çözüm sa¤lay›p sa¤lamad›¤›
hususunda belirsizlik arz etmektedir.
Söz konusu düzenleme ile ilgili farkl›
bir bak›ﬂ geliﬂtirmek gerekmektedir.
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Finansal beyannamelere iliﬂkin ba¤›ms›z denetimin hedefi ilgili beyannamelerin do¤rulu¤una yönelik tahminlere
aç›klama getirmektir.Bu ba¤lamda finansal beyannamelere ba¤l› profesyonel bir gözlem etraf›nda bir ihmal bulunmad›¤›na netlik kazand›rmal›d›r.
Genel kabul gören denetim standartlar› çerçevesinde denetçi ba¤›ms›z tutumunda profesyonel ve mahir bir tav›r
geliﬂtirmelidir.Baz› nedenlerden dolay› hatan›n tespitinde özel kurallar›n ortaya ç›kmas› mümkündür. 30 numaral›
denetim prosedürünün son paragraf› ﬂu
iddia ile ilgilidir: E¤er ba¤›ms›z denetçi iﬂini profesyonellik çerçevesinde ve
genel kabul gören denetim standartlar›
uyar›nca gerçekleﬂtirmiﬂ ise, hilenin
tespiti ile ilgili süreçte ba¤›ms›z denetçinin çal›ﬂmas› do¤rudan kendisine
yüklenebilecek bir netice de¤ildir.
Son y›llarda ba¤›ms›z denetim detayl›
bir denetleme program›ndan ç›k›p tek
bir teste ve analiz sürecine dönüﬂmektedir.Birçok u¤raﬂta gelece¤i öngörmek oldukça güçtür.Ancak denetlemenin tarihsel sürecine dayanan ve
baﬂar›l› y›llara referansta bulunan kimi önemli trendler mevcuttur.Denetleme ile ilgili hedefler de¤iﬂtikçe bu
trendlerde belirginli¤ini artt›racakt›r.
De¤iﬂen denetleme hedef ve teknikleri yorumlan›nca bu e¤ilimlerin aﬂa¤›-

da belirtilen hususlara iﬂaret etti¤i görülmektedir(Brown,1962,703) :
• ‹lk ve en önemli denetleme hedefi
mali beyan sunumlar›ndaki adalette
kararl›l›k olacakt›r.
• ‹ç kontrol sistemlerine duyulan güven artacakt›r. Denetim için öncelikle
bir denetim sistemi olacakt›r. Bu sistem; uygunsuzluklar›, hatalar› ortaya
ç›kararak iç kontrollerin etkisini de¤erlendirmek için gerekti¤i ölçüde detayl› ölçümlerde bulunulacakt›r.
• Mali beyan sunumlar›ndaki adalet
tüm somut yanl›ﬂ beyanlardan etkilendi¤inden denetçinin hatalar›n› tespit
etmek amaçl› testler gerçekleﬂtirmesi
için genel sorumlulu¤u kabullenmelidir.Bu denetleme hedefinin bir yan
deste¤i olarak dahil edilecektir.
3. Hilenin Özellikleri
Hile, bir ﬂahs›n yanl›ﬂ oldu¤unu bildi¤i veya do¤rulu¤una inanmad›¤› bir
k›s›m uygunsuzluklar›n ve gayri kanuni hareketlerin maksatl› kand›rma
veya yanl›ﬂ sunma niyetiyle yap›lmas›n› kapsar.
Finansal tablolardaki yanl›ﬂl›klar, hile
ve usulsüzlükten veya hatadan kaynaklanabilir. Hile ve usulsüzlükleri
hatadan ay›ran temel unsur, finansal
tablolarda yanl›ﬂl›¤a sebep olan fiilin
kas›tl› olarak yap›l›p yap›lmad›¤›d›r 1.

1 Hilenin Özellikleri baﬂl›kl› k›s›m “Sermaye Piyasas› Kurulu’nun, Sermaye Piyasas›nda
Ba¤›ms›z Denetim Standartlar› Hakk›nda Tebli¤ (Seri: X, No: 22) adl› çal›ﬂmas› esas al›narak
haz›rlanm›ﬂt›r.
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Yanl›ﬂl›k kelimesi aﬂa¤›da görüldü¤ü
ﬂekilde mali beyanlardaki bir miktar›n
veya ifﬂaat›n ihmalini de içeren kas›ts›zca yap›lan yanl›ﬂ aç›klamalar anlam›na gelir. Standartlara göre; hata, finansal tablolarda kas›t olmaks›z›n yap›lan, bir tutar›n veya bir aç›klaman›n
atlanmas› gibi yanl›ﬂl›klar› ifade eder.
Bu kapsamda;
1. Finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda
kullan›lan verileri toplarken ve bunlar› analiz ederken yap›labilecek bir
yanl›ﬂl›k,
2. Olaylar›n gözden kaç›r›lmas›ndan
veya hatal› yorumlanmas›ndan kaynaklanan yanl›ﬂ bir muhasebe tahmini
ve
3. Muhasebe ilkelerini uygularken,
de¤erleme, kayda alma, s›n›fland›rma, sunma veya aç›klama konular› ile
ilgili yap›labilecek bir yanl›ﬂl›k hata
olarak de¤erlendirilir.
Hileyi; yönetim, çal›ﬂanlar veya üçüncü
ﬂah›slardan sorumlu yönetimdeki bir
ya da birkaç kiﬂinin kand›rmaya yönelik adaletsiz ve yasad›ﬂ› bir ﬂekilde
menfaat temininde kullanmak amaçl›
hareketleri olarak tan›mlayabiliriz.
Doland›r›c›l›k asl›nda geniﬂ bir yasal
kavram oldu¤u halde; ISA(Uluslararas› Denetim Standartlar›)'n›n amaçlar› uyar›nca denetçi mali beyanatlar›n somut yanl›ﬂ beyanlar›na sebep
olan doland›r›c›l›kla ilgilenir. Denetçiler bir doland›r›c›l›k vakas›n›n vuku
Hakemli Yaz›lar
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bulup bulunmad›¤›n›n kanuni aç›dan
tespitini yapmazlar. ‹dareyle sorumlu
yönetimden bir veya birkaç üyenin
kar›ﬂt›¤› doland›r›c›l›¤a Yönetim Doland›r›c›l›¤› denir. Kurumun sadece
iﬂverenlerinin kar›ﬂt›¤› doland›r›c›l›k
‹ﬂveren Doland›r›c›l›¤› diye adland›r›l›r. Her iki durumda da kurumun içinden veya d›ﬂ›ndan üçüncü ﬂah›slarla
gizli anlaﬂmalar söz konusu olmuﬂ
olabilir.
3.1 Yönetim Doland›r›c›l›¤›
Net geliri ﬂiﬂirmeye e¤imli bir yönetim, birtak›m hayali sat›ﬂ iﬂlemlerine
giriﬂebilir. Bu, daha çok gelirin gayrimenkul gibi veya özel sipariﬂ üzerine
pahal› ürünlerin üretildi¤i sanayilerde
savunma sanayi anlaﬂmalar› gibi seyrek s›kl›ktaki büyük iﬂlemlerden gelir
elde edildi¤i endüstrilerin, daha çok
riske sahip oldu¤u bir denetleme sorunudur.Bu tip doland›r›c›l›k ihtimali
denetçilerin idarenin yanl›ﬂ somut beyanatlar vererek denetleme riski oluﬂturaca¤› ortamlar› tan›mlayabilmesi
için önceden haz›rl›kl› olmas› bak›m›ndan en önemli sebeptir ve aﬂa¤›daki denetim iﬂlemleri uygulan›r
(Willigham ve Carmichael,1988,339).
• Özellikle son dönemde kayda geçmiﬂ büyük ve al›ﬂ›lmad›k iﬂlemlerin
muhasebe kay›tlar›n› taramak
• ‹lgili taraflar› teﬂhis etmek ve maddi
iﬂlemlerin ifﬂa edilmemiﬂ üçüncü ﬂah›slar› müdahil edip etmedi¤ini hesaba katmak
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• Faaliyetin hacmini veya seviyesini
ciddi anlamda orant›s›z olarak de¤iﬂtiren gelir veya net kar de¤iﬂimlerini tan›mlayabilmek için analitik testler
yapmak.
Loebbecke ve Willingham modeli yönetim doland›r›c›l›¤› olas›l›¤›n›n varl›¤›n› de¤erlendirmedeki karar verme
iﬂlemini üç parçaya ay›r›r: ﬂartlar, motivasyon ve tav›r. Willingham modeline göre ; yönetim denetimi , doland›r›c›l›k için ﬂartlar varoldu¤u zaman ve
yöneticilerin doland›r›c›l›k yapmak
için tav›r ve e¤ilimleri oldu¤u zaman
düﬂünülür.(Willingham,1988) Willingham modelinin önemli bir yönü
üç parçan›n hepsi ayn› anda var oldu¤u zaman yönetimsel doland›r›c›l›¤›n
oluﬂmas›n›n ihtimalinin çok yükselmesidir. Model ayn› zamanda üçlü saçaya¤›n sadece bir parças›n›n varl›¤›nda doland›r›c›l›k ihtimalinin zay›fl›¤›n› belirtir.
Akademisyenlerce sunulan özgün
modelde Statement on Auditing Standards (SAS) 53’te önerilen etmenlere
dayanarak oluﬂabilecek bir yönetim
doland›r›c›l›¤› riski için bir tahmin
modeli de vermekteydi.Bu etmenleri
test etmek için bu 31 etmenin içinde
yönetim doland›r›c›l›¤› oldu¤u düﬂünülen 71 sermaye piyasas› ve borsa
komisyonunun muhasebe denetleme
ve uygulama tekerrür oran›n› incelediler. Sonuçlar gösterge olarak sadece
51 vakadan birinde (%2) bu üç parçaMart
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n›n(ﬂartlar, motivasyon ve tav›r) olmad›¤› yönündeydi.Daha önemlisi 51
vakan›n 36 s›nda 3 parçan›n tümü mevcuttu. Sonuçlar Loebbecke ve Willingham modelinin daha fazla incelenmeye
de¤erli¤i yönünde potansiyel oldu¤unu
göstermekteydi.(Loebbecke, Eining ve
Willingham,1989,1-28)
Willingham bu modelin geliﬂmesine
devam etti ve yönetim doland›r›c›l›¤›n›n tespiti hakk›nda acil durum gerektiren sorular› süzerek sundu¤u bir liste haz›rlad›.Willingham’›n çal›ﬂmas›n›n en önemli sonucu ses getiren vakalar›n %86’s›nda üç faktörden en
az›ndan birisinin var oldu¤unu bulmas› olmuﬂtur.
3.2 Personel Doland›r›c›l›¤›
Dikkatsizlik nedeniyle yap›lm›ﬂ oldu¤u san›lan birçok hata personelin kas›tl› olarak yapt›¤› doland›r›c›l›¤› gizlemek için yapm›ﬂ olabilir. Çal›ﬂanlar›n gerçekleﬂtirdi¤i doland›r›c›l›¤›n
oluﬂabilmesi için bu personelin nakit
veya di¤er mal varl›klar›na giriﬂ haklar› olmas› laz›m, yani (çeklerde dâhil) nakit alacaklara giriﬂ hakk›n›n olmas› gerekir veya çeki imzalama yetkisinin olmas› veya imzalanm›ﬂ çekleri tahsil etme yetkisi olmas› gerekir.
Fakat mal varl›klar›n›n yan›lt›c› bir
ﬂekilde tahsis edilmesi sonucunun
yaln›z bir k›sm›n› oluﬂturmaktad›r.
E¤er yanl›ﬂ tahsisat›n tespit edilmesini önlemek için gizleme yap›lacaksa
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 115
‹SMMMO Yay›n Organ›

mevcut fiziksel varl›klar›n muhasebe
kay›tlar› ile mutabakat›n›n olmas› gerekir. Muhasebe kay›tlar› ile mal varl›¤› hesaplar›n›n mutabakat›n›n yap›lmas›ndan önceki zaman diliminde yan›lt›c› tahsisata gerçekleﬂmesinden
önce ya da sonra gizleme yap›lm›ﬂ
olabilir.

Bu sadece tespit edilen ve resmen
aç›klanan miktard›r. Tespit edilemeyen veya aç›klanamayan doland›r›c›l›klar ile ilgili ek kay›tlar›n ne kadar
oldu¤u hakk›nda hiçbir bilgi yoktur.(Seidman, 1939, 415-424) Günümüzde bu miktar›n artt›¤›n› tahmin etmek güç olmasa gerek.

Çift giriﬂli bir muhasebe sistemi içinde mal varl›klar›n›n yan›lt›c› tahsis
edilmesini gizleme çeﬂitlerinden biri
alacaklar›n do¤ru bir ﬂekilde gizlenmesidir; fakat buradaki sorun ilgili
borçlar›n nereye konulaca¤›d›r. Örnek
olarak, e¤er nakitte yan›lt›c› bir iﬂlem
varsa, nakitli alacakland›rmak müddetiyle bankadaki naklin nakit hesab›
ile mutabakat haline getirilmesi maksad›yla hileli bir giriﬂ yap›labilir. Bununla birlikte, hileli giriﬂin yar›s› kadar bir borcun banka kay›tlar›nda saklanmas› gerekir. Borçlar› gizlemek
için olas› bir yer alacak hesaplar›d›r,
çünkü bu borcun dengesi normaldir
ve genellikle birçok kiﬂisel müﬂteri
hesab› bulunmaktad›r. ‹ﬂte bu kay›t alt›nda alacak hesaplar›n›n do¤rulunun
temin edilmesini vurgulayan kontrol
ve denetçi prosedürlerinin en temel
nedenlerinden biridir.(Arens,Beasley
ve Elder,2008,21-152)

Buradaki en önemli nokta doland›r›c›l›k tutar›n›n ne oldu¤u de¤ildir. Aslolan, insan›n baﬂar›s›zl›¤› ve güvenilir
olmamas›d›r. Bu doland›r›c›l›kla ilgili
en az›ndan denetçilerin yüzünü k›zartacak bir k›s›m ise doland›r›c›lar›n bu
hileli iﬂlemleri çok uzun sürelerde
yapmalar› ve denetçileri takibine ra¤men yakalanmamalar›d›r. Buradaki
en dramatik nokta da doland›r›c›l›klar›n ne dahili kontroller ne de denetçi
kontrolleriyle ve teknikleriyle ortaya
ç›kmamas›, tam tersini rastlant›lar sonucu ayd›nlat›lmas›d›r.

Uzun y›llar önce J.S.Seidman’›n yapt›¤› bir araﬂt›rmaya göre; çal›ﬂanlar›n
gerçekleﬂtirdi¤i iﬂlemlerdeki hile nedeniyle sanayide y›ll›k 200 milyon
dolar üzerinde bir kay›p oluﬂmaktad›r.
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Tabiî ki doland›r›c›l›k sebepleri ruh
doktorlar›n›n konusudur, nas›l oldu¤u
ise muhasebecilerin sorunudur. Doland›r›c›l›¤›n normal olarak yapan kiﬂiler bunu sürekli yapmazlar. Esas
amaçlar› bir miktar paray› borç al›p
manilasyonlar›n tespit edilmeden önce mümkün oldu¤unca uzun süre bu
paray› kullanmakt›r. Bunu yapan kiﬂi
tabi ki di¤er çal›ﬂanlar›n kendisini
yard›m etmesini veya geçici olarak
yapt›¤› hesap hilelerinin bilinmesini
istemez. Çünkü niyeti çal›ﬂmak de¤il
geçici bir süre paray› kullanmakt›r.
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Birkaç örnek ﬂöyle verilebilir; o kiﬂi
firmaya giderken üzerinde biraz nakit
bulunmaktad›r. Müﬂterilerden yapt›¤›
tahsilâtlar olabilir, tahsil edilmeyen
alacaklar olabilir, sorunlu alacaklar
olabilir, hurda sat›ﬂ›ndan gelen gelirler olabilir. Neticede bu paralar› firmas›na geri vermeyip kendisi bir süre
kullanacakt›r.(Seidman,1939,416)
Doland›r›c›l›klar›n tespit edilmesi ve
önlenmesi için muhasebe teknikleri,
dâhili kontroller ve harici (ba¤›ms›z
denetçiler) üzerinde odaklanmaktad›r.
Bütün örnekler göstermiﬂtir ki bir çok
olayda doland›r›c›l›k iﬂlemlerin hatas›
iç kontrol sistemindedir. (Güredin,
1998,165-218) Bu da dâhili kontrollerin düzgün sistemin çal›ﬂmamas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Ba¤›ms›z denetçiler iç kontrol sistemlerinin desteklenmesi için prosedürler ve teknikler
sunmaktad›r; ama yine esas görev
kontrol sistemine aittir.
3.3 Bilgisayar Doland›r›c›l›¤›
Bilgisayar programlar›, devir dosyalar› ile ilgili iﬂlemler ve teçhizat›n kullan›lmas› suretiyle yap›lan doland›r›c›l›kt›r. Bilgisayar sistemi, manipüle
edilen iﬂletmeye ciddi zararlar verebilir(Brandt,1997,52). Profesör Allen’
in araﬂt›rmas› aﬂa¤›da belirtilen genel
tespitleri sa¤lam›ﬂt›r:
i. Baﬂlang›çta bitiﬂ noktas›na kadar
olan süreçte hiçbir iﬂlemin dahili kontrolü tek bir kiﬂinin elinde bulunmaMart
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mal›d›r. Profesör Meigs ve Larsen’e
göre yap›lan her iﬂlemin ﬂu dört basama¤› içermesi gerekir; yetkilendirme,
onaylama, kaydetme ve gerçekleﬂtirme. E¤er bu kademelerin her biri birbirinden ba¤›ms›z personel veya bölümler taraf›ndan gerçekleﬂtirilirse
muhasebe kay›t denetimi geliﬂtirilmiﬂ
olacakt›r. Örne¤in, nakit üzerinde çal›ﬂan personelin görevleriyle muhasebe kay›tlar›n› tutan personelin görevi
birbirlerinden ayr›lmal›d›r.
ii. Bilgisayar manipülasyonun %60’ ›
yetkisiz iﬂlemler nedeniyle oluﬂmuﬂtur. Bu tip yetkisiz iﬂlemler terminallere giriﬂler elektronik veri iﬂleme sistemi üzerindeki sesli dahili kontrol
sistemi taraf›ndan kontrol edilebilir.
iii. Önceden belirlenmiﬂ olan para limitlerini uygun olarak farkl› imzalar›n gerekti¤i karﬂ›t bir imza yaklaﬂ›m›
ile yetkisiz ödemeler önlenebilir (Braiotta ve Biegler,1984,141-152).
Sadece 1974’de, tahmini 339 adet bilgisayar doland›r›c›l›¤› olmuﬂ olup 200
milyon dolarl›k bir kay›pa neden olmuﬂtur: gittikçe artan bilgisayar kullan›m› birlikte büyük sorunlar› da getirmiﬂtir(Romney,1977,36). Bugün kullan›lan 5 bilgisayardan 4’ünde finansal kay›tlar tutunmaktad›r.
4.Hile Üçgeni
Hile üçgeninden ilk bahseden sosyolog ve kriminolog olan Donald Cressey ortaya atm›ﬂt›r. Hile(yolsuzluk)
Hakemli Yaz›lar
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veya sahtekârl›k yap›lmas›n› etkileyen baﬂl›ca üç faktör bulunmaktad›r: F›rsat
(elveriﬂli ortam/uygun zaman), güdü ve rasyonelleﬂtirmedir (tav›r yanl›ﬂl›¤›
için bir neden yarat›lmas›).
ﬁekil 4.1 Hile (Yolsuzluk) Üçgeni
Teﬂvikler/Bask›lar

F›rsatlar

Davran›ﬂ/Rasyonalizasyon

Kaynak: Ramos,2003,28

4.1 F›rsat
Koﬂullar ve/veya içinde bulunulan ortam, yönetim veya çal›ﬂanlar›n sahtekârl›k (yolsuzluk) yapmas›na f›rsat oluﬂturmaktad›r. Tipik durumlar için bir süreç
tasarlanabilir. Bununla birlikte, bir boﬂluk, bir f›rsat penceresi herhangi bir ﬂeyin (sistem, süreç) yanl›ﬂ ve hatal› gitmesine veya kontrol ve denetimin yap›lamamas›na yol açan koﬂullar›n oluﬂmas›na neden olabilir. Tasarlanan kontrol
ve denetim sistemlerinin yetersizli¤i, kontrol ve denetimlerin eksikli¤i veya hiç
olmamas› sahtekârl›k (yolsuzluk) yap›lmas› için elveriﬂli ortam›n oluﬂmas›na
yol açabilir(Buckhoff,2001,72). Örne¤in, aktif varl›klar› korumak amac›yla bir
sistem geliﬂtirilebilir ve bu sistem görünüﬂte aktif varl›klar› korumaktad›r ancak önemli kontrol noktalar›nda boﬂluklar› bulunmaktad›r. Bu kontrol boﬂlu¤unun fark›nda olan herhangi bir kiﬂi istedi¤ini çok da fazla çaba sarf etmeden
alabilir. Hiyerarﬂi kademesinde daha alt unvanlarda çal›ﬂanlar›n göz yummas›
veya yetersiz kontrol sitemlerinin izin vermesi nedeniyle kurallar›n boﬂluklar›ndan yararlanan ve yetkili makamlarda bulunan kiﬂiler mevcut kontrol sistemlerini etkisiz hale getirecek veya geçersiz k›lacak f›rsatlar› oluﬂturabilirler.
Finansal Tablolarda Hile (Sahtekârl›k) Yap›labilmesine Yol Açan Ortam ve
F›rsatlar› Azalt›n›z (Ramos,2003,28-36):
• Kuruluﬂun iç muhasebe kay›tlar›n›n do¤ru ve tam olarak tutunuz,
• Faaliyetlerinizle ilgili iﬂlemleri ve tedarikçiler, al›c›lar, sat›n alma temsilcileHakemli Yaz›lar
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ri, sat›ﬂ mümessilleri ve mali birimler
aras›ndaki iliﬂkilerde ilgi ve etkileﬂimi
bulunan di¤er kiﬂiler aras›ndaki kiﬂisel iliﬂkileri dikkatli bir ﬂekilde izleyin ve denetleyiniz,
• Mamul mallar, nakit mevcutlar, duran varl›k, sermaye teçhizat›, araçlar
ve di¤er de¤erli kalemler de dâhil olmak üzere ﬂirketin aktif de¤erlerinin
korunmas› için fiziki bir güvenlik sistemi kurunuz,
• Yeni iﬂe giren çal›ﬂanlar›n›n geçmiﬂleriyle ilgili kontrollerin de yap›lmas›
dâhil olmak üzere çal›ﬂanlar›n›zla ilgili do¤ru ve düzenli bir kay›t sistemi
tutunuz,
• Muhasebe ve kay›t prosedürlerinin
uygulanmas›n›n sa¤lanmas› için gruplar içinde güçlü denetleme ve yöneticilik iliﬂkilerini teﬂvik ediniz ve güçlendiriniz,
• ‹stisnai koﬂul ve maddeler içermeyen net, aç›k ve yeknesak niteliklere
haiz muhasebe ve kay›t prosedürleri
oluﬂturunuz.
4.2 Güdü/Bask›
Yönetim personelinin veya di¤er çal›ﬂanlar›n yolsuzluk veya sahtekârl›k
yapmalar› konusunda saikleri, onlar›
yolsuzluk veya sahtekârl›k yapmaya
teﬂvik eden nedenler veya yolsuzluk
veya sahtekârl›k yapmalar› için üzerlerinde bask›lar olabilir. Bir yandan
insanlar yapt›klar› eylemler için zihinMart
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lerinde nedenler ve bahaneler bulurken di¤er yandan onlar› bu ﬂekilde
davranmaya iten bir güdünün, bir saikin olmas› gereklidir. Bu konuda güç
çok önemli ve etkili bir motivatördür.
Güç, aile üyelerinin veya meslektaﬂlar›n gözlerinde sayg›nl›k ve itibar kazanmak ﬂeklinde tan›mlanabilir(Wilks
ve Zimbelman,2004,730-731). Örne¤in, bilgisayar doland›r›c›l›klar›n büyük bir ço¤unlu¤u kasti olarak zarar
vermekten ziyade hackerin (bilgisayar
güvenlik sistemi k›r›c›s›) gücünü göstermesi amac›yla yap›lmaktad›r. Di¤er bir motivatör ise h›rs, ihtiras gibi
bir e¤ilimin veya tutkunun tatmin
edilmesidir. Üçüncü motivatör ise fiziksel gerilimlerin ve d›ﬂar›dan kiﬂi
veya gruplar›n oluﬂturdu¤u bask›lard›r.
Finansal Tablolarda Hile(Sahtekârl›k)
Yap›lmas› (Gerçekd›ﬂ› finansal tablolar haz›rlanmas›) Yönündeki Bask›lar› Azalt›n›z (Ramos,2003,28-36):
• Yönetim taraf›ndan oluﬂturulan “ﬂirket üst yönetiminin etik kurallara ve
profesyonel ilkelere uygun çal›ﬂ›lmas›
kural›n›n” yönetim kurulu taraf›ndan
etkin bir ﬂekilde denetlenmesini sa¤layacak bir sistem kurunuz,
• Eriﬂilmesi mümkün olmayan finansal
hedefler belirlenmesinden kaç›n›n›z,
• • Hedeflere eriﬂilmesi için çal›ﬂanlar
üzerinde aﬂ›r› bask› uygulamaktan kaç›n›n›z,
Hakemli Yaz›lar
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• De¤iﬂen piyasa koﬂullar›n›n gerektirmesi durumunda hedefleri de¤iﬂtiriniz,
• Ücretlendirme sistemlerinin adil olmas›n› sa¤lay›n›z ve sahtekârl›k yap›lmas›n› teﬂvik edecek ortam ve f›rsat oluﬂturmay›n›z,
• ﬁirketin gelecekteki performans›na
yönelik aﬂ›r› d›ﬂ beklentileri teﬂvik etmeyiniz, bu tür d›ﬂ beklentilerin olmas›n› engelleyiniz,
• Etkin performans› etkileyen operasyonel engelleri kald›r›n›z.
4.3 Davran›ﬂ/Rasyonalizasyon
Yönetimin veya çal›ﬂanlar›n dürüst
olmayan, gayrimeﬂru bir iﬂ, fiil ya da
eylem yapmas›na imkân sa¤layan bir
davran›ﬂ, tutum, özellik veya etik de¤erler grubunun mevcut olmas› durumunda; bu tav›rlar› zihinlerinde rasyonelleﬂtirebilirler.
Bireylerin ço¤unlu¤u herhangi bir vesile ile ara s›ra kötü ﬂeyler yapm›ﬂ olsalar bile kendilerinin iyi insanlar olduklar›n› düﬂünürler. Hala iyi insanlar
olduklar›na kendilerini inand›rmak
için eylem, fiil veya iﬂlemlerini zihinlerinde rasyonelleﬂtirebilir veya inkâr
edebilirler (Peterson ve Zikmund,
2004, 30-31). Örne¤in, bu bireyler
söz konusu kalemin, eﬂyan›n, maddenin çal›nmas› konusunda haklar›n›n
bulundu¤unu veya üst düzey yöneticilerin kural ve/veya kaidelere uymamalar›n›n kendileri için de kurallara
Hakemli Yaz›lar
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ve/veya kaidelere uyulmamas› konusunda bir hak oldu¤unu düﬂünürler.
Baz› kiﬂiler, kurum içinde uygun olmayan davran›ﬂlar›, kültürlerinde
yayg›n bir unsur olmas› ya da bu tutum ve davran›ﬂlar›n kurumun daha
önceki çal›ﬂanlar› taraf›ndan benimsenmiﬂ ve kabul edilmiﬂ olmas› durumunda sürdürürler. Sonuç olarak, bu
bireyler kendileri için bir anlam ifade
etmeyen kurallara uygun hareket etmeyecekler, bu kurallara riayet etmeyeceklerdir. Baz› kiﬂilerin yaﬂamlar›nda mali zorluklar yaﬂad›klar› dönemler olabilir, maliyeti yüksek, masrafl› al›ﬂkanl›klara yenik düﬂmüﬂ veya
baﬂka bir tak›m bask›lara maruz kalm›ﬂ olabilirler. Dolay›s›yla, paray› sadece ödünç olarak ald›klar› ve mali
durumlar› düzeldi¤i zaman bu paray›
iade edecekleri ﬂeklinde bahaneler
oluﬂturmak suretiyle bu eylem veya
iﬂlemleri rasyonelleﬂtirebilirler. Di¤er
baz› kiﬂiler ise ﬂirketten çalman›n kötü ve ahlaks›z bir hareket olmad›¤›n›
düﬂünmek suretiyle bu iﬂlem veya eylemleriyle olan kiﬂisel ba¤lant›lar›n›
zihinlerinde kopar›rlar. Bu iﬂlem veya
eylem yokmuﬂ, hiç yap›lmam›ﬂ gibi
davranabilirler.
Her ne kadar denetçiler sahtekârl›¤›n
yap›lmas›na yol açan güdü veya rasyonalizasyonun ne oldu¤unu tam olarak bilememelerine karﬂ›n yine de denetçilerin sahtekârl›¤a yol açacak ortam ve f›rsatlar›n tespit edilmesini
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sa¤layacak iç kontrol ve denetim sistemlerini kavrayacak ve anlayacak
yeterlilikte olmalar› beklenmektedir.
Denetçilerin ayr›ca hile ve sahtekârl›k
düzen, tertipleri ve senaryolar›n› kavrayabilmeleri bunun yan›nda sahtekârl›¤›n oldu¤una dair iﬂaretlerin fark›nda olabilmeleri, akabinde bu sahtekarl›k ve yolsuzluklar›n nas›l önlenebilece¤inin fark›nda ve bilincinde olmalar› da gerekmektedir. (Wilks ve
Zimbelman,2004,730-731).
Finansal Tablolardaki Hile(Sahtekârl›k) Rasyonelleﬂtirilmesini Azalt›n›z
(Ramos,2003,28-36):
• Kurumun hemen her bölümünde geçerli olmak üzere, güvenilirlik üstüne
inﬂa edilmiﬂ güçlü de¤erlerin teﬂvik
edilmesi,
• Muhasebe, kay›t sistemi ve finansal
tablolardaki sahtekarl›klarla ilgili olarak yasaklanan davran›ﬂ ve tutumlar›
aç›k ve net bir ﬂekilde tan›mlayan politika ve kurallara sahip olunuz,
• Yasaklanan davran›ﬂ ve tutumlar›n
tüm çal›ﬂanlara aktar›lmas› ve anlat›lmas› için düzenli e¤itimler düzenleyiniz,
• Uygun olmayan tutum ve davran›ﬂlar›n gizli olarak ihbar edilmesi ve raporlanmas›n› sa¤lamak için mekanizma ve sistemler kurunuz,
• Dürüst ve ahlaki davran›ﬂ›n öncelik
oldu¤unu ve hedeflerin hiçbir zaman
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ve hiçbir ﬂekilde sahtekârl›k veya hile
yap›larak eriﬂilemeyece¤ini anlatmak
için üst düzey yöneticiler bulundurunuz,
• Muhasebe alan›nda dürüstlü¤ü verilen örneklerle teﬂvik ve telkin eden
yönetim uygulamalar›n›n olmas›n›
sa¤lay›n›z.
• Kural ve kaideleri ihlal etmenin etki
ve sonuçlar›n› ve ihlal edenlerin ne
ﬂekilde cezaland›r›laca¤›n› mümkün
olan her ortam ve f›rsatta aç›k ve net
bir ﬂekilde iletilmesi ve anlat›lmas›
gereklidir.
Sonuç
Denetimsizli¤in neden oldu¤u aksakl›klar her sahada gün geçtikte daha iyi
anlaﬂ›lmaktad›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde
yasalarla desteklenen denetim kurallar›n›n da etkisi ile yaﬂam düzenli devam ederken vazife bilinci de oturmaktad›r. ‹nsanlar ﬂirketleri oluﬂtururken; ﬂirketlerde ekonomiyi ve piyasay› oluﬂturmaktad›r. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda hile denetiminin ilgilendi¤i yap› taﬂ› insanlard›r. ‹nsan davran›ﬂlar›
ﬂirkete sirayet ederken ﬂirketlerin bütünleﬂik yap›lar› da piyasaya nüfuz
eder. Hileyi oluﬂturan üçlü bir araya
geldi¤inde kiﬂiler e¤ilimlerini yolsuzluk yapmaya yönlendirir. Bu durumlar› oluﬂturacak etmenler önceden kurum ve devlet taraf›ndan tespit edilmeli ve önlenmelidir.
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MÜKELLEFLER‹N VERG‹ TARH‹YATI
SONRASI SEÇENEKLER‹
Altar Ömer ARPACI*

I – G‹R‹ﬁ
13 sayılı Vergi Usul Kanununun 20. maddesi uyarınca Verginin tarhı, vergi alaca¤ının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi
dairesi tarafından hesaplanarak bu alaca¤ı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.

2

‹kmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergiler ihbarname ile ilgililere tebli¤
olunur. Nev’i ve do¤uﬂu ayrı olan vergiler için ayrı ihbarname kullanılır. Vergi ve ceza ihbarnamelerinin muhteviyatı Vergi Usul Kanununun 35 ve 366.
maddelerinde belirtilmiﬂtir. Vergi ihbarnamelerinde takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde kararın ve re'sen takdiri gerektiren inceleme
raporunun birer sureti ihbarnameye eklenir. Ceza ihbarnamelerinde ise; cezayı
gerektiren olayın tesbitine dair tutanak sureti ile inceleme raporunun birer örne¤i ihbarnameye ba¤lanır.
Tarh edilen vergiler ve kesilen cezalara karﬂı mükelleflerin yasal haklarını ve
izleyebilece¤i baﬂvuru yollarını ana hatları ile izleyen bölümlerde açıklanmıﬂtır.
II – MÜKELLEFLER‹N VERG‹ TARH‹YATI SONRASI SEÇENEKLER‹
A - Vergi Hatasının Düzeltilmesi Talebi
Düzeltme, vergi hatalarının yargı mercilerine gidilmeksizin, hatanın ilgili vergi dairesince ortadan kaldırılmasına yönelik idari bir iﬂlemdir. Düzeltme iﬂlemi ancak bir vergi hatasının tespit edilmesi durumunda gerçekleﬂtirilebilecektir. “vergi hatalarını düzeltme ve reddiyat” Vergi Usul Kanununun Birinci Kitap, Altıncı Kısım, Üçüncü Bölümünde 116-126. maddeleri arasında tanzim
* Maliye Bakanl›¤› Gelirler Baﬂkontrolörü
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edilmiﬂtir. “Vergi hatası”nın tanımı
sözkonusu Kanunun 116. maddesinde
yer almaktadır. Madde hükmüne göre;
Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan
hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.
Vergi hataları, hesap hataları ve vergilendirme hataları olmak üzere, ikiye
ayrılır.
Hesap hataları ﬂunlardır:
Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fiﬂi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda
matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiﬂ veya
hesaplanmıﬂ olmasıdır.
Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet
ve tarifelerinin yanlıﬂ uygulanması,
mahsupların yapılmamıﬂ veya yanlıﬂ
yapılmıﬂ olması, birinci bentte yazılı
vesikalarda verginin eksik veya fazla
hesaplanmıﬂ veya gösterilmiﬂ olmasıdır.
Verginin mükerrer olması: Aynı vergi
kanununun uygulanmasında belli bir
vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi
istenmesi veya alınmasıdır.
Vergilendirme hataları ise ﬂunlardır:
Mükellefin ﬂahsında hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine baﬂka bir kiﬂiden istenmesi veya alınmasıdır;
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Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye tabi olmıyan veya vergiden muaf
bulunan kimselerden vergi istenmesi
veya alınmasıdır;
Mevzuda hata: Açık olarak vergi
mevzuuna girmiyen veya vergiden
müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve iﬂlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınmasıdır;
Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata: Aranan verginin ilgili bulundu¤u vergilendirme döneminin
yanlıﬂ gösterilmiﬂ veya süre itibariyle
eksik veya fazla hesaplanmıﬂ olmasıdır.
Vergi hataları ﬂu yollarla meydana
çıkarılabilir :
1 - ‹lgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile;
2 - Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi
ile;
3 - Hatanın teftiﬂ sırasında meydana
çıkarılması ile;
4 - Hatanın vergi incelemesi sırasında
meydana çıkarılması ile;
5 - Mükellefin müracaatı ile.
‹darece tereddüt edilmeyen açık ve
mutlak vergi hataları re'sen düzeltilir.
Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan
kimselerin düzeltmeye karﬂı vergi
mahkemesinde dava açma hakları
mahfuzdur.
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Mükellefler, vergi muamelelerindeki
hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler. Bunların
posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi de mümkündür.
Vergi dairesinin ilgili servisi düzeltme talebini kendi mütalaasını da ilave
ederek, düzeltme merciine gönderir.
Düzeltme mercii talebi yerinde gördü¤ü takdirde, düzeltmenin yapılmasını
emreder; yerinde görmedi¤i takdirde,
keyfiyet düzeltmeyi isteyene yazı ile
tebli¤ olunur.
Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıﬂtaydan geçmiﬂ olan muamelelerde vergi hataları bulundu¤u
takdirde, bu hatalar, yargı kararları
kesinleﬂmiﬂ olsa bile, Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümleri dahilinde düzeltilebilir. ﬁu kadar ki; düzeltmenin yapılabilmesi için hatalar
hakkında anılan yargı mercileri tarafından bir karar verilmemiﬂ olması
ﬂarttır.
B – Vergi ve Cezanın ‹tirazsız
Ödenmesi
‹hbarnamelerde vergi mahkemesinde
dava açma süresi ve vergi mahkemesinde dava açma ﬂekli belirtilir. Mükellefe tebli¤ tarihinden itibaren 30
gün içerisinde mükellefler tarhiyata
karﬂı dava açmadıkları takdirde, tarhiyat kesinleﬂir. Bu durumda tarh olunan vergiler Vergi Usul Kanunu’nun
Hakemsiz Yaz›lar
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112. maddesi uyarınca taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmiﬂse taksit
süreleri içinde; taksit süreleri kısmen
veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmiﬂse; geçmiﬂ taksitler, tahakkuk tarihinden baﬂlayarak bir ay içinde ödenir. Yine Vergi Usul Kanunu’nun 368. maddesi uyarınca cezaya
karﬂı vergi mahkemesinde dava
açılmaması halinde ceza, dava açma
süresinin bitti¤i tarihten baﬂlayarak
bir ay içinde ödenir. Mükellefler 30
günlük 376. madde ve uzlaﬂma süresi
ile dava açma süresi içerisinde bu eylemlerden hiçbirini gerçekleﬂtirmezlerse vergi ve ceza tahakkuk eder. Bu
tahakkuktan ancak vergi hatası mevcut ise kurtulunulabilir. Aksi halde
vergi ve cezalarda hiç indirim olmaz.
Tamamı ödenmek durumundadır.
C - Cezalarda ‹ndirim Talep Etme
Vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebli¤
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
tarhiyata ve cezaya muhatap olanlar
(mükellef veya vergi sorumlusu) Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesi
uyarınca cezalarda indirim yapılmasını
talep edebilir. “vergi ziyaı, usulsüzlük
ve özel usulsüzlük cezalarında indirme”
baﬂlıklı sözkonusu madde aﬂa¤ıdaki ﬂekildedir.
“‹kmalen re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aﬂa¤ıda
gösterilen indirimlerden arta kalan
vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usul-
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süzlük cezalarını mükellef veya vergi
sorumlusu ihbarnamelerin tebli¤i tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili
vergi dairesine baﬂvurarak vadesinde
veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen
türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyece¤ini bildirirse:
1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada
yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte
biri,
2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük
cezalarının üçte biri,
‹ndirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyece¤ini bildirdi¤i vergi ve vergi cezasını yukarda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu
madde hükmünden faydalandırılmaz.
Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi
olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.”
Madde hükmünden anlaﬂılaca¤ı üzere
376. madde talebi dava açma hakkını
ortadan kaldıramadı¤ı için, mükellefler bu talep dilekçesini verdikten sonra dava açabilirler.
D – Uzlaﬂma
Uzlaﬂma müessesesi ile ilgili hükümler, Vergi Usul Kanununa, 205 sayılı
Kanunla, 1963 yılında eklenmiﬂtir.
Zaman içinde, uygulamada, bazı de¤iﬂiklikler de yapılmıﬂtır.
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1985 yılında, uzlaﬂma müessesesi ile
ilgili olarak 3239 sayılı Kanunla,
önemli bir de¤iﬂiklik yapılmıﬂ ve o
güne kadar sadece tarhedilmiﬂ vergi
ve cezalar üzerinde yapılabilen uzlaﬂmanın, henüz tarhedilmemiﬂ vergi ve
cezalar için de yapılabilmesi imkanı
getirilmiﬂtir. Halen, vergi mevzuatımızda, “tarhiyat öncesi uzlaﬂma”
ve “tarhiyat sonrası uzlaﬂma” olarak
iki farklı uzlaﬂma türü mevcuttur. Uzlaﬂma müessesesi ile ilgili hükümler
Vergi Usul Kanunu'nun Ek 1-12.
maddelerinde yeralmaktadır.
Tarhiyat öncesi uzlaﬂma vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporlarında, tarhı istenen vergi ve
kesilmesi istenen cezalar için talep
edilebilir. Tarhiyat sonrası uzlaﬂma
ise daha geniﬂ kapsamlıdır. Tarhiyat
sonrası uzlaﬂmanın kapsamına vergi
inceleme raporu ile istenen vergi ve
cezalar (usulsüzlükler hariç) da girer.
1 - Tarhiyat Öncesi Uzlaﬂma
Vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergiler ile kesilecek cezalar için
“Tarhiyat Öncesi Uzlaﬂma” müessesesi getirilmiﬂ (Vergi Usul Kanunu Ek
Md. 11) ve 1 Mart 1987 tarihinde yürürlü¤e giren "Tarhiyat Öncesi Uzlaﬂma Yönetmeli¤i" ile bu müessese iﬂlerlik kazanmıﬂtır.
Vergi incelemesine dayanılarak
salınacak vergilerle kesilecek cezalar
için mükellefler veya cezaya muhatap
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olanlar incelemenin baﬂladı¤ı tarihten, inceleme ile ilgili son tutana¤ın
düzenlendi¤i tarihe kadar geçen süre
içinde her zaman uzlaﬂma talebinde
bulunabilirler. Mükellefin bu talebi
inceleme elemanınca tutana¤a geçilir.
Tarhiyat öncesi uzlaﬂma istemeyen
mükellefler, tarhiyat sonrası uzlaﬂma
hakkından yararlanabilirler.
Tarhiyat öncesi uzlaﬂma komisyonları
merkezi ve mahalli denetim elemanları itibarıyla ayrı ayrı oluﬂmaktadır.
Tarhiyat öncesi uzlaﬂmaya varılması
halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava açılamaz ve hiçbir
mercie ﬂikayette bulunulamaz. Tarhiyat öncesi uzlaﬂmanın sa¤lanamaması
halinde (uzlaﬂılamazsa) inceleme elemanınca düzenlenen rapora göre iﬂlem yapılacaktır. Vergi dairesi raporun sonucuna göre vergi ve ceza ihbarnamelerini düzenleyerek mükellefe tebli¤ edecektir. Bu aﬂamada mükellef tarhiyat sonrası uzlaﬂma talebinde bulunma hakkını kaybetmiﬂtir.
Bu durumda mükellef, vergi ve cezayı
itirazsız ödeyebilir veya cezadan indirim (Vergi Usul Kanunu Md. 376) talep edebilir yahut vergi mahkemesinde dava konusu yapabilir.
2 - Tarhiyat Sonrası Uzlaﬂma
1963 yılından beri vergi sistemimizde
yer alan uzlaﬂma müessesesi tarhedilen vergiler ve kesilen cezalar konusunda vergi mahkemesine baﬂvurulHakemsiz Yaz›lar
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madan mükellefle vergi idaresinin anlaﬂmasını öngörmektedir. Uzlaﬂmanın
konusu, kapsamı ve ﬂekli Vergi Usul
Kanunu’nun Ek 1. maddesinde belirtilmiﬂtir.
Uzlaﬂma komisyonlarının tutacakları
uzlaﬂma tutanakları kesin olup gere¤i
vergi dairelerince derhal yerine getirilir.
Mükellef veya adına ceza kesilen;
üzerinde uzlaﬂılan ve tutanakla tespit
olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie ﬂikayette bulunamaz.
Uzlaﬂma ile vergi mahkemelerinde
dava açma iliﬂkisi Vergi Usul Kanunu’nun Ek 7. maddesinde düzenlenmiﬂtir.
“Müddeti içinde uzlaﬂma talebinde
bulunan mükellef veya ceza muhatabı
uzlaﬂma talep etti¤i vergi veya ceza
için, ancak uzlaﬂma vaki olmadı¤ı
takdirde dava açma yoluna gidebilir.
Mükellef veya ceza muhatabı aynı
vergi veya ceza için uzlaﬂma talebinden önce dava açmıﬂsa dava, uzlaﬂma
iﬂleminin sonuca ba¤lanmasından önce vergi mahkemelerince incelenmez;
herhangi bir sebeple incelenir ve karara ba¤lanırsa bu karar hükümsüz
sayılır.
Uzlaﬂmanın vaki olması halinde mükellef, üzerinde uzlaﬂılan vergi ve cezaya (bunlardan birisi üzerinde uzlaﬂ
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ilmiﬂ olsa dahi her ikisine); adına sadece ceza kesilmiﬂ bulunan, üzerinde
uzlaﬂılan iﬂbu cezaya karﬂı dava açamaz.
Uzlaﬂmanın vaki olmaması halinde
mükellef veya ceza muhatabı; tarhedilen vergiye veya kesilen cezaya, uzlaﬂmanın vaki olmadı¤ına dair tutana¤ın kendisine tebli¤inden itibaren
genel hükümler dairesinde ve yetkili
vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu takdirde, dava açma müddeti
bitmiﬂ veya 15 günden az kalmıﬂ ise
bu müddet tutana¤ın tebli¤i tarihinden
itibaren 15 gün olarak uzar.
Uzlaﬂmanın vaki olmaması halinde,
yukarıdaki ikinci fıkra uyarınca durdurulmuﬂ olan davanın görülmesine,
keyfiyetin vergi dairesince iﬂarı üzerine vergi mahkemesinde devam olunur.”
Uzlaﬂma konusu yapılan vergi ve cezalar; Uzlaﬂma vaki oldu¤u takdirde,
uzlaﬂma tutana¤ı vergi ve cezaların
ödeme zamanlarından önce ilgiliye
tebli¤ edilmiﬂse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen
veya tamamen geçtikten sonra tebli¤
edilmiﬂse ödeme süreleri geçmiﬂ olanlar uzlaﬂma tutana¤ının tebli¤inden
itibaren bir ay içinde ödenir.
E - Dava Açma
Vergi incelemesi neticesinde tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalar için
mükellef veya vergi sorumluları isterMart
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lerse yargı yoluna giderek tarhiyata
karﬂı vergi mahkemesinde dava açabilirler.
Vergi mahkemesinde dava açabilmek
için verginin tarh edilmesi cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları
kararlarının tebli¤ edilmiﬂ olması;
tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmıﬂ ve
ödemeyi yapan tarafından verginin
kesilmiﬂ olması lazımdır.
Mükellefler beyan ettikleri matrahlara
ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen
vergilere karﬂı dava açamazlar. Bu
Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.
Vergi ve ceza ihbarnamelerinin muhataba tebli¤i tarihinden itibaren 30
gün içerisinde mükellef veya vergi sorumlusu uyuﬂmazlık konusu vergi ve
cezaları tarh ettiren vergi dairesinin
bulundu¤u yerdeki vergi mahkemesinde do¤rudan dava açabilir. Ancak
mükellef daha önce uzlaﬂma yoluna
gitmiﬂ ve uzlaﬂma vaki olamamıﬂ ise
ve bu arada dava açma süresi bitmiﬂ
veya 15 günden az kalmıﬂ ise dava açma süresi; uzlaﬂmanın vaki olamadı¤ına dair tutana¤ın mükellefe tebli¤ tarihinden itibaren 15 gün olarak
uzar.(Vergi Usul Kanunu Ek Md.7)
Davalar, vergi mahkemesi baﬂkanlıklarına hitaben yazılmıﬂ imzalı
dilekçelerle açılır. Dilekçelerin muhteva etmesi gereken hususlar ‹dari
Hakemsiz Yaz›lar
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Yargılama Usulü Kanununun 3. maddesinde açıklanmıﬂtır.
Dava açılması tarh edilen vergi ve cezaların dava konusu edilen bölümünün tahsil iﬂlemini durdurur.
Dava mükellef lehine sonuçlanırsa,
vergi dairesi, vergi mahkemesinin kararına göre gecikmeksizin iﬂlem tesis
etmeye mecburdur. Bu süre kararın
vergi dairesine tebli¤inden itibaren
otuz günü geçemez.
Vergi uyuﬂmazlıklarına iliﬂkin mahkeme kararlarının idareye tebli¤inden
sonra bu kararlara göre tespit edilecek
vergi, resim, harçlar ve benzeri mali
yükümler ile zam ve cezaların miktarı
ilgili idarece mükellefe bildirilir. Mükellef veya vergi sorumlusu vergi aslı
ve cezalarını kararın kendisine tebli¤inden itibaren 1 ay içinde ödemek
zorundadır.
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Vergi mahkemesi kararlarına karﬂı tarafların itiraz veya temyiz hakları
mevcuttur.
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KAMU VE ÖZEL SEKTÖR
PERSONEL‹NE YEMEK H‹ZMET‹
VER‹LMES‹ VE VERG‹SEL BOYUTU
Bilal KOCABAﬁ*

I – G‹R‹ﬁ
elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iﬂçilerin iﬂyerinde veya iﬂyerinin müﬂtemilat›nda iaﬂe ve ibate giderlerinin ticari kazanc›n tespitinde gider olarak dikkate al›naca¤› belirtilmiﬂ ve yine an›lan
Kanun’un 23/8. maddesinde hizmet erbab›na iﬂverenlerce yemek verilmek suretiyle sa¤lanan menfaatlerin gelir vergisinden istisna oldu¤u hüküm alt›na
al›nm›ﬂt›r.

G

Gelir Vergisi Kanunu’nun 4108 say›l› Kanun’la de¤iﬂik 23/8. maddesi, “Hizmet erbab›na iﬂverenlerce yemek verilmek suretiyle sa¤lanan menfaatler (iﬂverenlerce, iﬂyerinde veya müﬂtemilat›nda yemek verilmeyen durumlarda çal›ﬂ›lan günlere ait bir günlük yemek bedelinin (2006/11449 say›l› Kararla de¤iﬂen
miktar)(1.1.2008 tarihinden geçerli olmak üzere) 9,00 YTL.'yi aﬂmamas› ve
buna iliﬂkin ödemenin yemek verme hizmetini sa¤layan mükelleflere yap›lmas› ﬂartt›r. Ödemenin bu tutar› aﬂmas› halinde, aﬂan k›s›m ile hizmet erbab›na
yemek bedeli olarak nakden yap›lan ödemeler ve bu amaçla sa¤lanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.” hükmünü düzenlemektedir.
II – KAMU PERSONEL‹NE YEMEK YARDIMI
657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun “Yiyecek Yard›m›” baﬂl›kl› 212.
maddesinde, “Devlet memurlar›n›n hangi hallerde yiyecek yard›m›ndan ne ﬂekilde faydalanacaklar› ve bu yard›m›n uygulanmas› ile ilgili esaslar Maliye Bakanl›¤› ile Baﬂbakanl›k Devlet Personel Baﬂkanl›¤›n›n birlikte haz›rlayacakla* Devlet Bütçe Uzman›
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r› bir yönetmelik ile tesbit olunur.”
denilmektedir.
Devlet Memurlar› Kanunu’nun 212.
maddesi hükmü uyar›nca haz›rlanan
“Devlet Memurlar› Yiyecek Yard›m›
Yönetmeli¤i” 11.12.1986 tarih ve
19308 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r. Yönetmeli¤in 1. maddesine
göre bu Yönetmeli¤in amac›; Devlet
Memurlar›n›n yiyecek yard›m›ndan
hangi hallerde, ne ﬂekilde faydalanacaklar›n› ve bu yard›m›n uygulanmas›
ile ilgili esaslar› belirlemektir.
A- Yard›m ﬁekli ve ﬁartlar›
Sözkonusu Yönetmeli¤in 3. maddesine göre, yiyecek yard›m› yemek verme ﬂeklinde yap›l›r. Bu yard›m karﬂ›l›¤›nda nakden bir ödemede bulunulmaz. Yiyecek yard›m› haftal›k çal›ﬂma süresi 40 saati aﬂmayan yerlerde
ö¤le yeme¤i olarak verilir. Günün 24
saatinde devaml›l›k gösteren hizmetlerde çal›ﬂan memurlara, görevlerinin
di¤er yemek saatlerinde de devam etmesi ﬂart›yla üç ö¤üne kadar yemek
verilebilir.
Yiyecek yard›m›n›n gerektirdi¤i giderler, yemek maliyetlerinin yar›s›n›
aﬂmamak üzere, bu Yönetmelik kapsam›na dahil memur kadrosu adedine
göre kurum bütçelerine konulacak
ödeneklerle karﬂ›lan›r. Ödenek da¤›t›m› yemek servisi kurulacak kurumdaki memur say›s› dikkate al›nmak suretiyle yap›l›r.
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Yemek bedelinin bütçeden karﬂ›lanamayan k›sm› yemek yiyenlerden al›n›r. 2155 say›l› Baz› Kamu Personeline Tay›n Bedeli Verilmesi Hakk›nda
Kanun'a göre tay›n bedeli verilen personel ile sözleﬂmeli olarak çal›ﬂt›r›lanlar›n, bu Yönetmeli¤e göre yiyecek yard›m› yap›lan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek
bedelinin tamam› kendilerinden al›n›r.
Yemek yard›m›n›n ﬂekli yukar›da belirtildi¤i gibidir. Yemek yard›m›n›n
ﬂartlar› ise, sözkonusu Yönetmeli¤in
5. maddesinde say›lm›ﬂt›r. Buna göre;
- Kurum bütçelerine yiyecek yard›m›
karﬂ›l›¤› olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan
yemek servisi, yard›m sand›¤›, dernek
veya bu mahiyetteki kuruluﬂa ödenir.
- Yemek servisi, yiyecek yard›m›ndan
faydalanabilecek personel say›s›n›n
asgari 50 olmas› ve yemekhane için
elveriﬂli yer bulunmas› ﬂart›yla atamaya yetkili amirin onay› ile kurulabilir.
- Yemek servisi için gerekli bina, tesis
ve demirbaﬂ eﬂya kurumlarca sa¤lan›r. Bunlara karﬂ›l›k memurlardan ücret al›nmaz.
B - Yemek Servisi Yönetimi, Yemek
Maliyetinin Hesab›, Defter ve belgeler
Yemek servisinin yönetiminden kurumun idari ve mali iﬂlerle görevli birimi sorumludur. Servis hizmetleri biri
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müdür, biri sat›n alma veya ambar
memuru ve biri de muhasebe memuru
olmak üzere en az üç kiﬂilik bir komisyonca yürütülür. Ayr›ca hizmetin
gerektirdi¤i di¤er personel kurum
içinden sa¤lanabilir.
Servisin iﬂlem ve hesaplar› kurumun
teftiﬂe yetkili amir ve elemanlar› taraf›ndan y›lda bir defadan az olmamak
kayd›yla denetlenir.
Yönetmeli¤in 9. maddesi uyar›nca
kurum kadrolar›nda olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik
ve havagaz› giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.
Defter tutma ve belge düzenlemesine
iliﬂkin düzenleme ise sözkonusu Yönetmeli¤in 8. maddesinde yap›lm›ﬂt›r.
Buna göre; Yemek servisi kay›tlar› iﬂletme hesab› esas›na göre tutulur.
Ambar kay›tlar› için özel bir ambar
defteri tutulur. Gelir, gider ve ambar
kay›tlar› belgeye dayan›r. Defter ve
belgeler en az beﬂ y›l süreyle saklan›r.
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C - Memurlara Yap›lacak Yemek
Yard›m› Konusunda Maliye Bakanl›¤›
Taraf›ndan Yay›mlanan 1 S›ra Nolu
Yeni Bütçe Uygulama Talimat›
657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 212. maddesine dayan›larak
haz›rlanan ve 19.11.1986 tarih ve
11220 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›
ile yürürlü¤e konulan Devlet Memurlar› Yiyecek Yard›m› Yönetmeli¤inin
4. maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karﬂ›lanmayan k›sm›n›n yemek
yiyenlerden al›naca¤› hükme ba¤lanm›ﬂ bulunmaktad›r.
Ö¤le yeme¤i servisinden faydalanan
memurlardan 15.01.2008-14.01.2008
tarihleri aras›nda al›nacak yemek bedelleri 10.01.2008 tarih ve 26752 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren 1 s›ra no.lu “2008 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama
Tebli¤i” ile belirlenmiﬂtir.
Sözkonusu Tebli¤e göre; 2008 y›l›nda
ö¤le yeme¤i servisinden faydalanacak
olanlardan al›nmas› uygun görülen en
az tutarlar aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
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Memurlardan;

1) Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan
3) 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
5) 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
7) 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
9) 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
11) 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

Sözleﬂmeli Personelden;

1) Ayl›k brüt sözleﬂme ücretleri 1.050 YTL (1.050 YTL dahil)kadar
olanlardan
3) Ayl›k brüt sözleﬂme ücretleri 1.900 YTL kadar (1.900 YTL dahil)
olanlardan
5) Ayl›k brüt sözleﬂme ücretleri 2.700 YTL kadar (2.700 YTL dahil)
olanlardan
7) Ayl›k brüt sözleﬂme ücretleri 2.700 YTL üzerinde olanlardan

15/01/2008
Tarihinden
14/01/2009
Tarihine Kadar
2) 0,72 YTL
4) 1,17 YTL
6) 1,41 YTL
8) 1,80 YTL
10) 2,36 YTL
12) 2,60 YTL
15/01/2008
Tarihinden
14/01/2009
Tarihine Kadar
2) 0,89 YTL
4) 1,41 YTL
6) 2,49 YTL
8) 3,11 YTL

Kuruluﬂlar hizmetlerinin özelli¤i, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farkl› mahallerde daha iyi ﬂartlarda sunulmas› gibi hususlar› dikkate alarak belirtilen miktarlar›n üzerinde yemek bedeli tespit edebileceklerdir.
Bu Tebli¤e, genel bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teﬂebbüsleri, döner sermayeli kuruluﬂlar ve fonlar ile di¤er kamu
idareleri uyacaklard›r.
II – ÖZEL SEKTÖRDE H‹ZMET ERBABINA YEMEK VER‹LMES‹
A - Hizmet Erbab›na ‹ﬂyerinde veya ‹ﬂyerinin Müﬂtemilat›nda Yemek
Verilmek Suretiyle Sa¤lanan Menfaatler
‹ﬂverenlerce hizmet erbab›na iﬂyerinde veya müﬂtemilat›nda yemek verilmek
suretiyle sa¤lanan menfaatler, herhangi bir tutarla s›n›rl› olmaks›z›n vergiden
müstesna tutulacakt›r.
Söz konusu istisnan›n uygulanmas›nda, iﬂverenin iﬂyerinde yemek haz›rlatmas› ﬂart olmay›p, yeme¤in d›ﬂardan temin edilmesi ve iﬂyerinde ay›n olarak yemek verilmesi suretiyle sa¤lanan menfaat niteli¤inde olmas› da yeterli bulunmaktad›r.
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Di¤er taraftan, hizmet erbab› taraf›ndan yemek ücreti vs. adlarla yemek
bedeline yap›lan katk›n›n, yeme¤in iﬂverene maliyetini etkilemesi d›ﬂ›nda
istisna uygulamas› aç›s›ndan bir önemi bulunmamaktad›r.

(2008 y›l› için 9,00.-YTL) ile vergiye
tabi olacak k›sm›n› belirlemeleri bak›m›ndan ücret bordrosunda bu hususu
göstermek zorundad›rlar.

Bu uygulamada sözü edilen giderlerin, Vergi Usul Kanunu ve bu an›lan
Kanun’la ilgili olarak yay›mlanan Genel Tebli¤lerde belirtilen esaslara göre tevsik edilece¤i tabiidir. Ancak, ücret say›larak vergiden istîsna edilen
bu menfaat için iﬂverenlerce ayr›ca
ücret bordrosu düzenlenmesi zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.

‹ﬂverenlerce yemek bedeli, do¤rudan
yemek verme hizmetini sa¤layan veya
bu iﬂe arac›l›k eden kuruluﬂa ödenecek (hizmet erbab›na ödenmeyecek),

‹ﬂverenlerin iﬂyerinde veya müﬂtemilat›nda hizmet erbab›na yemek vermek suretiyle sa¤lad›¤› menfaatler
nedeniyle katma de¤er vergisi hesaplanmayacakt›r. Ayr›ca, an›lan menfaati sa¤lamak için sat›n al›nan mal ve
hizmetler nedeniyle yüklenilen katma
de¤er vergileri de indirim konusu yap›lacakt›r.

Buna göre, söz konusu istisna hükmünün uygulanmas›nda;

Yemek bedelinin fiilen çal›ﬂ›lan günlere ait bir günlük tutar› 9,00.-YTL’yi
aﬂmayacak veya aﬂmas› halinde 9,00.YTL’lik k›sm› istisnaya konu edilecektir (fiilen çal›ﬂ›lmayan günler için
de yemek bedeli ödenmesi halinde, bu
ödeme istisna kapsam›n›n d›ﬂ›nda kalacakt›r),
Yemek bedeli faturas›, iﬂveren ad›na
düzenlenecektir. Ancak, faturaya yemek yiyen hizmet erbab›n›n ad› ve soyad› ile yemek yedi¤i gün say›s› bir
liste halinde eklenecektir.

B - ‹ﬂverenlerce ‹ﬂyeri Veya ‹ﬂyerinin
Müﬂtemilat› D›ﬂ›nda Kalan Yerlerde
Hizmet Erbab›na Yemek Verilmek
Suretiyle Sa¤lanan Menfaatler

Bu ﬂartlar çerçevesinde iﬂverenlerce;
hizmet erbab›na civar lokantalar veya
yemek verme hizmeti sa¤layan kuruluﬂlar vas›tas›yla temin edilen menfaatler vergiden istisna edilecektir.

‹ﬂverenler civar lokantalardan veya
yemek verme hizmeti sa¤layan di¤er
kuruluﬂlardan hizmet erbab›na yemek
vermek suretiyle sa¤lad›klar› menfaatlerin Gelir Vergisi Kanunu 23/8.
madde uyar›nca istisna edilecek k›sm›

Vergi Usul Kanunu’nun 238. maddesinin birinci f›kras›nda, iﬂverenlerin
her ay ödedikleri ücretler için "ücret
bordrosu" tanzim etmeye mecbur olduklar›, Gelir Vergisi Kanunu’na göre
vergiden muaf olan ücretlerle götürü
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ücret üzerinden vergiye tabi hizmet
erbab›na yap›lan ücret ödemeleri için
bordro tanzim edilmeyece¤i hükme
ba¤lanm›ﬂt›r.
Bu hükümlere göre iﬂverenler, civar
lokantalardan veya yemek verme hizmeti sa¤layan di¤er kuruluﬂlardan
hizmet erbab›na yemek vermek suretiyle sa¤lad›klar› menfaatlerin vergiden istisna edilecek k›sm› ile vergiye
tabi olacak k›sm›n› belirlemeleri bak›m›ndan, ücret bordrosunda bu hususu
göstermek zorundad›rlar. ‹ﬂverenler
yapt›klar› bu ücret ödemelerini ücret
bordrosuna dayand›rarak, genel hükümlere göre gider yazacaklard›r. Lokantalar veya yemek verme hizmetini
sa¤layanlardan al›nan faturalar, bu
bordronun eki niteli¤inde gider belgesi kabul edilecektir.
C – Yemek Bedellerinde Katma
De¤er Vergisi Uygulamas›
31.12.1984 tarih ve 18622 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 9 seri no'lu
Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nin 8. bölümünde, Katma de¤er
vergisi uygulamas›nda personele sa¤lanan menfaatlerden vergiye tabi tutulmayacak olanlar belirtilmiﬂtir.
Buna göre, iﬂverenlerin iﬂyerinde veya müﬂtemilat›nda hizmet erbab›na

yemek vermek amac›yla sat›n ald›klar› mal ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, mal ve hizmet bedeline
dahil edilmeyecek ve indirim konusu
yap›lacakt›r.
Öte yandan, iﬂverenlerin civar lokantalar veya yemek verme hizmeti sa¤layan yerlerden, personeline yemek
vermek suretiyle sa¤lad›¤› menfaatler
için de bir günlük 9,00.-YTL’lik k›sm›, yukar›da da aç›kland›¤› üzere vergiden istisna edilecek, bu bedele isabet eden katma de¤er vergisi iﬂverenlerce indirim konusu yap›lacakt›r.
Yemek bedelinin tutar›n›n 9,00-YTL’yi
aﬂmas› halinde, aﬂan k›s›m (istisna tutar›na isabet eden katma de¤er vergisi
hariç olmak üzere) net ödenen ücret
olarak kabul edilecek ve vergiye tabi
tutulacakt›r.1
D – Geçici Görevli Personele Verilen
Yemek Bedeli
Geçici görevle görev mahalli d›ﬂ›na
gönderilen personele harc›rah ödenmesi halinde bu ödeme, Gelir Vergisi
Kanunu’nun 24. maddesinin 1 veya 2
numaral› bendinde yer alan esaslara
göre gelir vergisinden müstesna tutulmaktad›r. ‹ﬂverenlerce, personelin
harc›rah ödenmesini gerektiren bir
görevle, görev mahalli d›ﬂ›na gönde-

1 Özel sektör taraf›ndan hizmet erbab›na yemek verilmesinin katma de¤er vergisi karﬂ›s›ndaki
durumuna dair ayr›nt›l› bilgi ve örnekler için bkz. 186 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i.
(26.07.1995 tarih ve 22355 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanm›ﬂt›r.)
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rilmeleri halinde, bu personele ayr›ca
yemek bedeli ad› alt›nda bir ödeme
yap›lmas› durumunda, bu ödemenin
de tutar›na bak›lmaks›z›n tamam› gelir vergisine tabi tutulacakt›r. Zira,
hizmet erbab›na verilen harc›rah tutarlar›, yemek ve yatmak giderlerini
de içermekte ve harc›rahla ilgili bu
ödemeler zaten gelir vergisinden
müstesna tutulmaktad›r.
KAYNAKÇA
2008 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Uy-gulama Tebli¤i, 1 s›ra nolu, Çevrimiçi
eriﬂim; www.bumko.gov.tr
Devlet Memurlar› Yiyecek Yard›m›
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Yönetmeli¤i (11.12.1986), Ankara: Res-mi Gazete
Gelir Vergisi Genel Tebli¤i, 186 seri no-lu, Çevrimiçi eriﬂim; www.gib.gov.tr
http://www.pergen.gov.tr/
T.C. Yasalar, (23.07.1965) Devlet Me-murlar› Kanunu, 657 say›l›, Ankara:
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T.C. Yasalar, (02.11.1984) Katma De¤er
Vergisi Kanunu, 3065 say›l›, Ankara
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