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“GELECE⁄‹N GLOBAL
MUHASEBEC‹LER‹ PROJES‹”N‹
BAﬁARIYLA TAMAMLADIK
Yahya ARIKAN*

Muhasebe mesle¤inde araﬂt›ran, bilgi üreten, de¤iﬂimi yöneten ve öncü kurum
olmay› kendine hedef edinen ‹SMMMO olarak üyelerimizi, ülkemizde ve
uluslararas› düzeyde sayg›n bir konuma getirmek amac›yla “Sürekli Profesyonel Geliﬂim Projeleri” yürütmekteyiz. Bu projeler, ‹SMMMO bünyesindeki Kurullar›m›z›n ve Komitelerimizin gönüllülük esas›na dayanan çok de¤erli
katk›lar›yla gerçekleﬂtirilmektedir.
‹SMMMO Avrupa Birli¤i Fonlar› Komitesi taraf›ndan Türkiye’deki muhasebe mesle¤inin global muhasebe mesle¤i standartlar›na ulaﬂmas› ve meslek
mensuplar›m›za sürekli profesyonel geliﬂim sa¤lanmas› amac›yla Gelece¤in
Global Muhasebecileri Projesi haz›rlanm›ﬂt›r. Bu projemiz Avrupa Birli¤i
(AB) Hayat Boyu Ö¤renme Program› çerçevesinde kabul edilmiﬂ ve Leonardo
Da Vinci Mesleki E¤itim Program›’ndan hibe fon almaya hak kazanm›ﬂt›r.
‹SMMMO Gelece¤in Global Muhasebecileri Projesi’nin hedefleri ﬂunlard›r;
a- ‹SMMMO üyesi stajyer veya meslek mensuplar›n›n uluslararas› standartlarda hizmet verebilmeleri için mesleki bilgilerini geliﬂtirmek.
b- AB'ndeki meslektaﬂlar› ile aralar›ndaki iletiﬂimin ve uyumun art›r›lmas› için
mesleki e¤itim almalar›n› sa¤lamak.
c- Proje kapsam›ndaki mesleki e¤itimlerini Avrupa içindeki baﬂka bir ülkede
tamamlamak.
Söz konusu proje baﬂvuru duyurusu, ilk kez 2007 y›l› Eylül ay›nda ‹SMMMO
web sitemizde yay›mlanm›ﬂt›r. Projeye kat›lmak için baﬂvuran meslek men* TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s›-‹SMMMO Baﬂkan›
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suplar›m›z 2007 y›l› Ekim ay›nda ‹ngilizce dil yeterlilik s›nav›na tabi tutulmuﬂtur. ‹ngilizce dil yeterlilik s›nav›ndan en az 60 ve üzerinde puan alan 53 baﬂar›l› meslek mensubumuzla toplant› yap›larak proje ile ilgili bilgilendirme yap›lm›ﬂ ve beklentiler paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu toplant›lar sonucunda, Gelece¤in Global Muhasebecileri Projesi kat›l›mc›lar›n›n edinecekleri yurtd›ﬂ› deneyimlerini ve bilgilerini, di¤er meslek mensuplar› ile ‹SMMMO web sitesinde, Mali Çözüm Dergisi’nde, ‹SMMMO E¤itmenlerle E¤itim Modeli esas al›narak çeﬂitli seminerler ve e¤itimler ile paylaﬂmalar› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Proje koﬂullar›n› kabul etti¤ini taahhüt eden kat›l›mc›lara 15- 19 Nisan 2008 tarihleri aras›nda ‹SMMMO’da, TESMER ‹stanbul ﬁubesi e¤itmenleri taraf›ndan “Seçilmiﬂ Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›” (TFRS) e¤itimi verilmiﬂtir.
Türkiye’deki bu e¤itimin devam› olarak, proje kriterlerine göre seçilen ve aﬂa¤›da isimleri verilen 15 meslek mensubumuz 25 May›s 2008 - 14 Haziran 2008
tarihleri aras›nda AB'deki uygulamalar› gözlemlemeleri ve ilgili konularda
mesleki bilgilerinin geliﬂmesi amac›yla ‹talya’ya gönderilmiﬂtir.
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Proje, merkezi ‹talya’n›n baﬂkenti Roma’da bulunan ve ülkemizin de üyesi oldu¤u “Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu” (FCM-Fédération des
Experts Comptables Méditerranéens) ve “‹talya Mali Müﬂavirler Birli¤i”
(CNDCEC- Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti
Contabili), ile iﬂbirli¤i yap›larak gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Roma’da organize edilen e¤itimlerde kat›l›mc›lara aﬂa¤›daki konularda e¤itimler verilmiﬂtir:
√ ‹talya’daki Muhasebe Sistemi Uygulamalar›,
√ ‹talya Ticaret Kanunu ve Finansal Raporlama Sistemi,
√ Uluslar aras› Finansal Raporlama Standartlar›’n›n ‹talya ve AB Uygulamalar›,
√ Uluslar aras› Denetim Standartlar›,
√ ‹talya’da Muhasebe Denetimi ve Denetimci Olma Koﬂullar›,
√ Elektronik ‹mza, Marka ve Patent Uygulamalar›,
√ ‹talya Vergi Sistemi Uygulamalar›.
Roma’daki e¤itimler aﬂa¤›da isimleri yer alan konular›nda uzman kiﬂiler taraf›ndan ‹ngilizce olarak verilmiﬂtir:
ADI SOYADI
Noemi DI SEGNI
Franco FRANCHI
Paola FUMIANI
Ernesto GATTO
Giuseppe IZZI
Matteo POZZOLI
Masum TURKER
Maria Teresa VENUTA

UNVANI
CNDCEC Uluslar aras› ‹liﬂkiler Bölümü Baﬂkan›
CNDCEC Denetim ve Standartlar Komitesi Dan›ﬂman›
Roma Ticaret Odas› Dan›ﬂman›
CNDCEC'nin FEE Üyesi (Dolayl› Vergiler)
Ernst & Young ‹talya Orta¤›
CNDCEC Araﬂt›rma Enstitüsü Ö¤retim Görevlisi
FCM Yönetim Kurulu Üyesi
FCM Genel Sekreteri

Proje kapsam›nda, Roma’daki e¤itimlere kat›lan 15 meslek mensubumuz edindikleri yurtd›ﬂ› deneyimlerini ve bilgilerini, di¤er meslek mensuplar›m›z ile çeﬂitli seminerler ve e¤itimlerle paylaﬂacaklard›r. Ayr›ca, bu meslek mensuplar›m›z›n projenin kapsad›¤› e¤itim faaliyetlerinden edinmiﬂ olduklar› bilgi ve kazan›mlar› aktarmak üzere haz›rlayacaklar› ‹ngilizce ve Türkçe raporlar› bir kitap haline getirilerek di¤er meslek mensuplar›m›z›n bilgilerine sunulacakt›r.
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‹SMMMO Gelece¤in Global Muhasebecileri Projesi kapan›ﬂ toplant›s›nda, ‹talya Mali Müﬂavirler Birli¤i
(CNDCEC), kat›l›mc›lar taraf›ndan
haz›rlanacak olan kitab›n ‹talyanca
çevirisini de yaparak kendi web sitelerinde yay›mlayarak ‹talyan Mali
Müﬂavirler ile paylaﬂacaklar›n› bildirmiﬂtir. Bu ﬂekilde proje sonuçlar›n›n
uluslar aras› düzeyde daha geniﬂ kitlelerle paylaﬂ›lmas› sa¤lanacakt›r.
Projenin haz›rlanmas›nda ve yürütülmesinde eme¤i geçen öncelikle Proje
Koordinatörü Filiz BÜLBÜL olmak
üzere ‹SMMMO Avrupa Birli¤i Fonlar› Komitesi üyeleri; H›d›r ÖZDEN,
Filiz KUMAN, Fethiye DEM‹RSÖZ,
H. Berna POYRAZ, Sevil ÜSTÜNDA⁄, Nuray ÖZEV, Gözde ERTAﬁ,
Mustafa ERTAﬁ, Hülya ÇEV‹K,
‹hsan ÇELEB‹, Kemal GÜL, Ayfer
ﬁEKO ve R›fat KUTLU’ ya projenin
yürütülmesinde ve e¤itimlerin organize edilmesinde görüﬂleri ve de¤erli
katk›lar›ndan dolay› TÜRMOB Eski
Baﬂkan Yard›mc›s› Masum TÜRKER’e,
Prof. Dr. Cemal ‹B‹ﬁ’e,
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Y . Do ç. Dr. Vo l k an DE M ‹R ’e,
‹S M M M O B aﬂ k an Yard › m c› s ›
Turgay KANARYA’ya ‹SMMMO
Oda Sekreteri M. ‹hsan YALÇIN’a,
‹SMMMO Oda Sayman› Kaz›m
MERMER’e ‹SMMMO Yönetim
Kurulu Üyesi Tayyar GÜLER’e,
‹SMMMO Eski Baﬂkan Yard›mc›s›
Hüseyin FIRAT’a, TESMER Baﬂkan
Yard›mc›s› Erol DEM‹REL’e de¤erli
katk›lar›ndan dolay› çok teﬂekkür ederiz.
‹SMMMO olarak, dünyadaki di¤er
meslek kuruluﬂlar›ndan, Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu
(FCM) ve ‹talya Mali Müﬂavirler Birli¤i (CNDCEC) ile Gelece¤in Global
Muhasebecileri Projesi’ni bir iﬂbirli¤i çerçevesinde baﬂarm›ﬂ oldu¤umuzu
sizlerle paylaﬂmaktan onur duymaktay›z. Bu projeyle baﬂlam›ﬂ oldu¤umuz
iﬂbirliklerimiz sayesinde, üyelerimizi
ülkemizde oldu¤u gibi uluslararas›
düzeyde de sayg›n bir konuma getirmek amac›yla yeni uluslar aras› projeler ve iﬂbirlikleri üretmeye devam
edece¤iz.

REFEREED PAPERS

YAZILAR
HAKEML‹ YAZILAR



HAKEML‹

REFEREED PAPERS

24



mali ÇÖZÜM 143
‹SMMMO Yay›n Organ›

DEV‹R YOLUYLA ‹KT‹SAP ED‹LEN
GAYR‹MENKULLER‹N SATIﬁINDAN
DO⁄AN KAZANCIN KURUMLAR
VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA ED‹LMES‹
VE B‹R SORUNUN ‹RDELENMES‹
Suat Ç‹ÇEK*

I. G‹R‹ﬁ
laﬂ›m ve iletiﬂim teknolojisindeki süratli geliﬂim dünyan›n fiziksel alan›n› küçülterek mallar›n, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaﬂ›m›na,
rekabetin yo¤unlaﬂmas›na neden olmuﬂ ve ticari iﬂlemler çeﬂitlilik kazanm›ﬂt›r. ‹ﬂletmeler gerek hayatlar›n› sürdürebilmek ve gerekse rekabet avantaj› sa¤layabilmek için çeﬂitli iﬂbirliklerine girmekte, hukuksal yap›lar›nda de¤iﬂiklikler oluﬂturarak sermaye yap›lar›n› güçlendirmekte ve riski minimize etme yoluna gitmektedirler.

U

Bu kapsamda, devir ve birleﬂme sürecinde iktisap edilen (devir veya birleﬂme
nedeniyle yeni kurumun aktifine geçen gayrimekuller) gayrimenkullerin devir
veya birleﬂme sürecinden sonra sat›lmas› durumunda gayrimenkul sat›ﬂ kazanc› istisnas›n›n uygulamas›nda önem arz eden iktisap tarihinin tespiti hususu bu
çal›ﬂmam›z›n temelini oluﬂturmaktad›r.
II. YASAL DÜZENLEME VE AMACI
Gayrimenkullerin sat›ﬂ›ndan do¤an kazanca iliﬂkin istisna uygulamas›, vergi
mevzuat›m›zda 5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesinde
yer almaktad›r.
* Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir
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‹lk defa 2970 say›l› Kanun ile
01.01.1984 tarihinden itibaren 5422
say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’na
geçici 10. madde ile giren bu istisna
uygulamas›n›n çeﬂitli kanunlarla uygulama süresi uzat›lm›ﬂ olup 25687
mükerrer say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5281 say›l› Kanun’un 31. maddesiyle önemli
de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂ ve kal›c› olarak
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8.
maddesine 12. bent olarak eklenmiﬂtir. Bu istisna uygulamas› 21.02.2006
tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan 13.06.2006 tarihli ve
5520 say›l› yeni Kurumlar Vergisi
Kanunu ile son halini alm›ﬂt›r.

oldu¤u, bu süre içinde tahsil edilmeyen sat›ﬂ bedeline isabet eden istisna
nedeniyle zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa u¤ram›ﬂ say›laca¤›,

5520 say›l› yeni Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 5/1-e maddesinde;

√ Devir veya bölünme suretiyle devral›nan taﬂ›nmazlar›n, sat›ﬂ›nda iki
y›ll›k sürenin hesab›nda, devir olunan
veya bölünen kurumda geçen sürelerin de dikkate al›naca¤›,

√ Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan taﬂ›nmazlar ve
iﬂtirak hisseleri ile ayn› süreyle sahip
olduklar› kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n sat›ﬂ›ndan
do¤an kazançlar›n % 75'lik k›sm›” n›n
kurumlar vergisinden müstesna oldu¤u,
√ Bu istisnan›n, sat›ﬂ›n yap›ld›¤› dönemde uygulanaca¤› ve sat›ﬂ kazanc›n›n istisnadan yararlanan k›sm›n sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›l› izleyen beﬂinci y›l›n
sonuna kadar pasifte özel bir fon hesab›nda tutulaca¤›,
√ Ancak sat›ﬂ bedelinin, sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l›n›n
sonuna kadar tahsil edilmesinin ﬂart
May›s - Haziran
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√ ‹stisna edilen kazançtan beﬂ y›l içinde sermayeye ilave d›ﬂ›nda herhangi
bir ﬂekilde baﬂka bir hesaba nakledilen veya iﬂletmeden çekilen ya da dar
mükellef kurumlarca ana merkeze aktar›lan k›s›m için uygulanan istisna
dolay›s›yla zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergilerin ziyaa u¤ram›ﬂ say›laca¤›, ayn› süre içinde iﬂletmenin
tasfiyesi (bu Kanuna göre yap›lan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu
hükmün uygulanaca¤›,

√ Menkul k›ymet veya taﬂ›nmaz ticareti ve kiralanmas›yla u¤raﬂan kurumlar›n bu amaçla ellerinde bulundurduklar› de¤erlerin sat›ﬂ›ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam› d›ﬂ›nda oldu¤u,
hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Öte yandan, 5520 say›l› yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesi ile
ilgili kanun gerekçesinde bu istisnan›n amac›n›n; kurumlar›n ba¤l› de¤erlerinin ekonomik faaliyetlerde daha
etkin bir ﬂekilde kullan›lmas›na olaHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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nak sa¤lanmas› ve kurumlar›n mali
bünyesinin güçlendirilmesi olarak belirtilmiﬂtir.
III. ‹ST‹SNA UYGULAMASINA
‹L‹ﬁK‹N ﬁARTLAR
1. ‹stisnadan Yararlanacak Mükellefin
Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmas›
Gerekir
Kanun metninde istisnadan yararlanma konusunda mükellefiyetle ilgili
herhangi bir s›n›rlama getirilmemiﬂtir.
Kanun metninde Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 1. maddesine paralel olarak “kurumlar›n” kelimesi kullan›lmak suretiyle, tüm tam ve dar kurumlar vergisi mükelleflerinin istisnadan
yararlanmas›na imkan sa¤lanm›ﬂt›r.
Bu durumda, önceki düzenlemede oldu¤u gibi istisna hükmünden sadece
tam mükellef kurumlar de¤il, tam mükellef veya dar mükellef olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 1. maddesinde say›lan kurumlar›n tamam› yararlanabilecektir.
2. Sat›ﬂa Konu Gayrimenkulün ‹ki
Tam Y›l Süre ‹le Aktifte Bulundurulmas› Gerekir
‹stisna uygulamas›na konu olacak taﬂ›nmazlar en az iki tam y›l (730 gün)
süreyle kurumun aktifinde yer almas›,
di¤er bir ifadeyle kurumun bu de¤erlere iki tam y›l süreyle bilfiil sahip olmas› gerekmektedir.
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Örne¤in; 25 ﬁubat 2008 tarihinde iktisap edilmiﬂ ve aktife al›nm›ﬂ bir taﬂ›nmaz›n, 28 ﬁubat 2010 tarihinden sonra (bu tarih dahil) sat›lmas› ve di¤er
ﬂartlar›n da gerçekleﬂmesi halinde bu
sat›ﬂtan do¤an kazanç kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir.
3. Sat›ﬂ Kazanc›n›n Fon Hesab›nda
Tutulmas› Gerekir
Taﬂ›nmazlar›n sat›ﬂ›nda kazanç, sat›ﬂ
iﬂlemi ile birlikte do¤aca¤›ndan, sat›ﬂ
iﬂlemi ister peﬂin isterse vadeli olarak
yap›lm›ﬂ olsun istisna, sat›ﬂ›n yap›ld›¤› dönemde uygulanacakt›r.
Bu de¤erlerin sat›ﬂ›ndan elde edilecek
kazanc›n istisnadan yararlanan k›sm›n›n, pasifte özel bir fon hesab›na al›nmas› ve sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›l› izleyen
beﬂinci y›l›n sonuna kadar söz konusu
fon hesab›nda tutulmas› gerekmektedir. Fon hesab›na al›nan kazanç tutar›n›n mükelleflerce sermayeye ilavesi
mümkün bulunmaktad›r. Ancak, fon
hesab›na al›nan kazanç tutar›n›n sermayeye ilave d›ﬂ›nda, beﬂ y›l içinde
baﬂka bir hesaba nakledilmesi, iﬂletmeden çekilmesi veya dar mükellef
kurumlarca ana merkeze aktar›lmas›
ya da kurumun tasfiyesi halinde, istisna uygulanmas› nedeniyle zaman›nda
tahakkuk etmeyen vergiler vergi ziya›
cezas› ve gecikme faizi ile birlikte
tahsil edilecektir.
‹stisna, sat›ﬂ kazanc›n›n %75’ine uyguland›¤›ndan, kazanc›n tamam›n›n
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fon hesab›na al›nma ﬂart› bulunmay›p,
sadece istisnadan yararlanan kazanç
k›sm›n›n söz konusu fon hesab›na
al›nmas› yeterlidir.
Öte yandan, istisna uygulamas›nda
mükelleflerin kazanc›n belli bir k›sm›
için istisnadan yararlanabilmeleri
mümkün bulunmaktad›r. ‹stisnadan
k›smen yararlan›lmas› halinde, yararlan›lmayan bu kazanç tutar› için sonraki y›llarda istisnadan yararlan›labilmesi mümkün de¤ildir. ‹stisnadan yararlanmas› öngörülen kazanç k›sm›n›n
fon hesab›na al›nan kazanç k›sm›ndan
büyük olamayaca¤› da tabiidir.
Peﬂin sat›ﬂlarda oldu¤u gibi vadeli sat›ﬂ halinde de sat›ﬂtan do¤an kazanç
k›sm›n›n %75’i, beﬂ y›l süreyle özel
bir fon hesab›nda tutulmak ﬂart›yla sat›ﬂ›n yap›ld›¤› dönemde istisnadan yaralanabilecektir. Ancak, sat›ﬂ bedelinin tamam›n›n, sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›l›
izleyen ikinci takvim y›l›n›n sonuna
kadar tahsil edilmesi ﬂartt›r. Bu süre
içinde tahsil edilmeyen sat›ﬂ bedeline
isabet eden istisna nedeniyle zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler,
vergi ziya› cezas› ve gecikme faizi ile
birlikte tahsil edilecektir. Bu nedenle,
mükelleflerin istisna uygulayabilecekleri kazanç tutar›n› do¤ru olarak
belirlemeleri gerekmektedir.
4. Fon Hesab›nda Tutulan Kazançlar›n
5 Y›l Boyunca ‹ﬂletmeden Çekilmemesi Gerekir
‹stisna uygulamas›nda, sat›ﬂ›n yap›lMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

d›¤› y›l› izleyen beﬂinci y›l›n sonuna
kadar pasifte özel bir fon hesab›nda
tutulmas› gereken kazançlar›n, beﬂ y›l
içinde fon hesab›ndan baﬂka bir hesaba (sermayeye ilave hariç) nakledilmesi, iﬂletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar taraf›ndan yurt d›ﬂ›na
transfer edilmesi veya bu süre içinde
iﬂletmenin tasfiyeye girmesi halinde,
bu iﬂlemlere tabi tutulan kazanç k›sm›
için uygulanan istisna dolay›s›yla zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler, Vergi Usul Kanunu uyar›nca vergi ziya› cezas› ve gecikme faizi ile birlikte al›nacakt›r.
Fon hesab›nda tutulmas› gereken süreden, sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›l› izleyen beﬂinci y›l›n sonuna kadar olan sürenin
anlaﬂ›lmas› gerekmektedir. Kazanc›n
sermayeye ilave edilmesi durumunda
da ayn› süre geçerli olacakt›r.
Bu istisnan›n amac› kurumlar›n sermaye yap›lar›n›n güçlendirilmesi, finansman s›k›nt›lar›n›n giderilmesi ve
ba¤l› de¤erlerinin ekonomik faaliyetlerinde daha etkin bir ﬂekilde kullan›lmas›na imkan sa¤lamak ve iﬂletmelerin finansal bünyelerini güçlendirmektir. Tasfiyeye giren ﬂirketlerde ise
böyle bir amac›n olamayaca¤› aç›kt›r.
Bu nedenle, istisna uygulamas›nda sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›l› izleyen beﬂinci y›l›n sonuna kadar tasfiyeye girilmiﬂ olmas› halinde, fon hesab›nda tutulmas›
gereken kazanc›n iﬂletmeden çekildi¤i
kabul edilecektir.
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Kurumlar Vergisi Kanunu uyar›nca
gerçekleﬂecek devir ve tam bölünme
hallerinde, söz konusu fon hesab›n›n,
devralan kurumlar›n bilançolar›na aynen aktar›lmas› gerekece¤inden, bu
iﬂlem iﬂletmeden çekiﬂ olarak de¤erlendirilmeyecektir.
Öte yandan, fon hesab›nda tutulan kazanc›n beﬂ y›l içinde veya beﬂ y›l geçtikten sonra iﬂletmeden çekilmesinin
kâr da¤›t›m› say›laca¤› tabiidir.
5. ‹stisna Konusu Gayrimenkulün
Ticari Faaliyet Konusu Olmamas›
Gerekir
Taﬂ›nmaz ticareti ve kiralanmas›yla
u¤raﬂan kurumlar›n bu amaçla ellerinde bulundurduklar› istisna kapsam›ndaki de¤erlerin sat›ﬂ›ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
‹stisna uygulamas› esas itibar›yla bütün kurumlar için geçerlidir. Ancak,
faaliyet konusu menkul k›ymet veya
taﬂ›nmaz ticareti ve kiralanmas› olan
kurumlar›n bu amaçla iktisap ettikleri
ve ellerinde tuttuklar› k›ymetlerin sat›ﬂ›ndan elde ettikleri kazançlar için
istisnadan yararlanmalar› mümkün
de¤ildir.
Sat›ﬂa konu edilen k›ymetlerin iki tam
y›l kurum aktifinde kay›tl› olmas› da
durumu de¤iﬂtirmeyecektir. Ayn› durum, satmak üzere taﬂ›nmaz inﬂaat› ile
u¤raﬂan mükellefler aç›s›ndan da geHakemsiz Yaz›lar
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çerlidir. Ancak, taﬂ›nmaz ticareti ile
u¤raﬂan mükelleflerin faaliyetlerinin
yürütülmesine tahsis ettikleri taﬂ›nmazlar›n sat›ﬂ›ndan elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taﬂ›nmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da baﬂka surette de¤erlendirilen taﬂ›nmazlar›n sat›ﬂ kazanc› ise
istisnaya konu edilmeyecektir.
Ayn› ﬂekilde, menkul k›ymet ticareti
ile u¤raﬂan mükelleflerin, iﬂtirak
amaçl› olmay›p ticari amaçla elde tuttuklar› iﬂtirak hisselerinin sat›ﬂ›ndan
elde edilen kazançlar da elde tutulma
süresine bak›lmaks›z›n istisna kapsam› d›ﬂ›nda bulunmaktad›r.
IV. DEV‹R KAPSAMINDA ‹KT‹SAP
ED‹LEN GAYR‹MENKULLERLE
‹LG‹L‹ ‹ST‹SNA UYGULAMASI
IV. A- Sermaye ﬁirketleri Aras›nda
Gerçekleﬂen Devir Veya Birleﬂmeler
Sonucunda ‹ktisap Edilen Gayrimenkullerde ‹stisna Uygulamas›
Devirlerde, KVK’n›n 19 ve 20 inci
maddelerinde belirtilen ﬂartlara uyuldu¤u takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde etti¤i
kazançlar vergilendirilir; birleﬂmeden
do¤an kârlar› ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez. Ayr›ca, devral›nan kurumun müktesep haklar›, örne¤in; henüz kullan›lamayan yat›r›m indirimi
ve di¤er teﬂvik unsurlar›, belli ﬂartlarda geçmiﬂ y›l zararlar›n›n mali kar buMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87
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lunmas› durumunda devralan kurumun beyannamesinden indirimi vb
devralan kurumun bünyesinde aynen
devam etmektedir.
Ayn› ﬂekilde, müktesep bir hak olarak
devir suretiyle devral›nan taﬂ›nmazlar›n iktisap tarihi olarak, devir al›nan
kurumdaki iktisap tarihi esas al›nacakt›r. Bu durum Kurumlar Vergisi
Kanunu’muzda ve 1 Seri Nolu KVK
Genel Tebli¤inde aç›k bir ﬂekilde belirtilmiﬂtir.
Örne¤in, 01.05.2006 tarihinde esas
faaliyet konusu gayrimenkul al›m sat›m› olmayan A firmas› 16.04.2008
tarihinde KVK’nun 19 ve 20 inci
maddesi hükümleri kapsam›nda kül
halinde B firmas›na devrolunmuﬂtur.
B firmas› ise devir yoluyla edindi¤i
söz konusu gayrimenkulü 12.05.2008
tarihinde satm›ﬂt›r.
Bu durumda her ne kadar B firmas›
söz konusu gayrimenkulü devir yoluyla 16.04.2008 tarihinde edinmiﬂ ve
üzerinden 2 y›l geçmemiﬂ olsa da gayrimenkul sat›ﬂ kazanc› istisnas›ndan
faydalanabilir. Çünkü; yukar›da da
belirtildi¤i üzere; devir suretiyle devral›nan taﬂ›nmazlar›n iktisap tarihi
olarak, devir al›nan kurumdaki iktisap
tarihinin esas al›nmas› gerekmekte
olup örne¤imize göre 2 y›ll›k süre
dolmuﬂ oldu¤undan B firmas›n›n gayrimenkul sat›ﬂ kazanc› istisnas›ndan
faydalanmas›na kanunen bir engel bulunmamaktad›r.
May›s - Haziran
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IV. B- Ferdi ‹ﬂletmeler ‹le Sermaye
ﬁirketleri Aras›nda Gerçekleﬂen
Devir ‹ﬂlemleri Sonucunda ‹ktisap
Edilen Gayrimenkullerde ‹stisna
Uygulamas›
Mevcut Gelir Vergisi Kanunumuzda;
gelir vergisi mükelleflerinin kurumlar
vergisi mükelleflerinde oldu¤u gibi en
az 2 y›l süre ile ellerinde tuttuklar›
gayrimenkulün sat›ﬂ›ndan do¤an kazançlar›n› belli ﬂartlarda vergiden istisna tutmalar› ile ilgili bir hüküm bulunmamaktad›r.
Ferdi iﬂletme bünyesinde olup sermaye ﬂirketine devrolunan gayrimenkullerin devralan sermaye ﬂirketi taraf›ndan 2 y›l geçmeden sat›lmas› durumunda ortaya ç›kan kar›n gayrimenkul sat›ﬂ kazanc› kapsam›nda istisna
edilip edilmeyece¤i hususu uygulamada duraksamalara neden olmaktad›r. Gerek Kurumlar Vergisi Kanunumuzda ve gerekse Kurumlar Vergisi
Tebli¤inde bu yönde aç›k bir hüküm
bulunmamaktad›r. Kurumlar Vergisi
Kanununun 5 inci maddesinde ise
“Kurumlar Vergisi Kanunun 19 ve
20’nci maddeleri kapsam›nda gerçekleﬂtirilen devir hallerinde, devir suretiyle devral›nan taﬂ›nmazlar›n iktisap
tarihi olarak, devir al›nan kurumdaki
iktisap tarihi esas al›nacakt›r" denilmektedir. Madde incelenip kanunun
lafz›na bak›l›rsa devral›nan firman›n
da kurum olmas› gerekti¤i gibi bir soHakemsiz Yaz›lar
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nuca ulaﬂ›lmaktad›r. Ancak, böyle bir
sonuca ulaﬂmak gerek GVK ve
KVK’da teﬂvik edilen devir iﬂleminin
amac› ile uyuﬂmayaca¤› gibi gayrimenkul sat›ﬂ kazanc› istisnas›n›n amac›na da ters düﬂmektedir.
Di¤er taraftan, Gelir Vergisi Kanunun
81.maddesinin 2.f›kras›nda, “Kazanc›
bilanço esas›na göre tespit edilen ferdi bir iﬂletmenin bilançosunun bir sermaye ﬂirketine aktif ve pasifiyle bütün
halinde devrolunmas›, devralan ﬂirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve
devredilen ferdi iﬂletmenin sahip veya
sahiplerinin ﬂirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan özsermayesi tutar›nda ortakl›k pay› almas› (bu ortakl›k pay›n› temsil eden hisse senetlerinin nama yaz›l› olmas› ﬂartt›r.)” halinde de¤er art›ﬂ› kazanc› hesaplanmayaca¤›, vergileme yap›lmayaca¤› hükmü
yer almaktad›r.
Bu hükümler uyar›nca bir ferdi iﬂletmenin bilançosunun aktif ve pasifiyle
bütün halinde limited ﬂirkete devredilmesi, ﬂirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen iﬂletme sahibinin ﬂirketten devir bilançosuna göre
hesaplanan özsermaye tutar›nda ortakl›k pay› almas› durumunda bu devir nedeniyle de¤er art›ﬂ› kazanc› hesaplanmayacak ve vergileme yap›lmayacakt›r.
Devir al›nan ferdi bir iﬂletmenin aktifinde kay›tl› bulunan gayrimenkulleHakemsiz Yaz›lar
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rin sat›ﬂ›ndan do¤an kazanc›n sermayeye eklenmesi halinde gayrimenkul
kazanc› istisnas›ndan yararlan›p yararlanamayaca¤› hakk›nda talep edilen görüﬂe bizim de kat›ld›¤›m›z ﬂekilde Mali ‹dare olumlu yönde görüﬂ
belirtmiﬂ olup aﬂa¤›daki gibidir:
….”aktifine kay›tl› iken devir suretiyle A San. ve Tic.Ltd.ﬁti.’nin aktifine geçen gayrimenkullerin sat›ﬂ›ndan elde edilen kazanc›n söz konusu
gayrimenkullerin adi ortakl›k ile limited ﬂirketin aktifinde toplam iki
y›l kalm›ﬂ olmas› ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8/12.maddesinde
yer alan di¤er ﬂartlar›nda sa¤lanm›ﬂ
olmas› halinde an›lan istisna hükmünden yararlanmas› olanakl›d›r
(Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› Özelgesi,
B.07.1.G‹B. 4. 34.16.01/KVK-8/12Say›l› Mukteza)
V. SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME
Rekabetin yo¤unlaﬂt›¤› ve ticari iﬂlemlerin çeﬂitlilik kazand›¤› günümüz
ekonomisinde iﬂletmeler gerek hayatlar›n› sürdürebilmek ve gerekse rekabet avantaj› sa¤layabilmek için çeﬂitli
iﬂbirliklerine girmekte, hukuksal yap›lar›nda de¤iﬂiklikler oluﬂturarak sermaye yap›lar›n› güçlendirmekte ve
riski minimize etme yoluna gitmektedirler. Böyle bir süreçte gerçekleﬂen
devirlerde devralan ve devredilen taraf›n her ikisi de kurumlar vergisi mükellefi olabilece¤i gibi devralan taraMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87
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f›n kurumlar devral›nan taraf›n ise gelir vergisi mükellefi olmas› ﬂeklinde
de olabilmektedir.
5520 say›l› Kurumlar Kanunun 5/1-e
maddesinde düzenlenen gayrimenkul
sat›ﬂ kazanc› istisnas› bak›m›ndan devirde her iki taraf›n da kurumlar vergisi mükellefi olmas› durumunda devir suretiyle devral›nan taﬂ›nmazlar›n
iktisap tarihi olarak, devir al›nan kurumdaki iktisap tarihinin esas al›naca¤› gerek kurumlar vergisi Kanunu’muzda ve gerekse 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde aç›k
bir ﬂekilde belirtilmiﬂtir. Ancak, devralan taraf›n kurumlar vergisi devral›nan taraf›n ise gelir vergisi mükellefi (ferdi iﬂletme) olmas› durumunda ise iktisap tarihinin tespiti ile
ilgili vergi mevzuat›m›zda belirsizlik
bulunmaktad›r. Di¤er bir ifade ile ferdi iﬂletme bünyesinde olup sermaye
ﬂirketine devrolunan gayrimenkullerin devralan sermaye ﬂirketi bünyesinde 2 y›l geçmeden, ancak, devral›nan
ferdi iﬂletmedeki süre de dikkate al›nd›¤›nda 2 y›ll›k süresi dolan gayrimenkullerin sat›lmas› durumunda ortaya ç›kan kar›n gayrimenkul sat›ﬂ kazanc› kapsam›nda istisna edilip edilmeyece¤i hususu uygulamada duraksamalara neden olmaktad›r.
Kanunun ve istisnan›n amac›na bak›ld›¤›nda ferdi iﬂletme bünyesinde olup
sermaye ﬂirketine devrolunan, ferdi
iﬂletme bünyesindeki süre de dikkate
May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

al›nd›¤›nda 2 y›ll›k süresi dolan gayrimenkullerin devralan sermaye ﬂirketi
bünyesinde 2 y›l geçmeden sat›lmas›
durumunda da istisnadan faydaland›r›lmas› do¤ru olacakt›r.
Bu konuda mali idare taraf›ndan verilen
B.07.1.G‹B.4.34.16.01/KVK8/12- nolu müktezada bizim de kat›ld›¤›m›z ﬂekilde olumlu görüﬂ belirtilmiﬂtir.
Kanaatimizce, uygulamada ve ileride
mükelleflerin ma¤dur duruma düﬂmemesi aç›s›ndan ve devir iﬂlemlerinin
önem kazand›¤› günümüzde yasa koyucunun bu konuyu kanun maddesi
baz›nda çözmesi önem arz etmektedir.
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KAMUYA YARARLI DERNEKLERE
YAPILAN BA⁄Iﬁ VE YARDIMLARIN
VERG‹ MATRAHINDAN ‹ND‹R‹M‹
VE MUHASEBELEﬁT‹R‹LMES‹
Gökhan KORHAN *
Fatih Sultan YAVUZ **

I- G‹R‹ﬁ:
icari hayatta faaliyet gösteren iﬂletmeler kar elde amac› ile kurulmuﬂ olsalar da topluma karﬂ› bir tak›m sorumluluklar› mevcuttur. ‹ﬂletmeler
sosyal sorumluluk kapsam›nda topluma yararl› faaliyetlerde bulunan dernek, vak›f gibi sivil toplum kuruluﬂlar›na ba¤›ﬂ ve yard›mlarda bulunmaktad›rlar. Bu sivil toplum kuruluﬂlar›ndan kamuya yararl› dernek statüsünde faaliyette bulunan dernekler gerçekleﬂtirmek istedikleri amaç bak›m›ndan belirli bir
zümre ve bölgeye de¤il de, toplumun genelini ilgilendiren, faydas› bölünemeyen, bir hizmet vermekte ve kamu hizmeti veren devlet kurumlar›n›n yükünü
hafifletmekte önemli bir görev üstlenmektedir. Kamu Yararl› Dernek Statüsü
alan bu dernekler, bu faydalar›ndan dolay› da Vergi Kanunlar› yan› s›ra, di¤er
kanunlarla da geniﬂ ölçüde istisna ve muafiyet tan›nm›ﬂt›r.

T

Vergi mükellefleri taraf›ndan bu tür derneklere yap›lan yard›mlar bu sivil toplum kuruluﬂlar›n›n finansman›n› sa¤lamakta önemli bir gelir kayna¤› oluﬂtururken ba¤›ﬂ ve yard›m ödemesini gerçekleﬂtiren iﬂletmeler aç›s›ndan da gider
niteli¤i taﬂ›maktad›r.
Bu yaz›m›zda iﬂletmelerin kamuya yararl› derneklere yapt›¤› ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n giderleﬂtirilmesinde dikkat edilmesi gerekli hususlar› ve tek düzen hesap
* Vergi Denetmeni
** Vergi Denetmeni
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plan›na göre yap›lmas› gereken muhasebe kay›tlar›n› aç›klamaya çal›ﬂaca¤›z.
II- YASAL DÜZENLEMELER:
2.1- Gelir Vergisi Kanunu’na Göre
Matrahtan ‹ndirilebilecek Ba¤›ﬂ ve
Yard›mlar:
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunumuzda gelirin tan›m› yap›larak özellikleri
belirtilmiﬂ ve vergi matrah›n›n tespitinde safi kazanc›n dikkate al›naca¤›
hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Safi gelire ulaﬂmada, gayri safi gelirden bu geliri elde etmek için katlan›lan giderlerin indirilmesi gerekmektedir. Bu do¤rultuda iﬂletmeler kazançlar›n› belirlerken
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde belirtilen giderleri kazançlar›ndan indirim konusu yapmaktad›rlar.
Ancak Gelir Vergisi matrah›n›n tespitinde bir tak›m giderler do¤rudan vergi matrah›n›n tespitinde indirim konusu yap›lmamakta ve bu giderlerin indirimi iﬂletmenin kar elde etmesine
ba¤l› olarak beyanname üzerinden
mahsup edilmektedir. Gelir Vergisi
Kanunu’nun 89. maddesinde say›lan
bu giderler kar›n olmas› durumunda
beyanname üzerinden indirilebilmektedir. Bu kapsamda GVK’n›n 89.
maddesinin 4. ve 10. bendinde say›lan
kamuya yararl› derneklere yap›lan ba¤›ﬂ ve yard›mlar beyanname üzerinden kar beyan edilmesi halinde matrahtan indirilecektir.
May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89.maddesinde Gelir Vergisi Matrah›n›n tespitinde gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirilecek giderler belirtilmiﬂ
ve 4. bendinde kamuya yararl› derneklere yap›lan ba¤›ﬂlar›n matrahtan
ne ﬂekilde indirilebilece¤ine iliﬂkin
aç›klamalar yer alm›ﬂt›r.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/4. bendi
aﬂa¤›daki gibidir.
“Genel ve özel bütçeli kamu idareleri,
il özel idareleri, belediyeler, köyler ile
kamu yarar›na çal›ﬂan dernekler ve
Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti
tan›nan vak›flara y›ll›k toplam› beyan
edilecek gelirin % 5’ini (kalk›nmada
öncelikli yöreler için % 10’unu) aﬂmamak üzere, makbuz karﬂ›l›¤›nda
yap›lan ba¤›ﬂ ve yard›mlar”
Matrahtan indirilmesi için ba¤›ﬂ ve
yard›m›n;
• Kamu yarar›na çal›ﬂan derneklere
yap›lmas›,
• Makbuz karﬂ›l›¤› olmas›,
• Karﬂ›l›ks›z yap›lmas›,
• Ba¤›ﬂ ve yard›m indiriminde, beyan
edilen gelirin %5’ni geçmemesi,
• Sadece ilgili dönem kazanc›ndan indirilmesi,
• Beyannamede ayr›ca gösterilmesi,
gerekmektedir. Bu ﬂartlar›n yerine getirilmesi durumunda ba¤›ﬂ ve yard›m›n matrahtan indirilmesinin önünde
Hakemsiz Yaz›lar
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herhangi bir engel bulunmamaktad›r.
Ancak burada dikkat edilmesi gerekli
husus yap›lan ve ba¤›ﬂ ve yard›m tutar›n›n beyan edilen gelirin %5’ni aﬂmamas›d›r. Bu s›n›r yap›lan ba¤›ﬂ›n
üst s›n›r›n› oluﬂturmakta ve bu s›n›r›
aﬂan k›s›m kanunen kabul edilmeyen
gider olarak de¤erlendirilmektedir.
Di¤er yandan Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin 7. bendinde
yer alan;
“Genel ve özel bütçeli kamu idareleri,
il özel idareleri, belediyeler, köyler,
kamu yarar›na çal›ﬂan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar ve bilimsel araﬂt›rma
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluﬂlar taraf›ndan yap›lan ya da Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›nca desteklenen
veya desteklenmesi uygun görülen;
a) Kültür ve sanat faaliyetlerine iliﬂkin ticari olmayan ulusal veya uluslararas› organizasyonlar›n gerçekleﬂtirilmesine,
b) Ülkemizin uygarl›k birikiminin
kültürü, sanat›, tarihi, edebiyat›, mimarisi ve somut olmayan kültürel miras› ile ilgili veya ülke tan›t›m›na yönelik kitap, katalog, broﬂür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve biliﬂim teknolojisi yoluyla
üretilenler de dahil olmak üzere görsel, iﬂitsel veya bas›l› materyallerin
haz›rlanmas›, bunlarla ilgili derleme
ve araﬂt›rmalar›n yay›nlanmas›, yurt
Hakemsiz Yaz›lar
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içinde ve yurt d›ﬂ›nda da¤›t›m› ve tan›t›m›n›n sa¤lanmas›na,
c) Yazma ve nadir eserlerin korunmas› ve elektronik ortama aktar›lmas› ile
bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanl›¤› koleksiyonuna kazand›r›lmas›na,
d) 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu kapsam›ndaki taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n bak›m›, onar›m›, yaﬂat›lmas›, rölöve,
restorasyon, restitüsyon projeleri yap›lmas› ve nakil iﬂlerine,
e) Kurtarma kaz›lar›, bilimsel kaz› çal›ﬂmalar› ve yüzey araﬂt›rmalar›na,
f) Yurt d›ﬂ›ndaki taﬂ›nmaz Türk kültür
varl›klar›n›n yerinde korunmas› veya
ülkemize ait kültür varl›klar›n›n Türkiye'ye getirtilmesi çal›ﬂmalar›na,
g) Kültür envanterinin oluﬂturulmas›
çal›ﬂmalar›na,
h) 2863 say›l› Kanun kapsam›ndaki
taﬂ›n›r kültür varl›klar› ile güzel sanatlar, ça¤daﬂ ve geleneksel el sanatlar›
alanlar›ndaki ürün ve eserlerin Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› koleksiyonuna
kazand›r›lmas› ve güvenliklerinin
sa¤lanmas›na,
i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, ça¤daﬂ ve geleneksel el sanatlar› alanlar›ndaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda
araﬂt›rma, e¤itim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu
kurulmas›, bak›m ve onar›m›, her türMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87
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lü araç ve teçhizat›n tedariki ile film
yap›m›na,
j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve
kültür merkezi ile sinema, tiyatro,
opera, bale ve konser gibi kültürel ve
sanatsal etkinliklerin sergilendi¤i tesislerin yap›m›, onar›m› veya modernizasyon çal›ﬂmalar›na,
‹liﬂkin harcamalar ile bu amaçla yap›lan her türlü ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n %
100’ü gelir vergisi matrah›ndan indirilebilmektedir.
Kamuya Yararl› derne¤in yukar›da
belirtilen faaliyet konular›ndan biri
veya birkaç› ile u¤raﬂmas› durumunda
mükellefler taraf›ndan bu derneklere
yap›lan ba¤›ﬂ ve yard›mlar indirim s›n›r› olmaks›z›n gelir vergisi matrah›ndan indirilebilecektir.
2.2- Kurumlar Vergisi Kanunu’na
Göre Matrahtan ‹ndirilecek Ba¤›ﬂ
ve Yard›mlar:
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunun ile kurumlar vergisi mükellefleri
taraf›ndan kamuya yararl› derneklere
yap›lan ba¤›ﬂ ve yard›mlar belli ﬂartlar› taﬂ›mak ﬂart›yla beyanname üzerinden indirim konusu yap›lmas›na
müsaade edilmekte ve kurumlar vergisi kazanc›n›n tespitinde bu husus
dikkate al›nmaktad›r.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.
maddesinin c bendinde;
May›s - Haziran
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“Genel bütçeye dahil dairelere, katma
bütçeli idarelere, il özel idarelerine,
belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara, kamu menfaatlerine yararl› say›lan derneklere ve bilimsel araﬂt›rma
ve geliﬂtirme faaliyetlerinde bulunan
kurum ve kuruluﬂlara makbuz karﬂ›l›¤›nda yap›lan ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n
toplam›n›n o y›la ait kurum kazanc›n›n %5’ine kadar olan k›sm›”n›n kurum kazanc›n›n tespitinde indirim konusu olarak dikkate al›naca¤› hüküm
alt›na al›nm›ﬂt›r.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.
maddesinin (1) numaral› f›kras›n›n c
bendinde hüküm alt›na al›nan ba¤›ﬂ
ve yard›mlar›n kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde indirim olarak dikkate al›nabilmesi için bir tak›m ﬂartlar›n varl›¤› gerekmektedir.
Matrahtan indirilmesi için ba¤›ﬂ ve
yard›m›n;
• Kamu yarar›na çal›ﬂan derneklere
yap›lmas›,
• Makbuz karﬂ›l›¤› olmas›,
• Karﬂ›l›ks›z yap›lmas›,
• Ba¤›ﬂ ve yard›m indiriminde, beyan
edilen gelirin %5’ni geçmemesi,
• Sadece ilgili dönem kazanc›ndan indirilmesi
• Beyannamede ayr›ca gösterilmesi
gerekir. Matrahtan indirilemeyen k›Hakemsiz Yaz›lar
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s›m di¤er y›la nakledilmeyecektir.
Kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde indirim konusu yap›labilecek ba¤›ﬂ
ve yard›mlar›n tutar›, o y›la ait kurum
kazanc›n›n %5’i ile s›n›rl›d›r.
Öte yandan kamuya yararl› derne¤in
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.
maddesinin d bendinde yer alan, Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il
özel idareleri, belediyeler ve köyler,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tan›nan vak›flar ve kamu yarar›na çal›ﬂan dernekler ile bilimsel araﬂt›rma
ve geliﬂtirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluﬂlar taraf›ndan yap›lan
veya Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca
desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;
“1) Kültür ve sanat faaliyetlerine iliﬂkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararas› organizasyonlar›n gerçekleﬂtirilmesine,
2) Ülkemizin uygarl›k birikiminin
kültürü, sanat›, tarihi, edebiyat›, mimarîsi ve somut olmayan kültürel miras› ile ilgili veya ülke tan›t›m›na yönelik kitap, katalog, broﬂür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve biliﬂim teknolojisi yoluyla
üretilenler de dahil olmak üzere görsel, iﬂitsel veya bas›l› materyallerin
haz›rlanmas›, bunlarla ilgili derleme
ve araﬂt›rmalar›n yay›nlanmas›, yurt
içinde ve yurt d›ﬂ›nda da¤›t›m› ve tan›t›m›n›n sa¤lanmas›na,
Hakemsiz Yaz›lar
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3) Yazma ve nadir eserlerin korunmas› ve elektronik ortama aktar›lmas› ile
bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanl›¤› koleksiyonuna kazand›r›lmas›na,
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu kapsam›ndaki taﬂ›nmaz kültür
varl›klar›n›n bak›m›, onar›m›, yaﬂat›lmas›, rölöve, restorasyon, restitüsyon
projeleri yap›lmas› ve nakil iﬂlerine,
5) Kurtarma kaz›lar›, bilimsel kaz› çal›ﬂmalar› ve yüzey araﬂt›rmalar›na,
6) Yurt d›ﬂ›ndaki taﬂ›nmaz Türk kültür varl›klar›n›n yerinde korunmas›
veya ülkemize ait kültür varl›klar›n›n
Türkiye'ye getirilmesi çal›ﬂmalar›na,
7) Kültür envanterinin oluﬂturulmas›
çal›ﬂmalar›na,
8) Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu kapsam›ndaki taﬂ›n›r kültür varl›klar› ile güzel sanatlar, ça¤daﬂ
ve geleneksel el sanatlar› alanlar›ndaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› koleksiyonuna kazand›r›lmas› ve güvenliklerinin sa¤lanmas›na,
9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, ça¤daﬂ ve geleneksel el sanatlar› alanlar›ndaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda
araﬂt›rma, e¤itim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu
kurulmas›, bak›m ve onar›m›, her türlü araç ve teçhizat›n›n tedariki ile film
yap›m›na,
May›s - Haziran
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10) Kütüphane, müze, sanat galerisi
ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro,
opera, bale ve konser gibi kültür ve
sanat faaliyetlerinin sergilendi¤i tesislerin yap›m›, onar›m› veya modernizasyon çal›ﬂmalar›na,”
iliﬂkin harcamalar ile makbuz karﬂ›l›¤› yap›lan ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n %
100'ünü vergi matrah›ndan indirmeye
imkan tan›nmaktad›r.
Bu çerçevede yap›lacak ba¤›ﬂ ve yard›mlar için ba¤›ﬂ yap›lan projenin
Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan desteklendi¤i veya desteklenmesinin uygun
görüldü¤üne iliﬂkin ilgili Bakanl›¤›n
yaz›s›n›n kurumlar vergisi beyannamesi ekinde ba¤l› bulunulan vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun di¤er
indirimler baﬂl›kl› 10/2. maddesine
göre, ba¤›ﬂ ve yard›m›n nakden yap›lmamas› halinde ba¤›ﬂlanan veya yard›m›n konusunu teﬂkil eden mal veya
hakk›n maliyet bedeli veya mukayyet
de¤eri, bu de¤er mevcut de¤ilse Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre takdir
komisyonlar›nca tespit edilecek de¤eri esas al›nacakt›r.(Ba¤d›nl›, 2008, 232)
2.3- Katma De¤er Vergisi Kanunu
Kapsam›nda Kamuya Yaral›
Derneklere Yap›lan Ba¤›ﬂ ve
Yard›mlar:
KDV Kanunu’nun 17. maddesinin
2’nci f›kras›nda genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyeler, köyler ve bunlar›n teﬂkil ettikleMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

ri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluﬂlara, kanunla kurulan
kamu kurum ve kuruluﬂlar›na, kamu
kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›na, siyasi partilere, sendikalara,
kanunlarla kurulan veya tüzel kiﬂili¤i
haiz emekli ve yard›m sand›klar›na,
kamu menfaatine yararl› derneklere,
tar›msal amaçl› kooperatiflere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara bedelsiz olarak her
türlü mal teslimlerinin ve hizmet ifalar›n›n Katma De¤er Vergisinden istisna edildi¤i belirtilmiﬂtir.
ﬁirketlerin yard›m olarak kendi üretimleri olan veya stoklar›nda bulunan
ticari nitelikteki mallar› Katma De¤er
Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinde
yer alan kurumlara vermeleri durumunda faturada KDV hesaplanmas›na
gerek bulunmamakta, faturaya teslimin ba¤›ﬂ ﬂeklinde oldu¤u ve KDVK
17/2-b uyar›nca istisna uyguland›¤›
hakk›nda bilgi yaz›lmas›nda yarar bulunmaktad›r. Ayr›ca ba¤›ﬂlanacak
mallar›n tesliminde sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.
Ancak Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17. Maddede yer almayan kurumlara yap›lan söz konusu yard›mlar
için KDV hesaplanmas› gerekmektedir.
Di¤er taraftan KDV Kanununun 30.
maddesinin (a) bendinde vergiye tabi
olmayan veya vergiden istisna edilmiﬂ
bulunan mallar›n teslimi ve hizmet
ifas› ile ilgili al›ﬂ vesikalar›nda gösteHakemsiz Yaz›lar
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rilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin indirim
konusu yap›lamayaca¤› belirtilmektedir. Ayn› maddenin (d) bendinde ‘gelir ve
kurumlar vergisi kanunlar›na göre kazanc›n tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolay›s›yla ödenen KDV’de indirilemez’ denilmektedir. Dolay›s›yla ba¤›ﬂlanan mallar›n al›m›nda veya imalat›nda yüklenilen ve bu Kanunun
30. maddesi uyar›nca indirilemeyen KDV, ba¤›ﬂ Kurumlar Vergisi ve Gelir
Vergisi Kanununa göre gider yaz›labiliyorsa sözkonusu KDV gider kaydedilebilecek, ba¤›ﬂ kanunen kabul edilmeyen gider ise KDV’de kanunen kabul edilmeyen gider olarak de¤erlendirilecektir. (Sirküler, 1999)
III- KAMUYA YARARLI DERNE⁄E YAPILAN BA⁄Iﬁ VE YARDIMLARIN MUHASEBELEﬁT‹R‹LMES‹:
Tek düzen hesap plan›na göre ticari iﬂletme taraf›ndan yap›lan ba¤›ﬂ ve yard›mlar iﬂletme için sürekli olmayan bir gider niteli¤inde oldu¤undan ola¤an d›ﬂ› giderler hesab›nda takip edilecek ve giderleﬂtirilecektir.
Ba¤›ﬂ ve yard›mlar y›l içinde öncelikle kanunen kabul edilmeyen gider olarak
muhasebeleﬂtirilmelidir. Vergi mevzuat› aç›s›ndan kabul edilen ba¤›ﬂ ve yard›mlar beyanname üzerinde ayr›ca gösterilmek suretiyle indirim konusu yap›lacakt›r. Kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilk kay›t yap›lmazsa, beyanname üzerinde ayr›ca gösterilme imkan› olmayacakt›r.
A iﬂletmesi taraf›ndan kamuya yararl› derne¤e yap›lan 1.000.-YTL tutar›ndaki
makbuz karﬂ›l›¤› yap›lan nakdi ba¤›ﬂa iliﬂkin muhasebe kayd› aﬂa¤›daki gibi
olacakt›r.
a) Ba¤›ﬂ ve Yard›m›n yap›ld›¤›nda giderleﬂtirme;
-----------------------------/----------------------------------689 01 Ola¤and›ﬂ› Gider ve Zararlar
100/102 Kasa/Bankalar

1.000
1.000

------------------------------/---------------------------------Yap›lan ba¤›ﬂ›n geçici naz›m hesaplarda izlenmesi,
-----------------------------/----------------------------------900. Yap›lan Ba¤›ﬂ ve Yard›mlar
950 Yap.Ba¤›ﬂ ve Yard›m Karﬂ›l›¤›

1.000
1.000

------------------------------/---------------------------------Hakemsiz Yaz›lar
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b)Ayni yard›mlar›n muhasebeleﬂtirilmesi;
‹ﬂletme taraf›ndan yap›lan ba¤›ﬂ ve yard›m ve nakdi de¤il de ayni olarak yap›ld›¤›nda yap›lmas› gereken kay›t aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
(B) iﬂletmesi dayan›kl› tüketim mallar› ticareti ile u¤raﬂmakta olup 2006 y›l›nda kamuya yararl› bir derne¤e 10 adet masa ba¤›ﬂlam›ﬂt›r. Ba¤›ﬂ ve yard›m
nakden yap›lmad›¤›ndan dolay› ba¤›ﬂlanan masalar maliyet bedeli veya mukayyet de¤erleriyle dikkate al›nacakt›r. Bu masalara ait al›ﬂ kayd› aﬂa¤›daki gibidir.
-----------------------------/----------------------------------153 Ticari Mallar

1.000

191 ‹ndirilecek KDV

180

100/102 Kasa/Bankalar

1.180

Ba¤›ﬂlanacak mal›n al›ﬂ kayd›.
------------------------------/---------------------------------Kamuya yararl› derneklere iﬂletmeler taraf›ndan ba¤›ﬂ ve yard›mlar Katma De¤er Vergisi Kanunu aç›s›ndan istisna hükümlerine tabi oldu¤undan katma de¤er vergisi kanununun 17. maddesi nedeniyle ba¤›ﬂlanan mala ait verginin gider yaz›lmas› ve indirim KDV’nin iptali gerekecektir.
Ayni olarak yap›lan mal›n kamuya yararl› derne¤e ba¤›ﬂland›ktan sonra yap›lacak muhasebe kayd›,
-----------------------------/----------------------------------689 Ola¤and›ﬂ› Gider ve Zararlar

1.180

01 Ba¤›ﬂ Ve Yard›mlar
153 Ticari Mallar

1.000

391 Hesaplanan KDV

180

‹ndirimi iptal edilen KDV
Ba¤›ﬂ›n teslim kayd›.
------------------------------/----------------------------------
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IV- BA⁄Iﬁ VE YARDIMIN BEYAN
ED‹LEN GEL‹RDEN ‹ND‹R‹LMES‹:
Uygulamada mükelleflerin yapm›ﬂ olduklar› ba¤›ﬂ ve yard›mlar› dönem
içerisinde gider kay›t ettikleri görülmektedir. Oysaki yap›lan ba¤›ﬂ ve
yard›mlar beyanname üzerinden beyan edilen bir gelir bulunmas› halinde
indirim konusu yap›labilecektir. Faaliyet dönemi sonucunda zarar edilmesi durumunda yap›lan ba¤›ﬂ ve yard›m›n indirim konusu yap›lmas› veya
indirilemeyen ba¤›ﬂ ve yard›m tutar›n›n bir sonraki y›lda dikkate al›nmas›
mümkün bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla mükellefler taraf›ndan ba¤›ﬂ ve
yard›m tutar›n›n do¤rudan gider yaz›lmas› dönem kazanc›n›n hatal› tespit
edilmesine neden olup, vergi ziya›na
sebebiyet verebilecektir.
Bu nedenle mükelleflerin yapm›ﬂ olduklar› ba¤›ﬂ ve yard›m tutarlar›n›
muhasebe d›ﬂ› hesaplarda izlemeleri,
ﬂayet dönem içerisinde gider yazm›ﬂlar ise gider yaz›lan tutar›n tamam›n›n
dönem ticari kâr›na Kanunen Kabul
Edilmeyen Gider olarak ilave edilmesi ve ba¤›ﬂ ve yard›m›n üst s›n›r›n›n
bu tutar üzerinden hesaplanmas› yerinde olacakt›r.
‹ndirilebilecek ba¤›ﬂ ve yard›m tutar›n›n tespitinde esas al›nacak kurum kazanc›, zarar mahsubu dahil giderler ile
iﬂtirak kazançlar› istisnas› düﬂüldükten sonra, indirim ve istisnalar düﬂülHakemsiz Yaz›lar
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meden önceki [ Ticari Bilanço Kar› –
(‹ﬂtirak Kazançlar› ‹stisnas› + Geçmiﬂ
Y›l Zararlar›) ] tutard›r. Baﬂka bir ifadeyle aﬂa¤›daki ﬂekilde formüle edilir.
Ticari Bilanço Kar›

:

‹ﬂtirak Kazançlar› ‹stisnas›

(-) :

Geçmiﬂ Y›l Zararlar›

(-) :

Ba¤›ﬂa Esas Olacak Kazanç

= :

Verilen formülden de anlaﬂ›laca¤›
üzere hesaplamada Mali Kar de¤il,
Ticari Kar, esas al›nmaktad›r. Bunun
nedeni; mali kara kanunen kabul edilmeyen giderler de dahil oldu¤undan
ve kanunen kabul edilmeyen bir gider
nedeniyle bile olsa harcanm›ﬂ olan, iﬂletmenin bünyesinden ç›km›ﬂ bulunan, baﬂka bir ifadeyle olmayan paradan ba¤›ﬂ yap›lamayaca¤› anlay›ﬂ›na
ba¤lanmaktad›r.
Ba¤›ﬂa esas olan kazançtan, yap›lan
ba¤›ﬂ bir orana ba¤l› ise kazanc›n belli bir oran›nda, de¤ilse, kazanc›n tamam› geçici vergi beyannameleri de
dahil olmak üzere indirim konusu yap›l›r.(Güler, 2007)
V-DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ:
Kamuya yararl› derneklere yap›lan
ba¤›ﬂ ve yard›mlar genel olarak ticari
kazanc›n elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olmad›klar› halde bir
tak›m sosyal ve kültürel amaçlar›n
gerçekleﬂtirilmesi için yap›lmaktad›r.
Bu yönüyle vergi mükellefleri yapm›ﬂ
May›s - Haziran
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olduklar› ba¤›ﬂlar ile iﬂletmenin kuruluﬂ amaçlar›ndan biri olan sosyal sorumlulu¤u yerine getirirken di¤er taraftan yap›lan ba¤›ﬂ ile kamu hizmeti
niteli¤inde bir iﬂ yap›lmakta ve devlet
kurumlar›n›n yükü hafifletilmektedir.
Di¤er taraftan vergi kanunlar›m›zda
kuruluﬂ gayesi ve yapt›¤› faaliyet itibariyle kamuya yararl› dernek statüsünde bulunan derneklere yap›lan ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n vergi matrah›n›n
tespitinde gider olarak indirilmesine
imkan tan›nmakta, ancak yap›lan ba¤›ﬂ ve yard›m do¤rudan giderleﬂtirilmeyip kazanç elde edilmesi halinde
beyanname üzerinden indirim konusu
yap›lmas›na müsaade edilmektedir.
Ayr›ca yap›lan ba¤›ﬂ tutar›n›n indirimine izin verilen tutardan yüksek olmas› halinde kalan k›sm›n kanunen
kabul edilmeyen gider olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak iﬂletmeler kamunun yarar›na çal›ﬂan derneklere yapm›ﬂ olduklar› ba¤›ﬂ ve yard›mlar ile toplumsal bar›ﬂ›n sa¤lanmas›na katk›da bulunurken söz konusu ba¤›ﬂ› vergi matra-

May›s - Haziran
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h›ndan indirim konusu yaparak daha
az vergi ödemektedirler.
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M‹RASÇILARIN VERG‹SEL
YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Cengiz SAZAK*

1.G‹R‹ﬁ
721 Say›l› Türk Medeni Kanununun 28.maddesi hükmüne göre kiﬂilik,
çocu¤un sa¤ olarak tamam›yla do¤du¤u anda baﬂlar ve ölümle sona erer.
Kiﬂili¤in son bulmas› ile gündeme miras, mirasç›lar›n sorumluklar› ve buna ba¤l› yükümlülükleri gelmektedir.

4

Varislerin, mirasç›l›k haklar› Türk Medeni Kanunun 599.maddesi uyar›nca
ölümle birlikte, do¤maktad›r. Mirasç›l›k haklar›, en basit anlat›mla, miras b›rakan›n sa¤l›¤›nda sahip oldu¤u tüm malvarl›¤› haklar› ve tasarruf iﬂlemlerini
ifade etmektedir. Ölüm olay› ile birlikte kanunla do¤an mirasç›l›k hakk› varisler taraf›ndan reddedilebilmektedir.
Yasal ve atanm›ﬂ mirasç›lar miras› üç ay içinde reddedebilirler. Miras›n reddi,
mirasç›lar taraf›ndan sulh mahkemesine sözlü veya yaz›l› beyanla yap›l›r. Reddin kay›ts›z ve ﬂarts›z olmas› gerekir. Yasal süre içinde miras› reddetmeyen
mirasç›, miras› kay›ts›z ﬂarts›z kazanm›ﬂ olur. Yasal mirasç›lardan biri miras›
reddederse onun pay›, miras aç›ld›¤› zaman kendisi sa¤ de¤ilmiﬂ gibi, hak sahiplerine geçer. Önemli sebeplerin varl›¤› halinde sulh hakimi, yasal ve atanm›ﬂ mirasç›lara tan›nm›ﬂ olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tan›yabilir.
Kanuni veya atanm›ﬂ (mansup) mirasç›lar miras› reddetmemiﬂler ise, murisin
geride b›rakt›¤› iﬂletmesine ait yap›lmas› gereken vergisel ödevlerini de üstlenmiﬂ olmaktad›rlar. 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 12. maddesinde “Ölüm
halinde mükelleflerin ödevleri, miras› reddetmemiﬂ kanuni ve mansup mirasç›lar›na geçer. Ancak, mirasç›lardan her biri ölünün vergi borçlar›ndan miras
* Vergi Denetmeni
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hisseleri nispetinde sorumlu olurlar”.
hükmü bulunmaktad›r. Yasa ile getirilen vergisel ödevler; bildirimde bulunma, beyanname verme ve murisin
vergi borçlar›n› ödeme gibi zorunluluklar› kapsamakta ve mirasç›larca bu
ödev ve sorumluluklar›n yerine getirilmemesi cezai müeyyidelerin uygulanmas›n› gerektirmektedir.
Bu yaz›m›zda gelir vergisi mükellefi
olan bir kiﬂinin ölümü halinde miras›
reddetmemiﬂ olan mirasç›lar›n vergisel yükümlülüklerini ele alarak konuyu irdeleyece¤iz.
2. ÖLÜM HAL‹NDE M‹RASÇILARIN
SORUMLULUKLARI
Mirasç›lar›n sorumlulu¤u 213 say›l›
Vergi Usul Kanununun 12'nci maddesinde, ölüm halinde mükelleflerin
ödevleri, miras› reddetmemiﬂ kanuni
ve atanm›ﬂ mirasç›lar›na geçece¤i; ancak, mirasç›lar›n her birinin ölünün
vergi borçlar›ndan miras hisseleri nispetinde sorumlu olacaklar› kurala
ba¤lanm›ﬂt›r.
Mirasç›lar›n sorumlulu¤u vergi asl› ve
usule iliﬂkin ödevleri kapsamaktad›r.
Vergi cezalar› aç›s›ndan sorumluluk
söz konusu de¤ildir, çünkü Vergi
Usul Kanununun 372.maddesi ölüm
halinde cezalar›n düﬂece¤ini hükme
ba¤lam›ﬂt›r. Ancak gecikme zamm›
ve gecikme faizleri ceza niteli¤inde
kabul edilmedi¤inden mirasç›lardan
aranacakt›r.
May›s - Haziran
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Ölüm sonucu mirasç›lar›n sorumluluklar› ancak miras› reddetmemiﬂ olmalar› halinde ortaya ç›kmaktad›r. ‹lk
olarak ölüm olay› vergi dairesine bildirilir. Daha sonra mükellefe ait defter
ve belgelerin muhafaza ve gerekti¤inde ibraz yükümlülü¤ü varislere geçer.
Murisin kesinleﬂmiﬂ vergi borçlar›ndan dolay› her bir mirasç› miras hissesi oran›nda sorumludur.
2.1. ‹ﬂi B›rakma ve Bildirim
Vergi Usul Kanununun 164. maddesinde; “Ölüm iﬂi b›rakma hükmündedir. Ölüm mükellefin miras› reddetmemiﬂ mirasç›lar› taraf›ndan vergi dairesine bildirilir. Mirasç›lardan herhangi birinin ölümü bildirmesi di¤er
mirasç›lar› bu ödevden kurtar›r.” hükmü yer almaktad›r.
Ölüm halinde mükellefe düﬂen görevler, ölen mükellefin miras› reddetmemiﬂ mirasç›lar› taraf›ndan yerine getirilecektir. Vergi Usul Kanununun
168/1.maddesine göre iﬂi b›rakmada
normal bildirme süresi bir ayd›r. Ancak Vergi Usul Kanununun ölüm halinde sürelerin uzamas› baﬂl›kl›
16.maddesinde vergi kanunlar›nda
hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolay›s›yla mirasç›lara geçen ödevlerin
yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenece¤i kural› getirilmiﬂtir. Buna göre,
ölüm halinde bildirimlerle ilgili olarak özel bir düzenleme olmamas› neHakemsiz Yaz›lar
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deniyle bildirme süresine üç ay eklenecek ve varisler ölüm olay›n› ölüm
tarihinden itibaren 4 ay içinde vergi
dairesine bildirilecektir.
2.2. Gelir Vergisi Beyannamesinin
Verilmesi
2.2.1. K›st Dönem Gelir Vergisi
Beyannamesinin Verilmesi
Ölüm olay›n›n gerçekleﬂti¤i takvim
y›l›n›n baﬂ›ndan, ölüm tarihine kadar
olan süre k›st dönem kabul edilmektedir. Ölüm tarihi itibariyle ticari iﬂletmenin bilânço veya iﬂletme hesab›
özeti ç›kar›larak ölen mükellefin k›st
dönem kâr› tespit edilerek beyan edilmesi yine miras› reddetmeyen mirasç›lar›n ödevleri aras›nda yer al›r.
K›st dönem gelir vergisi beyannamesinin verilme zaman› hususunda 193
Say›l› Gelir Vergisi Kanununun
92.maddesinde özel bir düzenleme
bulunmaktad›r. Buna göre k›st dönem
gelir vergisi beyannamesi ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilecektir.
2.2.2. Geçmiﬂ Takvim Y›l›na Ait
Gelir Vergisi Beyannamesinin
Verilmesi
Ölüm tarihi itibariyle ölen kiﬂinin
geçmiﬂ y›la ait gelir vergisi beyannamesi verilmemiﬂ ise bu ödevde mirasç›lar taraf›ndan yerine getirilecektir.
Ölüm durumunda geçmiﬂ takvim y›l›Hakemsiz Yaz›lar
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na ait beyanname verme süresi ile ilgili Gelir Vergisi Kanununun da özel
bir düzenleme bulunmamaktad›r. Buna göre Vergi Usul Kanununun
16.maddesindeki genel hüküm olan
üç ayl›k ek süre göz önüne al›narak
normal beyan süresine üç ayl›k bir süre eklenerek bu süre içerisinde geçmiﬂ
y›la ait gelir vergisi beyannamesi mirasç›lar taraf›ndan verilecektir.
2.3. Katma De¤er Vergisi
Beyannamesinin ve Muhtasar
Beyannamenin Verilmesi
Mükellefin ölümü halinde Katma De¤er Vergisi beyannamesinin ve muhtasar beyannamenin mirasç›lar taraf›ndan ne zaman verilece¤i hususunda
da mevzuat›m›zda özel bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Bu durumda yine
Vergi Usul Kanununun 16.maddesindeki genel hüküm olan üç ayl›k ek süre göz önüne al›narak normal beyan
süresine üç ayl›k bir süre eklenerek bu
süre içerisinde Katma De¤er Vergisi
beyannamesinin ve muhtasar beyannamelerin mirasç›lar taraf›ndan verilmesi gerekecektir.
2.4.Geçici Vergi Beyannamesinin
Verilmesi
Vergi Usul Kanununun 164.üncü
maddesi hükmüne göre, ölüm iﬂi b›rakma olarak kabul edilmiﬂtir. Gelir
Vergisi Kanununun mükerrer 120.
maddesinde ise “iﬂin b›rak›lmas› haMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

166 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

linde, iﬂin b›rak›ld›¤› dönemi izleyen
dönemlerde geçici vergi ödenmez. ”
hükmü bulunmaktad›r. Buna göre
ölüm iﬂi b›rakma hükmünde oldu¤undan, bu tarihten sonraki dönemler için
mirasç›lar taraf›ndan geçici vergi beyannamesi verilme yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
2.5. Mirasç›lar›n Murisin Vergi
Borçlar›ndan Sorumlulu¤u
Türk Medeni Kanununun 641.maddesi hükmü ile mirasç›lar, tereke borçlar›ndan müteselsilen sorumlu olduklar›
kurala ba¤lanm›ﬂt›r. Ancak Vergi
Usul Kanununda ise mirasç›lar›n murise ait vergi borçlar›ndan dolay› olan
sorumluluklar› miras hisseleri oran›
ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Murise ait vergi borçlar›ndan sorumlu olmak istemeyen mirasç›lar miras›n reddi için
medeni kanun uyar›nca ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde sulh hukuk
mahkemelerine baﬂvurmalar› gerekmektedir.
Ölen mükellefin tüm vergi borçlar›,
veraset ilam› (mirasç›l›k belgesi) esas
al›narak her bir mirasç›ya düﬂen miras
pay› oran›nda hesaplan›r ve her bir
mirasç› için ayr› ayr› sorumluluklar›
belirlenir. Miras hisselerine isabet
eden vergi borçlar› için, mirasç›lar
ad›na; murisin kesinleﬂmemiﬂ vergi
borçlar› için ihbarname, kesinleﬂmiﬂ
vergi borçlar› için ise ödeme emri düzenlenerek takibat yap›l›r.
May›s - Haziran
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Vergi Usul Kanununun “Özel Ödeme
Zamanlar›” baﬂl›kl› 112.maddesinde;
“Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmas›n› mucip haller dolay›s›yla beyan üzerine tarh olunan
vergiler, beyanname verme süreleri
içinde ödenir.
Mükellefin, vadeleri mezkur süreden
sonra gelen vergileri de ayn› süre içinde al›n›r. Memleketi terk edenlerin,
ölenlerin veya benzeri haller dolay›s›yla mükellefiyetleri kalkanlar›n ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan
vergileri tahakkuk tarihinden baﬂlayarak bir ay içinde ödenir.” hükmü bulunmaktad›r.
Yap›lan düzenleme ile ölüm halinde
murise ait vergi borçlar›n›n beyanname verme süresinde ödenmesi öngörülmüﬂtür. Bu durumda;
— Ölüm tarihi itibariyle verilmemiﬂ
olan beyannamelerin süresi Vergi
Usul Kanununun 16.maddesi uyar›nca üç ay uzar ve bu süre içerisinde de
tahakkuk eden vergi ödenir. Böylece
vergi ödeme süresi beyanname verme
süresine paralel olarak uzam›ﬂ olur.
— Di¤er taraftan daha önce tahakkuk
etmiﬂ olan ancak vadesi gelmemiﬂ
vergi borçlar› da uzayan beyanname
verme süresi içinde ödenir.
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2.6. Mirasç›lar›n Muris Ad›na
Kesilmiﬂ/Kesilecek Vergi Cezalar›ndan
Sorumlulu¤u
Muris ad›na kesilmiﬂ/kesilecek vergi
cezalar›ndan mirasç›lar›n sorumlulu¤u söz konusu de¤ildir, çünkü Vergi
Usul Kanununun 372.maddesi ölüm
halinde cezalar›n düﬂece¤ini hükme
ba¤lam›ﬂt›r. Bu kural cezalar›n ﬂahsili¤i ilkesinden kaynaklanmaktad›r.
Ancak buradaki sorumlu tutulmama
ölen mükellefin fiil ve iﬂlemleri nedeni ile kesilen veya kesilecek cezalar›
kapsamaktad›r. Ölüm tarihi itibariyle
kesilmiﬂ olan cezalar terkin edilir daha sonra kesilmesi gündeme gelen
(vergi incelemesi vb nedenlerle) cezalar ise kesilmez. Ancak gecikme zamm› ve gecikme faizleri ceza niteli¤inde kabul edilmedi¤inden mirasç›lardan aranacakt›r.
3.MÜKELLEF‹N ÖLÜMÜ HAL‹NDE
T‹CAR‹ ‹ﬁLETMEN‹N DURUMU
3.1.Ölüm Halinde Mirasç›lar›n ‹ﬂe
Devam Etmemesi
Vergi Usul Kanunu aç›s›ndan ölüm
olay› iﬂi b›rakma hükmünde kabul
edilmiﬂtir. Vergi Usul Kanununun
161.inci maddesine göre, iﬂi b›rakma,
vergiye tabi olmay› gerektiren muamelelerin tamamen durdurulmas› ve
sona erdirilmesini ifade eder. 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunun 41/1.maddesi hükmünce; ölüm nedeniyle iﬂi
Hakemsiz Yaz›lar
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b›rakan mükellefin ticari iﬂletmesinde
bulunan emtia stoklar› ile di¤er döner
ve sabit de¤erlerinin ölüm tarihi itibariyle emsal bedel üzerinden iﬂletmeden çekilmesi gerekir.
Mirasç›lar iﬂe devam etmeyecekleri
için ticari iﬂletme son bulacakt›r. ‹ﬂi
b›rakman›n gere¤i olarak, ticari iﬂletmeye dahil tüm varl›¤›n Vergi Usul
Kanununun 267.maddesinde yer alan
hükümlere göre emsal bedel ölçüsüne
göre de¤erlendirilmesi ve bu tutar
üzerinden KDV hesaplanarak fatura
düzenlenmesi gerekir. Böylece ölüm
nedeniyle de¤il de bir baﬂka sebeple
iﬂi terk durumunda ölen kiﬂinin yapmas› gereken iﬂlemler iﬂe devam etmeyen mirasç›lar taraf›ndan yerine
getirilmiﬂ olacakt›r.
Burada mal varl›¤›n›n emsal bedelle
de¤erlendirilmesi, fatura kesilmesi ve
KDV hesaplanmas› ölen kiﬂi nam ve
hesab›na yap›lan iﬂlemler mahiyetindedir. Yap›lan bu iﬂlem ticari iﬂletmeye dahil iktisadi k›ymetlerin murisin
terekesine dahil edilmesi sonucunu
verecektir. Emsal bedel üzerinden hesaplanan de¤er art›ﬂ kazanc›da ölen
kiﬂinin k›st dönem gelirine (ticari kazanc›na) dahil edilerek gelir vergisine
tabi tutulmuﬂ olacakt›r.
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3.2.Ölüm Halinde Mirasç›lar›n ‹ﬂe
Devam Etmesi
3.2.1. ‹ﬂe Baﬂlaman›n (‹ﬂe Devam
Edilme ‹radesinin) Bildirilmesi
Mirasç›lar murisin geride b›rakt›¤› ticari faaliyetine devam etmek isterler
ise bu iradelerini ilgili vergi dairesine
bildirmekle mükelleflerdir. Bu durumda ölüm tarihi itibariyle murisin
mükellefiyeti düﬂerek iﬂe devam eden
mirasç›lar›n mükellefiyeti baﬂlayacakt›r. Mükellefler normal zamanlarda iﬂe baﬂlamay› Vergi Usul Kanunu
168. maddesi hükmünce vergi dairesine 10 gün içinde bildirilmeleri zorunludur. Maliye Bakanl›¤›nca yay›nlanan 2001/1 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu ‹ç Genelgesinde ölüm olay› özel
bir durum olarak kabul edilmiﬂ ve
murisin ölümünden itibaren mirasç›lar›n ayn› iﬂe aral›ks›z devam etmeleri halinde, iﬂe devam edecek olan mirasç›lar›n ölüm tarihini takibeden 1 ay
içinde bildirimde bulunmalar› durumunda bildirimin zaman›nda yap›ld›¤›n›n kabul edilmesi ve mirasç›lar›n
mükellefiyetlerinin murisin ölüm tarihinden itibaren tesis edilmesi gerekti¤i belirtilmiﬂtir.
3.2.2. De¤er Art›ﬂ Kazanc›n›n
Hesaplanmayaca¤›
193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun
81/1. maddesinde, ferdi bir iﬂletmenin
sahibinin ölümü halinde, kanuni miMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

rasç›lar taraf›ndan iﬂletmenin faaliyetine devam olunmas› ve mirasç›lar taraf›ndan iﬂletmeye dahil iktisadi k›ymetlerin kay›tl› de¤erleriyle (Bilanço
esas›na göre defter tutuyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde)
aynen devir al›nmas› halinde, bundan
do¤an de¤er art›ﬂ kazanc›n›n hesaplanmayaca¤› ve vergilendirilmeyece¤i
hüküm alt›na alm›ﬂt›r.
Mirasç›lar›n iﬂe devam etmeleri durumunda iﬂletmeye dahil iktisadi k›ymetler kay›tl› de¤erleriyle aynen devir
al›n›r di¤er bir deyiﬂle de¤er art›ﬂ kazanc› hesaplamas› söz konusu olmaz.
3.2.3. Katma De¤er Vergisi ‹stisnas›
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 17/4-c bendi hükmü gere¤ince Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen iﬂlemler (Veraset yoluyla veya ivazs›z olarak meydana gelen intikaller) ile Kurumlar
Vergisi Kanununa göre yap›lan devir
ve bölünme iﬂlemleri vergiden istisna
edilmiﬂtir.
Yap›lan düzenleme göz önüne al›nd›¤›nda; muristen intikal eden iﬂletmenin varislerce kay›tl› de¤eriyle aynen
devran›larak faaliyete devam edilmesi
halinde bu devir iﬂlemi nedeniyle katma de¤er vergisi hesaplanmayacakt›r.
Öte yandan, muris ad›na verilen son
katma de¤er vergisi beyannamesinde
“sonraki döneme devreden katma de¤er vergisi” olarak beyan edilen bir
Hakemsiz Yaz›lar
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vergi bulunmas› halinde bu vergi, yürütülen ticari faaliyet nedeniyle hesaplanan vergiden indirim konusu yap›labilecektir
3.2.4. Murisin Defter Belgeleri ve
Ödeme Kaydedici Cihaz›n›n
Kullan›lmas›
Maliye Bakanl›¤›nca yay›nlanan
2001/1 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu
‹ç Genelgesi ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde yer
alan yetkiye istinaden, murisin mevcut defter ve belgelerinin ölüm tarihini içeren hesap dönemi sonuna kadar
iﬂe devam eden mirasç›lar taraf›ndan
kullan›lmas› Maliye Bakanl›¤›nca uygun görülmüﬂtür. Yap›lan düzenleme
ile murisin mevcut defter ve belgeleri
ölüm tarihini içeren hesap dönemi sonuna kadar iﬂe devam eden mirasç›lar
taraf›ndan kullan›labilme imkan› sa¤lanm›ﬂt›r.
Bu durumda, murisin faaliyetine yönelik hesaplar›n›n ölüm tarihi itibariyle kapat›lmas› ve iﬂe devam eden mirasç›lar›n hesaplar›n›n ise yeniden
aç›lmas› gerekmektedir.
‹ﬂe devam eden mirasç›lar›n söz konusu hesap döneminin son ay› içinde
ise yeni hesap dönemi için kendi adlar›na defter tasdik ettirmeleri ve usulüne uygun olarak belgelerini anlaﬂmal›
matbaalara bast›rmak veya notere tasdik ettirmek suretiyle kullanmalar›
gerekmektedir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Katma De¤er Vergisi Mükelleflerinin
Ödeme Kaydedici Cihazlar› Kullanmalar› Mecburiyeti Hakk›nda 3100
say›l› Kanunun 4/3 üncü maddesinde,”….. yetkili mercilere gerekli kay›t
ve tasdik iﬂlemi yapt›rmadan veya
ruhsats›z olarak ödeme kaydedici cihazlar sat›lamaz, kiralanamaz, devredilemez veya di¤er yollarla kullan›lamaz.” hükmü bulunmaktad›r.
Katma De¤er Vergisi Mükelleflerinin
Ödeme Kaydedici Cihazlar› Kullanmalar› Mecburiyeti Hakk›nda 1996/1
Seri No.lu ‹ç Genelge ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesine göre
ferdi bir iﬂletmenin sahibinin ölümü
nedeni ile varl›klar›n›n kanuni mirasç›lar›na devrinde ... devre konu varl›klar aras›nda yer alacak ödeme kaydedici cihaz›n mali haf›zas›n›n de¤iﬂtirilmesinin zorunlu olmad›¤› aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r.
Mirasç›lar taraf›ndan, murise ait olan
ödeme kaydedici cihazlar, ölüm tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine müracaatta bulunulmas›,
vergi dairesince cihaz›n mali bilgilerinin tespit edilmesi ve ödeme kaydedici cihaza ait levha ald›ktan sonra kendi adlar›na fiﬂ verecek ﬂekilde programlatt›r›lmas› ﬂart›yla kullan›labilecektir.
4.SONUÇ:
Varislerin, mirasç›l›k haklar› Türk
Medeni Kanunun 599.maddesi uyaMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87
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r›nca ölümle birlikte, do¤maktad›r.
Kanunla do¤an mirasç›l›k hakk› kiﬂinin bu hakk› red etmemesi (miras›n
reddi) durumunda mirasç›lara bir tak›m ﬂekli ve maddi ödevler yüklemektedir.
Miras› red etmemiﬂ olan kanuni veya
atanm›ﬂ (mansup) mirasç›lar, murisin
geride b›rakt›¤› iﬂletmesine ait yap›lmas› gereken vergisel ödevlerini 213
say›l› Vergi Usul Kanununun 12.
maddesi hükmünce üstlenmiﬂ olmaktad›rlar. Yasa ile getirilen vergisel
ödevler; bildirimde bulunma, beyanname verme ve murisin vergi borçlar›n› ödeme gibi zorunluluklar› kapsamakta ve mirasç›larca bu ödev ve sorumluluklar›n yerine getirilmemesi
cezai müeyyidelerin uygulanmas›n›
gerektirmektedir.
Bu çal›ﬂmam›zda ölüm halinde miras›
reddetmemiﬂ olan mirasç›lar›n yerine

May›s - Haziran
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getirmekle yükümlü olduklar› vergisel ödevler ele al›narak bir araya getirilmiﬂtir. Umar›z okuyuculara faydal›
olur.
KAYNAKÇA
2001/1 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu
‹ç Genelgesi Çevrimiçi eriﬂim www.gib.gov.tr
Katma De¤er Vergisi Mükelleflerinin
Ödeme Kaydedici Cihazlar› Kullanmalar› Mecburiyeti Hakk›nda 1996/1 Seri
No.lu ‹ç GenelgeÇevrimiçi eriﬂim www.kvdb.gov.tr
T.C Yasalar 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu çevrimiçi eriﬂim www.gib.gov.tr
T.C Yasalar 213 say›l› Vergi Usul Kanunu çevrimiçi eriﬂim www.gib.gov.tr
T.C Yasalar. 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu çevrimiçieriﬂim www.gib.gov.tr
T.C Yasalar 3100 say›l› Ödeme Kaydedici Cihaz Kullan›m› Hakk›nda Kanun
çevrimiçi eriﬂim www.gib.gov.tr
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S‹GORTA KOM‹SYON G‹DER
BELGES‹
Memiﬂ KÜRK*

I-G‹R‹ﬁ:
inans sektörleri içinde sigortac›l›k sektörü tüm dünyada h›zl› bir büyüme
göstermiﬂtir. Geliﬂmiﬂ ekonomilerde lokomotif rol üstlenen sigortac›l›k,
sanayileﬂmekte olan ekonomilerin en dinamik sektörlerinden biridir. Ülkemizde de sigortac›l›k sektörü son y›llarda h›zl› bir geliﬂme göstermiﬂtir. Türk
finans sektörünün bankac›l›ktan sonra ikinci büyük sektörü sigortac›l›k sektörü olmuﬂtur.

F

Sigortac›l›¤›n esas fonksiyonu ileride do¤abilecek risklerin giderilmesi olsa da,
fon yaratmak ve yarat›lan fonlar› çeﬂitli yat›r›m enstrümanlar› vas›tas› ile ekonomiye kazand›rmak di¤er önemli bir fonksiyonudur. Sigorta sektörünün yönetti¤i fonlar, sigortal›n›n gönüllü tasarruflar›yla yarat›lmakta, toplanan primler mali kesime aktar›larak rasyonel alanlarda yat›r›mlara yönlendirilmektedir.
Geliﬂmiﬂ ülkelerin en büyük kurumsal yat›r›mc›lar› aras›nda yer alan sigorta
ﬂirketlerinin fonlar›, teminat hesaplar›nda ve hayat fonlar›nda birikmektedir.
Bu ﬂekilde sigortac›l›k faaliyetleri sayesinde biriken büyük fonlar, günümüzün
geliﬂmiﬂ ülkelerinin kalk›nmalar›nda dinamik bir rol oynamaktad›r.
Sigorta sözleﬂmeleri esas olarak sigorta ﬂirketleri taraf›ndan yerine getirilmektedir. Ancak sigorta sözleﬂmelerinin sadece sigorta ﬂirketleri taraf›ndan yap›lmas› farkl› illerdeki (veya ayn› ildeki ) müﬂterilerine ulaﬂmay› zorlaﬂt›racakt›r.
Bu nedenle müﬂterilere daha kolay ulaﬂmak ve maliyetleri düﬂürmek amac›yla
sigorta sözleﬂmelerinin önemli bölümü sigorta ﬂirketlerine ba¤›ml› olarak çal›ﬂan sigorta acenteleri taraf›ndan yerine getirilmektedir.
2 tip sigorta acentesi bulunmaktad›r. Bunlar Asli (A tipi) Sigorta Acentesi ve
* Vergi Denetmeni
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Tali (B tipi) Sigorta Acentesidir. 7397
say›l› Sigorta Murakebe Kanununun
539 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile de¤iﬂik 9'ncu maddesine göre,
" Her ne ad alt›nda olursa olsun sigorta ﬂirketine tabi bir s›fat› olmaks›z›n
bir sözleﬂmeye dayanarak belli bir yer
veya bölge içinde, daimi bir surette
Türkiye’deki sigorta ﬂirketlerinin sigorta sözleﬂmelerine arac›l›k eden veya bunlar› sigorta ﬂirketi ad›na yapan
gerçek veya tüzel kiﬂiler sigorta acentesi; sigorta acentelerinin acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kiﬂi acentelere ise
tali acente denilmektedir.”
Buna göre asli sigorta acenteleri sigorta ﬂirketleri ad›na sigorta sözleﬂmelerine arac›l›k etmektedir. Bu acentelerin sigorta ﬂirketi ad›na sözleﬂme
yapma yani poliçe düzenleme ve prim
tahsil etme yetkileri bulunmaktad›r.
Tali sigorta acentelerinin görevleri ise
sigortal› ile asli acente aras›nda sadece arac›l›k yapmaktan yani komisyon
karﬂ›l›¤›nda müﬂteri temin etmekten
ibarettir. Tali (B tipi) sigorta acenteleri sigorta ﬂirketleri taraf›ndan kendi
nam ve hesaplar›na sigortal› ile sözleﬂme yapma ve prim tahsil etme yetkisi verilmedi¤inden dolay› poliçe düzenleyememektedir.
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II-S‹GORTA ﬁ‹RKETLER‹ ‹LE
S‹GORTA ACENLELER‹ ARASINDAK‹ ‹L‹ﬁK‹ S‹GORTA
KOM‹SYON G‹DER BELGES‹
‹LE BELGELEND‹R‹L‹R:
213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun
229'ncu maddesinde fatura, sat›lan
emtia veya yap›lan iﬂ karﬂ›l›¤›nda
müﬂterinin borçland›¤› mebla¤› göstermek üzere emtiay› satan veya iﬂ yapan tüccar taraf›ndan verilen ticari vesika olarak tarif edilmiﬂtir. Ayn› kanunun 232'nci maddesinde de, satt›klar›
emtia veya yapt›klar› iﬂler için fatura
kullanmak ya da fatura düzenlemek
mecburiyetinde olanlara yer verilmiﬂtir.
Sigorta acenteleri yapm›ﬂ olduklar›
acentelik hizmetleri karﬂ›l›¤›nda gerçekte hem sigortal›lara hem de sigorta ﬂirketlerine fatura düzenlemeleri
gerekmektedir. Ancak sigorta acentelerine bu konuda Vergi Usul Kanunu
Tebli¤lerinde yap›lan düzenleme ile
kolayl›k getirilmiﬂtir. 243 say›l› VUK
Tebli¤ine göre sigorta ﬂirketleri(ve sigorta acenteleri) taraf›ndan düzenlenen sigorta poliçeleri Vergi Usul Kanunu uyar›nca düzenlenmesi zorunlu
belgeler kapsam›na al›nm›ﬂ olup, sigorta ﬂirketleri bu poliçeler ve ek belgelere (zeyilnameler) konu iﬂlemlere
ait tutarlar için ayr›ca fatura düzenlemeyeceklerdir.
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Yine 246 say›l› VUK Tebli¤ine göre
sigorta acente ve prodüktörleri taraf›ndan sigorta ﬂirketlerine sa¤lanan
hizmetler nedeniyle ödenen komisyon
bedelleri, sigorta ﬂirketleri taraf›ndan
düzenlenecek "Sigorta Komisyon Gider Belgesi"ne istinaden kay›tlara al›nacakt›r. Acenteler ve prodüktörler bu
bedeller için sigorta ﬂirketine ayr›ca
fatura düzenlemeyecekler ve sigorta
ﬂirketleri taraf›ndan kendilerine verilecek sigorta komisyon gider belgesindeki tutarlar› has›lat kaydedeceklerdir,
243 ve 246 say›l› VUK Tebli¤lerine
göre ayn› has›lat için poliçe ve sigorta
komisyon gider belgesi ile birlikte fatura da düzenlenmesine gerek görülmeyerek sigorta ﬂirketi ve acentelere
ayr›ca külfet verilmeyerek , bu konuda kolayl›k getirilmiﬂtir. Zaten faturada olmas› gereken tüm bilgiler poliçe
ve sigorta komisyon gider belgesinde
de mevcuttur.
Ancak sigorta acentelerinin yapt›klar›
iﬂlemler karﬂ›l›¤›nda fatura düzenlemesinde hiçbir yasal engel de bulunmamaktad›r. Çünkü esas olan fatura
düzenlemektir. Sadece kolayl›k olmas› için acentelerin fatura düzenlemesine tebli¤lerle gerek görülmemiﬂtir.
Fatura düzenlendi¤i takdirde bu iﬂlemin hiçbir sak›ncas› bulunmamaktad›r. Sigorta acentelerince yap›lan iﬂlemlerden dolay› fatura düzenlendi¤i
takdirde çifte (mükerrer) has›lat› önleHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mek amac›yla faturaya poliçenin veya
sigorta komisyon gider belgesinin tarih ve say›s› da yaz›lmal›d›r. Bu ﬂekilde
ileride do¤abilecek sak›ncalar (Vergi incelemesi gibi) giderilmiﬂ olacakt›r.
Yukar›da aç›kland›¤› üzere asli sigorta acenteleri ile sigorta ﬂirketleri aras›ndaki ticari iliﬂki “sigorta komisyon
gider belgesi” ile belgelendirilmektedir. Asli sigorta acenteleri düzenlemiﬂ
olduklar› poliçeler karﬂ›l›¤›nda sigorta
ﬂirketlerinden aralar›ndaki anlaﬂmaya
göre komisyon geliri elde ederler. Sigorta ﬂirketleri acentelerin 1 ay boyunca çeﬂitli branﬂlara ait olarak düzenledikleri poliçeler karﬂ›l›¤›nda elde ettikleri komisyon gelirlerini içeren “sigorta komisyon gider belgesini” düzenleyerek acenteye gönderirler. Acenteler ise bu belgelerde belirtilen tutarlar› ilgili ayda elde ettikleri
gelir olarak ayl›k bazda yasal defterlerine kaydederler. Sigorta Komisyon
Gider Belgesi acenteler aç›s›ndan ayl›k bazda gelir iken sigorta ﬂirketleri
aç›s›ndan giderdir.
243 Seri no’lu Vergi Usul Kanun Genel tebli¤ine göre sigorta komisyon
gider belgesi aﬂa¤›daki usul ve esaslara göre düzenlenmesi gerekmektedir
.a) Sigorta komisyon gider belgeleri,
Vergi Usul Kanunu Uyar›nca Vergi
Mükellefleri Taraf›ndan Kullan›lan
Belgelerin Bas›m ve Da¤›t›m› Hakk›nda Yönetmelik hükümlerine göre
Maliye Bakanl›¤› ile anlaﬂmal› matbaMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87
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alara bast›r›lacak veya notere tasdik
ettirilecektir.
b) Sigorta komisyon gider belgeleri,
iﬂlem baz›nda veya en çok bir ayl›k
dönemler itibariyle tahakkuk edecek
komisyonlar için tek belge ﬂeklinde
düzenlenebilecektir.
c) En az iki örnek olarak düzenlenip
bir örne¤i hizmeti sunan acente veya
prodüktöre verilecek olan sigorta komisyon gider belgelerinde sigorta ﬂirketinin unvan›, vergi dairesi, vergi numaras› ile seri ve s›ra numaras› matbaa bask›l› olarak yer alacak; ayr›ca
bu belgelere yap›lan hizmetin mahiyeti, hizmet bedeli, ödeme yap›lacak
acente veya prodüktörün ad›-soyad›/unvan›, vergi dairesi ve vergi numaras›na iliﬂkin bilgiler kaydedilecektir
III-ASL‹ S‹GORTA ACENTELER‹N‹N S‹GORTA KOM‹SYON
G‹DER BELGES‹ DÜZENLEME
YETK‹S‹ VAR MIDIR?
Sigorta acenteleri ile ilgili yap›lan
vergi incelemelerinde birçok asli sigorta acentesinin yapm›ﬂ oldu¤u arac›l›k hizmetleri(müﬂteri temini) karﬂ›l›¤›nda tali sigorta acentelerine sigorta komisyon gider belgesi düzenledi¤i
tespit edilmiﬂtir. Hatta vergi dairelerince asli acentelere sigorta komisyon
gider belgesi bas›m izni verildi¤i tespit edilmiﬂtir.
May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

246 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile sadece sigorta ﬂirketlerine sigorta acente ve prodüktörleri taraf›ndan yap›lan hizmetler karﬂ›l›¤›nda ödenen komisyon bedelleri için sigorta komisyon gider belgesi düzenleme yetkisi verilmiﬂtir. Ancak tali sigorta acenteleri taraf›ndan asli sigorta
acentelerine yap›lan arac›l›k hizmetleri karﬂ›l›¤›nda hangi belgenin düzenlenmesi gerekti¤i konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Baz› asli sigorta acenteleri sigorta ﬂirketleri gibi kendilerinin de tali acentelere sigorta komisyon gider belgesi
düzenlemeleri gerekti¤i ﬂeklinde yorum yapm›ﬂ ve bast›rm›ﬂ olduklar› sigorta komisyon gider belgelerini arac›l›k hizmeti veren tali acentelere düzenlemiﬂlerdir.
Birçok asli sigorta acentesi ise tali
acentelerden al›nan arac›l›k iﬂlemleri
karﬂ›l›¤›nda hangi belgenin düzenlenmesi gerekti¤i konusunda tereddüde
düﬂmesi nedeniyle maliye bakanl›¤›ndan mükteza isteme yoluna baﬂvurmuﬂtur. Bu konuda maliye bakanl›¤›nca verilmiﬂ çok say›da mükteza
bulunmakta olup, ilgili müktezalar›n
tamam› yap›lan arac›l›k hizmetleri
karﬂ›l›¤›nda tali acentelerin asli acentelere fatura düzenlemesi gerekti¤i,
Asli acenteler taraf›ndan sigorta komisyon gider belgesi düzenlenemeyece¤i yönündedir. Konu hakk›nda
maliye bakanl›¤›nca verilmiﬂ bir mükteza (23.12.2005 tarih ve B.07.1.
Hakemsiz Yaz›lar
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G‹B.4.34.19.02/VUK-1/229-11946
say›l›) aﬂa¤›daki gibidir.

gesi”ne istinaden kay›tlara al›nacakt›r.

“……………… 213 say›l› Vergi Usul
Kanununun 229’ncu maddesinde,
“Fatura, sat›lan emtia veya yap›lan iﬂ
karﬂ›l›¤›nda müﬂterinin borçland›¤›
mebla¤› göstermek üzere emtiay› satan veya iﬂi yapan tüccar taraf›ndan
müﬂteriye verilen ticari vesikad›r.”
ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂ ve 232’nci maddesinde, “Birinci ve ikinci s›n›f tüccarlar, kazanc› basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde
olan çiftçiler;

Acenteler ve prodüktörler bu bedeller
için ayr›ca fatura düzenlemeyecekler
ve bu bedelleri sigorta ﬂirketleri taraf›ndan kendilerine verilecek sigorta
komisyon gider belgesine istinaden
has›lat kaydedeceklerdir.” hükmü yer
almaktad›r.

1-Birinci ve ikinci s›n›f tüccarlara;
2-Serbest meslek erbab›na;
3-Kazançlar› basit usulde tespit olunan tüccarlara;
4-Defter tutmak mecburiyetinde olan
çiftçilere;
5-Vergiden muaf esnafa;
Satt›klar› emtia veya yapt›klar› iﬂler
için fatura vermek ve bunlarda fatura
istemek ve almak mecburiyetindedirler.” denilmektedir.
Ayr›ca; 243 s›ra no’lu Vergi Usul kanunu Genel Tebli¤inin (B) bölümünün 4’ncü maddesinde, “Sigorta acente ve prodüktörleri taraf›ndan sigorta
ﬂirketlerine sa¤lanan hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedelleri ile
sigorta ﬂirketleri taraf›ndan düzenlenecek “Sigorta Komisyon Gider BelHakemsiz Yaz›lar
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Bu hükümlere göre; sigorta komisyon
gider belgesi sigorta ﬂirketleri taraf›ndan
düzenlenen bir belge oldu¤undan, acentenin tali acentelere yapt›¤› komisyon
ödemeleri karﬂ›l›¤›nda sigorta komisyon
gider belgesi düzenlemesi mümkün olmay›p, tali acentelerin alm›ﬂ oldu¤u komisyon bedelleri karﬂ›l›¤›nda fatura düzenlemesi gerekmektedir. “
Buna göre tali acentelerin asli acentelere yapt›klar› arac›l›k iﬂleminden dolay› ald›klar› komisyon bedelleri için
düzenlenmesi gereken belge tali acenteler taraf›ndan düzenlenecek olan faturad›r. Sigorta komisyon gider belgesi düzenleme yetkisi sadece sigorta
ﬂirketlerine verilmiﬂtir. Asli sigorta
acentelerin yap›lan arac›l›k iﬂlemi
karﬂ›l›¤›nda tali acentelere sigorta komisyon gider belgesi düzenlemesi hatal› bir belgelendirme iﬂlemi olup hiç
belge düzenlenmemesi gibi a¤›r sonuçlar do¤urabilecektir. Bu nedenle
yap›lan arac›l›k hizmeti, tali acente taraf›ndan mutlaka fatura ile belgelendirilmelidir.
May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

176 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

Ancak Tali Sigorta Acentelerinin devaml›l›k arz etmeyecek ﬂekilde hizmet ifas›nda bulunmas› halinde kazançlar›n›n ar›zi kazanç hükümlerine
göre vergilendirilmesi gerekecektir.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunun
“Ar›zi kazançlar” baﬂl›kl› 82. maddesinin 1. bendinde, Ar›zi olarak ticari
muamelelerin icras›ndan veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde
edilen kazançlar›n vergiye tabi ar›zi
kazanç oldu¤u hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Tali acentelerin yapacaklar› hizmeti
devaml›l›k arz etmeyecek ﬂekilde yerine getirmeleri ar›zi kazanç hükümlerine tabi olmas› nedeniyle bunlara
yap›lacak ödemelerin ise ödemeyi
yapan taraf›ndan düzenlenen gider
pusulas› ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
IV-SONUÇ:
246 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile sigorta ﬂirketlerine sigorta acente ve prodüktörleri taraf›ndan yap›lan hizmetler karﬂ›l›¤›nda
ödenen komisyon bedelleri için sigorta komisyon gider belgesi düzenleme
yetkisi verilmiﬂtir. Sigorta Komisyon
gider belgesi düzenleme yetkisi 246
Seri nolu VUK. Genel tebli¤i ile sadece sigorta ﬂirketlerine verilmiﬂtir.

May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

Tali sigorta acentelerinin asli sigorta
acentelerine yapt›¤› sigorta arac›l›k iﬂlemi karﬂ›l›¤›nda hangi belgenin düzenlenmesi gerekti¤i konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktad›r. Bu nedenle konu hakk›nda s›kça
tereddüt yaﬂanmakta ve maliye bakanl›¤›ndan mükteza istenmesi yoluna baﬂvurulmaktad›r. Maliye bakanl›¤›nca verilen müktezalar›n tamam› sigorta arac›l›k iﬂlemi karﬂ›l›¤›nda tali
acentenin asli acenteye fatura düzenlemesi gerekti¤i yönündedir. Ancak
konunun Maliye Bakanl›¤›nca tebli¤lerle düzenlenmesi yaﬂanan tereddütlerin giderilmesine yard›mc› olacakt›r.
KAYNAKÇA
23.12.2005 tarih ve B.07.1. G‹B. 4.
34.19.02/VUK-1/229-11946 say›l› Maliye Bakanl›¤› müktezas›
T.C. Yasalar. 193 say›l› Gelir Vergisi
Kanunu. Ankara : Resmi Gazete
T.C. Yasalar. 243 say›l› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i. Ankara: Resmi Gazete
T.C. Yasalar. 246 say›l› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i. Ankara: Resmi Gazete
T.C. Yasalar. 7397 say›l› Sigorta Murakebe Kanunu. Ankara: Resmi Gazete
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GENEL SA⁄LIK S‹GORTASI ‹LE
HAYATIMIZDA NELER DE⁄‹ﬁECEK?
Ali TEZEL*

1-G‹R‹ﬁ
Ekim 2008 sabah› tüm sabah› kamuoyunda ad›na “Sosyal Güvenlik Reformu” ad› verilen 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
(SS ve GSS) Kanunu tümüyle yürürlü¤e girmiﬂ olacak. Genel Sa¤l›k Sigortas› (GSS)’n›n bir k›s›m hükümleri 1 Temmuz sabah› yürürlü¤e giriyor ama
bu geniﬂ halk y›¤›nlar›ndan ziyada dar bir çevre için geçerli olacak.

1

2-VEK‹LLER HAR‹Ç HERKES GSS’L‹ OLACAK
Hemen hemen bütün T.C. vatandaﬂlar› GSS’li olaca¤› gibi ülkemizde 1 y›l veya daha fazla ikamet eden yabanc› ülke vatandaﬂlar› da GSS’li olacakt›r. Bu
arada 506 say›l› Kanun’un geçici 20 inci maddesine göre kurulmuﬂ olan özel
banka-borsa sand›klar›n›n iﬂtirakçileri ile emeklileri ise sand›klar› SGK’ya
(Sosyal Güvenlik Kurumu’na) devredilinceye kadar GSS d›ﬂ›nda kalacaklard›r. Nüfusun tamam› GSS’li olacak diyoruz ama baz› gruplar istisnai olarak
GSS kapsam› d›ﬂ›ndad›rlar. Bunlar;
• Özel banka-borsa emekli sand›klar› kapsam d›ﬂ›ndad›r ama bu grup çal›ﬂan›
ve emeklileri 3 y›l sonra kapsama gireceklerdir.
• Ülkemizde 1 y›ldan daha az süreli kalan yabanc›lar.
• Milletvekilleri
• Ola¤anüstü hal bölgesindeki güvenlik ve M‹T mensuplar›

* SGK Baﬂmüfettiﬂi
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3-HERKES GSS’YE PR‹M ÖDEYECEK M‹?
Kanun gere¤ince emekliler ve yak›nlar› hariç (Yeﬂil kartl›lar dahil) olmak
üzere herkes GSS primi ödeyecek.
GSS primi çal›ﬂanlar için daha do¤rusu eski SSK’l› yeni 4/a’l›, eski Ba¤Kur’lu yeni 4/b’li ve eski kamu görevlisi yeni 4/c’liler için kazançlar›n
yüzde 12,5’u kadard›r. Bunlar d›ﬂ›nda
kalan çal›ﬂmayanlardan ise al›nacak
prim oran› kazançlar›na göre yüzde
12 olacakt›r yani;
1-Çal›ﬂanlardan iﬂyerlerinden ald›klar› ücrete göre al›nacak yüzde 12,5 oran›ndaki GSS primi
2-‹ste¤e ba¤l›lar ile çal›ﬂmayanlardan
gelirlerine göre yüzde 12 oran›ndaki
GSS primi, al›nacakt›r.
A-Fakirler Ve Yeﬂil Kartl›lar da
Prim Ödeyecekler
5510 say›l› Kanun gere¤ince; “Harcamalar›, taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mallar› ile bunlardan do¤an haklar› da
dikkate al›narak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullan›larak tespit edilecek aile içindeki gelirin kiﬂi baﬂ›na düﬂen ayl›k tutar›, asgari ücretin üçte birinden az
olan vatandaﬂlar,” ( Bu aile; ayn›
hane içerisinde yaﬂayan eﬂ, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük
babadan oluﬂur.) prim ödemeyecekler bunlar›n primlerini devlet ödeyeMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

cektir. Mefhumu muhalifinden (tersinden) gidersek ayl›k gelirleri asgari
ücretin üçte birinden (202,80
YTL’den) çok olanlar SGK’ya GSS
primi ödeyeceklerdir.
Ödenecek prim hesab› ﬂu ﬂekildedir.
• Asgari ücretin üçte birinden asgari
ücrete kadar oldu¤u tespit edilen kiﬂiler için asgari ücretin üçte biri,
• Asgari ücretten asgari ücretin iki kat›na kadar oldu¤u tespit edilen kiﬂiler
asgari ücret,
• Asgari ücretin iki kat›ndan fazla oldu¤u tespit edilen kiﬂiler için asgari
ücretin iki kat›, üzerinden yüzde 12
oran›yla prim al›nacakt›r. Al›nacak
prim kiﬂi baﬂ›na s›ras›yla aﬂa¤›daki gibidir.
(PR‹M 608/3 X 0,12=) 24,32 YTL,
(PR‹M 608 X 0,12=) 72,96 YTL,
(PR‹M 608 x 2 x 0,12=) 145,92 YTL’dir.

B-Çocuklar›n›z ‹çin de GSS Primi
Ödenecek
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› (SS ve GSS) Kanunu
baﬂ›na bir ﬂey gelmezse 1 Ekim 2008
günü tamam›yla yürürlü¤e girecek ve
ülkemizde ilk defa GSS (Genel Sa¤l›k
Sigortas›) uygulamalar› baﬂlayacak ve
art›k okumuyorlarsa 18 yaﬂ›ndan büyük çocuklar›m›z sa¤l›k primi ödemeden sa¤l›k yard›m› alamayacaklar.
Hakemsiz Yaz›lar
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a-ﬂimdiki durum
Halen geçerli olan Personel ve Sosyal
Güvenlik Kanunlar› gere¤ince,
** K›z çocuklar›, evli olmamas›, çal›ﬂmamas› ve emekli olmamas› ﬂart›yla yaﬂlar› kaç olursa olsun ana-babalar› üzerinden ölünceye kadar sa¤l›k
yard›m› alabilmektedirler.
** Erkek çocuklar›, 18 yaﬂ›n› veya
ortaö¤renim yap›yorsa 20 yaﬂ›n›, yüksekö¤renim yap›yorsa 25 yaﬂ›n› dolduruncaya kadar ana-babalar› üzerinden sa¤l›k yard›m› alabilmektedirler.
** Öte yandan geçimini temin etti¤imiz ana ve babalar›m›z da çal›ﬂan çocuklar› üzerinden sa¤l›k yard›m› (sa¤l›k karnesi) alabilmektedir.
b-18 yaﬂ›n› tamamlayanlar GSS
primi ödeyecek
1 Ekim 2008 gününden itibaren, çal›ﬂanlar›n GSS primleri kendileri veya
iﬂverenleri taraf›ndan ödenerek GSS
sigortal›s› say›lacaklar. Bunlar›n bakmakla yükümlü olduklar› çocuklar›
(18 yaﬂ›ndan küçük çocuklar›) ise
prim ödemeden GSS sigortal›s› olacaklard›r. 18 yaﬂ›ndan büyük çocuklardan ise ailenin geliri dikkate al›narak GSS primi al›nacak.
_ Çocuklar›m›z, 18 yaﬂ›n› ikmal ettikleri andan itibaren art›k birey say›lacaklar ve ana-babalar› üzerinden
sa¤l›k yard›m› alamayacaklar ve aileHakemsiz Yaz›lar
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nin gelir durumuna göre GSS primi
ödenerek sa¤l›k yard›m› alabilecekler.
Prim ödenmiyorsa sa¤l›k yard›m› alamayacaklar.
c- Çal›ﬂmayan bekar k›z çocuklar›
için her ay GSS primi ödeyeceksiniz
5510 say›l› Kanun’a göre, “Harcamalar›, taﬂ›n›r ve taﬂ›nmazlar› ile bunlardan do¤an haklar› da dikkate al›narak,
Kurumca belirlenecek test yöntemleri
ve veriler kullan›larak tespit edilecek
aile içindeki geliri kiﬂi baﬂ›na düﬂen
ayl›k tutar› asgari ücretin üçte birinden” çok olan vatandaﬂlar çocuklar›
ile ana-babalar› için GSS primi ödeyecekler.
Ailenin gelirinin hesaplanmas›nda
geliri toplanacak aile üyeleri ise;
“ayn› hane içerisinde yaﬂayan eﬂ,
evli olmayan çocuk, büyük ana ve
büyük babadan oluﬂacakt›r”
Ailesiyle yaﬂayan ve çal›ﬂmayan
bekar k›z çocuklar› için hesaplama
örne¤i;
Evde sizinle birlikte ikamet eden 1
Ekim 1990 do¤umlu k›z›n›z var ve k›z›n›z 1 Ekim 2008 günü 18 yaﬂ›n› tamamlayacak ve ayn› gün GSS Kanunu da yürürlü¤e girmiﬂ olaca¤›ndan
art›k k›z›n›z sizin üzerinizden sa¤l›k
yard›m›-karnesi alamayacakt›r. Ancak k›z›n›z GSS kapsam› d›ﬂ›nda da
de¤ildir. SGK yani Sosyal Güvenlik
Kurumu ailenizin gelirlerine bakacak
May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87
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ve evde yaﬂayan say›s›na göre ailede
kiﬂi baﬂ›na düﬂen gelir asgari ücretin
üçte birinden çok ise k›z›n›z için
SGK’ya her ay GSS primi ödeyeceksiniz. Mesela, evinizde siz, eﬂiniz ve 1
çocu¤unuz varsa ve ailenin tüm geliri
asgari ücret kadar ise k›z›n›z için GSS
primi ödeyeceksiniz, ayl›k geliriniz
asgari ücretten daha az ise bu durumda ailenin her bir ferdi baﬂ›na düﬂen
gelir asgari ücretin 3’te 1’inden az
olaca¤› için k›z›n›z›n GSS primini
devlet ödeyecektir.

C- Part-time çal›ﬂanlar tam ay
GSS primini kendileri ödeyecek

Yap›lan hesaplama sonras›nda bulunan kiﬂi baﬂ›na düﬂen geliriniz,

> 1216,81 YTL’den fazla ise (Prim
hesab›: 608 x 2 x 0,12=) 145,92 YTL,

“...4857 say›l› Kanun’un 13 ve
14’üncü maddelerine göre k›smi süreli veya ça¤r› üzerine çal›ﬂanlar ile
bu Kanuna göre ev hizmetlerinde
ay içerisinde 30 günden az çal›ﬂan
sigortal›lar için eksik günlerine ait
genel sa¤l›k sigortas› primlerinin 30
güne tamamlanmas› zorunludur.
Bu durumda olan sigortal›lar›n eksik günlerine iliﬂkin genel sa¤l›k sigortas› primleri, 60’›nc› maddenin
birinci f›kras›n›n (c) bendinin (1)
numaral› alt bendi veya (g) bendi
kapsam›nda ödenir. Kamu idaresine ait iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan sigortal›lar›n iﬂ sözleﬂmesinin ask›da kald›¤› aylara ait genel sa¤l›k sigortas›
primi, 82’nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanc›n alt
s›n›r›n›n 30 günlük tutar› üzerinden
ilgili kamu idaresince ödenir.”

Genel Sa¤l›k Sigortas› primi ödeyeceksiniz.

Öte yandan, 80’inci maddenin (i) bendine göre de; “88’inci maddenin

> Asgari ücretin üçte birinden asgari
ücrete kadar ise asgari ücretin üçte biri,
> Asgari ücretten asgari ücretin iki kat›na kadar ise asgari ücret,
> Asgari ücretin iki kat›ndan fazla ise
asgari ücretin iki kat›,
üzerinden yüzde 12 oran›yla prim al›nacakt›r.
> Yani, kiﬂi baﬂ›na düﬂen gelir,
> 202 ile 608.40 YTL aras›nda ise ayl›k
(Prim hesab›: 608/3 X 0,12=) 24,32 YTL,
> 608.41 ile 1216,80 aras›nda ise ayl›k (Prim hesab›: 608 X 0,12=) 72,96
YTL,

May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

Kamuoyunda bilinen ad›yla part-time
yani ayda 30 günden az çal›ﬂmak bir
gerçektir. ‹ﬂte bu çal›ﬂanlar için 1
Ekim 2008 günü yürürlü¤e girmesi
planlanan GSS (Genel Sa¤l›k Sigortas›) uygulamas›na göre k›smi ay GSS
primi ödenmeyecek, tam ay çal›ﬂm›ﬂ
gibi GSS primi ödenecektir. 5510 say›l› SS ve GSS Kanunu’nun 88’inci
maddesinin 4’üncü f›kras›na göre;
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dördüncü f›kras›na göre ay içerisinde 30 günden az prim ödeme gün
say›lar›na ait eksik günlerin genel
sa¤l›k sigortas› primleri, eksik çal›ﬂma süreleri dikkate al›nmak suretiyle hesaplan›r” denmiﬂtir.
Bütün bunlara göre; ayda 30 günden
az çal›ﬂmas› olan iﬂçileriniz için sizler
iﬂyerinizde çal›ﬂt›klar› kadar gün için
ücret ödeyeceksiniz ve bu çal›ﬂma süresine göre hem GSS hem de di¤er
primleri ödeyeceksiniz. Mesela iﬂçiniz iﬂyerinizde ayda 15 gün çal›ﬂ›yorsa ve kendisine bu 15 gün için 400
YTL brüt ücret veriyorsan›z 400
YTL’nin yüzde 12,5’u kadar GSS primi ödeyeceksiniz. Kalan 15 günlük
GSS primini ise iﬂçiniz kendisi gidip
SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu’na) ödeyecektir. Bu 15 günlük boﬂ
geçen sürenin GSS primini öderken
de bir önceki konuda oldu¤u gibi ailesindeki kiﬂi baﬂ›na düﬂen gelir tutar›na
göre en az 24,32 YTL’nin yar›s›n› veya en çok 145,92 YTL’nin yar›s›n›
ödeyecektir.
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4-SONUÇ
1 Ekim sabah› art›k ülkemizde GSS
denilen Genel Sa¤l›k Sigortas› baﬂl›yor bu sigortadan emekliler ve yak›nlar› ile milletvekilleri prim ödemeden
yararlanacaklar ama di¤er herkes
prim ödeme yükümlüsü say›lacak,
prim ödeme yükümlüsü olan kiﬂilerin
birlikte yaﬂad›klar› ailenin geliri kiﬂi
baﬂ›na asgari ücretin üçte birinden az
ise GSS primini devlet ödeyecektir
ama kiﬂi baﬂ›na düﬂen gelir üçte birden fazla ise herkes primini kendisi
ödeyecektir. Primini kendisi ödemekle mükellef olanlar hastaneye baﬂvurduklar› gün prim borçlar› varsa SGK
taraf›ndan sa¤l›k masraflar› karﬂ›lanmayacakt›r. Zira, GSS’den yararlanabilmek için yukar›da prim ödeme yükümlüsü olarak ifade edilenlerin bir
günlük dahi prim borçlar›n›n olmamas› ﬂartt›r.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (31.05.2006). 5510 Sosyal
Sigortalar Ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanunu. Ankara: Resmi Gazete
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SOSYAL GÜVENL‹K REFORMUYLA
‹ﬁKAZASI SAYILAN HALLER VE
‹ﬁKAZASI OLAYLARINDA
S‹GORTALILARA SA⁄LANAN
YARDIMLARDA YAPILAN
DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
Resul KURT*

I. G‹R‹ﬁ
üm dünya’da, sosyal sigorta kurumlar›n›n, sosyal güvenlik garantisi sa¤lamak zorunda olduklar› sosyal güvenlik tehlikeleri ve bunlarla ilgili sigorta kollar›, ILO’nun, “Sosyal Güvenli¤in Asgari Normlar› Sözleﬂmesi’nde” 9 olarak belirtilmiﬂtir.

T

Bunlar; iﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar›, hastal›k, anal›k, yaﬂl›l›k, malullük,
ölüm, iﬂsizlik ve aile ödenekleri sigorta kollar›d›r.(Alper, 1999, 161) Türkiye’de 1 Haziran 2000 tarihinden itibaren uygulanmaya baﬂlanan iﬂsizlik sigortas› ile birlikte toplam 8 sigorta kolunda sosyal güvence sa¤lanmakta ve ülkemizde sadece aile ödenekleri sigorta kolu uygulanmamaktad›r.
5510 say›l› Kanunda, iﬂkazas› say›lan haller ve iﬂkazas› olaylar›nda sigortal›lara sa¤lanan yard›mlar 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,
* SGK Baﬂmüfettiﬂi
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TBMM'de kabul edilen 5754 say›l›
Kanun(5510 say›l› yasa, 2008) '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. (Kurt, 2008, 13)
Ülkemizde her 6 dakikada bir iﬂ kazas› olmakta, her 5-6 saatte de bir iﬂçimiz hayat›n› kaybetmektedir. Bu evlerinden ç›kan ve çocuklar›n›n geçimlerini sa¤lamak için çal›ﬂmaya giden
4-5 iﬂçimizin akﬂamlar› evlerine dönememeleri anlam›na gelmektedir. ‹statistikler her 2,5 saatte 1 iﬂçinin iﬂ
göremez hale geldi¤ini aç›klamaktad›r. Bu çok ac› bir durumdur. ‹ﬂ Kazalar› istatistiklerinde Avrupa'da ilk s›ray›, dünyada ise 3. s›ray› almaktay›z.
Dünyada en fazla iﬂ kazas›, Güney
Kore ve Brezilya'da meydana gelmektedir. Yap›lan Araﬂt›rmalarda iﬂ kazalar›n›n % 50 sinin kolayl›kla önlenebilecek kazalar oldu¤u, % 48 inin sistemli bir çal›ﬂma ile önlenebilece¤i, %
2 sinin ise önlenemeyece¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu da bizlere iﬂ kazalar›n›n %
98 önlenebilece¤i gerçe¤ini ortaya
koymaktad›r.(Tezel ve Kurt, 2008,73)
Önlemek ödemekten ucuzdur mant›¤›
ile hareket ederek iﬂyerlerinde tehlike
kaynaklar›n› ortaya ç›kart›p bunlardan
oluﬂabilecek riskleri kontrol alt›na
May›s - Haziran
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alabilirsek olabilecek kazalar› azaltm›ﬂ ve tehlikeli ortamlar› ortadan kald›rm›ﬂ oluruz.
Bu çal›ﬂmada, 01.10.2008 tarihinden
itibaren yürürlü¤e girecek olan 5510
say›l› yasayla getirilen düzenlemeler
göz önünde bulundurulmak suretiyle,
iﬂkazas› say›lan haller ve iﬂkazas›
olaylar›nda sigortal›lara sa¤lanan yard›mlar aç›klanm›ﬂt›r.
II. ‹ﬁ KAZASI KAVRAMI
Bir iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucunda geçici veya sürekli olarak
gelir kayb›na u¤rayan sigortal›larla
bunlar›n hak sahiplerine ilk defa
07.07.1945 tarihinde kabul edilen
4772 say›l› ‹ﬂ Kazalar› ve Meslek
Hastal›klar› ve Anal›k Sigortas› Kanunu ile 01.07.1946 tarihinden itibaren sigorta yard›mlar› sa¤lanmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.
‹ﬂkazas›, sigortal›n›n iﬂverenin otoritesi alt›nda bulundu¤u bir s›rada gördü¤ü iﬂ veya iﬂin gere¤i dolay›s›yla
aniden ve d›ﬂtan meydana gelen bir
etkenle onu bedence ya da ruhça zarara u¤ratan bir olay olarak tan›mlanabilir.(Güzel ve Okur, 1994, 171)
Bir olay›n iﬂ kazas› say›lmas› için öncelikle kazaya u¤rayan kiﬂinin 5510
say›l› Kanunun 4. maddesi kapsam›nda Hizmet Akdiyle veya Kendi Ad›na
ve Hesab›na Ba¤›ms›z Çal›ﬂan Sigortal›lardan say›lmas›, sigortal›n›n bir
kazaya u¤ramas›, sigortal›n›n u¤rad›Hakemsiz Yaz›lar
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¤› bu kaza sonucunda bedenen veya
ruhen bir zarara u¤ramas› ve kaza ile
sigortal›n›n u¤rad›¤› zarar aras›nda bir
illiyet ba¤›n›n bulunmas› gerekmektedir.
5510 say›l› Kanuna göre sigortal› say›lmayan bir kiﬂinin iﬂyerinde u¤rad›¤› kazan›n iﬂ kazas› say›lmas› olanakl› bulunmamaktad›r. Örne¤in, iﬂverenin ücretsiz çal›ﬂan eﬂi sigortal› say›lmad›¤›ndan dolay›, iﬂyerinde u¤rayaca¤› kaza iﬂkazas› say›lmayacak ve iﬂkazas›ndan dolay› sa¤lanan yard›mlar
yap›lmayacakt›r.
Ancak, 5510 say›l› Kanunun 5. Maddesinde say›lan ve haklar›nda baz› sigorta kollar› uygulanacak olan ceza
infaz kurumlar› ile tutukevleri bünyesinde oluﬂturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çal›ﬂt›r›lan hükümlü ve
tutuklular, 3308 say›l› Meslekî E¤itim
Kanununda belirtilen aday ç›rak, ç›rak ve iﬂletmelerde meslekî e¤itim gören ö¤renciler, üniversite bünyesindeki iﬂlerde k›smi zamanl› çal›ﬂt›r›lan
üniversite ö¤rencileri, sosyal güvenlik
destek primine tabi çal›ﬂanlar ve Türkiye ‹ﬂ Kurumu taraf›ndan düzenlenen meslek edindirme, geliﬂtirme ve
de¤iﬂtirme e¤itimine kat›lan kursiyerler, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleﬂmesi olmayan ülkelerde iﬂ üstlenen
iﬂverenlerce yurt d›ﬂ›ndaki iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lmak üzere götürülen Türk
iﬂçileri ile vazife malûllü¤ü ayl›¤›
ba¤lanm›ﬂ malûllerin iﬂ kazas› ve
Hakemsiz Yaz›lar
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meslek hastal›¤› sigortas›ndan yararland›r›lmalar› gerekmektedir.
III. 5510 SAYILI KANUNDA ‹ﬁ
KAZASI SAYILAN DURUMLAR
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun 13.
maddesinde; ‹ﬂ kazas›,
a) Sigortal›n›n iﬂyerinde bulundu¤u
s›rada,
b) ‹ﬂveren taraf›ndan yürütülmekte
olan iﬂ nedeniyle, sigortal› kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂ›yorsa
yürütmekte oldu¤u iﬂ nedeniyle,
c) Bir iﬂverene ba¤l› olarak çal›ﬂan sigortal›n›n, görevli olarak iﬂyeri d›ﬂ›nda baﬂka bir yere gönderilmesi nedeniyle as›l iﬂini yapmaks›z›n geçen zamanlarda,
d) 5510 say›l› Kanunun 47(a) bendi
kapsam›ndaki (SSK’l›) emziren kad›n
sigortal›n›n, iﬂ mevzuat› gere¤ince çocu¤una süt vermek için ayr›lan zamanlarda,
e) Sigortal›lar›n, iﬂverence sa¤lanan
bir taﬂ›tla iﬂin yap›ld›¤› yere gidiﬂ geliﬂi s›ras›nda, meydana gelen ve sigortal›y› hemen veya sonradan bedenen
ya da ruhen özüre u¤ratan olay,
olarak ifade edilmiﬂtir. Bir kazan›n iﬂ
kazas› say›lmas› için yukar›da say›lan
durumlardan en az birinin gerçekleﬂmesi sonucunda sigortal›n›n bedence
veya ruhça ar›zaya u¤ramas› gerekmektedir.
May›s - Haziran
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A. Sigortal›n›n ‹ﬂyerinde Bulundu¤u
S›rada Kazaya U¤ramas›
5510 say›l› Kanunun 13. maddesi
hükmüne göre sigortal›n›n iﬂyerinde
bulundu¤u s›rada meydana gelen ve
sigortal›y› bedenen veya ruhen ar›zaya u¤ratan olay bir iﬂ kazas›d›r.
‹ﬂyeri; 5510 say›l› Kanunun 11. maddesinde, sigortal› say›lanlar›n maddî
olan ve olmayan unsurlar ile birlikte
iﬂlerini yapt›klar› yerler olarak tan›mlanm›ﬂ ve iﬂyerinde üretilen mal veya
verilen hizmet ile nitelik yönünden
ba¤l›l›¤› bulunan ve ayn› yönetim alt›nda örgütlenen iﬂyerine ba¤l› yerler,
dinlenme, çocuk emzirme, yemek,
uyku, y›kanma, muayene ve bak›m,
beden veya meslek e¤itimi yerleri, avlu ve büro gibi di¤er eklentiler ile
araçlar da iﬂyerinden say›lm›ﬂt›r.
Sigortal›n›n iﬂyerine ayak bast›¤› andan itibaren iﬂyerini terkedece¤i ana
kadar, iﬂverenin otoritesi alt›nda olup
olmad›¤›na bak›lmaks›z›n u¤rad›¤›
kazay› iﬂ kazas› kabul etmek gerekmektedir. Örne¤in, sigortal›n›n iﬂyerinde koﬂarken aya¤›n› sakatlamas›,
iﬂyerinde kavga ederken yaralanmas›,
iﬂyerinde intihar etmesi, iﬂyeri s›n›rlar›nda bulunan havuzda bo¤ularak ölmesi iﬂ kazas› kabul edilmektedir.
‹ﬂyerinde herhangi bir kaza olmadan,
kalp krizi veya di¤er herhangi bir rahats›zl›¤› nedeniyle ölen sigortal›lar›n
maruz kald›¤› durum iﬂ kazas› olarak
May›s - Haziran
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kabul edilmemektedir. Çünkü, iﬂ kazas›ndan söz edebilmek için öncelikle bir olay›n ve bu olay ile sonuç aras›nda da bir illiyet ba¤›n›n bulunmas›
gerekir. Ancak Yarg›tay son zamanlarda verdi¤i kararlarda kalp krizini
de iﬂkazas› saym›ﬂt›r.
Yarg›tay HGK’nun, E. 2004/21-529,
K. 2004/527 say›l› Karar›nda; “Sigortal›n›n, iﬂ yerinde çal›ﬂmakta iken
kalp krizi geçirerek ölümü, 506 say›l›
Yasan›n 11. maddesinde gösterilen
"sigortal›n›n iﬂyerinde bulundu¤u s›rada meydana gelme" haline uygun
bir olay oldu¤u gibi; ayn› maddede
düzenlenen "iﬂveren taraf›ndan yürütülmekte olan iﬂ dolay›s›yla meydana
gelme" haline de uygun olup; iﬂ kazas› say›lmas› gerekir.” denilmektedir.
Yarg›tay ayn› karar›nda; “‹ﬂ kazas›n›n
unsurlar› üzerinde de k›saca durulmal›d›r. Bunlar ﬂöyle s›ralanabilir: Kazaya u¤rayan 506 say›l› Kanun anlam›nda sigortal› say›lmal›; bu sigortal› bir
kazaya u¤ramal› ve u¤ran›lan kaza
506 say›l› Kanunun yukar›da ayr›nt›s›
aç›klanan 11. maddesinin (A) f›kras›nda say›lan hal ve durumlardan birinde meydana gelmeli; sigortal›y› hemen veya sonradan bedence veya ruhça ar›zaya u¤ratan bir olay biçiminde
gerçekleﬂmeli; bu olay ile sigortal›n›n
u¤rad›¤› zarar aras›nda uygun illiyet
(nedensellik) ba¤› bulunmal›d›r.
Hemen ifade etmek gerekir ki, yasan›n iﬂ kazas›n› sigortal›y› zarara u¤ra-
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tan olay biçiminde nitelendirmiﬂ olmas› illiyet (nedensellik) ba¤›n› iﬂ kazas›n›n bir unsuru olarak ele almay›
gerektirmiﬂtir. Ne var ki, burada aranan "uygun illiyet (nedensellik) ba¤›"
olup, bu da yasan›n arad›¤› hal ve durumlardan herhangi birinde gerçekleﬂme olgusu ile sonucun birbiriyle örtüﬂmesi olarak anlaﬂ›lmal›, yasada olmad›¤› halde, herhangi baﬂkaca k›s›tlay›c› bir koﬂulun varl›¤› aranmamal›d›r.

Ne var ki, bir olay›n kurum ya da iﬂveren aç›s›ndan iﬂ kazas› olarak kabul
edilmemiﬂ olmas›, harici etkenlerle
veya aniden ortaya ç›k›p ç›kmamas›,
yasan›n aç›k hükmü karﬂ›s›nda olay›n
iﬂ kazas› say›lmamas›n› gerektirmeyecektir. Zira; yasada aç›kça ifade edildi¤i üzere, zararland›r›c› sigorta olay›n›n, yasada say›lan hal ve durumlardan herhangi birisinde gerçeklemiﬂ
olmas›, gerekli ve yeterlidir.

K›sacas›; an›lan yasal düzenleme,
sosyal güvenlik hukuku ilkeleri içinde
de¤erlendirilmeli; maddede yer alan
herhangi bir hale uygunluk varsa zararland›r›c› sigorta olay›n›n kayna¤›n›n iﬂçi olup olmamas› ya da ortaya
ç›kmas›ndaki di¤er etkenlerin de¤erlendirilmesinde dar bir yoruma gidilmemelidir.

Daha aç›k ifadeyle; sigortal›n›n, iﬂyerinde çal›ﬂmakta iken kalp krizi geçirerek ölümü, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 11. maddesinin (A)
f›kras›n›n (a) bendinde gösterilen "Sigortal›n›n iﬂyerinde bulundu¤u s›rada
meydana gelme" haline uygun bir
olay oldu¤u gibi, ayn› maddenin (b)
bendinde yer alan "iﬂveren taraf›ndan
yürütülmekte olan iﬂ dolay›s›yla meydana gelme" haline de uygun olup; iﬂ
kazas› say›lmas› gerekir. Maddede,
baﬂkaca bir ﬂart ya da k›s›tlamaya yer
verilmemiﬂ oldu¤undan, yasada olmayan bir k›s›tlaman›n yorum yoluyla
getirilmesine de olanak yoktur (YKD
ﬁubat-2005 Sf: 165)” Hükmünü vermiﬂtir.

Somut olayda da; ölen sigortal›-iﬂçi,
bir baﬂka iﬂçi ile birlikte iﬂyeri kapsam›ndaki iﬂçi lokalinin tesisat›n› gözden geçirme ve tamir için görevlendirilmiﬂ; burada verilen iﬂi yapmakta
iken di¤er iﬂçinin malzeme al›m› için
ayr›ld›¤› bir s›rada bay›larak yere düﬂmüﬂ ve ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayat›n› kaybetmiﬂtir, iﬂverence iﬂ kazas› bildirimi yap›lmam›ﬂ, hastanece doldurulan istatistik
formunda sigortal›n›n ölüm nedeni
miyokard enfarktüs olarak gösterilmiﬂtir. Daval› Kurum da, ölenin hak
sahiplerinin iﬂ kazas›na yönelik istemlerini reddetmiﬂtir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Grev esnas›nda grevcinin u¤rad›¤› kaza iﬂ kazas› say›lmamaktad›r. Zira kaza iﬂyerinde olmuﬂ olsa dahi iﬂle bir
ilgisi yoktur. Ayn› ﬂekilde y›ll›k ücretli iznini geçirdi¤i s›rada iﬂçinin iﬂyerinde kazaya u¤ramas› da iﬂ kazas› say›lmaz. Ancak bu iﬂçi, iﬂverenin çaMay›s - Haziran
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¤›rmas› üzerine ya da ücretini almak
için iﬂyerine gelmiﬂ bulunuyorsa, geçirilen kaza iﬂ kazas› olur.(Tuncay,
2000, 223)
B. Sigortal›n›n ‹ﬂveren Taraf›ndan
Yürütülmekte Olan ‹ﬂ Nedeniyle
Veya Kendi Ad›na Ve Hesab›na
Ba¤›ms›z Çal›ﬂ›yorsa Yürütmekte
Oldu¤u ‹ﬂ Nedeniyle Kazaya U¤ramas›
Sigortal›n›n, iﬂveren taraf›ndan yürütülmekte olan iﬂ dolay›s›yla maruz
kald›¤› kaza dolay›s›yla bedenen veya
ruhen ar›zaya u¤ramas› hali de bir iﬂ
kazas›d›r. Bu f›kra hükmüne göre, sigortal›y› bedenen veya ruhen ar›zaya
u¤ratan olay›n iﬂyerinde de¤il de iﬂverenin emir ve talimatlar› do¤rultusunda sigortal›n›n görevli olarak veya
iﬂin gere¤i olarak iﬂyeri d›ﬂ›na ç›kmas› halinde u¤rad›¤› kaza iﬂ kazas› say›lmaktad›r. Örne¤in, inﬂaata boya
yapmas› için gönderilen iﬂçinin iskeleden düﬂmesi sonucu yaralanmas›,
bir fabrika iﬂyerinde gece bekçisi olarak çal›ﬂan sigortal›n›n fabrikan›n
bahçesinden kaçan bekçi köpe¤ini
içeriye sokmaya çal›ﬂ›rken bir arac›n
çarpmas› sonucu yaralanmas›, bir
apartman iﬂyerinde kap›c› olarak çal›ﬂan sigortal›n›n markete apartman ihtiyaçlar›n› almak için gitti¤i s›rada
kald›r›mda aya¤›n›n kaymas› sonucu
yaralanmas› olaylar› iﬂ kazas› say›lmaktad›r.
5510 say›l› Kanunda yap›lan düzenleMay›s - Haziran
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me ile, ba¤›ms›z çal›ﬂan 4/b sigortal›lar›n›n da iﬂkazas›na u¤ramalar›na
iliﬂkin yap›lan düzenleme ile; sigortal› kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z
çal›ﬂ›yorsa yürütmekte oldu¤u iﬂ nedeniyle u¤rayaca¤› kazalar, iﬂkazas›
kabul edilmiﬂtir.
C. Bir ‹ﬂverene Ba¤l› Olarak Çal›ﬂan
Sigortal›n›n ‹ﬂveren Taraf›ndan
Görev ‹le Baﬂka Bir Yere Gönderilmesi Yüzünden As›l ‹ﬂini Yapmaks›z›n
Geçen Zamanlarda Kazaya U¤ramas›
Söz konusu hükme göre bir iﬂverene
ba¤l› olarak çal›ﬂan sigortal›n›n, görevli olarak iﬂyeri d›ﬂ›nda baﬂka bir
yere gönderilmesi nedeniyle as›l iﬂini
yapmaks›z›n geçen zamanlarda u¤rad›¤› tüm kazalar iﬂ kazas› say›lmaktad›r.
‹ﬂveren, sigortal›y› iﬂyeri d›ﬂ›nda bir
görev ifa etmekle yükümlü tutabilir,
bu görev yerinin ayn› veya baﬂka bir
ilde veya yabanc› bir ülkede olmas›
önem taﬂ›maz. Sigortal› iﬂverenin iﬂi
için baﬂka yere gitmektedir. Öyleyse
iﬂverenin otoritesi alt›ndad›r. Madde
hükmü “as›l iﬂini yapmaks›z›n geçen
zaman” deyimini kullanm›ﬂ, bu zaman›n nas›l de¤erlendirilece¤i hususunda bir aç›klama yapmam›ﬂ ve herhangi bir ayr›m öngörmemiﬂtir.(Güzel ve
Okur, 1994, 178)
Uygulamada; bir iﬂverene ba¤l› olarak
çal›ﬂan sigortal›n›n, görevli olarak iﬂHakemsiz Yaz›lar
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yeri d›ﬂ›nda baﬂka bir yere gönderilmesi nedeniyle as›l iﬂini yapmaks›z›n
geçen zamanlarda u¤rad›¤› kazalar iﬂ
kazas› say›lmakta, iﬂverenin otoritesi
alt›nda bulunulmayan sürelerde meydana gelen kazalar iﬂ kazas› say›lmamaktad›r.
Örne¤in, tekstil atölyesinde çal›ﬂan
bir sigortal›n›n iﬂveren taraf›ndan sigara almak üzere markete gönderildi¤i esnada yolda trafik kazas› sonucu
yaralanmas› bir iﬂ kazas›d›r. Yine ﬂoför olarak çal›ﬂan bir sigortal›n›n iﬂverenin talimat› üzerine, kamyonla iﬂverenin evinden baz› ﬂahsi eﬂyalar›n› getirirken geçirdi¤i trafik kazas› sonucu
vefat etmesi olay› da bir iﬂ kazas› say›lmaktad›r. Yarg›tay bir karar›nda,
bir anonim ﬂirket genel müdürünün
görevli olarak baﬂka bir yere giderken
bindi¤i uça¤›n düﬂmesi sonucu ölmesini, kaza ile görülmekte olan iﬂ aras›nda illiyet ba¤›n›n gerçekleﬂti¤i düﬂüncesiyle iﬂ kazas› saym›ﬂt›r.( Yarg›tay 9. HD. 29.12.1981,E.81/11284,
K.89/4351, K.89/6491)
Ancak, ‹stanbul’da kurulu tekstil
fabrikas›nda pazarlamac› olarak görevli olan bir sigortal›n›n mal sat›ﬂ›
için gitti¤i ‹zmir’de e¤lenmeye gitti¤i
bir gece kulübünde aya¤›n›n kaymas›
sonucu yaralanmas› iﬂ kazas› say›lmamaktad›r. Çünkü, sigortal› bu esnada
iﬂverenin otoritesi alt›nda bulunmamaktad›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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D. 4/(a) Bendi Kapsam›ndaki Emziren
Kad›n Sigortal›n›n, ‹ﬂ Mevzuat›
Gere¤ince Çocu¤una Süt Vermek
‹çin Ayr›lan Zamanlarda Kazaya
U¤ramas›
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 74. maddesinde; “Kad›n iﬂçilere bir yaﬂ›ndan
küçük çocuklar›n› emzirmeleri için
günde toplam birbuçuk saat süt izni
verilir. Bu sürenin hangi saatler aras›nda ve kaça bölünerek kullan›laca¤›n› iﬂçi kendisi belirler. Bu süre günlük çal›ﬂma süresinden say›l›r.” denilmektedir.
Yine 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 88.
maddesine dayan›larak ç›kar›lan “Gebe veya Emziren Kad›nlar›n Çal›ﬂt›r›lma ﬁartlar›yla Emzirme Odalar› ve Çocuk Bak›m Yurtlar›na Dair
Yönetmelik”in 15. maddesinde; “Yaﬂlar› ve medeni halleri ne olursa olsun,
100-150 kad›n iﬂçi çal›ﬂt›r›lan iﬂyerlerinde, bir yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n
b›rak›lmas› ve bak›lmas› ve emziren
iﬂçilerin çocuklar›n› emzirmeleri için
iﬂveren taraf›ndan, çal›ﬂma yerlerinden ayr› ve iﬂyerine en çok 250 metre
uzakl›kta bir emzirme odas›n›n kurulmas› zorunlu,”
Oldu¤u hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Ayn› yönetmeli¤in 14. maddesinde
de, “Kad›n iﬂçilere bir yaﬂ›ndan küçük
çocuklar›n› emzirmeleri için günde
toplam bir buçuk saat süt izni verilir.
May›s - Haziran
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Bu sürenin hangi saatler aras›nda ve
kaça bölünerek kullan›laca¤›n› iﬂçi
kendisi belirler. Bu süre günlük çal›ﬂma süresinden say›l›r.” Denilmektedir.
Kad›n sigortal›n›n belirtilen emzirme
izni süresi içinde iﬂyerindeki emzirme
odas›nda veya çocu¤unu emnzirmek
için ayr›lan zamanda evine veya kreﬂe
gidip gelirken u¤rad›¤› kazalar da iﬂ
kazas› olarak kabul edilmektedir.
Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu’nun
328/652, T. 10.06.1983 say›l› Karar›nda; “.. saat (süt) emzirme izni verilen sigortal›, bu izin süresi içerisinde
iﬂyerine gelmek üzere yolda karﬂ›dan
karﬂ›ya geçerken daval›n›n kulland›¤›
taﬂ›t›n çarpmas› sonucu vefat etmiﬂtir.
‹K 62 ye göre “emzikli kad›n iﬂçilerin
çocuklar›na süt vermek için ayr›lan
süreler” iﬂ süresinden say›l›r. Ve iﬂ süresinden say›lan zaman içerisinde iﬂyerine gelirken u¤ran›lan kaza da iﬂkazas›d›r. Nitekim SSK 11/A-d maddesi de, emzikli kad›n sigortal›n›n çocu¤una süt vermek için ayr›lan zamanlarda meydana gelen sigorta olay›n›n iﬂkazas› say›laca¤›n› belirtmiﬂ
bulunmaktad›r. Her iki yasa hükmünün insani düﬂüncelerle kabul edilmiﬂ
sosyal içerikli iﬂçileri koruyan ve asl›nda çal›ﬂma yok iken varsayan farazi çal›ﬂmay› öngören kurallar oldu¤u
ortadad›r.” Hükmü verilmiﬂtir.

E. Sigortal›lar›n ‹ﬂverence Sa¤lanan
Bir Taﬂ›tla ‹ﬂin Yap›ld›¤› Yere Götürülüp Getirilmeleri Esnas›nda
Kazaya U¤ramas›
Sigortal›lar›n, iﬂverence sa¤lanan bir
taﬂ›tla iﬂin yap›ld›¤› yere gidiﬂ geliﬂi
s›ras›nda, meydana gelen ve sigortal›y› hemen veya sonradan bedenen ya
da ruhen özüre u¤ratan olaylarda iﬂ
kazas› say›lmaktad›r. Arac›n iﬂverene
ait olmas› zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Baﬂka bir kiﬂiye ait araçla da taﬂ›ma iﬂlemi yap›lm›ﬂ olabilir. Burada
önemli olan, arac›n iﬂveren taraf›ndan
sigortal›lar›n iﬂyerine geliﬂ gidiﬂleri
için tahsis edilmiﬂ olmas›d›r.
506 say›l› Kanunda, sigortal›lar›n iﬂverence sa¤lanan bir taﬂ›tla iﬂin yap›ld›¤› yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri esnas›nda kazaya u¤ramas›
iﬂkazas› kabul edilmekteydi. 5510 say›l› Kanunla yap›lan düzenlemeyle iﬂverence sa¤lanan bir taﬂ›tla iﬂin yap›ld›¤› yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri zorunlulu¤undan vazgeçilmiﬂ oldu. ‹ﬂverence sa¤lanan bir taﬂ›tla iﬂyerine götürülüp getirilmesi esnas›nda meydana gelecek kazalar iﬂkazas› say›lacak.
Taﬂ›ma iﬂin niteli¤inden do¤abilece¤i
gibi sosyal bir amaçla da yap›labilir;
her iki durumda da iﬂçilerin u¤rad›klar› kaza iﬂ kazas› say›lacakt›r.(Güzel
ve Okur, 1994, 180-181)
Burada sadece trafik kazalar› de¤il
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ayn› zamanda taﬂ›ma arac›n›n içinde
meydana gelen kavga v.b. sonucu yaralanmalar, sigortal›lar›n arac›n kap›s›na elini s›k›ﬂt›rmas› gibi durumlar
da iﬂ kazas› say›lm›ﬂt›r. Hatta Yarg›tay’›n bir karar›na göre sigortal›n›n
servis arac›na binmek üzere iﬂverence
belirlenen yerde bekledi¤i s›rada u¤rad›¤› kaza da iﬂ kazas› say›lm›ﬂt›r.
(Yarg›tay 21. HD. 14.5.1996, 2674 /2738.)
IV. ‹ﬁ KAZASI OLAYLARINDA
‹ﬁVERENLER‹N YÜKÜMLÜLÜKLER‹
‹ﬂkazalar›nda iﬂverenlerin yükümlülü¤ünün düzenlendi¤i, 5510 say›l› Kanunun 76. maddesinde; “‹ﬂveren, iﬂ
kazas›na u¤rayan veya meslek hastal›¤›na tutulan genel sa¤l›k sigortal›s›na
sa¤l›k durumunun gerektirdi¤i sa¤l›k
hizmetlerini derhal sa¤lamakla yükümlüdür. Bu amaçla iﬂveren taraf›ndan yap›lan ve belgelere dayanan sa¤l›k hizmeti giderleri ve 65 inci madde
hükümlerine göre yap›lacak masraflar
Kurum taraf›ndan karﬂ›lan›r.
Birinci f›krada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya gecikmesinden dolay›, genel
sa¤l›k sigortal›s›n›n tedavi süresinin
uzamas›na veya malûl kalmas›na veya
malûllük derecesinin artmas›na sebep
olan iﬂveren, Kurumun bu nedenle
yapt›¤› her türlü sa¤l›k hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür.” denilmektedir.
Hakemsiz Yaz›lar
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‹ﬂverenlerin iﬂ kazas›na u¤rayan bir
sigortal›ya gerekli sa¤l›k yard›mlar›n›
yapmamas› sonucunda sigortal›n›n tedavi süresinin uzamas›, malul kalmas›
veya malullük derecesinin artmas› söz
konusu olursa ve kurumun bu sigortal› için yapt›¤› harcamalar artarsa, Kurum bu harcamalar› iﬂverene ödettirir.
Bir iﬂkazas›na u¤rayan sigortal›ya gerekli yard›mlar›n yap›lmas› ancak iﬂ
kazas›n›n Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle 5510 say›l› Kanunun 13. maddesinde; “‹ﬂ kazas›n›n 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n;
a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsam›nda bulunan sigortal›lar bak›m›ndan bunlar› çal›ﬂt›ran iﬂveren taraf›ndan, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine
derhal ve Kuruma da en geç kazadan
sonraki üç iﬂgünü içinde,
b) (b) bendi kapsam›nda bulunan sigortal› bak›m›ndan kendisi taraf›ndan,
bir ay› geçmemek ﬂart›yla rahats›zl›¤›n›n bildirim yapmaya engel olmad›¤› günden sonra üç iﬂgünü içinde,
c) (Mülga: 17/4/2008– 5754/8. md.)
(De¤iﬂik paragraf: 17/4/2008– 5754/8.
md.) iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› bildirgesi ile do¤rudan ya da taahhütlü
posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu f›kran›n (a) bendinde belirtilen süre, iﬂ kazas›n›n iﬂverenin kontrolü d›ﬂ›ndaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iﬂ kazas›n›n ö¤renildi¤i
May›s - Haziran
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tarihten itibaren baﬂlar.” denilerek iﬂ
kazas›n›n yetkili kolluk kuvvetlerine
derhal ve ilgili SGK müdürlü¤üne de
en geç kazadan sonraki üç iﬂgünü
içinde bildirilmesi gerekti¤i ifade
edilmiﬂtir. Böylece, 506 say›l› Kanun
uygulamas›nda 2 gün içinde SSK sigorta müdürlü¤üne bildirilme zorunlulu¤u sosyal güvenlik reformunun
yürürlü¤e girmesiyle birlikte 3 iﬂ günü içinde SGK’na bildirilmesi ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂ olacakt›r.
‹ﬂverenin bu yükümlülü¤ü yan›nda,
sigortal›n›n da u¤rad›¤› iﬂ kazas›n› en
geç kazadan sonraki gün içinde iﬂverene veya Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. ‹ﬂçinin bildirimini sadece iﬂverene veya SGK’na yapmas› yeterlidir.
Her ikisine birden bildirimde bulunmas›na gerek bulunmamaktad›r. Ancak, iﬂverene veya SGK’na bildirimini yapmayan sigortal›ya herhangi bir
yapt›r›m uygulanmas› söz konusu de¤ildir.
‹ﬂ kazas›n›n an›lan bentte belirtilen süre içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda, sigortal›ya yap›lacak iﬂ göremezlik ödenekleri bildirim tarihinden
itibaren ödenecektir.(5510/22. md.)
‹ﬂ Kazalar›nda ‹dari ‹ﬂlemler
• ‹ﬂ kazas›na u¤rayan personele derhal gerekli sa¤l›k yard›mlar› yap›l›r.
• ‹ﬂyeri kaza raporu düzenlenir. ﬁahitlerin ifadesi al›n›r.
May›s - Haziran
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• Kaza o yer yetkili kolluk kuvvetlerine (Jandarma veya Polise) derhal
bildirilir.
• Kaza, ilgili SGK sigorta/sosyal güvenlik merkezi müdürlü¤üne dilekçe
ekindeki ‹ﬂ kazas› ve meslek hastal›¤›
bildirgesi ile en geç kazadan sonraki
üç iﬂgünü içinde bildirilir. (5510 say›l› Kanun)
• Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bölge müdürlü¤üne bildirim
formu ile en geç iki iﬂ günü içinde haber verilir. (4857 say›l› Kanun)
• Kazayla ilgili bir dosya haz›rlan›r.
Evraklar burada muhafaza edilir. Dosyada ayr›ca; iﬂçinin sigortal› iﬂe giriﬂ
bildirgesi, iﬂe giriﬂ sa¤l›k raporu, kaza
tarihinden önceki dört aya ait ücret
hesap pusulalar›n›n sureti, iﬂçi çizelgesi, e¤itim belgesi ile di¤er sertifakalar ve kiﬂisel koruyucular› teslim belgeleri de yer al›r.(Kurt, 2008,45)
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 77. maddesi gere¤ince, iﬂyerlerinde meydana
gelen iﬂ kazas›n› ve tespit edilecek
meslek hastal›¤›n› en geç iki iﬂ günü
içinde yaz› ile ilgili Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› bölge müdürlü¤üne bildirmek zorundad›r. Bu bildirimi
yapmayan iﬂverenlere, 2008 y›l›nda
904.-YTL para cezas› verilecektir. Bu
tutar her y›l VUK 298. maddesi gere¤ince belirlenen yeniden de¤erleme
oran›nda art›r›lmaktad›r.
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‹ﬂverenlerin Sorumlulu¤u
5510 say›l› Kanunun 76. maddesine
göre; ilgili kanunlar› gere¤ince sa¤l›k
raporu al›nmas› gerekti¤i halde sa¤l›k
raporuna dayanmaks›z›n veya al›nan
raporlarda söz konusu iﬂte çal›ﬂmas›
t›bbî yönden elveriﬂli olmad›¤› belirtildi¤i halde genel sa¤l›k sigortal›s›n›
çal›ﬂt›ran iﬂverenlere, bu nedenle Kurumca yap›lan sa¤l›k hizmeti giderleri
tazmin ettirilecektir. Sa¤l›k kurulu raporu ile belli bir iﬂte çal›ﬂamayaca¤›
belgelenen 4/(a) bendi kapsam›ndaki
kiﬂiler bu iﬂte çal›ﬂt›r›lamayacakt›r.
Bu kiﬂileri çal›ﬂt›ran iﬂverenler, genel
sa¤l›k sigortal›s›n›n ayn› hastal›k sebebiyle Kurumca yap›lan masraflar›n›
ödemekle yükümlüdür. Tedavinin sona erdi¤ine ve çal›ﬂ›labilir durumda
oldu¤una dair Kurumca yetkilendirilen hekim veya sa¤l›k kurullar›ndan
belge almaks›z›n baﬂka iﬂte çal›ﬂan
genel sa¤l›k sigortal›s›n›n ayn› hastal›¤› sebebiyle yap›lan tedavi masraflar› ise kendisinden al›n›r.
‹ﬂ kazas› ile meslek hastal›¤›, iﬂverenin kast› veya genel sa¤l›k sigortal›s›n›n iﬂ sa¤l›¤›n› koruma ve iﬂ güvenli¤i ile ilgili mevzuat hükümlerine ayk›r› hareketi sonucu olmuﬂsa, Kurumca yap›lan sa¤l›k hizmeti giderleri iﬂverene tazmin ettirilir. ‹ﬂverenin sorumlulu¤unun tespitinde kaç›n›lmazl›k ilkesi dikkate al›n›r.

kast› veya suç say›l›r bir hareketi veya
ilgili kanunlarla verilmiﬂ bir görevi
yapmamas› ya da ihmali nedeniyle
Kurumun sa¤l›k hizmeti sa¤lamas›na
veya bu kiﬂilerin tedavi süresinin uzamas›na sebep oldu¤u mahkeme karar›yla tespit edilen üçüncü kiﬂilere, Kurumun yapt›¤› sa¤l›k hizmeti giderleri
tazmin ettirilir.
V. SÜRES‹NDE B‹LD‹R‹LMEYEN
S‹GORTALILIKTAN DO⁄AN
SORUMLULUK
Sigortal› çal›ﬂt›rmaya baﬂland›¤›n›n
süresi içinde sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildi¤i veya sigortal› çal›ﬂt›r›ld›¤›n›n Kurumca
tespit edildi¤i tarihten önce meydana
gelen iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤›
halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir. Bu durumda,
Kurumca yap›lan ve ileride yap›lmas›
gerekli bulunan her türlü masraflar›n
tutar› ile gelir ba¤lan›rsa bu gelirin
baﬂlad›¤› tarihteki ilk peﬂin sermaye
de¤eri tutar›, sorumluluk halleri aranmaks›z›n, iﬂverene ayr›ca ödettirilir.
506 say›l› Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan, iﬂverenlerin süresinde
bildirilmeyen sigortal›l›ktan do¤an
sorumluluklar› devam ettirilmiﬂtir.

Genel sa¤l›k sigortal›s›na ve bunlar›n
bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilere
Hakemsiz Yaz›lar
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VI. ‹ﬁ KAZASI OLAYLARINDA
S‹GORTALILARA SA⁄LANAN
YARDIMLAR

e) ‹ﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› sonucu ölen sigortal› için cenaze ödene¤i
verilmesi.

5510 say›l› Kanunun 67. maddesinde
iﬂ kazas› ile meslek hastal›¤› hallerinde hiçbir koﬂul aranmaks›z›n tüm sa¤l›k yard›mnlar›n›n yap›laca¤› hükme
ba¤lkanm›ﬂt›r. Yani, iﬂkazas› veya
meslek hastal›¤›na u¤rayan sigortal›
iﬂe baﬂlad›¤› gün kazaya u¤rasa bile
tüm sa¤l›k ve sosyal güvenlik yard›mlar›ndan yararlanabilir.

‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› nedeniyle iﬂ göremezli¤e u¤rayan sigortal›ya her gün için geçici iﬂ göremezlik
ödene¤i verilir. 4/a sigortal›lar›n›n iﬂkazas› ve meslek hastal›klar›nda geçici iﬂgöremezlik ödene¤i alabilmesi
için ayr›ca hastal›kta oldu¤u gibi belli
bir süre sigorta gün say›s› olmas› koﬂulu aranmaz. Yine, 4/(b) bendine
göre sigortal› say›lanlara iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› halinde geçici iﬂ
göremezlik ödene¤i, genel sa¤l›k sigortas› dahil prim ve prime iliﬂkin her
türlü borçlar›n›n ödenmiﬂ olmas› ﬂart›yla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonras› bu tedavinin gere¤i olarak istirahat raporu ald›klar› sürede ödenir. ‹ﬂ kazas›, meslek hastal›¤› halinde verilecek geçici iﬂ göremezlik ödene¤i, yatarak tedavilerde
5510/17 nci maddeye1 göre hesaplanacak günlük kazanc›n›n yar›s›, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir. Oniki
ayl›k dönemde çal›ﬂmam›ﬂ ve ücret
almam›ﬂ olan sigortal›, çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› ay içinde iﬂ kazas› veya meslek
hastal›¤› nedeniyle iﬂ göremezli¤e u¤rarsa verilecek ödeneklerin veya ba¤-

5510 say›l› Kanunun 16. maddesinde
‹ﬂ kazalar› ile meslek hastal›klar› halinde sigortal›ya sa¤lanan yard›mlar
düzenlenmiﬂtir.
Buna göre;
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sigortas›ndan sa¤lanan haklar ﬂunlard›r:
a) Sigortal›ya, geçici iﬂ göremezlik
süresince günlük geçici iﬂ göremezlik
ödene¤i verilmesi.
b) Sigortal›ya sürekli iﬂ göremezlik
geliri ba¤lanmas›.
c) ‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu ölen sigortal›n›n hak sahiplerine,
gelir ba¤lanmas›.
d) Gelir ba¤lanm›ﬂ olan k›z çocuklar›na evlenme ödene¤i verilmesi.

1 ‹ﬂ kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k hallerinde verilecek ödeneklerin veya ba¤lanacak
gelirlerin hesab›na esas tutulacak günlük kazanç; iﬂ kazas›n›n veya do¤umun oldu¤u tarihten,
meslek hastal›¤› veya hastal›k halinde ise iﬂ göremezli¤in baﬂlad›¤› tarihten önceki oniki aydaki
son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplam›n›n, bu
kazançlara esas prim ödeme gün say›s›na bölünmesi suretiyle hesaplan›r.
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lanacak gelirlerin hesab›na esas günlük kazanç; çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› tarih
ile iﬂ göremezli¤inin baﬂlad›¤› tarih
aras›ndaki sürede elde etti¤i prime
esas günlük kazanç toplam›n›n, çal›ﬂt›¤› gün say›s›na bölünmesi suretiyle;
çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› gün iﬂ kazas›na
u¤ramas› halinde ise ayn› veya emsal
iﬂte çal›ﬂan benzeri bir sigortal›n›n
günlük kazanc› esas tutulur.
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu oluﬂan hastal›k ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n sa¤l›k kurullar› taraf›ndan verilen raporlara istinaden
Kurum Sa¤l›k Kurulunca meslekte
kazanma gücü en az % 10 oran›nda
azalm›ﬂ bulundu¤u tespit edilen sigortal›, sürekli iﬂ göremezlik gelirine hak
kazanmaktad›r. Ayr›ca hastal›kta oldu¤u gibi belli bir süre sigorta gün say›s› olmas› koﬂulu aranmaz. Sürekli iﬂ
göremezlik geliri ba¤lanm›ﬂ olan sigortal›n›n yeniden tedavi ettirilmesi
halinde meslekte kazanma gücünü ne
oranda yitirdi¤i, birinci f›krada belirtilen sa¤l›k kurullar›ndan al›nacak raporlara göre yeniden tespit olunur.
Sürekli iﬂ göremezlik geliri, sigortal›n›n mesle¤inde kazanma gücünün
kayb› oran›na göre hesaplan›r. Sürekli tam iﬂ göremezlikte sigortal›ya, 17
nci maddeye göre hesaplanan ayl›k
kazanc›n›n % 70'i oran›nda gelir ba¤lan›r. Sürekli k›smî iﬂ göremezlikte sigortal›ya ba¤lanacak gelir, tam iﬂ göHakemsiz Yaz›lar
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remezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iﬂ göremezlik derecesi oran›ndaki
tutar› kendisine ödenir. Sigortal›, baﬂka birinin sürekli bak›m›na muhtaç ise
gelir ba¤lama oran› % 100 olarak uygulan›r.
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤›na ba¤l› nedenlerden dolay› ölen sigortal›n›n
hak sahiplerine, 17 nci madde gere¤ince tespit edilecek ayl›k kazanc›n›n
% 70'i, 55 inci maddenin ikinci f›kras›na göre güncellenerek 34 üncü madde hükümlerine göre gelir olarak ba¤lan›r.
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazanma gücünü % 50
veya daha fazla oranda kaybetmesi
nedeniyle sürekli iﬂ göremezlik geliri
ba¤lanm›ﬂ iken ölenlerin, ölümün iﬂ
kazas› veya meslek hastal›¤›na ba¤l›
olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n birinci
f›kraya göre belirlenen tutar, 34 üncü
madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak ba¤lan›r.
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazanma gücünü % 50
oran›n›n alt›nda kaybetmesi nedeniyle
sürekli iﬂ göremezlik geliri ba¤lanm›ﬂ
iken ölenlerin, ölümün iﬂ kazas› veya
meslek hastal›¤›na ba¤l› olmamas› halinde sigortal›n›n almakta oldu¤u sürekli iﬂ göremezlik geliri, 34 üncü
madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak ba¤lan›r.
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VII. SONUÇ
Dünya’da en fazla iﬂ kazas› meydana
gelen ülkelerden biri de Türkiye’dir.
Bu nedenle iﬂ kazas› sonucu yaralanmalar ve ölümler ülkemizde oldukça
yayg›nd›r. Bu iﬂ kazalar› sonucunda
sigortal›lar›n vücut sa¤l›¤›n›, çal›ﬂma
gücünü ve hatta hayatlar›n› kaybetmeleri söz konusu olabilmektedir. Ülkemizde, iﬂ kazalar›n›n önlenmesine yönelik e¤itsel ve cayd›r›c› tedbirlerin
yetersizli¤i görülmektedir. ‹ﬂ kazalar›n› önleyici tedbirlerin al›nmas› ile
hem iﬂ kazalar› sonucunda sigortal›lar›n vücut sa¤l›¤›n› kaybetmeleri önlenebilecek hem de meydana gelecek
üretim ve iﬂ gücü kayb›n› önleyecektir.
Ülkemizde 01.07.1946 tarihinde yürürlü¤e konulan 4772 say›l› ‹ﬂ Kazalar› ve Meslek Hastal›klar› ve Anal›k
Sigortas› Kanunu ve daha sonra bu
kanunun kald›r›lmas›yla yürürlü¤e
konulan 506 say›l› Sosyal Sigortalar
Kanununda da yer verilen, iﬂ kazas›na
u¤rayan sigortal›lar›n sa¤l›¤›n› koruma, çal›ﬂma gücünü yeniden kazand›rma ve kendi ihtiyaçlar›n› görme
yetene¤ini art›rma düﬂünce ve amac›
5510 say›l› Kanunda da devam ettirilmektedir.
Bir olay›n iﬂ kazas› say›lmas› için öncelikle kazaya u¤rayan kiﬂinin 5510
say›l› Kanunun 4. maddesi kapsam›nda Hizmet Akdiyle veya Kendi Ad›na
ve Hesab›na Ba¤›ms›z Çal›ﬂan SigorMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

tal›lardan say›lmas›, sigortal›n›n bir
kazaya u¤ramas›, sigortal›n›n u¤rad›¤› bu kaza sonucunda bedenen veya
ruhen bir zarara u¤ramas› ve kaza ile
sigortal›n›n u¤rad›¤› zarar aras›nda bir
illiyet ba¤›n›n bulunmas› gerekmektedir.
‹ﬂ kazas› yetkili kolluk kuvvetlerine
derhal ve ilgili SGK müdürlü¤üne de
en geç kazadan sonraki üç iﬂgünü
içinde bildirilmelidir.
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› nedeniyle iﬂ göremezli¤e u¤rayan sigortal›ya her gün için geçici iﬂ göremezlik
ödene¤i verilir.
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu oluﬂan hastal›k ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n sa¤l›k kurullar› taraf›ndan verilen raporlara istinaden
Kurum Sa¤l›k Kurulunca meslekte
kazanma gücü en az % 10 oran›nda
azalm›ﬂ bulundu¤u tespit edilen sigortal›, sürekli iﬂ göremezlik gelirine hak
kazanmaktad›r.
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ÜCRET‹N ÖDENMES‹NE YÖNEL‹K
YEN‹ DÜZENLEMELER
Dr. Muzaffer KOÇ*

I. G‹R‹ﬁ
ﬂ hukuku, iﬂçiler ve iﬂverenler aras›ndaki iliﬂkileri düzenleyen ve inceleyen
bir hukuk dal›d›r. ‹ﬂçi ve iﬂveren aras›ndaki hukuki iliﬂki, iﬂ sözleﬂmesi ﬂeklinde ortaya ç›kar. ‹ﬂ sözleﬂmesiyle iﬂçi, iﬂi yapma; iﬂveren de ücret ödeme
gibi bir tak›m temel yükümlülükler alt›na girmektedir. Bu ba¤lamda iﬂ sözleﬂmesi, her iki tarafa karﬂ›l›kl› borç yükleyen bir sözleﬂmedir. Baﬂka bir ifadeyle iﬂ sözleﬂmesinden söz edebilmek için, iﬂçinin hizmet görmesi, iﬂverenin de
ücret ödemesi gereklidir. Bu yönüyle iﬂ sözleﬂmesinin en önemli unsurlar›ndan
biri, yap›lan iﬂin karﬂ›l›¤›nda ücret ödenmesi keyfiyetidir (KOÇ,2008).

‹

Ücretin iﬂçi ailelerinin temel geçim kayna¤› olmas›ndan dolay›, kanunlarda ücreti güvence alt›na alma ihtiyac› duyulmuﬂtur (ÇEL‹K,1994,122).
Ücretin güvenceye al›nmas›n›n farkl› yans›malar› söz konusudur. ‹ﬂçiye asgari ücret ödenmesi zorunlulu¤u, sosyal ve ekonomik bir tak›m gerekçelerden
dolay› çal›ﬂmadan (hafta tatili, y›ll›k ücretli izin gibi) ücretin ödenmesi, ücretin ancak belli bir bölümünün hacze konu olabilmesi, ancak iﬂ sözleﬂmesi veya toplu iﬂ sözleﬂmesinde belirtilmek kayd›yla iﬂçinin bir tak›m disiplini bozan
davran›ﬂlar›n›n ortaya ç›kmas› halinde, ücret kesintisinin yap›labilmesi ve yap›lacak bu kesinti miktar›n›n s›n›rl› tutulmas› gibi uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Bu yaz›da, kay›td›ﬂ›l›kla mücadele etmek ve ücretin ödenmesini
garantiye almak amac›yla getirilen ücretlerin banka marifetiyle ödenmesine
iliﬂkin yeni düzenleme ele al›nacakt›r.
II. ÜCRET ve ÜCRET‹N ÖDENMES‹
‹ﬂ Kanunu’nun 32. maddesinde ücret, “bir kimseye bir iﬂ karﬂ›l›¤›nda iﬂveren
* Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹ﬂ Müfettiﬂi
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veya üçüncü kiﬂiler taraf›ndan sa¤lanan ve para ile ödenen tutar” olarak
tan›mlanm›ﬂt›r. Baﬂka bir ifadeyle ücret, “eme¤in bedeli olup, iﬂveren veya
üçüncü kiﬂiler taraf›ndan iﬂçiye ödenen para” d›r (KUTAL,1997,1312).
‹ﬂveren izin ücretinin verildi¤ini ispatlamak zorundad›r. Nitekim Yarg›tay bir karar›nda (Yarg›tay 9. Hukuk
Dairesi’nin 17.110.1995 tarihli E.995/
21361 K.995/31703 say›l› karar›) “ücret ve y›ll›k ücretli izin alacaklar›n›n
ödendi¤inin ispat› iﬂverene düﬂer” demekle bu durumu teyit etmektedir.
‹ﬂ Kanunu’nun 37 maddesine göre, iﬂveren iﬂyerinde veya bankaya yapt›¤›
ödemelerde iﬂçiye ücret hesab›n› gösterir imzal› veya iﬂyerinin özel iﬂaretini taﬂ›yan bir pusula vermek zorundad›r. Bu pusulada ödemenin günü ve
iliﬂkin oldu¤u dönem ile fazla çal›ﬂma, hafta tatili, bayram ve genel tatil
ücretleri gibi as›l ücrete yap›lan her
çeﬂit eklemeler tutar›n›n ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka
ve icra gibi her çeﬂit kesintilerin ayr›
ayr› gösterilmesi gerekir. Baﬂka bir
ifade ile iﬂçinin y›ll›k izin ücretinin
ödendi¤inin iﬂveren taraf›ndan kay›t
alt›na al›nmas› gereklidir.
III. ÜCRET‹N ÖDENMES‹NE
‹L‹ﬁK‹N YEN‹ DÜZENLEME
17.04.2008 Tarihli 5754 say›l› “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ‹le Baz› Kanun ve Kanun
May›s - Haziran
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Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun” ile ‹ﬂ
Kanunlar›nda belirtilen ücretlerin ödenme ﬂekline iliﬂkin baz› zorunlu uygulamalar getirmiﬂtir. Baﬂka bir ifadeyle,
özellikle, kay›td›ﬂ› ekonomi ve kay›td›ﬂ› istihdamla mücadele kapsam›nda
ücretin bankalar arac›l›¤›yla ödenmesine iliﬂkin olarak Borçlar Kanunu,
Bas›n ‹ﬂ Kanunu, Deniz ‹ﬂ Kanunu ve
‹ﬂ Kanunu’nda baz› de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. Zira, kay›td›ﬂ›l›¤›n türlerinden biri de; iﬂçilere (gazetecilere, gemi adamlar›na) ödenen reel ve daha
yüksek olan ücretler yerine yasal olarak alt s›n›r› oluﬂturan asgari ücret
üzerinden bordrolara ücretlerin yans›t›lmas›d›r. Bu durum, vergi ve sigorta
primi kayb›na (kaça¤›na) yol açmaktad›r. Bu yüzden ‹ﬂ Kanunlar›ndaki
ücretin ödeme ﬂekline bir müdahale
ile ücretlerin bankalar vas›tas›yla iﬂçilere ödenmesi sa¤lanarak gerçek ücretlerin daha kolay bir ﬂekilde denetim ve kontrol alt›na al›nmas› amaçlanm›ﬂ ve kay›td›ﬂ›l›kla mücadele öngörülmüﬂtür (B‹NB‹R,2008).
Kanunlarda yap›lan de¤iﬂiklik hükümleri hemen hemen ayn› içeriktedir.
A. BORÇLAR KANUNU
5754 say›l› Yasan›n 82. maddesiyle,
22/4/1926 tarihli ve 818 say›l› Borçlar
Kanununun 323 üncü maddesinin birinci f›kras› de¤iﬂtirilmiﬂ ve maddeye
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birinci f›kradan sonra gelmek üzere
baﬂka bir f›kra eklenmiﬂtir.

olarak aç›lan banka hesaplar› d›ﬂ›nda
ödeyemezler.

Yeni düzenlemeyle madde aﬂa¤›daki
hale gelmiﬂtir 1.

‹ﬂçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeﬂit istihkaklar›n›n
özel olarak aç›lan banka hesab›na yat›r›lmak suretiyle ödenmesine iliﬂkin
di¤er usûl ve esaslar an›lan bakanl›klarca müﬂtereken ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.”

“‹ﬂ sahibi mukavele edilen yahut adet
olan yahut kendisinin ba¤l› bulundu¤u umumi mukavelede tespit olunan
ücreti tediye ile mükelleftir. Çal›ﬂt›r›lan iﬂçilerin ücret, prim, ikramiye ve
bu nitelikteki her çeﬂit istihkaktan o
ay içinde ödenenlerin özel olarak aç›lan banka hesab›na yat›r›lmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi oldu¤u
vergi mükellefiyeti türü, iﬂletme büyüklü¤ü, çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçi say›s›, iﬂyerinin bulundu¤u il ve benzeri gibi unsurlar› dikkate alarak iﬂ sahiplerini zorunlu tutmaya, banka hesab›na yat›r›lacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkak›n, brüt ya da
kanuni kesintiler düﬂüldükten sonra
kalan net miktar üzerinden olup olmayaca¤›n› belirlemeye Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤› ve Hazine Müsteﬂarl›¤›ndan
sorumlu Devlet Bakanl›¤› müﬂtereken
yetkilidir. Çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçilerin ücret,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her
çeﬂit istihkak›n› özel olarak aç›lan
banka hesaplar› vas›tas›yla ödeme zorunlulu¤una tabi tutulan iﬂ sahipleri,
iﬂçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeﬂit istihkak›n› özel

B. BASIN ‹ﬁ KANUNU
5754 say›l› Yasan›n 83. maddesiyle,
13/6/1952 tarihli ve 5953 say›l› Bas›n
Mesle¤inde Çal›ﬂanlarla Çal›ﬂt›ranlar
Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi
Hakk›nda Kanunun; 14 üncü maddesinin birinci f›kras› ile 27 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendinde
yer alan “zaman›nda ödemeyen” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya
gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve
bu nitelikteki her çeﬂit istihkak›n› zorunlu tutuldu¤u halde özel olarak aç›lan banka hesab›na yat›r›lmaks›z›n
ödenmesi durumunda, her bir gazeteci için,” ibaresi eklenmiﬂtir.
1. 14. MADDE
Yeni düzenlemeyle 14. madde aﬂa¤›daki hale gelmiﬂtir.
“Kararlaﬂt›r›lan ücret, her ay peﬂin
olarak ödenir. ‹lave ücretlerin sigorta
primlerinin ödenmesi mecburidir. Ça-

1 17.04.2008 Tarihli 5754 say›l› kanunla madde metinlerde yap›lan de¤iﬂiklikler alt› çizgili ﬂekilde
gösterilmiﬂtir.
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l›ﬂt›r›lan gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkak›n›n özel olarak aç›lan banka hesab›na yat›r›lmak suretiyle ödenmesi
hususunda; tabi oldu¤u vergi mükellefiyeti türü, iﬂletme büyüklü¤ü, çal›ﬂt›rd›¤› gazeteci say›s›, iﬂyerinin bulundu¤u il ve benzeri gibi unsurlar›
dikkate alarak iﬂverenleri zorunlu tutmaya, banka hesab›na yat›r›lacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki
her çeﬂit istihkak›n, brüt ya da kanuni
kesintiler düﬂüldükten sonra kalan net
miktar üzerinden olup olmayaca¤›n›
belirlemeye Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤› ve
Hazine Müsteﬂarl›¤›ndan sorumlu
Devlet Bakanl›¤› müﬂtereken yetkilidir. Çal›ﬂt›rd›¤› gazetecilerin ücret,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her
çeﬂit istihkak›n› özel olarak aç›lan
banka hesaplar› vas›tas›yla ödeme zorunlulu¤una tabi tutulan iﬂverenler,
gazetecilerin ücret, prim, ikramiye ve
bu nitelikteki her çeﬂit istihkaklar›n›
özel olarak aç›lan banka hesaplar› d›ﬂ›nda ödeyemezler. Gazetecinin ücret,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her
çeﬂit istihkaklar›n›n özel olarak aç›lan
banka hesaplar›na yat›r›lmak suretiyle
ödenmesine iliﬂkin di¤er usûl ve esaslar an›lan bakanl›klarca müﬂtereken
ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.”
Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen iﬂverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde beﬂ fazlas›yla
ödemeye mecburdurlar
May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

Mukavele müddeti sona ermeden evvel kendisine atfedilebilecek bir kusuru olmaks›z›n iﬂine son verilen gazeteci, peﬂin alm›ﬂ oldu¤u ücretin henüz
iﬂlememiﬂ bulunan k›sm›n› iade etmeye mecbur tutulamaz.
Gazeteciler her hizmet y›l› sonunda
iﬂverenin sa¤lad›¤› kar›n emeklerine
düﬂen nispi karﬂ›l›¤› olarak asgari birer ayl›k ücret tutar›nda ikramiye al›rlar.
2. 27. MADDE
Yeni düzenlemeyle 27. madde aﬂa¤›daki hale gelmiﬂtir.
a) 14. maddede yaz›l› ücreti gazeteciye zaruret olmaks›z›n vaktinde ödemeyen, veya gazetecinin ücret, prim,
ikramiye ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkak›n› zorunlu tutuldu¤u halde özel
olarak aç›lan banka hesab›na yat›r›lmaks›z›n ödenmesi durumunda, her
bir gazeteci için,
b) 16. maddenin birinci veya ikinci
yahut da üçüncü f›kralar›nda yaz›l›
bulunmayan hallerde gazeteciye verilmesi icap eden ücreti ödemeyen,
c) 17. maddenin birinci veya üçüncü
f›kras›nda yaz›l› hallerde gazeteciye
verilmesi laz›m gelen ücreti yahut da
maddenin ikinci f›kras›nda bahsi geçen tazminat› ödemeyen,
iﬂverene 1500 YTL idari para cezas›
verilir.
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C. DEN‹Z ‹ﬁ KANUNU

5. Gemi adam›n›n görece¤i iﬂ,

5754 say›l› Yasan›n 84. maddesiyle,
20/4/1967 tarihli ve 854 say›l› Deniz
‹ﬂ Kanununun; 6 nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (9) numaral› bendindeki “yeri” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ile zorunlu tutulan iﬂverenler
için gemi adam›n›n ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkak›n›n ödenece¤i banka özel hesap
numaras›” ibaresi eklenmiﬂtir. 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci f›kralar› de¤iﬂtirilmiﬂtir. 51 inci maddesinin son f›kras›ndan önce gelmek üzere bir f›kra eklenmiﬂtir.

6. Gemi adam›n›n hizmete baﬂlayaca¤› tarih ve yer,

1. 6. MADDE

10. Avans ﬂartlar›,

Yeni düzenlemeyle 6. madde aﬂa¤›daki hale gelmiﬂtir.

11. Di¤er iﬂ ﬂartlar›

7. Hizmet akdinin belli bir süre için
yap›lm›ﬂ olup olmad›¤›, belli bir süre
için yap›lm›ﬂ ise süresi veya sefer
üzerine ise hangi sefer oldu¤u.
8. Kararlaﬂt›r›lan ücret esas› ile miktar›,
9. Ücretin ödeme zaman› ve yeri ile
zorunlu tutulan iﬂverenler için gemi
adam›n›n ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeﬂit istihkak›n›n ödenece¤i banka özel hesap numaras›

Bu Kanuna göre yap›lacak yaz›l› akitlerde aﬂa¤›daki hususlar›n bulunmas›
gerekir:

12. Tirimciler ve ateﬂçiler ile yap›lacak hizmet akitlerinde 25.5.1959 gün
ve 7292 say›l› Kanunla onanan sözleﬂmenin özeti.

1. ‹ﬂverenin ad› ve soyad›yla ikametgah adresi,

2. 29. MADDE

2. Gemi adam›n›n ad›, soyad›, do¤um
tarihi ve yeri, sicil numaras› ve ikametgah adresi,
3. Gemi adam›n›n çal›ﬂaca¤› geminin
ismi, sicil numaras›, grostonilatosu ve
kaydedildi¤i sicil dairesi (Gemi adam›n›n ayn› iﬂverenin muhtelif gemilerinde çal›ﬂmas› ihtimali mevcutsa, bu
hizmet akdinde ayr›ca belirtilir.)
4. Akdin yap›ld›¤› yer ve tarih,
Hakemsiz Yaz›lar
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Yeni düzenlemeyle 29. madde aﬂa¤›daki hale gelmiﬂtir.
“Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkak gemi adam›na
iﬂi karﬂ›l›¤›nda iﬂveren veya iﬂveren
vekili taraf›ndan ödenen bir mebla¤d›r. Çal›ﬂt›r›lan gemi adam›na ücret,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her
çeﬂit istihkak›n özel olarak aç›lan banka hesab›na yat›r›lmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi oldu¤u vergi
May›s - Haziran
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mükellefiyeti türü, iﬂletme büyüklü¤ü, çal›ﬂt›rd›¤› gemi adam› say›s›, iﬂyerinin bulundu¤u il ve benzeri gibi
unsurlar› dikkate alarak iﬂverenleri
veya iﬂveren vekillerini zorunlu tutmaya, banka hesab›na yat›r›lacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki
her çeﬂit istihkak›n, brüt ya da kanuni
kesintiler düﬂüldükten sonra kalan net
miktar üzerinden olup olmayaca¤›n›
belirlemeye Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤› ve
Hazine Müsteﬂarl›¤›ndan sorumlu
Devlet Bakanl›¤› müﬂtereken yetkilidir. Çal›ﬂt›rd›¤› gemi adamlar›n›n
ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkak›n› özel olarak
aç›lan banka hesaplar› vas›tas›yla
ödeme zorunlulu¤una tabi tutulan iﬂverenler veya iﬂveren vekilleri, gemi
adamlar›n›n ücret, prim, ikramiye ve
bu nitelikteki her çeﬂit istihkak›n› özel
olarak aç›lan banka hesaplar› d›ﬂ›nda
ödeyemezler. gemi adamlar›n›n ücret,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her
çeﬂit istihkak›n›n özel olarak aç›lan
banka hesaplar›na yat›r›lmak suretiyle
ödenmesine iliﬂkin di¤er usûl ve esaslar an›lan bakanl›klarca müﬂtereken
ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkak›n, gemi adam›na
hizmet akdinde gösterilen yer ve devrelerde tam olarak ödenmesi, iﬂverenler ile iﬂveren vekillerinin birinci f›kra
uyar›nca zorunlu tutuldu¤u durumlarMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

da ise özel olarak aç›lan banka hesab›na yat›r›lmas› mecburidir.”
Ücret ödeme devresi bir aydan fazla
olamaz.
Hizmet akdinin sona ermesi veya bozulmas› halinde iﬂveren veya iﬂveren
vekili gemi adam›n›n ücretini derhal
ve tam olarak ödemek zorundad›r.
Hakl› bir sebep olmaks›z›n iﬂini yapmayan gemi adam›, keyfiyet gemi jurnaline kaydedilmek ve jurnali yoksa
bir tutanakla belgelenmek ﬂart›yla bu
müddete ait ücretten mahrum edilir.
Bu yüzden u¤rad›¤› zarar›n telafisi
için iﬂverenin tazminat istemek hakk›
sakl›d›r
3. 51. MADDE
Yeni düzenlemeyle 51. madde aﬂa¤›daki hale gelmiﬂtir.
a) 20 nci madde gere¤ince gemi adam›n›n k›dem tazminat›n› ödemeyen,
b) 28 inci madde gere¤ince gemi adam›n›n fazla çal›ﬂma ücretini ödemeyen,
c) 29 uncu madde gere¤ince gemi
adam›n›n ücretini zaman›nda ve tam
olarak ödemeyen,
ç) 33 üncü maddede sözü geçen iaﬂe veya nakden ödeme zorunlulu¤una
uymayan,
d) 37 nci maddede sözü geçen asgari
ücretten aﬂa¤› ücret ödeyen,
‹ﬂveren veya iﬂveren vekili hakk›nda,
Hakemsiz Yaz›lar
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bu durumda olan her gemi adam›na
karﬂ›l›k, ödemedi¤i mebla¤ veya temin ile mükellef oldu¤u iaﬂenin tekabül etti¤i bedelin, bin Türk Liras›ndan
aﬂa¤› olmamak üzere iki kat› tutar›nda
idarî para cezas› verilir.

cezay› gerektiren bir suç teﬂkil etmedi¤i takdirde alt› aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezas›na hükmolunur. Kanuna ayk›r› olarak fazla
ödenen miktar›n da ayr›ca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir.

2. a) 21 ve 23 üncü maddeler gere¤ince gemi adam›n›n iade zorunlulu¤una
uymayan,

D. ‹ﬁ KANUNU

b) 26 nc› maddede gösterilen iﬂ sürelerine uymayan,
‹ﬂveren veya iﬂveren vekili hakk›nda
bin Türk Liras› idarî para cezas› verilir.
Gemi adam›n›n ücret, prim, ikramiye
ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkak›n›
zorunlu tutuldu¤u halde özel olarak
aç›lan banka hesab›na yat›rmayan iﬂveren, iﬂveren vekili hakk›nda, bu durumda olan her gemi adam› için bin
iki yüz Yeni Türk Liras› idari para cezas› verilir.
Birinci f›kradaki fiiller yurt d›ﬂ›nda iﬂlendi¤i takdirde verilecek cezalar iki
kat olarak uygulan›r. 20 nci madde
hükümlerine ayk›r› harekette bulunarak k›dem tazminat›n›n öngörülen
esaslar d›ﬂ›nda veya saptanan miktar
veya tavan aﬂ›larak ödenmesi için
emir veya talimat veren veya bu yolda
hareket eden özel veya kamu kurumu
veya kuruluﬂlar›n›n yönetim kurulu
üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili
sorumlular› hakk›nda, fiil daha a¤›r
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

5754 say›l› Yasan›n 85 . maddesiyle,
22/5/2003 tarihli ve 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 32 nci maddesinin ikinci f›kras› de¤iﬂtirilmiﬂ ve bu f›kradan sonra
gelmek üzere baﬂka bir f›kra eklenmiﬂtir. ayr›ca, 102 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi de¤iﬂtirilmiﬂtir.
1. 32. MADDE
Yeni düzenlemeyle 32. madde aﬂa¤›daki hale gelmiﬂtir.
Genel anlamda ücret bir kimseye bir
iﬂ karﬂ›l›¤›nda iﬂveren veya üçüncü
kiﬂiler taraf›ndan sa¤lanan ve para ile
ödenen tutard›r.
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkak kural olarak, Türk
paras› ile iﬂyerinde veya özel olarak
aç›lan bir banka hesab›na ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki
her çeﬂit istihkak, yabanc› para olarak
kararlaﬂt›r›lm›ﬂ ise ödeme günündeki
rayice göre Türk paras› ile ödeme yap›labilir. Çal›ﬂt›r›lan iﬂçilerin ücret,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her
çeﬂit istihkak›n›n özel olarak aç›lan
banka hesab›na yat›r›lmak suretiyle
May›s - Haziran
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ödenmesi hususunda; tabi oldu¤u vergi mükellefiyeti türü, iﬂletme büyüklü¤ü, çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçi say›s›, iﬂyerinin
bulundu¤u il ve benzeri gibi unsurlar›
dikkate alarak iﬂverenleri veya üçüncü kiﬂileri zorunlu tutmaya, banka hesab›na yat›r›lacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkak›n›n, brüt ya da kanuni kesintiler düﬂüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayaca¤›n› belirlemeye
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤› ve Hazine Müsteﬂarl›¤›ndan sorumlu Devlet Bakanl›¤› müﬂtereken yetkilidir. Çal›ﬂt›rd›¤›
iﬂçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeﬂit istihkak›n› özel
olarak aç›lan banka hesaplar› vas›tas›yla ödeme zorunlulu¤una tabi tutulan iﬂverenler veya üçüncü kiﬂiler, iﬂçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeﬂit istihkaklar›n› özel
olarak aç›lan banka hesaplar› d›ﬂ›nda
ödeyemezler.
‹ﬂçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkak›n›n özel
olarak aç›lan banka hesaplar›na yat›r›lmak suretiyle ödenmesine iliﬂkin
di¤er usûl ve esaslar an›lan bakanl›klarca müﬂtereken ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli paray› temsil
etti¤i iddia olunan bir senetle veya di¤er herhangi bir ﬂekilde ücret ödemesi yap›lamaz.
May›s - Haziran
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Ücret en geç ayda bir ödenir. ‹ﬂ sözleﬂmeleri veya toplu iﬂ sözleﬂmeleri
ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.
‹ﬂ sözleﬂmelerinin sona ermesinde, iﬂçinin ücreti ile sözleﬂme ve Kanundan
do¤an para ile ölçülmesi mümkün
menfaatlerinin tam olarak ödenmesi
zorunludur.
Meyhane ve benzeri e¤lence yerleri
ve perakende mal satan dükkan ve
ma¤azalarda, buralarda çal›ﬂanlar hariç, ücret ödemesi yap›lamaz.
Ücret alacaklar›nda zamanaﬂ›m› süresi beﬂ y›ld›r.
2. 102. MADDE
Yeni düzenlemeyle 102. madde aﬂa¤›daki hale gelmiﬂtir.
Bu Kanunun;
a) 32 nci maddesinde belirtilen ücret
ile iﬂçinin bu Kanundan veya toplu iﬂ
sözleﬂmesinden veya iﬂ sözleﬂmesinden do¤an ücret ödemelerini süresi
içinde kasden ödemeyen veya eksik
ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirledi¤i asgari ücreti iﬂçiye ödemeyen veya noksan
ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeﬂit istihkak›n› zorunlu tutuldu¤u halde özel olarak aç›lan
banka hesab›na ödemeyen iﬂveren, iﬂveren vekili ve üçüncü kiﬂiye bu durumda olan her iﬂçi ve her ay için yüz
Yeni Türk Liras› idari para cezas›,
Hakemsiz Yaz›lar
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b) 37 nci Maddesine ayk›r› olarak ücrete iliﬂkin hesap pusulas› düzenlemeyen veya iﬂçi ücretlerinden 38 inci
Maddeye ayk›r› olarak ücret kesme
cezas› veren veya yapt›¤› ücret kesintisinin sebebini ve hesab›n› bildirmeyen 52 nci Maddedeki belgeyi vermeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline yeniden de¤erleme oran› ile 2008 y›l›
için 360,00 YTL para cezas›,
c) 41 inci Maddesinde belirtilen fazla
çal›ﬂmalara iliﬂkin ücreti ödemeyen,
iﬂçiye hak etti¤i serbest zaman› alt› ay
zarf›nda kulland›rmayan, fazla saatlerde yap›lacak çal›ﬂmalar için iﬂçinin
onay›n› almayan iﬂveren veya iﬂveren
vekiline, yeniden de¤erleme oran› ile
2008 y›l› için ve bu durumda olan her
iﬂçi için 179,00 YTL para cezas›,
Verilir.
E. BANKACLIK KANUNU
5754 say›l› Yasan›n 86. maddesiyle,
19/10/2005 tarihli ve 5411 say›l› Bankac›l›k Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü f›kras›n›n sonuna bir cümle eklenmiﬂtir.
“22/4/1926 tarihli ve 818 say›l› Borçlar Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953
say›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›ﬂanlarla
Çal›ﬂt›ranlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda Kanun,
20/4/1967 tarihli ve 854 say›l› Deniz
‹ﬂ Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu kapsam›nda çaHakemsiz Yaz›lar
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l›ﬂt›r›lan iﬂçi, gemi adam› ve gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikte her çeﬂit istihkak ödemelerinin
özel olarak aç›lan banka hesab›na yap›lmas› halinde, bu hesaplara iliﬂkin
bilgi ve belgelerin Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤› ve Hazine Müsteﬂarl›¤› ile bunlara
ba¤l› kurum ve kuruluﬂlara verilmesi
s›rr›n ifﬂa› say›lmaz. Bu bilgi ve belgelerin verilmesine iliﬂkin usûl ve
esaslar Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Hazine
Müsteﬂarl›¤›ndan sorumlu Devlet Bakanl›¤› ile Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumunca belirlenir.”
Söz konusu düzenlemeye göre, iﬂçinin, gemi adam›n›n ve gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikte her
çeﬂit istihkak ödemelerinin özel olarak aç›lan banka hesab›na yap›lmas›
halinde, bu hesaplara iliﬂkin bilgi ve
belgelerin ilgili kurumlara verilmesi
s›rr›n aç›klanmas› say›lmayacakt›r.
IV. SONUÇ
17.04.2008 Tarihli 5754 say›l› “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ‹le Baz› Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun” ile
Borçlar Kanunu, Bas›n ‹ﬂ Kanunu,
Deniz ‹ﬂ Kanunu ve ‹ﬂ Kanunu’nda
belirtilen ücretlerin ödenme ﬂekline
iliﬂkin baz› zorunlu uygulamalar getirilmiﬂtir.
May›s - Haziran
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Kanunlarda yap›lan de¤iﬂiklik hükümleri hemen hemen ayn› içeriktedir. Söz konusu düzenlemelere göre;
1. Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤› ve Hazine
Müsteﬂarl›¤›ndan sorumlu Devlet Bakanl›¤› müﬂtereken, hangi iﬂverenlerin çal›ﬂt›r›lan iﬂçilerin (gazeteci-gemi
adam›) ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeﬂit istihkak›n›n özel
olarak aç›lan banka hesab›na yat›r›lmak suretiyle ödenmesi hususunda
yükümlü oldu¤unu belirleyeceklerdir.
2. ‹lgili kurumlar; banka vas›tas›yla
ücret ödeme yapacak iﬂverenleri;
a. Tabi oldu¤u vergi mükellefiyeti türü,
b. ‹ﬂletme büyüklü¤ü,
c. Çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçi say›s›,
d. ‹ﬂyerinin bulundu¤u il ve benzeri
gibi unsurlar› dikkate alarak belirleyeceklerdir.
3. Ücretleri banka marifetiyle ödeme
zorunda olan iﬂverenlere ve üçüncü

kiﬂiler, iﬂçilerinin ücret ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkaklar›n› özel olarak
aç›lan banka hesaplar› d›ﬂ›nda ödeyemeyeceklerdir.
4. Konunun netleﬂmesi için yönetmelik haz›rlanacakt›r 2.
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5510 SAYILI KANUNDA VE ÖNCES‹NDE
KAYIT GEﬁERS‹ZL‹KLER‹ KONUSUNDA
D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN
HUSUSLAR
Mehmet UZUN*

G‹R‹ﬁ
ilindi¤i üzere, 506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 140’ ›nc› maddesi SSK taraf›ndan verilen idari para cezalar›n› düzenlemiﬂ, söz konusu
maddenin üçüncü f›kras› ise iﬂyeri kay›t ve belgelerinin Sosyal Sigorta
‹ﬂlemleri Yönetmeli¤inde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmedi¤i durumlarda verilecek idari para cezalar›n› düzenlemiﬂtir.

B

Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤inde, iﬂyeri kay›t ve belgelerinin geçersiz
say›laca¤› haller esas ve ﬂekil bak›m›ndan nitelendirilebilen ﬂartlara dayand›r›lm›ﬂt›r. Yap›lan denetimler s›ras›nda as›l ﬂartlarda bir s›k›nt› olmad›¤› takdirde, genellikle tamamlanma ihtimali olan ﬂekil ﬂartlar› birazc›k da takdire dayal› olarak tamamlatt›r›labiliyordu. Asl›nda, yönetmelikte bu ﬂekil ﬂartlar› tek tek
ve aç›k bir ﬂekilde say›ld›¤› için eksikliklerin tamamlatt›r›lmas› takdir hakk› d›ﬂ›nda kabul edilmesi gerekebilir.
Yönetmelikte say›lan geçersizlik halleri sosyal güvenlik reformu ile 5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununa konuldu¤undan,
5510 Say›l› Kanun yürürlü¤e girene kadar yönetmelik hükümleri geçerli oldu¤undan ve yönetmeli¤in yapt›r›m› Kanundan sonra gelece¤inden belki uygulamada esnek davran›labiliyordu. Onun için muhasebecilerin iﬂyeri kay›t ve belgelerini özellikle ﬂekil ﬂart› aç›s›ndan çok dikkatli ﬂekilde tutmalar› gerekmektedir. Aksi takdirde uygulamada denetimler esnas›nda boﬂ yere iﬂverenlere idari para cezas› verilmesine sebebiyet verilebilir.
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiﬂi

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

210 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

Bu makalede, iﬂyeri kay›t ve belgeleri
geçersizlik hallerinin mevcut durumu
ve 5510 Say›l› Kanunun yürürlü¤e
girdikten sonras› nelere dikkat edilmesi konular› irdelenmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
I-‹ﬁYER‹ KAYIT VE BELGELER‹N‹N GEÇERS‹ZL‹K HALLER‹
a) Mevcut durum
‹ﬂyeri kay›t ve belgelerinin geçersizlik
hallerini esas ve ﬂekil olmak üzere iki
kategoriye ay›r›rsak, bunlardan esas
yönünden geçersizlik halleri Sosyal
Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤inin 25’
inci maddesinde, ﬂekil yönünden geçersizlik halleri ise 27’ nci maddesinde düzenlenmiﬂtir. Yönetmelikte iﬂyeri kay›t ve belgeleri geçersizlik halleri
bak›m›ndan esas ve ﬂekil yönünden
ayr›lmam›ﬂt›r. Yaz›m›zda geçersizlik
hallerinden düzeltilme ihtimali olmayanlar yani yönetmeli¤in 25’ inci
maddesinde say›lanlar “esas” bak›m›ndan, düzeltme ihtimali olanlar ise
yönetmeli¤in 27’ nci maddesinde say›lanlar “ﬂekil” bak›m›ndan geçersizlik hali olarak nitelendirilmiﬂtir.

• ‹ﬂçilikle ilgili giderlerin iﬂlenmemiﬂ
oldu¤u tespit edilen defterler,
• Sigorta primleri hesab›na esas tutulan kazançlar›n kesin olarak tespitine
imkan vermeyecek ﬂekilde usulsüz,
kar›ﬂ›k 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 ise, o aya ait defter kay›tlar›,
• Vergi Usul Kanunu gere¤ince bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iﬂletme hesab› esas›na göre tutulmuﬂ defterler,
Geçersiz kabul edilmekte ve idari para cezas› verilmektedir.
2-ﬁekil yönünden geçersizlik halleri
• ‹ﬂyerinin sicil numaras›,
• Bordronun iliﬂkin oldu¤u ay,
• Sigortal›n›n ad›, soyad›,

1-Esas yönünden geçersizlik halleri
• Kullan›lmaya baﬂlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu oldu¤u halde
tasdiksiz tutulmuﬂ olan defterler,
• Kanuni tasdik süresi geçtikten sonra
tasdik ettirilmiﬂ olan defterlerin tasdik
tarihinden önceki k›sm›,
May›s - Haziran
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• Sigortal›n›n T.C. Kimlik Numaras›
• Sigortal›n›n sigorta sicil numaras›,
• Ücret ödenen gün say›s› (ücret ayl›k
olarak ödenmiﬂ ise gün say›s› 30 gündür),
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• Sigortal›n›n ücreti (ayl›k, haftal›k,
gündelik, saat veya parça baﬂ› ücreti),
• Ödenen ücret tutar›,
• Ücretin al›nd›¤›na dair sigortal›n›n
imzas›,
Ücret tediye bordrosunda bulunmak
zorundad›r. Yukar›da belirtilen hususlar›n tümünü ihtiva etmeyen ücret tediye bordrolar› geçerli say›lmaz. Ücretlerin ve di¤er ödemelerin makbuz
mukabilinde veya banka arac›l›¤› ile
yap›lmas› halinde ücret tediye bordrosunda imza ﬂart› aranmaz.
b) Reform sonras›
‹ﬂyeri kay›t ve belgelerinin geçersizlik
halleri esas ve ﬂekil bak›m›ndan Sosyal güvenlik reformu ile ç›kar›lan
5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 102’
nci maddesinde düzenlenmiﬂtir. Burada esas ve ﬂekil bak›m›ndan geçersizlik hallerine uygulanan idari para cezalar› farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ ve esas bak›m›ndan geçersizlik hallerinden baz›lar›na ibraz etmemeye eﬂit idari para cezas› verilmesi hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
1-Esas yönünden geçersizlik halleri
• 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 tutuHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

lan 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,
• Kullan›lmaya baﬂlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu oldu¤u halde
tasdiksiz tutulmuﬂ olan defterler,
• Vergi Usûl Kanunu gere¤ince bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iﬂletme hesab› esas›na göre tutulmuﬂ defterler,
Geçersiz kabul edilmekte ve idari para cezas› verilmektedir.
2-ﬁekil yönünden geçersizlik halleri
• ‹ﬂyerinin 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›,
• Ücretin al›nd›¤›na dair sigortal›n›n
imzas›,
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Ücret tediye bordrosunda bulunmas›
zorunludur. Yukar›da belirtilen hususlar›n herhangi birini ihtiva etmeyen (imza ﬂart› yönünden makbuz
mukabilinde veya banka kanal›yla yap›lan ödemeler hariç) ücret tediye
bordrolar› geçerli say›lmaz.
II-ESAS VE ﬁEK‹L YÖNÜNDEN
GEÇERS‹ZL‹K HALLER‹NE
UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA
CEZASI
a) Mevcut durum
ﬁu anda yürürlükte olan Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤inde, iﬂyeri
kay›t ve belgelerinin geçersizlik halleri say›l›rken, “esas” ve “ﬂekil” yönünden bir ayr›ma gidilmedi¤i için geçersizlik hallerine uygulanan idari para
cezas› yönünden de bir farkl›l›k ön
görülmemiﬂtir. Bu nedenle yukar›da
say›lan ve yönetmeli¤in 25 ile 27’ nci
maddelerindeki esas ve ﬂekil bak›m›ndan geçersizlik hallerinin her biri için
o dönemdeki geçerli asgari ücretin yar›s› tutar›nda(her halukarda bu ceza
ibraz etmeme fiiline uygulanan cezay›
geçemez) idari para cezas› verilmektedir.
Bir örnek vermek gerekirse, tasdiksiz
olan deftere verilen idari para cezas›
ile ücret bordrosunda sigortal›n›n
T.C.kimlik numaras›n›n bulunmamas›
halinde verilen idari para cezas› ayn›d›r. Asl›nda, geçersizlik hallerinde
May›s - Haziran
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esas ve ﬂekil bak›m›ndan bir ayr›ma
gidilmeli ve bunlara farkl› idari para
cezas› verilmelidir. Çünkü, ﬂekil bak›m›ndan say›lan geçersizlik hallerinin
tamam› (sigortal›n›n imzas› hariç)
an›nda giderilebilir veya tamamlatt›r›labilir. Oysa esas bak›m›ndan say›lan
geçersizlik hallerinin yasal süresinde
giderilme imkan› ya da düzeltilme imkan› pek mümkün de¤ildir. Bu bak›mdan 5510 Say›l› Kanunla esas ve ﬂekil
bak›m›ndan baz›lar› ayr› cezalara tabi
tutulmuﬂtur.
b) Reform sonras›
Daha önce yönetmelikte düzenlenen
geçersizlik halleri, 2008 y›l› Ekim ay›
baﬂ›nda yürürlü¤e girecek olan 5510
Say›l› Kanunun 102’ nci maddesinde
düzenlenmiﬂtir. Ayn› kanun maddesinde ayn› zamanda bu geçersizlik
hallerine uygulanacak olan idari para
cezalar› da düzenlenmiﬂtir. Buna göre
yukar›da say›lan esas ve ﬂekil yönünden iﬂyeri kay›t ve belgelerinin geçersizlik hallerine uygulanacak olan idari para cezalar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
1-Esas yönünden geçersizlik hallerine
uygulanacak idari para cezalar›
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
Hakemsiz Yaz›lar
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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› verilecektir.
Kullan›lmaya baﬂlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu oldu¤u halde
tasdiksiz tutulmuﬂ olan defterler geçerli say›lmaz ve tutmakla yükümlü
bulunulan defter bilanço esas›na göre
ise ayl›k asgari ücretin 12 kat› tutar›nda, iﬂletme esas›na göre ise ayl›k asgari ücretin 6 kat› tutar›nda idari para
cezas› verilir.
Vergi Usûl Kanunu gere¤ince bilanço
esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iﬂletme hesab› esas›na göre tutulmuﬂ defterler geçerli say›lmaz ve ayl›k asgari ücretin 12 kat› tutar›nda idari para cezas› verilir.
Geçersizlik nedeniyle verilen tüm idari para cezalar› her halukarda ibraz etmeme fiiline uygulanan cezay› geçemez.
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2-ﬁekil yönünden geçersizlik hallerine
uygulanacak idari para cezalar›
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› verilir.
III-VERG‹ USUL KANUNU’NA
GÖRE DEFTER TASD‹K
ZAMANLARI
Vergi Usul Kanununa göre defterlerini tasdike sunmadan önce iﬂe baﬂlam›ﬂ ve defter tutmuﬂ olan mükellefler
defterlerini Aral›k ay› içinde (Aral›k
ay› sonuna kadar) tasdik ettirmek zorundad›rlar.
Hesap dönemleri Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan tespit edilen mükellefler, defterlerini kullanaca¤› hesap döneminden
önce gelen son ayda tasdik ettirmek zorundad›rlar. Yeniden iﬂe baﬂlayanlar›n
defterlerini iﬂe baﬂlama tarihinden önce
tasdik ettirmeleri gerekir.
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VUK’un 177. maddesinin birinci bendinde yer alan hadleri aﬂanlar ›’inci s›n›f tüccarlard›r. Daha önce söz konusu hadleri aﬂamayanlar bu hadleri aﬂt›klar› tarihten itibaren s›n›f de¤iﬂtirmek durumundad›r. Bu ﬂekilde s›n›f
de¤iﬂtiren tüccarlar, de¤iﬂikli¤in do¤du¤u andan (yani s›n›f de¤iﬂtirme tarihinden) önce defterlerini tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
Çeﬂitli muafiyetler nedeniyle defter
tutmak zorunda olmayan gerçek ve
tüzel kiﬂiler, muafl›klar›n›n kalkt›¤›
tarihten baﬂlayarak 10 gün içinde defterlerini tasdik ettirmek durumundad›rlar. Vergiden muaf esnaf durumunda olan yada basit usulde gelir vergisi
mükellefleri de birinci ya da ikinci s›n›f tüccar olarak defter tutmak zorunda olmalar› halinde, yeni mükellefiyete girme tarihlerinden önce defter tasdik ettirmek durumundad›rlar.
Hesap dönemi bitmeden tasdike tabi
defterlerin dolmas› ya da y›l içinde di¤er nedenlerle yeni defter kullanmaya
zorunlu kal›nmas› halinde, yeni defterlerin kullan›lmaya baﬂlanmadan en geç
on gün içinde tasdik tasdik ettirilmesi
gerekmektedir. On günlük süre, kay›tlar›n› sürekli olarak muhasebe fiﬂleri,
primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve paraf›n› taﬂ›yan mazbut belgelere dayanarak yürüten iﬂletmelerde
defter kay›tlar›n›n 45 gün sonra yap›lmas› mümkün oldu¤undan, tasdik de
bu süreye kadar uzat›labilir.
May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

Defterlerini ertesi y›lda da kullanmak
isteyenler Ocak ay› içinde, hesap dönemleri Maliye Bakanl›¤›’nca tespit
olunanlar ise, bu dönemin ilk ay› içinde tasdiki yeniletmek zorundad›rlar.
IV-5510 SAYILI KANUNLA B‹R
TARTIﬁMA DA ORTADAN
KALKMIﬁ OLACAKTIR
5510 Say›l› Kanunla, iﬂyeri kay›t ve
belgelerinin ﬂekil ﬂart› geçersizlik hallerindeki tart›ﬂmal› bir konuda netleﬂtirilmiﬂtir. Bu konu, Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤inin 27’nci maddesinde iﬂyeri kay›tlar›n›n geçersiz say›laca¤› haller say›ld›ktan sonra,
“…hususlar›n tümünü ihtiva etmeyen “
denildi¤i için bu ifadeden, ﬂekil ﬂartlar›n›n tümünü ihtiva etmeyen kay›tlar
geçersiz say›l›r, bir k›sm›n› ihtiva
eden kay›tlar geçerli say›l›r, baﬂka bir
anlat›mla kay›tlar›n geçersiz olmas›
için ﬂekil ﬂartlar›n›n tümünün eksik
olmas› gerekir anlam› da ç›kar›labilir.
Kay›tlar›n geçerli say›lmas› için ﬂekil
ﬂartlar›n›n tümünü ihtiva etmesi gerekir, bir k›sm›n›n eksik olmas› halinde
kay›tlar geçersiz say›l›r anlam› da ç›kar›labilir. 5510 Say›l› Kanunun
102’nci maddesinde ise, herhangi birini ihtiva etmeyen, denildi¤i için bu
tart›ﬂmada ortadan kalkm›ﬂ oldu.
V-SONUÇ
Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan
yap›lan denetimler s›ras›nda ço¤u zaman iﬂyeri kay›t ve belgeleri yukar›da
Hakemsiz Yaz›lar
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belirtilen ﬂekil ﬂartlar›ndaki eksikliklerden dolay› geçersiz oldu¤undan
boﬂ yere iﬂverenlere idari para cezas›
verilmektedir. Bu cezalar uygulamada
kanundan kaynaklanan nedenlerle bazen mükerrer olabilmektedir. 506 Say›l› Kanunun 140’ ›nc› maddesi üçüncü f›kras›nda, ” … yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik
hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarlar› aﬂmamak kayd›yla
ayl›k asgari ücretin yar›s› tutar›nda,”
(506 say›l› yasa 140. madde) idari para cezas› verilece¤i belirtildi¤inden,
örne¤in; x iﬂletmesinin 2006 y›l› kay›tlar› incelenirken, ocak ay› ücret
bordrosunda, iﬂyerinin sicil numaras›
ve sigortal›n›n T.C.kimlik numaras›
yoksa, kanunda “her bir geçersizlik
hali için” denildi¤inden, uygulamada
bir aya iki defa idari para cezas› verildi¤i durumlar olabilmektedir. Hatta
bazen yönetmelikte say›lan ve yukar›da belirtilen ﬂekil ﬂartlar›ndaki birden
fazla eksikli¤in tespiti halinde bile
tespit edilen eksiklik kadar o aya idari para cezas› verildi¤i durumlarda
olabilmektedir. Tabi bu uygulamalar
kanun hükmüyle ilgili yorum fark›ndan kaynakland›¤› için itiraz edildi¤i
durumlarda düzeltilme imkan› vard›r.
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Ancak, ayn› aya ait geçersizlik hali
hem esas hem de ﬂekil ﬂart›ndaki eksiklikten kaynaklan›nca, o aya iki defa idari para cezas› verilmektedir. Örne¤in; y iﬂletmesinin 2007 y›l› kay›tlar› incelenirken, ﬂubat ay› ücret bordrosunda iﬂyeri sicil numaras› yoksa
ve ayn› zamanda ocak ay› ücret bordrosunda kay›tl› ücretlerle yasal deftere iﬂlenen ocak ay›na ait ücretler
farkl› ise bu durumda, ocak ay› kay›tlar›na iki defa geçersizlik cezas› verilmektedir.
Dolay›s›yla, denetim öncesi iﬂyeri kay›t ve belgelerinin, özellikle ﬂekil ﬂartlar› aç›s›ndan mutlaka bir defa gözden
geçirilmesinde fayda vard›r. Esas yönünden ise böyle bir imkan olmad›¤›ndan, kay›tlar›n esas yönünden zaman›nda eksiksiz olarak tutulmas›
önem arz etmektedir. Aksi takdirde
hiç yere idari para cezas› ile karﬂ› karﬂ›ya kal›nmaktad›r.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (17.07.1964). 506 say›l›
Sosyal Sigortalar Kanunu (1) (2) (4)(5).
Ankara: Resmi Gazete
T.C. Yasalar(31.05.2006). 5510 say›l›
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu. Ankara: Resmi Gazete
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SOSYAL GÜVENL‹K REFORMU
SONRASI YUTDIﬁI H‹ZMET
BORÇLANMASI
Ekrem TAﬁBAﬁI *

I.G‹R‹ﬁ
7/04/2008 tarihli ve 5754 say›l› “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun”, 08/05/2008 tarih ve 26870 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.

1

5754 say›l› Kanunun;79 uncu maddesi ile 08/05/1985 tarihli ve 3201 say›l›
“Yurtd›ﬂ›nda Bulunan Türk Vatandaﬂlar›n›n Yurtd›ﬂ›nda Geçen Sürelerinin
Sosyal Güvenlikleri Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi Hakk›ndaki Kanun”un 1
inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 nc› maddesi de¤iﬂtirilmiﬂ ve bu Kanuna
geçici 5 inci, 6 nc› ve geçici 7 nci madde eklenmiﬂtir. 64 üncü maddesi ile de¤iﬂtirilen 5510 say›l› “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu”nun
106 nc› maddesinin 24 numaral› bendine göre, 3201 say›l› Kanunun 7 nci, 11
inci, geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri ve 3201 say›l› Kanunda geçen “döviz” ibareleri yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.68 inci maddesi ile de¤iﬂtirilen 5510
say›l› Kanunun geçici 7 nci maddesinin dördüncü f›kras›; yurtd›ﬂ› hizmet borçlanmas›na ait prime esas kazançlar›n ayl›k ba¤lanmas›nda nas›l de¤erlendirilece¤i hususuna aç›kl›k getirmiﬂtir.
Söz konusu Kanunla 3201 say›l› Kanunda yap›lan düzenlemeler, Kanunun yay›mland›¤› 08/05/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmiﬂtir. Ayr›ca, 5510 say›l› Kanunun sigortal›l›k statüsüne iliﬂkin 4 üncü maddesinin birinci f›kras›, prime esas kazanc›n alt ve üst s›n›r›na iliﬂkin 82 nci maddesi ile
borçlan›lan sürelere ait kazançlar›n ayl›k ba¤lanmas›nda de¤erlendirilmesine
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiﬂi

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

218 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

iliﬂkin geçici 7 nci maddenin dördüncü f›kras› da, 3201 say›l› Kanunun uygulamas› ile s›n›rl› olmak üzere ayn›
tarih itibari ile yürürlü¤e girmiﬂ bulunmaktad›r.
Bu makalede yurtd›ﬂ› hizmet borçlanmas›n›n ﬂartlar›, baﬂvuru usul ve esaslar›, borçlanma miktar›n›n tespiti, tebli¤i, ödenmesi, borçlanmadan vazgeçme ve borçlan›lan hizmetlerin de¤erlendirilmesi konular› irdelenecektir.
II. YURTDIﬁI H‹ZMET
BORÇLANMASININ ﬁARTLARI
1- Türk Vatandaﬂ› Olmak
Yurtd›ﬂ› hizmet borçlanmalar›nda,
Türk vatandaﬂ› olma ﬂart›n›n iki halde
yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan biri, borçlan›lmas› istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaﬂ› olmas›,
di¤eri ise Türk vatandaﬂl›¤›nda geçen
süreleri borçlanma talebinde bulunan
sigortal› veya hak sahibinin yaz›l›
baﬂvuru tarihi itibari ile Türk vatandaﬂ› olmas›d›r.Di¤er bir anlat›mla, Türk
vatandaﬂl›¤›nda geçmeyen yurtd›ﬂ›
hizmet veya ev kad›nl›¤› süreleri
borçland›r›lmayaca¤› gibi, borçlanma
baﬂvuru tarihinde Türk vatandaﬂ› olmad›¤› tespit edilen sigortal› ve hak
sahiplerinin borçlanma talepleri kabul
edilmemektedir. Ayn› zamanda Türk
vatandaﬂl›¤› ile birlikte yabanc› ülke
vatandaﬂl›¤› devam edenler de söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden
yararlanabileceklerdir.
May›s - Haziran
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2- Belirli Nitelikte Yurtd›ﬂ› Süreleri
Bulunmak
3201 say›l› Kanuna göre borçlanma
hakk›ndan yararlanabilmek için ilgilinin yurtd›ﬂ›nda belirli nitelikte geçen
hizmet veya sürelerinin bulunmas› gerekmektedir. Bunlar;
a) Hizmet akdi kapsam›nda ve/veya
kendi nam ve hesab›na ba¤›ms›z olarak geçen sigortal›l›k,
b) Hizmet akdi kapsam›nda ve/veya
kendi nam ve hesab›na ba¤›ms›z olarak geçen sigortal›l›k süreleri aras›nda
veya sonunda her birinde bir y›la kadar olan iﬂsizlik (çal›ﬂ›lmayan),
c) Ev kad›n› olarak geçen sürelerdir.
Ancak, aﬂa¤›daki süreler borçlanma
kapsam› d›ﬂ›nda tutulacakt›r:
a) 18 yaﬂ›n doldurulmas›ndan önce yurtd›ﬂ›nda geçen hizmet ve ev kad›nl›¤›
süreleri.
b) Türk vatandaﬂl›¤›n›n kazan›lmas›ndan önce ve Türk vatandaﬂl›¤›n›n kaybedilmesinden sonra geçen hizmet ve
ev kad›nl›¤› süreleri.
c) ‹sveç, ‹sviçre ve Fransa ile yap›lan
sosyal güvenlik sözleﬂmeleri gere¤ince Türkiye’de iste¤e ba¤l› sigortaya
prim ödenen sürelerde yurtd›ﬂ›nda geçen hizmet ve ev kad›nl›¤› süreleri.
d) Libya’da iﬂ üstlenen Türk iﬂverenlerince çal›ﬂt›r›lan Türk iﬂçilerin bu
ülkede 01/09/1985 tarihinden sonra
geçen çal›ﬂma süreleri.
Hakemsiz Yaz›lar
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e) Almanya’da istisna akdi kapsam›nda iﬂ üstlenen Türk iﬂverenlerince çal›ﬂt›r›lan Türk iﬂçilerinin bu ülkedeki
çal›ﬂma süreleri.
f) Sosyal güvenlik sözleﬂmesi akdedilmemiﬂ ülkelerde iﬂ üstlenen Türk
iﬂverenler taraf›ndan yurtd›ﬂ›na götürülen Türk iﬂçilerinin çal›ﬂma süreleri
ile Türkiye’deki sosyal güvenlik kanunlar›na göre yurtiçinde iste¤e ba¤l›
sigortaya prim ödenen sürelerde bu
ülkelerde geçen hizmet veya ev kad›nl›¤› süreleri.
g) ‹kili sosyal güvenlik sözleﬂmesine
göre kendilerine k›smi ayl›k ba¤lanm›ﬂ olanlar›n çal›ﬂmalar aras›nda ve
hizmetin bitim tarihinden sonraki iﬂsizlik (çal›ﬂ›lmayan) süreleri.
5754 say›l› Kanunla yap›lan düzenleme ile 3201 say›l› Kanunun 1 inci
maddesinde yer alan “çal›ﬂma süreleri” ibaresi yerine “sigortal›l›k süreleri” ibaresi kullan›lm›ﬂt›r. Bu nedenle,
3201 say›l› Kanunun uygulamas›nda,
borçlanma kapsam›ndaki sürenin bulundu¤u ülke mevzuat›na göre ikamet
süreleri hariç, çal›ﬂ›lm›ﬂ yada çal›ﬂ›lm›ﬂ süre olarak kabul edilen süreler
sigortal›l›k süresi olarak anlaﬂ›lacakt›r. Buradaki sigortal›l›k süresi 506 say›l› Kanunun 108 inci maddesi ve
5510 say›l› Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sigortal›n›n ilk defa
malullük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar›na tabi oldu¤u tarihten tahsis talep veHakemsiz Yaz›lar
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ya ölüm tarihine kadar geçen sigortal›l›k süresi olarak de¤erlendirilmeyecektir.
3- Hizmetleri Belgelendirmek
Yurtd›ﬂ›nda geçen sürelerin borçland›r›lmas› için bunlar›n borçlanma baﬂvuru s›ras›nda belgelendirilmesi zorunludur. Borçlanma için yaz›l› istekte bulunan ancak, ibraz ettikleri belgeleri borçlanma iﬂleminin yap›lmas›
için yeterli görülmeyenlerin istekleri
reddedilmeyecek, belgelerini tamamlamalar› kendilerinden talep edilecektir. Gerekti¤inde hizmetlerin belgelendirilmesi için sosyal güvenlik sözleﬂmesi imzalam›ﬂ oldu¤u ülke mercileri arac›l›¤›yla idari yard›mda bulunulabilecektir. Bu amaçla, il müdürlüklerince belgeleri yetersiz yada eksik görülenlerin yurtd›ﬂ›nda geçen çal›ﬂmalar›n›n bu ülkelerle yap›lacak
olan yaz›ﬂma ile Genel Müdürlükçe
(Yurtd›ﬂ› Borçlanma ve Tahsis ‹ﬂlemleri Daire Baﬂkanl›¤›) tespiti talep edilebilecektir.
Sosyal güvenlik sözleﬂmesi akdedilmiﬂ ülkelerde geçen sigortal›l›k sürelerinin;
a)Çal›ﬂ›lan ülkede ba¤l› bulunulan sigorta merciinden al›nacak hizmet cetveli veya sigorta kartlar›,
b)Sigortal›lar›n çal›ﬂt›klar› iﬂ yerleri
resmi kuruluﬂ ise belgelerin ayr›ca
tasdikine gerek kalmaks›z›n çal›ﬂ›lan
May›s - Haziran
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ülkede iﬂ yerlerinin ba¤l› bulundu¤u
belediye, vergi dairesi, iﬂ bulma kurumlar›, ilgili meslek kuruluﬂlar› veya
dernekler ve di¤er resmi kuruluﬂlarca
verilen hizmet belgesi,
c) Yurtd›ﬂ›nda kendi nam ve hesab›na
çal›ﬂanlar›n ba¤l› olduklar› vergi dairesi, ilgili meslek kuruluﬂu veya derneklerce verilen hizmet belgesi,
d)Bulunulan ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk,çal›ﬂma ve
sosyal güvenlik müﬂavirlikleri veya
ataﬂelikler v.b.) al›nacak gerekçeli
hizmet belgeleri gibi hizmetin niteli¤ine uygun bir belge ile belgelendirilmesi gerekmektedir
Sosyal güvenlik sözleﬂmesi akdedilmemiﬂ ülkelerde geçen sigortal›l›k süreleri;
a)Bulunulan ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk,çal›ﬂma ve
sosyal güvenlik müﬂavirlikleri veya
ataﬂelikler v.b.) al›nacak gerekçeli
hizmet belgeleri,
b)Yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂt›klar› iﬂ yerlerinden alacaklar› hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlar›nda bulunan çal›ﬂma izinlerinin
tasdikli tercümeleri,
c)Gemi adamlar›, çal›ﬂt›klar› geminin
bayra¤›n› taﬂ›d›klar› ülkelerde bulunan Türk temsilciliklerinden alacaklar› gerekçeli hizmet belgelerini veya iﬂ
yerlerinden alacaklar› hizmet süreleriMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

ni gösterir bonservisleri ile gemilerde
çal›ﬂt›klar›n› gösterir belgelerde kay›tl› bulunan çal›ﬂma izinlerinin tasdikli
tercümeleri yada pasaportlar›nda çal›ﬂma süreleri ile örtüﬂen giriﬂ-ç›k›ﬂ
tarihlerini gösterir sayfalar›n tasdikli
örnekleri gibi hizmetin niteli¤ine uygun bir belge ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
Ev kad›n› olarak geçen süreler ise
yurtd›ﬂ›nda oturduklar›na dair alacaklar› ikamet belgesi (Türkiye’de yeminli tercüme bürolar›nca, yurtd›ﬂ›nda ise konsolosluklarca yap›lm›ﬂ tercümesi ile birlikte), ikamet belgesi temin edilemiyorsa yurtd›ﬂ›na ç›k›ﬂ ve
yurda giriﬂ tarihleri, foto¤raf ve künye
bilgilerinin bulundu¤u pasaport sayfalar›n›n noter taraf›ndan tasdikli fotokopisi yada emniyet müdürlüklerinden alacaklar› yurda giriﬂ-ç›k›ﬂ çizelgesi ile belgelendirilecektir.
4- Yaz›l› ‹stekte Bulunmak
Yurtd›ﬂ›nda geçen çal›ﬂma veya ev
kad›nl›¤› sürelerinin borçland›r›lmas›na iliﬂkin yaz›l› talebin,“Yurtd›ﬂ›
Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzaland›ktan
sonra do¤rudan yada posta yolu ile
Sosyal Güvenlik Kurumun ilgili ünitesine verilmesi ile yap›lmas› gerekmektedir. Bu belge d›ﬂ›nda yurtd›ﬂ›
hizmet borçlanmas› iste¤ine dair yaz›l› dilekçe ile yap›lan baﬂvurular da kabul edilmektedir. Ancak, dilekçede
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yer alan bilgiler, borçlanma iﬂlemini
sonuçland›rmakta yeterli de¤il ise ilgiliden Yurtd›ﬂ› Borçlanma Talep Dilekçesinin temini cihetine gidilmektedir.
III. YURTDIﬁI H‹ZMET
BORÇLANMASININ BAﬁVURU
USUL VE ESASLARI
1-Borçlanma Baﬂvurular›nda
‹stenilecek Belgeler
Yurtd›ﬂ› hizmet borçlanmas› baﬂvurular›nda Yurtd›ﬂ› Borçlanma Talep Dilekçesi ekinde;Yurtd›ﬂ› çal›ﬂmalar›n›
gösterir yukar›da (A/3) bölümünde
belirtilen durumlar›na uygun hizmet
belgelerinden biri ve Nüfus cüzdan›n›n önlü arkal› fotokopisi (Vatandaﬂl›k durumlar›nda de¤iﬂiklik olanlar
için ayr›ca bu durumlar›n› gösterir vukuatl› nüfus kay›t örne¤i) al›nmaktad›r.Bu belgelerden birinin eksik olmas› yada belgede kay›tl› bilgilerin yetersiz veya gerçe¤e uygun olmad›¤›n›n tespiti hallerinde, yeni belgelerin
temin edilmektedir.Tahakkuk eden
borcu üç ay içinde ödeme mecburiyeti ile yurtd›ﬂ› hizmet borçlanmas›n›n
ﬂartlar›ndan birisinin de belgelendirme zorunlulu¤u bulundu¤u hususlar›
dikkate al›nd›¤›nda, Kurumun yaz›l›
bildirisine ra¤men eksik belgeyi üç ay
içinde ibraz etmeyenlerin borçlanma
iﬂlemleri durdurularak, borçlanman›n
geçersiz oldu¤u baﬂvuru sahibine yaz›l› olarak bildirilecektir. Bu durumda
Hakemsiz Yaz›lar
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olanlar›n borçlanma iﬂlemleri, yeni
bir taleple ve yeni talep tarihinde geçerli olan prime esas kazanc›n alt ve
üst s›n›rlar› aras›nda seçilecek olan
kazanç üzerinden gerçekleﬂtirilecektir.
Ev kad›nl›¤› sürelerini borçlanma talebinde bulunanlar için gerekli görülen hallerde istenilebilecek pasaport
sayfas› veya yurda giriﬂ-ç›k›ﬂ tarihlerini gösterir belgeler, sigortal›l›k sürelerinin borçland›r›lmas›nda istenilmeyecektir.
2- Baﬂvurulacak Kuruluﬂ ve Birim
a) Yurtd›ﬂ›nda 08/05/2008 tarihinden
önce veya sonra geçen hizmet sürelerini bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunanlar›n borçlanma talep
tarihinden önce Türkiye’de son defa;
Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çal›ﬂmas› olanlar›n borçlanma iﬂlemleri
Kurumca, 506 say›l› Kanunun geçici
20’nci maddesine tabi sand›klardan
birine tabi çal›ﬂmas› olanlar›n borçlanma iﬂlemleri ise ilgili sand›kça sonuçland›r›lmaktad›r.
b) Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluﬂuna tabi çal›ﬂmas› bulunmayanlar›n sigortal›l›k süreleri ile
ev kad›nl›¤›nda geçen sürelerin borçlanma iﬂlemleri de Kurumca yürütülecektir. Kendilerine veya hak sahiplerine sosyal güvenlik sözleﬂmesi uygulanmak suretiyle k›smi ayl›k ba¤lanm›ﬂ olanlar›n borçlanma iﬂlemleri ise
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ayl›¤› ba¤layan Kurumca sonuçland›r›lacakt›r.
c) 5510 say›l› Kanuna göre 506, 1479,
2925, 2926 ve 5434 say›l› kanunlar
kapsam›nda geçen hizmetler Sosyal
Güvenlik Kurumunda geçmiﬂ say›ld›¤›ndan ilgilinin son defa bu kanunlara
tabi geçmiﬂ hizmeti varsa borçlanma
iﬂlemleri, Kurumca yürütülecektir.
d) Yukar›da yap›lan ayr›ma göre Kuruma yap›lacak yurtd›ﬂ› hizmet borçlanma baﬂvurular›na ait iﬂlemler, sigortal› son defa 5510 say›l› Kanunun
4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n;
(a-hizmet akdi) ve (b-ba¤›ms›z çal›ﬂan) bendi kapsam›nda çal›ﬂm›ﬂ, ev
kad›nl›¤›nda geçen süreleri varsa yada
Türkiye’de hiç çal›ﬂmas› yoksa, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü¤ü Yurtd›ﬂ› Borçlanma ve Tahsis ‹ﬂlemler
Daire Baﬂkanl›¤›, (c-Kamu görevlisi)
bendi kapsam›nda çal›ﬂm›ﬂsa, Sosyal
Sigortalar Genel Müdürlü¤ü Kamu
Görevlileri Emeklilik ‹ﬂlemleri Daire
Baﬂkanl›¤› görev ve yetkisinde yürütülmektedir.
e) Yurtd›ﬂ› Borçlanma ve Tahsis ‹ﬂlemleri Daire Baﬂkanl›¤›’n›n görev ve
yetkisi dahilinde olan yurtd›ﬂ› hizmet
borçlanmalar›ndan 5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n;
ea) (a) ve (b) bendi kapsam›nda olup,
ikili ve çok tarafl› sosyal güvenlik
sözleﬂmeleri uygulanmak suretiyle
May›s - Haziran
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k›smi ayl›k ba¤lananlar ile ayl›k ba¤lanmas› için müracaat etmiﬂ olanlar›n
borçlanma iﬂlemleri,
eb) (a) bendi kapsam›nda olup, ‹sviçre’de geçen hizmetlerini borçlanmak
isteyenler ile gerek 2147, gerekse
3201 say›l› kanunlara göre merkezde
yap›lan borçlanmalara ek borçlanma
iﬂlemleri,
ec) (b) bendi kapsam›nda olup, ‹sviçre’de geçen hizmetlere ait primleri
Türkiye’ye transfer talebinde bulunan
veya transfer iﬂlemi gerçekleﬂenlerin
borçlanma iﬂlemleri, merkezde Yurtd›ﬂ› Borçlanma ve Tahsis ‹ﬂlemleri
Daire Baﬂkanl›¤›’nca yürütülmektedir.
f) Yurtd›ﬂ› Borçlanma ve Tahsis ‹ﬂlemleri Daire Baﬂkanl›¤›n›n görev ve
yetkisi dahilinde olan yurtd›ﬂ› hizmet
borçlanmalar›ndan aﬂa¤›da belirtilenlerin iﬂlemleri ise yetki devri kapsam›nda borçlanma baﬂvuru sahibinin
Türkiye’de ikametgah›n›n bulundu¤u
yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerince yürütülecektir:
fa) Son defa 5510 say›l› Kanunun 4
üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
ve (b) bendi kapsam›nda hizmetleri
olanlardan merkezin görev alan› d›ﬂ›nda kalan borçlanma iﬂlemleri.
fb)Türkiye’de sigortal›l›¤› olmayanlarla bunlar›n hak sahiplerinin borçlanma iﬂlemleri.
Hakemsiz Yaz›lar
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fc)Ev kad›nl›¤› sürelerini borçlanacak
olanlar ile bunlar›n hak sahiplerinin
borçlanma iﬂlemleri.
IV. BORÇLANMA M‹KTARININ
TESP‹T‹, TEBL‹⁄‹, ÖDENMES‹
VE BORÇLANMADAN VAZ
GEÇME
5754 say›l› Kanunla de¤iﬂik 3201 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinde,
borçlanma miktar›n›n tespitinde döviz
esas›ndan vazgeçilerek, borçlan›lacak
her bir gün için tahakkuk ettirilecek
borç tutar›n›n 5510 say›l› Kanunun 82
nci maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen prime esas asgari ve azami
günlük kazanç aras›nda seçilecek
günlük kazanc›n % 32’si oldu¤u belirlenmiﬂtir.Buna göre, borçlanman›n tahakkuku, tebli¤i, ödenmesi ve borçlanmadan vazgeçme ile ilgili esaslar
aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r:
1- 08/05/2008 – 30/06/2008 tarihleri
aras›nda yurtd›ﬂ› hizmet borçlanmas›
talebinde bulunanlar›n bir gün için tahakkuk ettirilecek borcun tespitinde
dikkate al›nacak olan prime esas asgari günlük kazanç 20,28 YTL, azami
günlük kazanç ise (20,28 x 6,5)
131,82 YTL’dir. Bu kazançlara ba¤l›
olarak bir gün için tahakkuk ettirilecek borcun alt s›n›r› 20,28 x % 32 =
6,49 YTL, üst s›n›r› ise 131,82 x % 32
= 42,18 YTL olarak uygulanacakt›r.
2- 01/07/2008 – 31/12/2008 tarihleri
Hakemsiz Yaz›lar
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aras›nda yurtd›ﬂ› hizmet borçlanmas›
talebinde bulunanlar›n bir gün için tahakkuk ettirilecek borcun tespitinde
dikkate al›nacak olan prime esas asgari günlük kazanç 21,29 YTL, azami
günlük kazanç ise (21,29 x 6,5)
138,39 YTL’dir. Bu kazançlara ba¤l›
olarak bir gün için tahakkuk ettirilecek borcun alt s›n›r› 21,29 x % 32 =
6,81 YTL, üst s›n›r› ise 138,39 x % 32
= 44,28 YTL olarak uygulanacakt›r.
3- Borçlanma tutar›n›n tespitinde,
Yurtd›ﬂ› Borçlanma Talep Dilekçesi
yada borçlanma iste¤ine ait dilekçenin Kurum kay›tlar›na geçti¤i tarihteki prime esas kazanc›n alt ve üst s›n›rlar› aras›nda kalmak kayd›yla baﬂvuru
sahibinin söz konusu belgede belirtti¤i prime esas kazanç esas al›nacakt›r.
Bu durumda, alt ve üst s›n›r aras›nda
baﬂka bir prime esas kazanc›n seçimi
halinde, bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutar› (seçilen prime esas kazanç tutar› x % 32) formülü uygulanmak suretiyle belirlenecektir. Seçilen
prime esas kazanç miktar›n›n borçlanma tutar›n›n tebli¤ edildi¤i tarihe kadar Kuruma yap›lacak olan yaz›l› baﬂvuru ile de¤iﬂtirilmesi halinde, borç
tahakkuku ve tebli¤i yeni seçilen miktar üzerinden sonuçland›r›lacakt›r.
4- Borçlanma talep sahibinin borçlanmak istedi¤i gün say›s› karﬂ›l›¤› ödeyece¤i toplam borç tutar›, yukar›daki
ﬂekilde belirlenen bir günlük borçlanma tutar›n›n borçlan›lan sürenin karﬂ›May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87
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l›¤› olan gün say›s› ile çarp›m› sonucunda bulunacakt›r. Örne¤in; 20/05/2008
tarihinde yurtd›ﬂ›nda geçen 15 y›ll›k
sigortal›l›k süresini günlük 30 YTL
kazanç üzerinden borçlanmak isteyen
bir sigortal›n›n toplam borçlanma
miktar› 30 x 5400 x % 32 = 51840
YTL olacakt›r. Borcun tebli¤ tarihinden itibaren üç ay içinde Kurum hesab›na ödenmesi gerekmektedir.
5- Tahakkuk ettirilen borçlar›n› yurt
d›ﬂ›ndan ödeyecek olan sigortal› ve
hak sahiplerinin Yeni Türk Liras› olarak bildirilen tutar›n karﬂ›l›¤›n› Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas› taraf›ndan konvertibl say›lan döviz cinsinden ödemeleri gerekmektedir.
Ödemeler, borcun ödenece¤i tarihteki
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas›
döviz al›ﬂ kuru üzerinden yap›lacakt›r.
Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamam›n›, tebli¤ tarihinden itibaren üç
ay içerisinde ödemeyenlerin, borçlanma baﬂvurular› geçersiz say›lacakt›r.
Bunlar›n belgelendirilen yurtd›ﬂ› hizmet sürelerinin yeniden borçland›r›larak de¤erlendirilmesi, bu konudaki
yeni borçlanma baﬂvurular›na ba¤l›d›r. Söz konusu üç ayl›k süre içerisinde borcun bir k›sm›n›n ödenmesi halinde ise ödenen miktar ile orant›l› süre geçerli say›lacak, kalan sürenin geçerli say›lmas› yeni bir borçlanma talebine ba¤l› olacakt›r.
Borçlanma talebinden, tebli¤ edilen
May›s - Haziran
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borcun ödenmeden önce vazgeçilmesi
halinde, borçlanma iﬂlemi sonuçland›r›lmayacakt›r. Borcunu ödedikten
sonra borçlanmadan vazgeçenler ile
yap›lan borçlanma sonras›nda ayl›k
ba¤lanmas› için gerekli ﬂartlar› yerine
getirmeyenlere ve bunlar›n hak sahiplerine yapt›klar› ödemeler, faizsiz olarak YTL cinsinden iade edilecektir.
Her iki durumda, yaz›l› talep ﬂart› aranacakt›r.
V. BORÇLANILAN H‹ZMETLER‹N
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
1- Baﬂvuru sahibince Yurtd›ﬂ› Borçlanma Talep Dilekçesinde borçlanmak istenilen süre belirtilmiﬂse belirtilen süre, belirtilmemiﬂ ise ispatlay›c›
belgelerde kay›tl› bulunan tarihler
aras›ndaki son tarihten geriye do¤ru
olmak üzere borçlanmak istedi¤i gün
say›s› esas al›nacak olup, bu tespitte 1
y›l 360 gün, 1 ay 30 gün hesaplanmaktad›r.
2- Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlar›na tabi hizmetleri olanlar›n, borçland›klar› gün say›s›, prim ödeme gün
say›lar› veya hizmetlerine eklenecektir. Ayl›k ba¤lama ﬂartlar›nda belli bir
sigortal›l›k süresinin arand›¤› durumlar için geçerli olmak üzere, sigortal›l›¤›n baﬂlang›ç tarihinden önceki süreler borçlan›lm›ﬂ ise sigortal›l›¤›n baﬂlang›ç tarihi, borçlan›lan gün say›s›
kadar geriye götürülecektir. Ayn› ﬂekilde Türkiye’de sosyal güvenlik kuHakemsiz Yaz›lar
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ruluﬂlar›na tabi hizmeti bulunmayan
istek sahiplerinin sigortal›l›klar›n›n
baﬂlang›ç tarihi de, borçlar›n› tamamen ödedikleri tarihten borçlan›lan
gün say›s› kadar geriye götürülmek
suretiyle tespit edilecektir. Birden
fazla yurtd›ﬂ› hizmet borçlanmas› yap›lmas› durumunda da sigortal›l›k süresi baﬂlang›c› borcun en son ödendi¤i tarihten borçlan›lan toplam gün say›s› kadar geriye götürülerek belirlenmektedir. Sosyal güvenlik sözleﬂmesi
yap›lm›ﬂ ülkelerdeki hizmetlerini,
3201 say›l› Kanuna göre borçlananlar›n, sözleﬂme yap›lan ülkede ilk defa
çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarih, ilk iﬂe giriﬂ tarihi olarak dikkate al›nmamaktad›r.
3- Yurtd›ﬂ› hizmet borçlanmas›na ait
sürelerin 5510 say›l› Kanuna göre
hangi sigortal›l›k haline göre geçmiﬂ
say›laca¤›n›n belirlenmesinde; Türkiye’de sigortal›l›k varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortal›l›k haline göre, sigortal›l›k yoksa 5510 say›l›
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda geçmiﬂ hizmet süresi olarak kabul edilmektedir.
4- Yukar›da aç›klanan ﬂekliyle de¤erlendirilen sürelere istinaden ayl›k tahsisi yap›labilmesi için yurda kesin
dönülmüﬂ olmas›, tahakkuk ettirilen borcun tamam›n›n ödenmiﬂ olmas› ve borcun tamam›n›n ödenmesinden sonra yaz›l› istekte bulunulHakemsiz Yaz›lar
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mas› ﬂartlar› aranacakt›r. Buradaki;
“kesin dönüﬂ” ibaresinden ayl›k tahsis
talebinde bulunanlar›n yurtd›ﬂ›ndaki
çal›ﬂmas›n›n sona ermesi, çal›ﬂmaya
ba¤l› sosyal sigorta ödenekleri olan
iﬂsizlik ve hastal›k ödene¤i ile ikamete ba¤l› sosyal yard›m al›nmamas›,
“borcun tamam›n›n ödenmesi” ibaresinden ise ayl›k talep tarihinden önce
ödenen miktar anlaﬂ›lmal›d›r.
5- 4 üncü maddede belirtilen ﬂartlar›
yerine getirenlere, hangi sigortal›l›k
statüsü ile hangi sosyal güvenlik kanuna göre ayl›k ba¤lanaca¤›n›n belirlenmesinde 2829 say›l› Kanun hükümleri esas al›nacakt›r. Buna göre,
yurtd›ﬂ› hizmet borçlanma miktar›n›
ödedikten sonra;
a) 2008 y›l› Ekim ay› baﬂ›ndan önce
ayl›k talebinde bulunan sigortal›lar›n
kendilerine, ölümleri halinde hak sahiplerine ba¤lanacak ayl›klar, 2829
say›l› Kanunun 8 inci maddesi hükmüne göre belirlenecek olan sosyal
güvenlik kurumu mevzuat›na (506,
1479, 2925, 2926 ve 5434 say›l› kanunlardan birine) göre hesaplanacakt›r.
b) 2008 y›l› Ekim ay› baﬂ›ndan sonra
ayl›k talebinde bulunan sigortal›lar›n
kendilerine, ölümleri halinde hak sahiplerine ba¤lanacak ayl›klar, 5510
say›l› Kanunun geçici 2 nci maddenin
son f›kras›na istinaden 2829 say›l›
Kanunun 8 inci maddesi hükmüne göMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87
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re belirlenecek olan sigortal›l›k statüsü dikkate al›narak 5510 say›l› Kanuna, göre hesaplanacakt›r.
6- 3201 say›l› Kanun hükümlerinden
yararlanmak suretiyle ayl›k ba¤lananlardan tekrar yurt d›ﬂ›nda yabanc› ülke mevzuat›na tabi çal›ﬂanlar, ikamete
dayal› bir sosyal sigorta ya da sosyal
yard›m ödene¤i alanlar ile Türkiye'de
sigortal› çal›ﬂmaya baﬂlayanlar›n ayl›klar›, tekrar çal›ﬂmaya baﬂlad›klar›
veya ikamete dayal› bir ödenek almaya baﬂlad›klar› tarihten itibaren kesilmektedir. 5510 say›l› Kanunun sosyal
güvenlik destek primi hakk›ndaki hükümleri, bu Kanun hükümlerinden
yararlanmak suretiyle ayl›k ba¤lananlar için uygulanmamaktad›r.
7- Yurt içinde veya yurt d›ﬂ›nda çal›ﬂmas› sona erenlerin veya ikamete dayal› bir ödenek alanlardan ödenekleri
sona erenlerin, ayl›klar›n›n tekrar
ödenmesi için yaz›l› talepte bulunmalar› halinde, ayl›klar›, kesildi¤i tarihten itibaren ayl›klara uygulanan art›ﬂ
oranlar› kadar art›r›lmak suretiyle talep tarihini izleyen aybaﬂ›ndan itibaren tekrar ödenmeye baﬂlanacakt›r.
Ayl›¤›n kesildi¤i süre içinde yurtd›ﬂ›nda geçen hizmet sürelerinin 3201
say›l› Kanuna göre borçlan›lmas› halinde, bu süreler ve bu sürelere ait prime esas kazançlar, ilgili mevzuat çerçevesinde yeniden ayl›k ba¤lanmas›nda de¤erlendirilmektedir.
8- 5754 say›l› Kanunun 20 nci maddeMay›s - Haziran
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si ile de¤iﬂik 5510 say›l› Kanunun
2008 y›l› Ekim ay› baﬂ›nda yürürlü¤e
girecek olan 32 nci maddenin birinci
f›kras›n›n (a) bendine göre 5 y›ldan
beri sigortal› bulunup toplam 900 gün
malullük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortas›
primi ödemiﬂ durumda iken ölen 5510
say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›ndaki sigortal›n›n hak sahiplerine borçlanma sürelerinin ilave edilerek ayl›k
ba¤lanmas›na imkan bulunmamaktad›r. Bu nedenle 2008 y›l› Ekim ay› baﬂ›ndan sonra hak kazan›lan ölüm ayl›klar›nda 3201 say›l› Kanuna göre
borçlan›lan süreler dikkate al›nmayacakt›r. Ancak, yurtd›ﬂ› hizmet borçlanmas› sürelerinin ilave edilmesi ile
32 nci maddenin birinci f›kras›n›n (a)
bendinde belirtilen en az 1800 gün
prim ödeme ﬂart›n›n yerine getirilmesi halinde ölüm ayl›¤› ba¤lanacakt›r.
VI-D‹⁄ER KONULAR
1-5754 say›l› Kanunla 3201 say›l› Kanuna eklenen geçici 7 nci maddenin
ikinci f›kras›na göre 5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra
ilk defa ayn› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda sigortal› olarak çal›ﬂmaya
baﬂlayanlar›n 5510 say›l› Kanunun
yürürlü¤e girdi¤i tarihten önceki yurtd›ﬂ› borçlanma süreleri de, ayn› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda de¤erlendirilecektir. Bunlar›n ayl›klar›n›n hesaHakemsiz Yaz›lar
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b›nda 5510 say›l› Kanunun geçici 2
nci maddesi hükümleri uygulanacakt›r.
2-5754 say›l› Kanunun 79 uncu maddesi ile 3201 say›l› Kanuna eklenen
geçici 6 nc› maddede, sosyal güvenlik
sözleﬂmesi imzalanmam›ﬂ ülkelerden
01/01/1989 tarihinden 08/05/2008 tarihine kadar zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Türk vatandaﬂl›¤›na geçenlerin geldikleri ülkedeki hizmetlerin borçlanma yoluyla de¤erlendirilmesi imkan› getirilmiﬂtir.
Söz konusu borçlanma hakk›ndan yararland›r›labilmek için;
a) 01/01/1989 tarihinden 08/05/2008
tarihine kadar geldikleri ülke taraf›ndan
zorunlu göçe tabi tutulmuﬂ olmalar›,
b) Zorunlu göçten sonra Türk vatandaﬂ› olup, Türkiye’de ikamet ediyor
olmalar›,
c) 2022 say›l› Kanun dahil olmak üzere sosyal güvenlik kuruluﬂlar›ndan gelir ve ayl›k almamalar›,
d) Geldikleri ülkedeki çal›ﬂma sürelerini belgelendirmeleri,
e) Borçlanma için yaz›l› istekte bulunmalar›,
f) Tebli¤ edilen borç miktar›n› üç ay
içinde ödemeleri ﬂartlar› Kurumca
aranacakt›r.
Söz konusu geçici 6 nc› maddede
borçlanma kapsam›nda yaln›zca çal›ﬂHakemsiz Yaz›lar
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ma süreleri gösterildi¤inden, bu çal›ﬂma süreleri aras›nda veya sonunda
boﬂta geçen (çal›ﬂ›lmayan) sürelerle
ev kad›nl›¤›nda geçen süreler, borçlanma kapsam› d›ﬂ›nda tutulacakt›r.
VII-SONUÇ
1-5754 say›l› Kanunla de¤iﬂik 3201
say›l› Kanunun 4 üncü maddesinde,
borçlanma miktar›n›n tespitinde döviz
esas›ndan vazgeçilerek, borçlan›lacak
her bir gün için tahakkuk ettirilecek
borç tutar›n›n 5510 say›l› Kanunun 82
nci maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen prime esas asgari ve azami
günlük kazanç aras›nda seçilecek
günlük kazanc›n % 32’si oldu¤u belirlenmiﬂtir.
2-Borcun tebli¤ tarihinden itibaren üç
ay içinde Kurum hesab›na ödenmesi
zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
3- Yurtd›ﬂ› hizmet borçlanmas› suretiyle de¤erlendirilen sürelere istinaden ayl›k tahsisi yap›labilmesi için
yurda kesin dönülmüﬂ olmas›, tahakkuk ettirilen borcun tamam›n›n ödenmiﬂ olmas› ve borcun tamam›n›n
ödenmesinden sonra yaz›l› istekte bulunulmas› ﬂartlar› aranacakt›r.
4-5754 say›l› Kanunun 20 nci maddesi ile de¤iﬂik 5510 say›l› Kanunun
2008 y›l› Ekim ay› baﬂ›nda yürürlü¤e
girecek olan 32 nci maddenin birinci
f›kras›n›n (a) bendine göre 5 y›ldan
beri sigortal› bulunup toplam 900 gün
malullük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortas›
May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87
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primi ödemiﬂ durumda iken ölen 5510
say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›ndaki sigortal›n›n hak sahiplerine borçlanma sürelerinin ilave edilerek ayl›k
ba¤lanmas›na imkan bulunmamaktad›r. Bu nedenle 2008 y›l› Ekim ay› baﬂ›ndan sonra hak kazan›lan ölüm ayl›klar›nda 3201 say›l› Kanuna göre
borçlan›lan süreler dikkate al›nmayacakt›r. Ancak, yurtd›ﬂ› hizmet borçlanmas› sürelerinin ilave edilmesi ile
32 nci maddenin birinci f›kras›n›n (a)
bendinde belirtilen en az 1800 gün
prim ödeme ﬂart›n›n yerine getirilmesi halinde ölüm ayl›¤› ba¤lanacakt›r.
5-5754 say›l› Kanunla 3201 say›l› Kanuna eklenen geçici 7 nci maddenin
ikinci f›kras›na göre 5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra
ilk defa ayn› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kap-

May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

sam›nda sigortal› olarak çal›ﬂmaya
baﬂlayanlar›n 5510 say›l› Kanunun
yürürlü¤e girdi¤i tarihten önceki yurtd›ﬂ› borçlanma süreleri de, ayn› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda de¤erlendirilecektir. Bunlar›n ayl›klar›n›n hesab›nda 5510 say›l› Kanunun geçici 2
nci maddesi hükümleri uygulanacakt›r.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (08.05.2008). 5754 say›l›
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun. Ankara :
Resmi Gazete
T.C. Yasalar (31.05.2006). 5510 say›l›
Sosyal sigortalar ve genel sa¤l›k sigortas› kanunu. Ankara: Resmi Gazete
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SOSYAL GÜVENL‹KTE YEN‹ DÖNEM
ÖNCES‹NDEK‹ SON PR‹M AFFININ
ANATOM‹S‹
ﬁevket TEZEL

1. Giriﬂ:
al›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Sn.Faruk Çelik’in ifadesine göre SSK
ve Ba¤-Kur prim alacaklar›n›n 43.5 milyar YTL oldu¤u, bunlar›n 10.8
milyar YTL’sinin SSK, 25.9 milyar YTL’sinin ise ba¤›ms›z çal›ﬂanlara
ait Ba¤-Kur alaca¤› oldu¤u, 6.7 milyar YTL’sinin de Tar›m Ba¤-Kur alaca¤›
oldu¤u aç›klanm›ﬂt›.

Ç

‹ﬂte temelini bu rakamlar›n oluﬂturdu¤u gerekçeyle “‹stihdam Paketi” olarak
tan›nan ve TBMM’de kabul edilen 5763 say›l› Yasan›n 26 ve 27 nci maddeleriyle 5510 say›l› Kanuna aﬂa¤›daki eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerle prim yap›land›rma hakk› getirildi. 26.05.2008 tarih ve 26887 say›l›
RG’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Yasan›n k›smen de olsa SGK’n›n prim
alacaklar›n› toparlamas›na f›rsat tan›yaca¤› umudu sürmektedir. Özellikle ‹stihdam Paketinde yer alan di¤er teﬂvik unsurlar›yla paralellik kurulmas›yla Yasan›n baﬂar› ﬂans›n› art›ran faktörler olaca¤› beklenmekteydi.
2. Yasan›n Ç›k›ﬂ Nedeni
Bir önceki yap›land›rma kanunu olan 5458 say›l› Kanun kapsam›nda 849 bin
sigortal› baﬂvuru yapm›ﬂ, yaln›zca 211 bin 714 sigortal› yap›land›rma kapsam›nda yükümlülüklerini yerine getirerek yararlanabilmiﬂti. 5458 say›l› Yasa
prim yap›land›rma yasalar›n›n art›k al›ﬂkanl›k haline gelmesinden dolay› normal zaman›nda ödeme yapanlar›n ödeme al›ﬂkanl›klar›n› olumsuz etkilemesi,
çok borcu olanla az borcu olana orant›s›z taksit uygulanmas›, SSK ve Ba¤Kur’ca ç›kart›lan genelgelerle yap›land›rmada bileﬂik faiz uygulanmas› gibi
* Sosyal Güvenlik Uzman›
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nedenlerle yeterince baﬂar›l› olamam›ﬂt›r ki biri bitmeden yenisi karﬂ›m›za ç›kagelmiﬂti.
Bu makalenin yaz›ld›¤› tarihte Prim
Aff›ndan baﬂvuru süresi henüz sona
ermedi¤inden talep miktar› al›namam›ﬂ olmakla birlikte Sn.Faruk Çelik’in ﬂu ana kadarki beyanlar›ndan (3
milyon 54 bin YTL bedelli 312 bin
413 baﬂvuru say›s›yla) bu aftan da
beklenen düzeyde yararlanma olmad›¤› anlaﬂ›lmaktayd›.
Bilindi¤i gibi 5458 say›l› Kanuna göre yap›land›r›lm›ﬂ borçlar›n bir takvim
y›l›nda üçten fazla ödenmemesi halinde taksitlendirme bozulmaktayd›.
‹ki y›lda bir getirilen aflarla sigortal›
ve iﬂverenlerin primlerini toplu olarak
ödeyerek borçlar›n› kapatmalar› konusunda bir sinerji ve sirkülasyon
oluﬂturulmak istenmektedir. Yasan›n
amac› müstakil düﬂünüldü¤ünde ilk
ad›mda olumlu bulmak mümkün, ancak primlerini zaman›nda ödeyen sigortal› ve iﬂverenler aç›s›ndan bakt›¤›m›zda itici ve rencide edici bulundu¤unu da yads›yamay›z.
3. Yasan›n ‹ki Yüzü
Yasan›n iki yüzü var ne bu iki yüzden
birincisi 5458 say›l› Prim Yap›land›rma Yasas›ndan faydalanan fakat bir
takvim y›l›nda en az üç taksiti ödenmedi¤i için bozulan sigortal› ve iﬂverenlerin bu anlaﬂmalar›n› ihya etmek,
yani canland›rmay› hedefliyordu. ÖnMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

ceki yap›land›rmas› bozulanlar bu kiﬂiler yeni yasa kapsam›nda peﬂin veya
taksitli ödeme plan›na tabi olabileceklerdi.
‹kinci yüzü ise daha önce 5458 say›l›
Yasa kapsam›nda ihya edilecek bozulmuﬂ anlaﬂmas› olmayan, fakat
prim, gecikme cezas› ve gecikme
zamm› gibi borçlar› bulunan iﬂveren
ve sigortal›lar› kaps›yordu.
4. Yeni Yap›land›rmadan Kimler
Yararlanabildi?
5458 say›l› Yasa kapsam›ndaki borç
yap›land›rmas› bozulanlarla, 5458 say›l› Kanundan yararlanmayan ve 2008
Mart ay› sonuna kadar SSK’ya borcu
olan iﬂverenlerle Ba¤-Kur sigortal›lar›
da yeni borç yap›land›rma hakk›ndan
yararlanabildiler.
5458 say›l› Yasa kapsam›ndaki borç
yap›land›rmas› bozulanlardan Yeni
yasan›n yürürlü¤e girdi¤i tarihi izleyen iki ay içinde SGK’ya yaz›l› olarak
baﬂvuranlar›n anlaﬂmalar› canland›r›l›rken önceki baﬂvuru tarihleri ve taksitlendirme süreleri dikkate al›nd›.
Ancak, yeni Yap›land›rma hakk›ndan
yararlanmak üzere baﬂvuran borçlular›n, kapsama giren borçlar› nedeniyle
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapt›klar›
itirazlardan ve yarg› nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve
anlaﬂmazl›k oluﬂturmamalar› gerekiyordu.
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5. SGK’n›n Hangi Alacaklar›
Yap›land›rmaya Tabi Oldu?
• Yeni Yap›land›rma Kanunuyla SSK
borçlular›n›n 2008/Mart ve önceki dönemlere iliﬂkin sigorta primi, iﬂsizlik
sigortas› primi, idari para cezas›, sosyal yard›m zamm› borçlar›,
• 31.03.2008 tarihine kadar bitirilmiﬂ
olan özel bina inﬂaat› ile ihale konusu
iﬂlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca
yap›lan ön de¤erlendirme, araﬂt›rma
veya tespit sonucunda yeterli iﬂçilik
bildiriminde bulunulmad›¤› anlaﬂ›lanlar›n fark iﬂçili¤e iliﬂkin borçlar›,
• ‹ste¤e ba¤l› sigortal›lar›n 2003/May›s ila 2008/Mart dönemleri aras›nda
iste¤e ba¤l› sigortal›l›klar›n›n devam
etti¤i süre içindeki prim borçlar›,
• Avukat-Noter ve yurtd›ﬂ›na iﬂçi götüren yüklenicilerin, Topluluk Sigortas›na tabi olanlar›n 2008/Mart ve önceki dönemlere iliﬂkin malûllük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar›na ait prim
borçlar›,
ile Ba¤-Kur sigortal›lar›n›n 31.03.2008
tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçlar› yap›land›rma kapsam› içinde kald›.
6. Yap›land›rma Hangi Tarihlerde
Geçerli Oldu?
Yürürlü¤e girmiﬂ durumdaki 5763 say›l› Yasa kapsam›ndaki Borç Yap›land›rmas› 5763 say›l› Kanunun RG’de
yay›mlan›p yürürlü¤e girmesinden
Hakemsiz Yaz›lar
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(26.05.2008) sonraki iki ay içinde yani en geç 28 Temmuz 2008 tarihine
kadar yaz›l› olarak baﬂvurulmas› halinde mümkün oldu. Bu makalenin
yaz›ld›¤› tarihte henüz süre sona ermemiﬂti.
7. Yeni Prim Yap›land›r›lmas›nda
Ödeme ﬁekli
5763 say›l› Yasa kapsam›ndaki yeni
Yap›land›rma Kanunu ile SSK ve
Ba¤-Kur borçlar› peﬂin olarak veya en
fazla 24 ayl›k taksitler halinde ödenmesi öngörülüyordu.
Peﬂin ödeme yolunun tercih edilerek
borç asl›n›n tamam›n›n ve baﬂvurunun
yap›ld›¤› ay›n sonuna kadar sosyal
güvenlik mevzuat›n›n ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezas›
ve gecikme zamm›n›n yüzde onbeﬂinin baﬂvuru tarihini takip eden bir ay
içinde ödenmesi halinde, gecikme cezas› ve gecikme zamm›n›n kalan yüzde seksenbeﬂi affedilecekti.
Örne¤in, 19 Haziran 2008 tarihinde
peﬂin ödeme için baﬂvuran iﬂverenin
söz konusu peﬂin ödemeyi 20 Temmuz 2008 Pazar gününe rastlad›¤› için
en geç 21 Temmuz 2008 Pazartesi günü yapmas› gerekecek. Örne¤i 1997
Haziran ay›na iliﬂkin 480 YTL’lik
borca karﬂ›l›k do¤an 8714 YTL’lik
gecikme zam ve ceza borcu için bir ay
içinde ödeme halinde gecikme zamm›
ve cezas›n›n 7407 YTL ‘lik k›sm›
(%85) silinecek ve kalan 1307 YTL
May›s - Haziran
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232 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

(%15) ile birlikte 480 YTL ana para
toplamda 1787 YTL olarak ödenecekti.

7.2. Taksitten Peﬂine
Dönüﬂtürülebilecek

7.1.Taksitli Ödeme de Mümkündü

Taksitlendirilen bu borçlar sonradan
peﬂin ödenmek istenirse terkin edilen
miktar de¤iﬂmeyecekti.

12 aya kadar taksitle ödemenin tercihi
halinde, gecikme cezas› ve gecikme
zamm›n›n;
• Oniki aya kadar taksitlendirmelerde
yüzde ellibeﬂi,
• Oniki ay› aﬂan taksitlendirmelerde
gecikme cezas› ve gecikme zamm›n›n
yüzde otuzu affedilecek.

7.3. Peﬂin ‹çin Baﬂvuru Yapanlar
Dört Ay ‹çinde Taksitli Ödemeye
Dönebilecek

Örne¤in 1995 Mart ay›ndan kalan 100
YTL’lik sigorta primi borç asl›na 31
May›s 2008 tarihi itibariyle uygulanan gecikme zamm› ve gecikme faizi
toplam› olarak 2644,66 YTL bedelin
12 ay ödemenin seçilmesi halinde
yüzde 55’i (1454,56 YTL) silinerek
kalan yüzde 45’i (1190,10 YTL) ana
parayla birlikte 1290,10 YTL olarak
ödeyecekti. Bu sigortal› taksitlendirmenin 18 ayda yap›lmas›n› isterse o
takdirde gecikme zamm› ve cezas›n›n
yüzde 30’u silinecek kalan yüzde
70’ini ödeyecekti.

Borçlular›n, baﬂlang›çta peﬂin ödeme
talebinde bulunmalar›na karﬂ›n, hesaplanan borçlar›n› baﬂvuruda bulunduklar› tarihi takip eden bir ay içinde
ödememeleri durumunda, en geç baﬂvuru tarihini takip eden dördüncü ay›n
sonuna kadar (geçici 24 üncü maddenin dördüncü f›kras› hükmü sakl› kalmak kayd›yla), borçlar›n› taksitle ödeyece¤ini taksit süresini de belirterek
yaz›l› olarak beyan etmeleri halinde,
ilk yapm›ﬂ olduklar› peﬂin ödeme baﬂvurular›, baﬂlang›çtan beri taksitle
ödeme talebinde bulunulmuﬂ gibi de¤erlendirilerek talep edilen taksit süresine göre terkin yap›larak gerekli iﬂlem yap›lacakt›.

Kalan k›s›mlar borç as›llar›na ilave
edilerek taksitlendirmeye esas borç
hesaplanacak. Bulunan bu tutar, taksit
süresine bölünmek suretiyle ödenecek
ayl›k taksit miktar› bulunacakt›. ‹lk
taksitin ödeme yükümlülü¤ü, baﬂvurunun yap›ld›¤› ay› izleyen ayda baﬂlayacakt›.

Bu ba¤lamda, geçici 24 üncü maddeye istinaden yap›lan baﬂvurular üzerine Sosyal Güvenlik ‹l/Devredilen
SSK Sigorta Müdürlüklerince, öncelikle peﬂin ödeme taleplerine iliﬂkin
baﬂvurular de¤erlendirildi ve ödeme
planlar› haz›rlanarak ilgililere tebli¤
olundu.

May›s - Haziran
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7.4. Borç Yap›land›rman›n ‹hyas›ndan
Önce Ödenmiﬂ Ceza ve Zamlar›n
‹adesi Yok
‹hya iﬂlemlerinde 5458 say›l› önceki
Borç Yap›land›rma Kanununa göre
yap›lm›ﬂ olan baﬂvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate al›nacak ve
borçlar› ihya edilen iﬂverenlerin, yeniden yap›land›rma anlaﬂmalar›n›n bozuldu¤u tarihten sonra 5458 say›l› Kanun kapsam›na giren borçlar› için
yapt›klar› ödemeler, ayn› borç türündeki taksit tutarlar›na mahsup edilecekti.
7.5. Borç Yap›land›rmas› Bozulduktan
Sonra Borcunu Ödemiﬂ Olanlar
Kapsam D›ﬂ›nda
5458 say›l› önceki Borç Yap›land›rma
Kanununa göre yap›land›rmalar› bozulan fakat sonradan bu borçlar›n›n
tamam›n› normal olarak ödeyenler ihya hakk›ndan yararlanamayacak. Fakat sonradan yapt›klar› ödemeler borcu karﬂ›lamaya yetmeyen iﬂverenlerin
5763 say›l› Yasa kapsam›nda yapacaklar› ihya iﬂlemi sonucu gerekli taksitlerin tümünü karﬂ›lamas› ve hatta
bakiye ortaya ç›kmas› halinde bakiye
miktar iade edilmeyecekti.
5458 say›l› önceki Borç Yap›land›rma
Kanununa göre yap›land›rmalar› bozulan sigortal› ve iﬂverenlerden bozulma sonras› 6183 say›l› Yasa kapsam›nda tecil ve taksitlendirme yapt›ran
Hakemsiz Yaz›lar
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fakat borçlar›n›n tamam›n› ödememiﬂ
durumdakiler 6183 say›l› Yasa kapsam›nda yapt›rd›klar› tecil ve taksitlendirmelerin bozulmas›n› da yaz›l› olarak isteyebilecek ve 5763 say›l› Yasa
ile ihya iﬂlemi için baﬂvurabileceklerdi.
7.6. Önceki Yap›land›rmadan Do¤an
Hacizler Kalk›yor
Ancak yeni Prim Yap›land›rmas›n›n
yürürlü¤e girdi¤i (26.05.2008) tarihten önce 5458 say›l› Kanun kapsam›na giren borçlar nedeniyle, taﬂ›n›r ve
taﬂ›nmaz mallara konulan hacizler ile
al›nan teminatlar vadesi geçmiﬂ taksitlerin ödenmesinden sonra yap›lan
ödemeler nispetinde, üçüncü ﬂah›slar
nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili
hacizler ise vadesi geçmiﬂ taksitlerin
ilkinin ödenmesinden sonra tümüyle
kald›r›lmas› öngörülüyordu.
7.7. Yeni Yap›land›rma Nas›l
Bozulacak?
Borçlular, borç türü baz›nda taksitlendirilmiﬂ borçlar›yla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim y›l›nda üç
defadan fazla yerine getirmemeleri
veya eksik yerine getirmeleri ya da bir
takvim y›l›nda üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlar›n› en geç son taksiti izleyen ay›n
sonuna kadar gecikilen her ay için
Hazine Müsteﬂarl›¤›nca aç›klanacak
bir önceki aya ait Yeni Türk Liras›
(YTL) cinsinden iskontolu ihraç ediMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87
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len Devlet iç borçlanma senetlerinin
ayl›k ortalama faiz oran›na 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oran›n›n bileﬂik bazda uygulanmas› sonucunda hesaplanacak faiz miktar› ile
birlikte ödememeleri halinde, yeni
Yasaya göre taksitlendirme haklar›n›
kaybedecekler.
8. Borcunu Ödeyen Ba¤-Kur’lu
Sa¤l›k Yard›m›na Kavuﬂacak
1479 ve 2926 say›l› Kanunlar kapsam›ndaki sigortal›lar veya bunlar›n hak
sahipleri, ödeme vadesi geçmiﬂ taksitleri ile 1 Nisan 2006 tarihinden önceki süreye iliﬂkin prim borçlar›n› ödemeleri, varsa 1 Nisan 2006 tarihinden
sonraki prim borçlar›n› ödemeleri veya taksitlendirerek ilk dört taksitini
ödemiﬂ olmalar›, 5763 say›l› Yasan›n
yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonraki taksit ve cari ay primlerine iliﬂkin ödeme
yükümlülüklerini yerine getirmeleri
durumunda sa¤l›k sigortas›ndan yararlanmaya baﬂlat›lmas›n› öngörüyor.
9.Sonuç:
5458 say›l› Prim Yap›land›rma Yasas›n›n üzerinden geçen iki y›l sonra ‹stihdam Paketi çerçevesinde yeniden
ç›kart›lan Prim Yap›land›rma Yasas›
paket içindeki di¤er teﬂviklerin birbirine ba¤lant›l› olmas› nedeniyle daha
göreceli olarak daha baﬂar›l› olaca¤›
beklenmekte ise de Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakan› Faruk ÇEL‹K’in beyanatlar›ndan Temmuz ay› baﬂ› itibaMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

riyle beklenen hedeflerin çok gerisinde bulundu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
ﬁayet yeni bir süre uzat›m›na gidilmezse ﬂartlar› bak›m›ndan en olumlu
gözüken bu prim aff›n›n da sigortal›lar›n ve iﬂverenlerin duyars›z kalmas›
sonucu prim alacaklar›n›n tahsili konusunda beklenen realizasyonu sa¤layamayaca¤› anlaﬂ›l›yor.
Oysa bu yasa özellikle de bankalar›n
kredi vermek için can att›¤› bir döneme tekabül etmesinin de iﬂveren ve sigortal›lar için bir önemli bir ﬂans konumundayd›.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunun tüm hükümleriyle
yürürlü¤e girece¤i 1 Ekim 2008 tarihinin hemen öncesinde yeni döneme
mümkün oldu¤unca az sorunlu girmenin hedeflendi¤ini gösteren bu yeni
düzenlemenin kendi sahas›nda art›k
bir son kanun olaca¤›n› umuyoruz.
Madalyonun di¤er yüzünde ise son
Prim Yap›land›rma Yasas›n›n, ayn›
zamanda primlerini süresinde ödeyen
sorumlu yurttaﬂlar›m›z›n incitildi¤ini
bir kere daha gösteren bir yasa oldu¤u
da ortaya ç›kmaktayd›.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (2006). Sosyal Güvenlik
Prim Alacaklar›n›n Yeniden Yap›land›r›lmas› Ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun. Ankara: Resmi Gazete
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B‹LG‹SAYAR YAZILIMI
SÖZLEﬁMELER‹NDE HÂSILATIN
MUHASEBELEﬁT‹R‹LMES‹NE YÖN
VEREN ÖZEL DÜZENLEMELER
SOFTWARE REVENUE RECOGNITION UNDER
SPECIFIC REGULATIONS
Doç. Dr. Özgür Özmen UYSAL *

Öz
u çal›ﬂman›n amac›, bilgisayar yaz›l›m› içeren sözleﬂmelerden kaynaklanan hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesini yönlendiren temel standartlardan
hareketle, konunun farkl› bir yaklaﬂ›m gerektiren özel yönlerini incelemektir. Bu çerçevede, en önemli yönlendirici düzenleme olan ve daha sonra
gündeme gelen EITF 00-21 gibi düzenlemeler aç›s›ndan da bir referans noktas› oluﬂturan SOP 97-2 do¤rultusunda, hâs›lat›n tan›nmas›n› belirleyen baﬂl›ca
ölçütler ve birden çok unsur içeren sözleﬂmeler ele al›nm›ﬂt›r.

B

Anahtar Kelimeler: Hâs›lat›n Muhasebeleﬂtirilmesi, Yaz›l›m, Birden Fazla
Teslimi Gerektiren Sözleﬂmeler, Gerçe¤e Uygun De¤erin Sat›c›ya Özgü Nesnel Kan›t Temelinde Belirlenmesi
Abstract
This study aims to examine the specific aspects of recognizing revenue from
software and software related transactions which require a peculiar approach
extending beyond the all-purpose revenue recognition principles. In line with
this purpose, based on literature survey it covers SOP 97-2, as both the main
* Baﬂkent Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
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authoritative regulation and the focal
reference point for the subsequent regulations such as EITF 00-21 which
establishes the decisive criteria in recognizing revenue as well as the multiple element arrangements.
Keywords: Revenue Recognition,
Software, Multiple-Element Arrangements, Fair Value and Vendor Specific Objective Evidence
1.G‹R‹ﬁ
Muhasebe literatüründe, 1980’li ve
1990’l› y›llar› kapsayan dönem için,
yaz›l›m sektöründe hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesine yönelik uygulamalardaki esnekli¤in ve keyfili¤in, genel
kabul görmüﬂ muhasebe ilkeleriyle
çeliﬂti¤i ileri sürülmektedir (Kasznik,
2001). ‹ster bir bilgisayar donan›m›na
ya da bir yar› iletken çipe, isterse bir
a¤ düzene¤i yönlendiricisine yerleﬂik
olsun, bilgisayar yaz›l›mlar›n›n gittikçe daha fazla ürün ve hizmetin iﬂlevselli¤i aç›s›ndan gerekli olmas›, yaz›l›m ürünlerine iliﬂkin hâs›lat›n do¤ru
muhasebeleﬂtirilmesine yönelik beklentinin artmas›na neden olmuﬂtur.
Di¤er yandan, hâs›lat›n genellikle finansal tablolara yans›yan en önemli
kalemler aras›nda yer almas› ve dolay›s›yla kazanc›n yönlendirilmesine
iliﬂkin olumsuz eylemlerin oda¤›nda
bulunmas› nedeniyle, “hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesi” konusu gerek muhasebe uygulay›c›lar› gerekse standart
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oluﬂturan kurullar düzeyinde önemini
korumuﬂtur (Sortur, 2006; Agarwal,
2006; Zhang, 2005). Bu çal›ﬂma, birden fazla unsur içeren sat›ﬂ sözleﬂmelerini de kapsamak üzere, “bilgisayar
yaz›l›mlar›”na iliﬂkin hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesi konusunun sorunlu
yönlerini incelemeyi amaçlamaktad›r.
Çal›ﬂman›n normatif çerçevesini oluﬂturan, “hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesi” konusu hem yabanc› hem de Türkiye muhasebe literatürü (örne¤in;
Sayar›, 2000; Akbulut, 2001; Özkan,
2003) düzeyinde farkl› boyutlar› temelinde ayr›nt›l› olarak ele al›nmakla
birlikte, “birden fazla unsur içeren sat›ﬂ iﬂlemlerinin muhasebeleﬂtirilmesi”
görece daha az say›da çal›ﬂmaya (örne¤in; Özkan, 2007) konu olmuﬂtur.
Birden fazla unsur içeren sat›ﬂ iﬂlemlerinin muhasebeleﬂtirilmesini, konunun özel ve ayr›nt›l› bir aç›l›ma sahip
oldu¤u yaz›l›m ürünleri düzeyinde inceleyen çal›ﬂmalar ise çok daha s›n›rl›d›r (örne¤in; Sortur, 2006; epistemolojik aç›ndan Baker, 2006). Di¤er
yandan, TMS 18 Hâs›lat Standard›’n›n birden fazla unsur içeren sat›ﬂ
iﬂlemleri konusunda yeterli düzeyde
rehberlik sa¤lamamas› (Wüstemann
ve Kierzek, 2005), konuya özel olarak
yaklaﬂan ABD kökenli temel düzenlemelerin incelenmesini kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. Bilgisayar yaz›l›m›na iliﬂkin hâs›lat›n tan›nmas›n› belirleyen ve
“bir sözleﬂmenin varl›¤›n›”, “teslimin
gerçekleﬂmesini”, “belirlenebilir bir

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 27
‹SMMMO Yay›n Organ›

ücretin varl›¤›n›” ve “tahsilât›n olas›
olmas›n›” gerektiren temel ölçütlerden her biri, ürünün niteli¤i ve sözleﬂmenin içeri¤iyle ba¤lant›l› olarak, çok
farkl› biçimlerde gerçekleﬂmektedir.
Söz konusu çeﬂitlili¤i içeren bir yelpazede, hâs›lat›n genel olarak tan›nmas›n› belirleyen ölçütlere k›yasla,
baz› yaklaﬂ›m farkl›l›klar›n›n gündeme gelmesi kaç›n›lmazd›r. TMS 18
Hâs›lat Standard›’n›n genel profiliyle
uyumlu olmakla birlikte, çok daha
özelleﬂmiﬂ olan bu düzenlemelerin,
2002-2005 y›llar› aras›nda Türkiye
bilgisayar yaz›l›m› sektörünün hâs›lat›n› ikiye katlanmas› olgusu dikkate
al›nd›¤›nda (bkz.: Gürmen, 2007), hâs›lat›n do¤ru muhasebeleﬂtirilmesine
katk›s› aç›s›ndan tart›ﬂ›lmas› anlaml›d›r.
Bu düzenlemelerin (örne¤in; SOP 972) etki alan›, yaln›zca yaz›l›m sektörüyle s›n›rl› de¤ildir. Bilgisayar yaz›l›mlar›n›n temel ürün ya da hizmetin
iﬂlevselli¤i ya da pazarlanabilirli¤i
aç›s›ndan önemi artt›kça, de¤inilen
özel düzenlemeler, bilgisayar yaz›l›m›
gerektiren ürünleri üreten di¤er sektörlerde de hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesini etkileyebilecek bir aç›l›ma kavuﬂmuﬂtur (PWC, 2006). Di¤er bir
deyiﬂle, yaz›l›m sektörü içinde yer almayan firmalar için bile, as›l ürünün
de¤eri, artan bir biçimde ürüne yerleﬂik olan yaz›l›mla iliﬂkilendirildikçe,
yaz›l›m›n muhasebeleﬂtirilmesini kapHakemli Yaz›lar
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sayan düzenlemelerden etkilenmeme
olana¤› azalmaktad›r (Regan ve Regan, 2007). Gelinen noktada, paketlenmiﬂ bilgisayar yaz›l›mlar› satan perakendeci bir firma bile, yaz›l›mla birlikte bu yaz›l›mla ilgili baz› hizmetleri satt›¤›nda, ilgili düzenlemenin kapsam›nda yer alabilmektedir (Reagan
ve Reagan, 2007). Bu düzenleme, veri taban› ve kurumsal kaynak planlamas› üzerine çal›ﬂan firmalar›n ço¤u
için yayg›n bir uygulama say›lan, hâs›lat›n sat›ﬂ noktas›nda tan›nmas› eylemini yasaklamakta ya da s›n›rland›rmaktad›r. Ayn› zamanda, hâs›lat›n
birleﬂtirilmiﬂ yaz›l›m sözleﬂmelerindeki bileﬂenler aç›s›ndan ayr›ﬂt›r›lmas›n› gerektirmektedir.
Yüksek teknolojiye dayal› firmalar›n
di¤erlerine k›yasla daha muhafazakâr
muhasebe yaklaﬂ›mlar›n› benimsedikleri ve yaz›l›m ürünlerine iliﬂkin hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesinde, genel
standartlar›n yan› s›ra, sektöre özgü
(AICPA SOP 97-2 gibi) düzenlemelerden daha fazla etkilendikleri ileri
sürülürken, yaz›l›m ürünleriyle iliﬂkili
hâs›lat›n bir k›sm›n›n ertelenmesi gere¤i vurgulanmaktad›r (bkz. Kwon
vd., 2006). Sonuç olarak, bu düzenlemelerin içerdi¤i yapt›r›mlar do¤rultusunda, hâs›lat›n tan›nmas› aylar ve
hatta y›llar sonras›na ertelenebilmektedir (Hammond, 1998). Ne var ki,
de¤inilen düzenlemeler nedeniyle,
bilgisayar yaz›l›mlar›na iliﬂkin hâs›la-
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t›n muhasebeleﬂtirilmesi konusu öylesine çetrefilli bir hale dönüﬂmüﬂtür ki,
yap›lan yak›n dönemli araﬂt›rmalar,
yaz›l›m sektöründe finansal tablolar›n› yeniden düzenlemek durumunda
kalan firmalar›n % 47’sinin düzeltme
nedeninin hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesine iliﬂkin oldu¤unu ortaya koymaktad›r (PWC, 2006). Yaz›l›m ürünlerinin muhasebeleﬂtirilmesi konusunun, uygulamada bu denli soruna yol
açmas›, birden fazla unsur içeren sözleﬂmeler söz konusu oldu¤unda sorunun daha da derinleﬂmesi nedeniyle,
ayd›nlat›lmas› ve incelenmesi gereken
pek çok boyutu bar›nd›rmaktad›r.
Bu çal›ﬂma, yukar›da yap›lan saptamalar do¤rultusunda, ilgili yerli ve
yabanc› literatürün oluﬂturdu¤u normatif ve uygulamaya yönelik katk›lardan hareketle, ileri teknoloji içeren
sektörlerde sat›ﬂa konu olan ana ürünün birden fazla unsuru içermesinin
somut örneklerinden birisini oluﬂturan
“bilgisayar yaz›l›mlar›n›n hâs›lat›n›n
muhasebeleﬂtirilmesi” konusunun,
“birden fazla unsur içeren sözleﬂmeler” ve “gerçe¤e uygun de¤erinin sat›c›ya özgü nesnel kan›tlar temelinde
belirlenmesi” gibi aç›l›m gerektiren
yönlerine ve hâs›lat›n ertelenmesini
gerektiren durumlara bir ölçüde ›ﬂ›k
tutmay› amaçlamaktad›r. Gerek bilgisayar yaz›l›m› sektöründe, gerekse
yaz›l›m ürünü içeren ileri teknoloji
ürünlerini üreten di¤er sektörlerde,
May›s - Haziran
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birden fazla unsur içeren sözleﬂmelerin neredeyse bir norm oluﬂturdu¤u ve
sözleﬂmelerin kapsam›n›n, unsur fazlal›¤›na ba¤l› olarak, çok geniﬂ aç›l›ml› bir yelpazeye yay›lan bir çeﬂitlilik
bar›nd›rd›¤› düﬂünüldü¤ünde, konuya
yönelik çal›ﬂmalara olan gereksinim
aç›kt›r. Bu do¤rultuda, konuya iliﬂkin
kuramsal çerçeveyi oluﬂturan TMS 18
Hâs›lat Standard› ve di¤er etkili ABD
kökenli düzenlemelerin konuya iliﬂkin yönlerine gerekli ve kaç›n›lmaz
oldu¤u ölçüde de¤inilmekle birlikte,
bu çal›ﬂman›n altyap›s›n› oluﬂturan ilgili çal›ﬂmalarda (örne¤in; birden çok
unsur içeren sat›ﬂ iﬂlemleri için, bkz.:
Özkan, 2007) ayr›nt›l› olarak irdelenmiﬂ bulunan boyutlar›n yeniden ele
al›nmas› yerine, bu çal›ﬂmalara at›fta
bulunulmas› tercih edilmektedir.
Çizilen bu çerçevede, çal›ﬂman›n birinci bölümünde, bilgisayar yaz›l›mlar›na yönelik hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesine iliﬂkin en önemli özel düzenlemeler aras›nda yer alan SOP 972 ve EITF 00-21’in kapsam›ndan hareketle, sat›ﬂ sözleﬂmelerinin niteli¤i
ve hâs›lat›n tan›nmas›n›n önkoﬂulunu
oluﬂturan ölçütler üzerinde durulmaktad›r. Birinci bölümde yarat›lan normatif aç›l›m› izleyen ikinci bölümde
ise, SOP 97-2 kapsam›nda, gerçe¤e
uygun de¤erin sat›c›ya özgü nesnel
kan›tlar temelinde belirlenmesi gere¤inden hareketle, birden fazla teslimi
gerektiren bilgisayar yaz›l›mlar›n›n
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sat›ﬂ›nda hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesinin özellikli yönleri ele al›nmaktad›r. Üçüncü bölümde ise, birden
fazla unsur içeren sat›ﬂ sözleﬂmelerinde, hâs›lat›n teslim edilen ve edilmeyen ürünler aç›s›ndan irdelenmesini
sa¤layan somut örneklere yer verilmiﬂtir.
1.1 Bilgisayar Yaz›l›mlar›na ‹liﬂkin
Hâs›lat›n Muhasebeleﬂtirilmesine
Yönelik Düzenlemelerin Kapsam›
Hâs›lat›n tahakkukuna iliﬂkin olarak,
yönlendirici üst metin olarak de¤erlendirilebilecek olan TMS 18 Hâs›lat
Standard›’n›n hâs›lat›n tahakkuk ettirilmesini belirleyen temel ölçütlerinin
her birinin, yaz›l›m ürününün özgün
niteli¤i aç›s›ndan, daha özel bir rehberlik sa¤layan (ve ço¤u ABD kökenli) düzenlemelerin ›ﬂ›¤›nda yeniden
tart›ﬂ›lmas› gerekmektir. Örne¤in; sat›c› firman›n yaz›l›m› kendi ortam›nda
bulundurarak müﬂteriye “bar›nd›rma
hizmeti” sundu¤u ve müﬂteri firman›n
ürüne istedi¤i veya ürün eriﬂilebilir
oldu¤u zaman ulaﬂt›¤› durumlar, daha
farkl› bir yaklaﬂ›m› gerektirmektedir.
TMS 18 Hâs›lat Standard›’n›n, genel
amaçl› standartlar›n do¤as› gere¤i,
çok unsurlu sat›ﬂ iﬂlemlerinin muhasebeleﬂtirilmesi konusunda yeterli düzeyde bir rehberlik sa¤layamamas›
nedeniyle, ABD kaynakl› resmi düzenlemeler olan, SOP 97-2 (Yaz›l›m
Hâs›lat›n›n Muhasebeleﬂtirilmesi) ve
Hakemli Yaz›lar
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EIFT 00-21 (Çok Unsurlu Teslimlerin
Muhasebeleﬂtirilmesine Yönelik Düzenlemeler), temel baﬂvuru kaynaklar›n› oluﬂturmaktad›r (Wüstemann ve
Kierzek, 2005). Gerek 1997 tarihli
SOP 97-2, gerekse konuya iliﬂkin olarak daha önce etkili olan 1991 tarihli
SOP 91-1 olarak an›lan düzenleme,
Amerika Yetkili Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r. Mevcut durumda, SOP 97-2,
bilgisayar yaz›l›mlar›na yönelik hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesi konusunda
yo¤unlaﬂmas› nedeniyle, konuya aç›l›m sa¤layabilecek en önemli düzenlemelerden birisi olarak öne ç›kmaktad›r.
SOP-97’nin amac›, temel olarak, bilgisayar yaz›l›mlar›na iliﬂkin lisans verilmesinden, bunlar›n sat›ﬂ›ndan, kiralanmas›ndan ya da pazarlanmas›ndan
kaynaklanan hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesine yönelik rehberlik sa¤lamakt›r. ‹lgili düzenleme, yaz›l›m sektöründeki sözleﬂmelerin ço¤unlukla birden fazla unsur içermesi nedeniyle,
hâs›lat›n sipariﬂin al›nmas› s›ras›nda
de¤il, sözleﬂme unsurlar›n›n sevk
edilmesi ve müﬂteri taraf›ndan bütünüyle teslim al›nmas› aﬂamas›nda
kaydedilmesini gerektirmektedir. Bu
yaklaﬂ›m›n bir sonucu olarak, lisans
verilmesi, bak›m ve di¤er hizmetler
ile ürün sat›ﬂ›ndan kaynaklanan hâs›lat›n birbirinden ayr›lmas› ve her bir
unsura iliﬂkin hâs›lat›n özel durumlaMay›s - Haziran
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r›n gerektirdi¤i aﬂamal› bir dönemsel
da¤›t›ma tabi tutulmas› gündeme gelmiﬂtir (O’Connor, 2002).

mamlanmas›n› da içermek üzere, hizmet geliﬂtirmenin tamamlanma aﬂamas›na referansla tan›mlanmal›d›r”.

Esas ürün ya da hizmet aç›s›ndan daha az önemli say›lamayacak yaz›l›m
ürünleri satan firmalar genellikle SOP
97-2 adl› düzenlemenin gereklerini
yerine getirmek durumundad›r. Di¤er
bir deyiﬂle, kendisi bir yaz›l›m ürünü
olmayan ürünlerin iﬂlev görmesi aç›s›ndan gerekli olan yaz›l›mlar da SOP
97-2’nin düzenleme alan› içinde yer
almaktad›r (Petra ve Slavin, 2005).
Düzenlemenin sundu¤u rehberlik alan›, tek bir yaz›l›m ürününe yönelik lisans verilmesine ek olarak, önemli
düzeyde üretim, de¤iﬂiklik ya da uyarlama gerektiren yaz›l›m ya da yaz›l›m
sisteminin teslim edilmesi iﬂlemlerine
de¤in uzanabilmektedir (Levine vd.
1999). Önemli ölçüde uyarlama ya da
de¤iﬂiklik gerektiren yaz›l›m ve yaz›l›m sistemlerinin teslimi ise, tamamlama ve geliﬂtirmeye iliﬂkin maliyetlerin yeterli say›lan bir kesinlik düzeyinde belirlenemedi¤i durumlarla s›n›rl› olarak, sözleﬂme genel ilkeleri
do¤rultusunda muhasebeleﬂtirilmelidir (Petra ve Slavin, 2005; Sortur,
2007). Bu konuda, UMS 18 Hâs›lat
Standard›’n›n yaklaﬂ›m› da paralel
olup, standard›n ‘ekinde’, ﬂu ifadelere
yer verilmektedir (UMS 18: 932):
“Uyarlanm›ﬂ yaz›l›mlar›n geliﬂtirilmesinden kaynaklanan ücret, teslim
sonras› sa¤lanan hizmet deste¤inin ta-

Ürün ya da hizmetin bütünü aç›s›ndan
önemsiz say›labilen yaz›l›mlar› içeren
ürün ve hizmet sat›ﬂlar›ndan kaynaklanan hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesi
ise SOP 97-2’nin kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
Bununla birlikte, temel sorun, ürün ya
da hizmetin bütünü aç›s›ndan önemsiz
say›lmayan yaz›l›m ürünü içeren sözleﬂmelerin yaz›l›m içermeyen teslimleri de kapsamas› durumunda, SOP
97-2’nin etkili olup olmad›¤› hususudur. E¤er yaz›l›m ürün aç›s›ndan
önemliyse, ikinci karar aﬂamas›n›
yönlendiren düzenleme EITF 03-05
(Ürün Aç›s›ndan Önemli Yaz›l›m ‹çeren Sözleﬂmelerde Yaz›l›m Ürünü Olmayan Teslimler Aç›s›ndan SOP 972’nin Uygulanabilirli¤i) olup, önemli
say›lan yaz›l›m›n›n yaz›l›m olmayan
di¤er ürün ve hizmet unsurlar›n›n iﬂlevselli¤i aç›s›ndan gerekli olup olmad›¤›n›n belirlenmesini gerektirmektedir. ‹lgili yaz›l›m di¤er unsurlar›n iﬂlevselli¤i aç›s›ndan önemli oldu¤unda, bilgisayar yaz›l›m› olmayan unsurlar da yaz›l›m muhasebesinin alan›na dâhil olmaktad›r (Regan ve Regan, 2007). Örne¤in; bir yaz›l›m program›, yaz›l›m program› içeren bir bilgisayar donan›m› ve ek olarak farkl›
bir ürün de içeren bir sözleﬂmede, yaz›l›m donan›m›n iﬂlevselli¤i aç›s›ndan
gerekliyse, ilgili donan›m yaz›l›ma
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iliﬂkin kabul edilip, SOP 97-2 kapsam›nda de¤erlendirilmeliyken, di¤er
ürün yaz›l›ma iliﬂkin olmad›¤› için hariç tutulmal›d›r (Wendell, 2003; Sortur, 2006). Bir yaz›l›m ürününün, ürün
ya da hizmetin bütünü aç›s›ndan
önemli olup olmad›¤› konusunda,
özellikle firma taraf›ndan kamuya yap›lan her türlü beyan ve aç›klaman›n
içeri¤inden hareket edilebilir (PWC,
2006).
‹lgili düzenleme, müﬂteri firman›n yaz›l›m› elinde bulundurmad›¤›, yaz›l›m›n sat›c›n›n ya da üçüncü taraf›n bilgisayar donan›m›nda bulundu¤u ve
müﬂteri firman›n gereksinimine ba¤l›
olarak ilgili yaz›l›ma internet ortam›nda ya da bir baﬂka ba¤lant› yoluyla
eriﬂti¤i, sat›c›n›n yaz›l›m› “bar›nd›rma” temelinde yapt›¤› sözleﬂmeleri de
kapsamaktad›r (Levine vd., 1999).
Müﬂterinin yaz›l›m› edinme seçene¤inin bulundu¤u bu sözleﬂmelerde,
müﬂteri gereksinimi do¤rultusunda
yaz›l›ma eriﬂmekte ve yararlanmaktad›r. Bununla birlikte, müﬂterinin edinme seçene¤inin bulunmad›¤› “bar›nd›rma” sözleﬂmeleri SOP-2’nin kapsam› d›ﬂ›ndad›r (Sortur, 2006). SOP
97-2 kapsam›nda bulunan bar›nd›rma
sözleﬂmelerindeki bileﬂenler, yaz›l›m
ürünü ve bar›nd›rma hizmetine ek olarak, belirlenmiﬂ ya da belirlenmemiﬂ
olabilen sürüm yükseltme haklar›n› da
içerebilmektedir (Sortur, 97).
SOP 97-2, çok genel olarak ifade etHakemli Yaz›lar
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mek gerekirse, bilgisayar yaz›l›mlar›na iliﬂkin hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesine yöneliktir. Söz konusu düzenleme, sözleﬂmenin yaz›l›ma özgü
önemli düzeyde uyarlama ya da tadilât gerektirmemesi durumunda, hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesine iliﬂkin
olarak, hepsi birlikte oluﬂmas› gereken, dört ölçüt belirlemektedir (Lovata vd. 2000: 287; Levine vd. 1999):
• Sözleﬂmenin varl›¤›na iliﬂkin ikna
edici kan›tlar›n bulunmas›
• Teslimin gerçekleﬂmesi
• Sat›c›n›n ücretinin sabit olmas› veya
belirlenebilir olmas›
• Tahsilât›n olas› olmas›
Di¤er yandan, EITF 00-21 (Birden
Fazla Teslim ‹çeren Sözleﬂmelerde
Hâs›lat), bir sat›ﬂ sözleﬂmesinin ne zaman ayr›ﬂt›r›lmas› gerekti¤ini belirlemektedir. Teslim edilen unsurlar›n
müﬂteri aç›s›ndan ba¤›ms›z olarak bir
de¤er taﬂ›mas› durumunda, teslim
edilmeyen unsurlar›n gerçe¤e uygun
de¤erine iliﬂkin nesnel ve güvenilir
kan›tlar›n bulunmas› ve müﬂterinin
teslim edilen unsurlara iliﬂkin genel
bir iade hakk›n›n olmas› durumunda
ya da teslim edilmemiﬂ ürünün teslim
edilmesi ya da performans göstermesi
olas› ve büyük ölçüde sat›c›n›n kontrolünde oldu¤unda, teslim edilen unsurlar ayr› bir muhasebe birimi olarak
de¤erlendirilmelidir (Petra ve Slavin,
2005). Di¤er yandan, SOP 97-2 uyaMay›s - Haziran
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r›nca, sat›c› firman›n ayr› sözleﬂmeler haz›rlama gelene¤inin bulunmad›¤› durumlarda, bilgisayar donan›m› ve yaz›l›m› sözleﬂmelerinin ayr›lmas› kabul
edilmemektedir (Lovata, 2000: 289).
Bilgisayar yaz›l›mlar›na iliﬂkin olarak, farkl› durumlarda, hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesine yön veren temel düzenlemeler ve bunlar›n etki alanlar› ﬂöyle s›n›fland›r›lmaktad›r (Reagan ve Reagan, 2007):
Tablo 1: Rehberlik Sa¤layan ‹lgili Düzenlemeler
Durum

Birden fazla unsur içeren
düzenlemeler
Müﬂterinin kabul haklar›
Sözleﬂme sonras› destek
Belirlenmiﬂ sürüm yükseltmeleri
Uzat›lm›ﬂ ödeme dönemi
Belirsiz yükümlülükler
Önemli iskontolar

SOP 97-2 ve ‹liﬂkili
Teknik Uygulama
Deste¤i Metinleri
√

SEC SAB 1041

√
√
√
√
√
√

√

EITF 00-21

√

Kaynak: Reagan ve Reagan, 2007.

1.1.1. Bilgisayar Yaz›l›mlar›na Yönelik Sat›ﬂ Sözleﬂmelerinin Niteli¤i
Hâs›lat olarak kaydedilmesi gereken bir iﬂlem oluﬂtu¤unda, bilgi kullan›c›lar›na yararl› olmas› aç›s›ndan hemen kaydedilmesi gerekirken, güvenilir olmas›
aç›s›ndan, iﬂlemin niteli¤inden kaynaklanan bütün belirsizliklerin ortadan
kalkmas›na ve ölçümün kesinlik kazanmas›na de¤in ertelenmesi gerekmektedir (Sortur, 2006). Sat›ﬂ iﬂlemlerine iliﬂkin hâs›lat›n ne zaman muhasebeleﬂtirilmesi gerekti¤i, özün önceli¤i ilkesinden hareketle, sat›ﬂ sözleﬂmesinin içeri¤ine göre belirlenmektedir (Özkan, 2007: 59). Örne¤in; bir iﬂletmenin ana ürün
ile birlikte nispeten ucuz olan ek bir ürünü ya da hizmeti bedelsiz olarak vermesi durumunda, sat›ﬂ iﬂlemi daha karmaﬂ›k bir nitelik taﬂ›maktad›r. Bu düzenlemelerde sat›c› ve müﬂteri aras›ndaki sözleﬂme sat›ﬂ noktas›n›n ötesine uzand›¤› ve birden çok hâs›lat yaratan etkinlik tek bir iﬂleme indirgendi¤i için, muhasebeleﬂtirme aç›s›ndan özellik içermektedir. Her sözleﬂmenin içerdi¤i nitelik
1 ABD Sermaya Piyasas› ve Borsa Kurulu taraf›ndan, 2003 y›l›nda yay›mlanan ve hâs›lat›n
muhasebeleﬂtirilmesi konusuna yönelik teknik ayr›nt›lar› içeren ve EITF 21-00 taraf›ndan
kapsanan hususlar›n uygulanmas›n› aç›kl›¤a kavuﬂturan düzenleme.
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ve çevreleyen ayr›nt›lar›n, bu ek hizmetler aç›s›ndan incelenmesi ve bunlar›n ayr› bir muhasebeleﬂtirmeyi gerektirip gerektirmedi¤inin belirlenmesi gerekir (DeMark, 2004). Bu aç›dan,
birden fazla unsur içeren sat›ﬂ sözleﬂmelerinin özel yönler içeren bir örne¤ini oluﬂturan bilgisayar yaz›l›m› sözleﬂmeleri, ayr›ca de¤erlendirilmeyi
gerektiren boyutlar içermektedir. Sözleﬂmenin içerdi¤i unsurlar ayr› ayr›
sat›labilece¤i gibi, birbiriyle yak›ndan
ba¤lant›l› olmalar› nedeniyle, tek tek
sat›lmalar› ticari aç›dan uygun olmayabilir. Bir di¤er sözleﬂme biçiminde,
sat›c› firma ürün ve hizmet paketini
unsurlar›n tek tek sat›lmalar›na k›yasla daha düﬂük bir bedelle fiyatland›r›labilir (Kirk, 2003). Bu konuda ‹ngiltere/‹rlanda Finansal Raporlama Standard› 5 kapsam›nda sunulan hâs›lat›n
muhasebeleﬂtirilmesine yönelik uygulama notuna göre (Bkz. Kirk, 2003),
unsurlar özleri gere¤i birbirinden ba¤›ms›z olarak iﬂlev görebildi¤inde ya
da farkl› sat›c›lardan tek tek tedarik
edilebildi¤inde ayr›ﬂt›r›lmal› ve ayr›
iﬂlemler olarak kaydedilmelidir. Di¤er yandan, özü gere¤i bunlar tek bir
iﬂlemi oluﬂturdu¤unda, tek bir sözleﬂme kapsam›nda birleﬂtirilmelidir. Ayr›ﬂt›rma gerçekleﬂti¤inde, sat›c› her
unsur için, tek tek sat›ﬂlardan hareketle, güvenilir bir gerçe¤e uygun de¤er
tahsis etmelidir. Bunlar birleﬂtirildi¤inde, unsurlar›n kendilerine özgü güvenilir gerçe¤e uygun de¤erlerinin
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toplam›ndan daha az bir fiyatla sat›lmas› durumunda, indirim her bir unsura oransal olarak da¤›t›lmal›d›r. Bunun istisnalar›ndan birisi, birden fazla
unsur içeren sözleﬂmelerden ‘belirlenmiﬂ sürüm yükseltme hakk›’ içerenler
olup, söz konusu unsura hiçbir iskonto tahsis edilmezken, di¤eri bakiye
yönteminin kullan›lmas› durumunda,
bütün iskontonun teslim edilen unsurlara tahsis edilmesidir (Deloitte & Touche LLP, 2007: 28).
Bir sözleﬂme bir yaz›l›m ürününü, yaz›l›m ürünüyle ilgili bir ürünü ve ilgili olmayan bir ürünü beraberce içerebilir; bu durumda, sözleﬂmenin içeri¤inden hareketle, ﬂu aﬂamalar›n izlenmesi gerekir (Bkz. KPMG, 2005: 9):
Öncelikle, yaz›l›m ürünü ve onunla ilgili ürünün önemsiz olmamas› durumunda, hâs›lat›n belirlenmesinde
SOP 97-2’nin hükümleri etkiliyken,
yaz›l›m ürünü olmayan unsurun SOP
97-2 kapsam›nda olup olmad›¤›n›n
belirlenmesinde EITF 03-5 etkilidir.
Söz konusu unsurlar›n SOP 97-2 kapsam›nda olmad›¤›n›n belirlenmesini
izleyen aﬂamada, EITF 21-00 do¤rultusunda, yaz›l›mla ilgili olmayan ürünün SOP 97-2 kapsam›ndaki teslimlerden ayr› bir muhasebeleﬂtirme unsuru olup olmad›¤›na karar verilmelidir. Bu ay›rma iﬂleminin gerekli oldu¤una karar verildi¤inde, yaz›l›m ürünü ve iliﬂkili ürüne iliﬂkin hâs›lat için
SOP 97-2, di¤er ilgisiz ürüne iliﬂkin
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hâs›lat için ise di¤er ilgili muhasebe
standartlar› ve ilkeleri uygulanmal›d›r. Di¤er yandan SOP 97-2 kapsam›ndaki unsurlar›n tesliminin, SOP
97-2 kapsam›nda bulunmayan unsurlar›n tesliminden ayr›lmas›n› gerektiren ölçütlerin karﬂ›lanamad›¤› durumlarda, birleﬂik teslimler hâs›lat›n tan›nmas› aç›s›ndan tek bir muhasebe
birimi olarak de¤erlendirilir.
1.1.2. Sözleﬂmenin Varl›¤› ve Teslimin Gerçekleﬂmesi
Yaz›l›m ürünlerinin sat›ﬂ›ndan kaynaklanan hâs›lat›n tan›nmas›n›n dört
temel ölçütünden birisi bir sözleﬂmenin varl›¤›na iliﬂkin ikna edici kan›tlar›n bulunmas›yken di¤eri teslimin
gerçekleﬂmesidir. SOP 97-2 kapsam›nda, sat›c› firman›n yaz›l› sözleﬂme
yapma gelene¤inin bulunmas› durumunda, sözleﬂmenin varl›¤›na iliﬂkin
kan›tlar ancak sözleﬂmenin her iki tarafça imzalanmas› durumunda gerçekleﬂmektedir (KPMG, 2005: 15).
Yan sözleﬂmelerin yap›ld›¤› durumlarda, ana sözleﬂmeyi etkileyen hükümlerin gündeme gelmesi söz konusu oldu¤unda, hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesine yönelik etkilerinin de de¤erlendirilmesi gerekir (Deloitte &
Touche LLP, 2007: 36). Di¤er yandan, karﬂ›l›kl› imzalanm›ﬂ bir sözleﬂmeyle iliﬂkilendirilmeksizin, müﬂteriden yetkilendirilmiﬂ bir sat›n alma
emrinin al›nmas›yla birlikte, hâs›lat›
tahakkuk ettiren bir firma, gerekli kaMay›s - Haziran
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n›t›n oluﬂmas›n› beklemelidir. Televizyon yoluyla pazarlama ya da internet ortam›nda, e-posta yoluyla pazarlama kanal›n›n benimsenmesi durumunda, müﬂteriden kredi kart› numaras›n›n al›nmas›yla belgelenen bir iﬂ
yapma biçimini benimseyen iﬂletme
için yeterli kan›t›n oluﬂtu¤u düﬂünülebilir (KPMG, 2005: 15; 19).
Di¤er yandan, yaz›l›m sözleﬂmelerine
iliﬂkin hâs›lat›n tan›nmas›n›n ölçütlerinden “teslimin gerçekleﬂmesi”ne
iliﬂkin farkl› durumlar›n, özellikle de
birden fazla unsur içeren sözleﬂmeler
temelinde, ayr›nt›l› olarak incelenmesi gerekir (bkz: Özkan, 2007). Yaz›l›m sektöründe ise, gerek ürünün niteli¤inden gerekse sözleﬂmenin içeri¤inden kaynaklanabilecek baz› özel
yönler nedeniyle, teslime iliﬂkin koﬂullar›n daha farkl› bir yaklaﬂ›mla de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Yaz›l›m›n fizikî teslimi, ana kopyan›n ya
da birinci kopyan›n teslimini gerektirirken, SOP 97-2, fizikî teslimin hangi koﬂullarda gerçekleﬂti¤i konusunu
tart›ﬂmamaktad›r (KPMG, 2005). Yaz›l›m ürünlerinin elektronik ortamda
teslim edildi¤i durumda ise, müﬂteri
ürünü kendi donan›m ortam›na yükledi¤inde ya da ürünün eriﬂim kodlar›na
sahip oldu¤unda, teslimin gerçekleﬂti¤i düﬂünülmektedir (KPMG, 2005:
21). Bununla birlikte, yaz›l›m ürününün müﬂteriye lisans süresinin baﬂlamas›ndan önce teslim edilmesi durumunda, hâs›lat›n tahakkuk ettirilmesi,
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lisans süresinin baﬂlamas›na de¤in ertelenmelidir (KPMG, 2005: 22). Teslim konusunda aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› gereken bir di¤er husus ise, teslimat sonras›nda, müﬂterinin yaz›l›m
ürününü kabulü konusunda bir belirsizli¤in bulunmas› durumunda, hâs›lat›n tahakkuk ettirilmesinin kabulün
gerçekleﬂmesine de¤in ertelenmesi
gere¤idir (Deloitte & Touche LLP,
2007: 39’dan SOP 97, 20).
SOP 97-2’ye göre, site lisans› alt›nda
kullan›c›lara yaz›l›m ürününün birden
fazla kopyas›n› kullanma hakk› sa¤layan sözleﬂmeler ve perakendecilere
bir yaz›l›m›n birden fazla kopyas›n›n
pazarland›¤› benzer nitelikli sözleﬂmeler ile ayn› yaz›l›m ürününün tek
lisansl› birden fazla kopyas›n›n pazarlanmas›n› içeren sözleﬂmeler birbirinden ayr›lmal›d›r (bkz. Deloitte & Touche LLP, 2007: 40’den SOP 97-2,
21): Birinci tip sözleﬂmelerde, yaz›l›m› ço¤altma iﬂlemi sözleﬂmeye ba¤l›
oldu¤u ve teslim ölçütü ilk ya da ana
kopyan›n teslimiyle birlikte gerçekleﬂti¤i için, ancak kopyalar›n kullan›c› taraf›ndan talep edilmesi durumunda, sat›c› firma belirli bir say›daki yaz›l›m ürününün kopyas›n› tedarik etme konusunda sorumlu tutulabilir. Bu
sözleﬂmelerde, kullan›c› ya da perakendeci taraf›ndan hiçbir ek kopya talep edilmese bile, lisans ücreti tahakkuk ettirilir. ‹kinci tip sözleﬂmelerde
ise, lisans ücreti teslim edilen ve/veya
kullan›c› taraf›ndan oluﬂturulan kopya
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say›s›na ba¤l› olarak oluﬂtu¤u için,
kullan›c› kopyalar› oluﬂturdukça veya
perakendeci bunlar› satt›kça, teslim
edilmiﬂ say›larak, di¤er koﬂullar›n da
gerçekleﬂmesi durumunda hâs›lat tan›nmal›d›r. Di¤er bir deyiﬂle, bir yaz›l›m sözleﬂmesi kopya baﬂ›na de¤il de
ürün baﬂ›na düzenlendiyse, hâs›lat
ürünün teslimiyle birlikte tan›nmal›d›r
(Levine vd. 1999).
1.1.3. Sat›c›n›n Ücretinin Sabit veya
Belirlenebilir Olmas› ve Tahsilât›n
Olas› Olmas›
SOP 97-2, sözleﬂme ücretinin sabit olmas› ya da belirlenebilir olmas› durumunu, tahsil edilebilirli¤iyle ayn›
ba¤lamda ele almaktad›r. Sözleﬂmenin vadesi uzad›kça, sat›c› firma taraf›ndan yap›lan ürün geliﬂtirmeleri ya
da di¤er firmalar›n geliﬂtirdi¤i alternatif ürünler nedeniyle, söz konusu
yaz›l›m ürününün de¤erindeki azal›ﬂla
ba¤lant›l› olarak, tahsilât›n gerçekleﬂmesi olas›l›¤› da azalmaktad›r (Esquire, 2008). Buna ek olarak, yaz›l›m
ürünlerinin çok h›zl› bir biçimde yetersiz kalmas› ve ek bir yaz›l›m› teslim etmenin maliyetinin minimum düzeyde olmas›, ödeme vadeleri uzad›¤›nda, sözleﬂme ücretinin yeniden
müzâkere edilmesi gere¤ini gündeme
getirmektedir (Deloitte ve Touche
LLP, 2007: 45). Burada de¤inilen belirsizlik, özünde bir tahsilât sorunu olmay›p, ücret ve teslimi gereken unsurlara iliﬂkin yeni bir müzâkere ortam›
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oluﬂtu¤u için, ücretin sabit ve belirlenebilir olmas› koﬂuluna iliﬂkindir.
SOP 97-2’nin ilgili maddelerinden
hareketle, bir yaz›l›ma iliﬂkin lisans
ücretinin da¤›t›lan ya da kopyalanan
birim say›s›na göre belirlendi¤i durumlarda, ücretin sabit ya da belirlenebilir olmad›¤› düﬂünülmektedir. Bu
durumda, hâs›lat›n tan›nmas›n› gerektiren di¤er koﬂullar›n da karﬂ›lanmas›
durumunda, yaz›l›m müﬂteri taraf›ndan ço¤alt›ld›¤›nda ya da yaz›l›m sat›c› taraf›ndan kopyalanarak müﬂteriye
tedarik edildi¤inde hâs›lat tan›nmal›d›r. Di¤er yandan, bir yaz›l›ma iliﬂkin
lisans ücretinin önemli bir bölümünün
vadesinin lisans hakk› süresinin dolmas›ndan ya da teslim tarihinden on
iki aydan sonraya uzanmas› durumlar›nda, lisans ücreti sabit ya da belirlenebilir olarak kabul edilmemektedir
(bkz. Esquire, 2008’den, SOP-97: 26;
44). Firman›n, on iki aydan uzun ödeme dönemi içeren sözleﬂmelerle çal›ﬂma gelene¤inin bulunmas› ve ertelemeye gitmeksizin baﬂar›l› bir tahsilât
çizgisini sürdürebilmesi durumu ise
hariç tutulmuﬂtur.
2.B‹RDEN FAZLA TESL‹M‹
GEREKT‹REN B‹LG‹SAYAR
YAZILIMI SÖZLEﬁMELER‹NDE
HÂSILATIN MUHASEBELEﬁT‹R‹LMES‹
Pek çok sektörde, birkaç ürün ya da
hizmetin tek bir fiyat karﬂ›l›¤›nda saMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

t›lmas› yayg›n bir uygulama olsa da,
böylesi sat›ﬂ sözleﬂmelerine konu olan
ürünlerin ço¤u, (bilgisayar yaz›l›mlar›n›n baz› özellik içeren teslimlerinde
oldu¤u gibi) nitelikleri gere¤i, sat›ﬂ
an›nda teslim edilmemektedir (Petra
ve Slavin, 2005). Yaz›l›m sözleﬂmelerinde birden fazla yaz›l›m ürünü ya da
birden fazla yaz›l›m ürünü ve iliﬂkili
hizmetler için lisans hakk› verilebilmektedir. Yaz›l›m sektöründe hâs›lat›n en büyük bölümü sat›c› firmalar›n
lisans ücretinden kaynaklanmakta ve
ço¤unlukla yaz›l›m›n sevkiyat›yla birlikte hâs›lat kaydedilmekle birlikte,
(sürüm yükseltmeleri, sözleﬂme sonras› müﬂteri deste¤i gibi bileﬂenleri
içeren) çok unsurlu sözleﬂmelerde,
hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesi konusu
farkl›laﬂmaktad›r (Sortur, 2006). Böylesi durumlarda, “Bir sözleﬂmenin
birden fazla bileﬂeni olan bir hâs›lat
iﬂlemine ait olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›nda, muhasebedeki özün önceli¤i
ilkesinden hareketle, sözleﬂmenin
ﬂeklinden çok içeri¤inin ve bileﬂenlerinin birbirleriyle iliﬂkilerinin de dikkate al›nmas› gerekmektedir” (Özkan,
2007: 63) Söz konusu bileﬂenler, ek
yaz›l›m ürünlerini, sürüm yükseltmeyi ya da art›rmay›, sözleﬂme sonras›
müﬂteri deste¤ini ve hizmetlerin yan›
s›ra eriﬂilebilirse ve eriﬂilebildi¤inde
sunulabilecek olan unsurlar› da içermektedir (Levine vd., 1999).
Hâs›lat›n muhasebeleﬂtirilmesinin ön
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koﬂulunu oluﬂturan ve tümü eﬂ zamanl› olarak gerçekleﬂmesi gereken
(1. sözleﬂmenin varl›¤›na iliﬂkin ikna
edici kan›tlar›n bulunmas›, 2. teslimin
gerçekleﬂmesi, 3. sat›c›n›n ücretinin
sabit veya belirlenebilir olmas› ve 4.
tahsilât›n olas› olmas› olarak belirlenen) dört ölçütün, birden fazla unsur
içeren sözleﬂmelerde de her bir bileﬂen aç›s›ndan ayr›ca dikkate al›nmas›
gerekmektedir (Wood, 1998). Birden
fazla teslimi gerektiren ürünlerden,
ürün ya da hizmetler aç›s›ndan nispeten önemsiz bulunan yaz›l›mlar› içerenler ise, EIFT 00-21 taraf›ndan yönlendirilmektedir (Petra ve Slavin,
2005).
2.1. Bilgisayar Yaz›l›m› Ürünlerinde
Gerçe¤e Uygun De¤erin Sat›c›ya
Özgü Nesnel Kan›tlar Temelinde
Belirlenmesi
Gerçe¤e uygun de¤er kavram›n›n,
TMS 18 Hâs›lat Standard› kapsam›nda, tek bileﬂenli sat›ﬂ iﬂlemleri temelinde tan›mlanmas›na karﬂ›n, birden
fazla unsur içeren sat›ﬂ sözleﬂmeleri
düzeyinde ayr›ca aç›klanmamas› (bkz.
Özkan, 2007: 67), di¤er özel yönlendirici düzenlenmelere baﬂvurulmas›n› kaç›n›lmaz k›lmaktad›r 2. Bu düzenlemelerden SOP 97-2, bir yaz›l›m sözleﬂmesinin birden fazla unsur içerme-

si durumunda, sat›c›n›n hâs›lat›, sözleﬂmede her bir unsur için ayr› fiyatlar
belirlenmiﬂ olsa bile, gerçe¤e uygun
de¤erin her bir unsur için sat›c›ya özgü nesnel kan›t temelinde da¤›t›lmas›n› gerektirmektedir (Levine vd.,
1999). Bu do¤rultuda, SOP 97-2 kapsam›nda gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesine iliﬂkin olarak gündeme gelen ve genel olarak gerçe¤e uygun de¤er kavram›n›n özüyle uyumlu olan
önemli kavramlardan birisi de, “sat›c›ya özgü nesnel kan›tlar” ölçütüdür.
Bu kavram›n önemi, birden çok unsur
içeren sözleﬂmelerde, her bir unsur
için belirlenmesi gereken “sat›c›ya
özgü nesnel kan›tlar”›n elde edilememiﬂ olmas› nedeniyle, özellikle henüz
teslimi gerçekleﬂmemiﬂ ürün ve hizmetler aç›s›ndan, en az›ndan ilgili unsurlara iliﬂkin hâs›lat›n ertelenmesini
gerektirmesinden kaynaklanmaktad›r
(Reagan ve Reagan, 2007).
Bu konuda, kendisinden daha sonra
yay›mlanan EITF 00-21’den farkl›
olarak, daha üst düzey bir düzenleme
olan SOP 97-2, bir firman›n kendi
ürünlerinin gerçe¤e uygun de¤erini
belirlerken, rakip firmalar›n benzer
ürünlerinin sat›ﬂ fiyat›ndan hareket etmesini engellemektedir. Bu çerçevede, SOP 97-2, “sat›c›ya özgü nesnel
kan›t”lar›n belirlenmesinde iki yönteme izin vermektedir. Yöntemlerden

2 Bu yöntemlere iliﬂkin olarak, EITF 00-21 temelinde, örneklerle desteklenmiﬂ ayr›nt›l› aç›klamalar için bkz.: Özkan (2007: 68-74).
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tercih edileni, iﬂletmenin farkl› sat›ﬂlar›na iliﬂkin fiyat veri taban›n›n, di¤eri ise, genellikle 30 gün olarak düﬂünülen daha k›sa bir zaman diliminde tek tek sat›lan ürünler için geçerli
olan sat›ﬂ fiyatlar›n›n kullan›m›n›
içermektedir (Reagan ve Reagan,
2007). Sunulan bu çerçevede, bir sözleﬂmede ayr›ca belirtilen ya da listelenen fiyatlar, üçüncü taraflardan yaz›l›m unsuru için elde edilen yaklaﬂ›k
fiyatlar, maliyet art› kar marj› ya da
yaz›l›m lisans› ve hizmetlerin birleﬂik
kar marjlar›na dayal› fiyatlar gerçe¤e
uygun de¤erin sat›c›ya özgü nesnel
kan›t temelinde belirlenmesini desteklememektedir (Sondhi, 2006).
Bir yaz›l›m sözleﬂmesinin birden fazla unsur içerdi¤i durumlarda, gerek
SOP 97-2 gerekse EITF 00-21, hâs›lat›n bütün unsurlara da¤›t›lmas›nda,
bütün unsurlar için nesnel ve güvenilir kan›tlar›n bulunmas› durumunda,
göreli gerçe¤e uygun de¤er yönteminin kullan›lmas›n› gerektirmektedir.
Bu iki düzenlemeden hareketle, nesnel ve güvenilir kan›tlar›n yaln›zca
teslimi gerçekleﬂmemiﬂ unsurlar için
mevcut olmas› durumunda, teslimi
gerçekleﬂmiﬂ ürünler için bakiye yöntemi (residual method) kullan›lmal›yken, nesnel ve güvenilir kan›tlar›n
yaln›zca teslimi gerçekleﬂen unsurlar
için mevcut olmas› durumunda, bakiye yöntemine izin verilmemeli ve hâs›lat›n kaydedilmesi bütün unsurlar›n
teslimine de¤in ertelenmelidir (Sortur, 2006). Ayr›ca, SOP 98-9, (SOP
97-2’nin De¤iﬂtirilmesi, Baz› ‹ﬂlemler
May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

Aç›s›ndan Yaz›l›m Ürünlerinde Hâs›lat›n Tan›nmas›) taraf›ndan getirilen
aç›l›ma göre de, teslim edilmemiﬂ bütün unsurlar için “sat›c›ya özgü nesnel
kan›tlar›n” bulunmas›na karﬂ›n, teslim
edilmiﬂ ürünlerden bir ya da daha fazlas›na iliﬂkin olarak bulunmamas› durumunda, bakiye yöntemi kullan›lmal›d›r. Bu çerçevede, teslim edilmeyen
ürünlerin sat›c›ya özgü nesnel kan›tlar
temelinde belirlenen iskonto edilmemiﬂ gerçe¤e uygun de¤eri ertelenir ve
toplam sözleﬂme ücretinden (lisans
ücreti) teslim edilmeyenlere iliﬂkin ertelenen k›s›m ç›kar›ld›ktan sonra kalan tutar teslim edilen ürünlerin hâs›lat› olarak belirlenir (Anonim, 2007).
Birden fazla unsur içeren sözleﬂmelerden bütünüyle SOP 97-2 ve 98-9
kapsam›nda olanlar, sözleﬂme konusu
unsurlar›n bütünü için gerçe¤e uygun
de¤erin sat›c›ya özgü nesnel kan›tlar›
bulunmad›¤›nda, hâs›lat sat›c›ya özgü
nesnel kan›t› bulunmayan son unsur
teslim edilinceye de¤in ertelenmelidir
(Sondhi, 2006). Gerçe¤e uygun de¤erin sat›c›ya özgü nesnel kan›tlar›n›n
belirlenebilirli¤i, hâs›lat›n tan›nmas›n› etkilemektedir. ‹lgili de¤erin, ayn›
unsurun ayr›ca sat›lmas› durumunda
uygulanan fiyatla ya da henüz ayr›ca
sat›lmam›ﬂ olsa bile yönetim taraf›ndan belirlenen fiyatla s›n›rland›r›lm›ﬂ
olmas›na ek olarak, belirlenen fiyat›n
ürünün piyasaya sunulmas›ndan önce
de¤iﬂmemesi olas› olmal›d›r (Levine
vd, 1999; Sortur, 2006).
Sonuç olarak, sözleﬂme kapsam›ndaki
henüz teslim edilmemiﬂ unsurlar›n,
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teslim edilmiﬂ unsurlar›n iﬂlevselli¤i aç›s›ndan gerekli oldu¤u durumlarda, hâs›lat›n tan›nmas› ertelenmelidir (Sortur, 2006). Bir unsurun di¤erinin iﬂlevselli¤i için gerekli olmas›n› belirleyen ölçütler, teslimi yap›lmam›ﬂ ürünün sadece o sat›c›dan tedarik edilebilmesi ve üçüncü bir sat›c›dan sat›n al›namamas›,
müﬂteriden tahsilât›n bütün unsurlar›n teslimine ba¤lanmas› ya da müﬂterinin
teslimi yap›lm›ﬂ olan ürünü kullanma yeterlili¤inin di¤er unsurun tesliminden
önemli ölçüde etkilenmesidir (DeMark, 2004).
Genellikle hâs›lat pay› vadesiyle uyumlu olarak da¤›t›lan ‘sat›ﬂ sonras› müﬂteri hizmetlerinin’ sözleﬂmenin teslimat› yap›lmam›ﬂ tek unsuru oldu¤u durumda ise, “sat›c›ya özgü nesnel kan›t” yeterli bulunmad›¤›nda, bütün bir sözleﬂme
ücreti, sözleﬂme sonras› müﬂteri deste¤inin sa¤lanaca¤› süreyle uyumlu olarak
tan›nmal›d›r. Bunun istisnas› olarak, lisans hakk› ile birleﬂtirilen sözleﬂme sonras› müﬂteri deste¤i bir y›l ya da daha az bir süreyle s›n›rl›ysa, deste¤i sa¤laman›n ilk döneminde, deste¤i sa¤laman›n tahmini maliyetleri düﬂükse, ilk dönemde sunulan iyileﬂtirmeler hep minimal düzeyde kalm›ﬂsa ve yine böyle olmas› bekleniyorsa ve tahsilat olas›ysa, sözleﬂme sonras› müﬂteri deste¤ine iliﬂkin hâs›lat pay› yaz›l›m›n teslimiyle birlikte tan›nabilir (Esquire, 2008).
Bu do¤rultuda, öncelikle birden fazla unsurun teslimini gerektiren yaz›l›m ve
iliﬂkili ürün sözleﬂmelerinin hangi düzenleme kapsam›nda oldu¤unun aç›kl›¤a
kavuﬂturulmas›n› gerekmektedir.
Tablo 2: Birden Fazla Unsurun Teslimini Gerektiren Sözleﬂmelere Yönelik
Ölçütler
Ürün
Yaz›l›m ve yaz›l›ma iliﬂkin ürünler
Yaz›l›m ürünü de¤il
Hâs›lat›n tan›nmas›n› yönlendiren
esaslar

SOP 97-2
Uygulanabilir
Uygulanamaz
Gerçe¤e uygun de¤erin sat›c›ya
özgü
kan›tlar› bulunmal›d›r.
Tedarik edilen her ürün için
fiyat mevcut olmal›d›r.

Bakiye yöntemi
Ters bakiye yöntemi
Teslim edilmeyen ürün teslim
edilen herhangi bir ürünün
iﬂlevselli¤i için gereklidir

‹zin verilir
‹zin verilmez
Teslim edilen unsura ait hâs›lat
di¤eri teslim edilinceye de¤in
ertelenir

EIFT 00-21
Uygulanamaz
Uygulanabilir
Tek baﬂ›na de¤er taﬂ›mal›d›r.
Gerçe¤e uygun de¤erin sat›c›ya
özgü olmas› en iyisi olmakla
birlikte rakip fiyat› ve müﬂteri
taraf›ndan sat›labilmesi uygun
olabilir.
‹zin verilir
‹zin verilmez
Hâs›lat teslim edilen ürün için
tan›nabilir.

Kaynak: Sortur (2006), Revenue Recognition, The Chartered Accountant, April: 1420.

Birden fazla unsur içeren sözleﬂmelerden SOP 97-2’nin kapsam›ndakiler için,
hâs›lat›n tan›nmas› ve ölçülmesine iliﬂkin ölçütler aﬂa¤›da sunulmaktad›r (Deloitte ve Touche LLP, 2007: 59):
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Tablo 3: Birden Fazla Unsur ‹çeren Sözleﬂmeler ve SOP 97-2’nin Kapsam›
Teslim Edilmeyen Unsur
Yaz›l›m teslim
edildi¤inde,
hâs›lat›n
tan›nmas›n›n
zaman›n› ve tutar›n›
etkileyen faktörler
Mevcut olan bütün
ürünlerin gerçe¤e
uygun de¤erinin
sat›c›ya özgü nesnel
kan›tlar›

Ek Ürünler
Belirlenmemi Belirlenmiﬂ
ﬂ Ürünler
Ürünler

Sürüm
Yükseltme
Haklar›

Hizmetler

Sözleﬂme
Sonras›
Müﬂteri
Deste¤i

Sözleﬂme
ücretin in
yaz›l›ma
iliﬂkin k›sm›
teslimle ve
sözleﬂme
sonras›
müﬂteri
deste¤ine
iliﬂkin k›sm›
dönemi
süresince
da¤›t›l›r.
Sözleﬂme
ücreti
sözleﬂme
sonras›
hizmet
döneminde
tan›n›r

Mevcu t de¤il

Sözleﬂme
ücretinin her bir
ürüne tahsis
ed ilen tutar›
teslimatla
uyumlu olarak
kaydedilir

Sözleﬂme
ücretinin
yaz›l›ma ve
sürüm yükseltme
hakk›na tahsis
edilen tutar›,
yaz›l›m ve sürüm
yükseltme hakk›
teslim
edildi¤inde
tan›n›r

Sözleﬂme
ü cretinin
y az›l›ma ve
h izmetlere
tahsis edilen
tutar›,
y az›l›m ve
h izmetler
teslim
edildi¤inde
tan›n›r

Teslim edilmeyen
unsurl ar›n gerçe¤e
uygun de¤erinin
sat›c›ya özgü nesnel
kan›tlar›n›n
bulunmamas›

Hâs›lat›n
üyelik
temelinde
tan›nmas›
(örne¤in; ilk
ürünün
tesliminden
baﬂlayarak,
zaman içinde)

Mevcu t de¤il

Teslim
edilmeyen sürüm
yükseltme
hakk›n›n gerçe¤e
uygun de¤eri
belirleninceye ya
da teslim
edilinceye de¤in,
sözleﬂme
ücretinin hiçbir
k›sm› tan›nmaz
Teslim edilen
ürünün hâs›lat›
kalan
yöntemiyle,
sürüm yükseltme
hakk›n›nki
teslimatla tan›n›r

Hizmetler
y erine
g etirildikçe
sözleﬂme
ü creti tan›n›r

Teslim edilmeyen
unsurl ar›n gerçe¤e
uygun de¤erinin
sat›c›ya özgü nesnel
kan›tlar› mevcutken
teslim
edilenlerinkin in
mevcut olmamas›

Teslim
ed ilmeyen
ürünün gerçe¤e
uygun de¤eri
belirlenebilir
oluncaya ya da
bütün unsurlar
teslim edilinceye
de¤in, sözleﬂme
ücretinin hiçbir
bölümü tan›nmaz
Teslim edilen
ürünün hâs›lat›
kalan
yöntemiyle,
di¤erlerininki
teslimatla tan›n›r

Sözleﬂme ücreti
iskonto edilir ve her
bir unsurun gerçe¤e
uygun de¤erinin
sat›c›ya özgü gerçe¤e
uygun de¤eri
mevcuttu r

Mevcu t de¤il

‹skonto her
ürüne uyumlu
olarak da¤›t›l›r

‹skonto sürüm
yükseltme
hakk›na de¤il,
tamamen yaz›l›m
lisans›na tahsis
edilir

‹s ko nto ürün
v e hizmetlere
u yumlu
o larak
d a¤›t›l›r

Teslim edilen
ü rünü n
h âs›lat› kalan
y öntemiyle,
h izmetlerinki
sa¤land›kça
tan›n›r

Teslim
ed ilenin
hâs›lat›
kalan
yöntemiyle,
sözleﬂme
sonras›
müﬂteri
deste¤ininki
sa¤land›kça
tan›n›r
‹skonto
lisans ücreti
ve sözleﬂme
sonras›
müﬂteri
deste¤i
aras›nda
uyumlu
da¤›t›l›r

Kaynak: Deloitte ve Touche LLP. (2007), Roadmap to Applying AICPA Statement of Position
97-2: 59.
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2.1.1. Sürüm Yükseltme ve
‹yileﬂtirmeler
Yaz›l›m ürünlerinde sürüm yükseltme
ve iyileﬂtirme iﬂlemlerinin, sat›ﬂ sonras› müﬂteri hizmeti kapsam›nda ele
al›n›p al›namayaca¤›n›n aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› gerekir. Bu konuda,
ABD Sermaye Piyasas› Kurulu, yaln›zca önceden belirlenmiﬂ olan sürüm
yükseltme ve iyileﬂtirme iﬂlemlerinin
sat›ﬂ sonras› müﬂteri hizmeti kapsam›nda ele al›naca¤›n› (Burt, 1997) belirlemektedir. Bu nedenle, sat›c›lar›n
belirlenmiﬂ ve belirlenmemiﬂ olan sürüm yükseltme haklar› aras›nda bir
ayr›m yapmalar› önemlidir. Bu do¤rultuda, SOP 97, belirlenmiﬂ olan sürüm yükseltme ve iyileﬂtirmelerin,
birden fazla unsur içeren sözleﬂmelerin bileﬂenleri olarak de¤erlendirilmesini ve hâs›lat›n bunlara teslimatla
uyumlu olarak da¤›t›lmas›n› gerektirmektedir (Burt, 1997). Sözleﬂmede
belirlenmiﬂ olan sürüm yükseltme
haklar› ayr› bir unsur olarak de¤erlendirildi¤inden, söz konusu unsura özgü
gerçe¤e uygun de¤erin “sat›c›ya özgü
nesnel kan›t” temelinde belirlenmesi
gerekir. Sat›c› firman›n yükseltme
hakk›n› bütün kullan›c›lara bedelsiz
olarak tedarik etmesi durumundaysa,
gerçe¤e uygun de¤erin “sat›c›ya özgü
nesnel kan›t›” s›f›r olabilirken, konuya iliﬂkin farkl› görüﬂler de bulunmas›na karﬂ›n, daima bir de¤er yüklenmesi gerekti¤i de tavsiye edilmektedir
(Bkz. Sondhi, 2006).
Hakemli Yaz›lar
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Müﬂteriye tan›nan biçimsel ya da biçimsel olmayan ürün sürümünü yükseltme haklar›, sat›c› firma söz verilen
yükseltme için ayr› bir fiyat belirlemedi¤i sürece, genellikle ertelenmektedir (Wood, 1998). Bu koﬂullarda,
sürüm yükseltme haklar›na tahsis edilen fiyat, sürümü yükseltilen ürünün
mevcut kullan›c›lar›na uygulanan fiyat olmal›d›r (Levine vd. 1999). Di¤er
yandan, sürüm yükseltme hakk›n›
kullanmayan müﬂterilerin yüzdesinin
tahmin edilmesine yönelik nesnel kan›tlar bulunuyorsa, sürüm yükseltme
hakk›yla iliﬂkilendirilen fiyat söz konusu yüzdeyi yans›tabilecek düzeyde
azalt›lmal›d›r (Levine vd. 1999). Konuya iliﬂkin bir di¤er husus ise, ürünün sat›n al›nmas›n› as›l sa¤layan›n
ürünün mevcut sürümünün mü yoksa
yükseltme hakk›n›n m› oldu¤unun belirlenemedi¤i durumlarda, teslim edilen ürüne iliﬂkin hâs›lat›n oldu¤undan
fazla kaydedilmemesi için, sürüm
yükseltme fiyat›, ertelenmesi gereken
k›sm› oluﬂturdu¤unda, bakiye miktar,
as›l ürünün gerçe¤e uygun de¤erini
belirlemektedir (Levine vd., 1999).
2.1.2. Ek Yaz›l›m Ürünleri
Bir yaz›l›m lisans sözleﬂmesindeki ek
yaz›l›m ürünleri, müﬂteriye sözleﬂme
tarihinden sonraki bir tarihte belirlenmiﬂ bir lisans ücreti üzerinden sat›n
alma seçene¤i verilen di¤er yaz›l›m
ürünlerini ya da ayn› ürünün ek kopyalar›n› ifade edebilir. SOP 97-2 do¤May›s - Haziran
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rultusunda, sat›c› firmalar›n belirlenmiﬂ ve belirlenmemiﬂ ek yaz›l›m
ürünleri aras›nda bir ayr›m yapmas›
gerekir; çünkü, belirlenmiﬂ bir ek yaz›l›m ürünü alma hakk› sözleﬂmenin
ayr› bir unsuru olarak de¤erlendirilirken, (Deloitte & Touche LLP, 2007:
61). Di¤er yandan, SOP 97-2, belirlenmiﬂ yaz›l›m ürünü için bir tan›m
yapmamakla birlikte, ilgili yaz›l›m›n
sat›c› taraf›ndan yeterli ayr›nt›y› içerecek düzeyde tan›mlanmas› ve müﬂterinin sat›c›n›n yükümlülü¤ünü yerine getirip getirmedi¤ini belirleyebilmesi gerekir (Deloitte & Touche LLP,
2007: 61). Birden fazla unsur içeren
düzenlemelerin bir parças› olarak, sat›c› firma bir bilgisayar yaz›l›m›n› hemen ve ek bir belirlenmiﬂ yaz›l›m ürününü ise gelecekte teslim etmeyi kabul edebilir. Bu sözleﬂmelerde ek ürünün niteli¤ine ba¤l› olarak bir ayr›m
yap›lmas› gerekir. Belirlenmiﬂ olan
bu ek yaz›l›m ürünlerine iliﬂkin haklar, bir sözleﬂme sonras› müﬂteri deste¤i düzenlemesi kapsam›nda olsalar
bile, bunlara iliﬂkin hâs›lat ilgili düzenlemeden ayr› tutulmal› ve birden
fazla unsur içeren sözleﬂmenin bir unsuru olarak de¤erlendirilmelidir (Deloitte & Touche LLP, 2007: 64’den
SOP 97-2, 39).
2.1.3. De¤iﬂtirme ve ‹ade Haklar›
Yaz›l›m sektöründe sat›c› firmalar
müﬂteriye yaz›l›m ürününü fiyat, iﬂlevsellik ve özellikler aç›s›ndan miniMay›s - Haziran
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mum düzeyde farkl›l›k içeren ürünler
karﬂ›l›¤›nda de¤iﬂtirme ya da iade etme hakk› sunabilmektedir. SOP 97-2
kapsam›nda otuz gün içinde sunulan
k›sa dönemli para iadesi garantileri,
müﬂteriye sunulan bir iptal ayr›cal›¤›
olarak de¤erlendirilmemekte, otuz
günü aﬂan para iade garantileriyse, hâs›lat›n ertelenmesini gerektiren iptal
ayr›cal›¤› olarak s›n›fland›r›lmaktad›r
(Esquire, 2008). Di¤er yandan, iade
ve de¤iﬂtirme iﬂlemleri farkl› biçimde
muhasebeleﬂtirilmeyi gerektirmektedir. Yaz›l›m ürününün fiziksel olarak
iadesi gerçekleﬂmese bile, bu durum
iade ya da de¤iﬂtirme olarak muhasebeleﬂtirilmeyi engellememektedir
(KPMG, 2005). Nihaî müﬂteriye yap›lan sat›ﬂlar için, SOP 97-2 iadeler ile
de¤iﬂtirmeleri ay›rmaktad›r. Bir yaz›l›m ürününün, farkl› bir donan›m platformunda çal›ﬂacak bir biçimde tasarlanm›ﬂ benzer iﬂlev ve özelliklere sahip benzer fiyatl› di¤er bir ürünle de¤iﬂtirilmesini de¤iﬂtirme olarak kabul
ederken, di¤er durumlar› iade olarak
de¤erlendirmektedir. (Burt, 1997).
Di¤er yandan, perakendecilere tedarik
edilen ve sat›lmayan yaz›l›m ürünlerine iliﬂkin de¤iﬂtirme haklar› (farkl› bir
donan›m platformunda ya da iﬂletim
sisteminde çal›ﬂanlar› da içermek üzere), iade olarak muhasebeleﬂtirilmektedir (Levine vd., 1999).
Bir müﬂterinin yaz›l›m ürününü eski
ve yeni platformlarda beraberce kullaHakemli Yaz›lar
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nabilmesi, transfer hakk›n› kullanmas›na ba¤l›ysa, birden fazla unsur içeren sözleﬂme olarak de¤erlendirilmeli
ve sözleﬂmeye iliﬂkin hâs›lat, iki farkl› platform için olan yaz›l›m ürünleri
aras›nda da¤›t›lmal›d›r. Di¤er bir deyiﬂle, yeni platformda iﬂleyecek olan
yaz›l›m ürününe da¤›t›lan hâs›lat›n
kaydedilmesi, ürünün teslimine de¤in
ertelenmelidir (Burt, 1997). Sat›c› firman›n kullan›c›lara ‘platform transfer
hakk›’ sunmas› durumunda ise, ürünün lisans ücreti, ürünün teslimiyle
birlikte hâs›lat olarak tan›nmal›yken,
e¤er ilgili hak ayn› ürüne iliﬂkinse ve
sözleﬂme mevcut kopyalar›n say›s›n›
art›rm›yorsa, hakk›n kullan›m› benzerler aras›nda bir de¤iﬂtirme olarak
de¤erlendirilmelidir (Levine vd. 1999).
2.1.4. Sözleﬂme Sonras› Müﬂteri
Deste¤i
Sözleﬂme sonras› müﬂteri deste¤i, yaz›l›m›n kurulmas›n›, e¤itim sa¤lanmas›n› ya da genellikle tekrarlayan bir
biçimde gerçekleﬂmeyen baz› hizmetleri kapsamamaktad›r. Söz konusu
destek, bir nihai müﬂteriye ya da tedarikçiye telefon üzerinden sa¤lanan
destek ve hatalar›n düzeltilmesini
ve/veya “belirlenmemiﬂ olan sürüm
yükseltme haklar›n›” ve lisans süresi
zarf›nda belirlenen zamanlardaki iyi-

leﬂtirmeleri içermektedir (Esquire,
2008). Say›lan bu üç tür destek di¤erlerinden aç›k bir biçimde ayr›lmaktad›r. Bu belirtilen desteklerden sa¤lanan hâs›lat, sözleﬂme sonras› müﬂteri
deste¤inin süresi boyunca, do¤rusal
yöntem uyar›nca tan›nmal›d›r. Bununla birlikte, sözleﬂme sonras› müﬂteri deste¤ine iliﬂkin hâs›lat pay›, ilk
lisans ücretine dâhilse, deste¤in süresi
bir y›l ya da daha az ise, maliyeti
önemsizse, sürüm yükseltmeleri ya da
yeni sürümler seyrek ve maliyeti en
az düzeydeyse, bütün bu koﬂullar›n
beraberce gerçekleﬂmesi durumunda,
sat›ﬂ an›nda tan›nabilir.
3. B‹RDEN FAZLA UNSUR ‹ÇEREN
SATIﬁ SÖZLEﬁMELER‹NDE
HÂSILATIN MUHASEBELEﬁT‹R‹LMES‹NE YÖNEL‹K ÖRNEKLER3
Bilgisayar yaz›l›m› sat›ﬂ sözleﬂmelerinde birden fazla unsurun birleﬂtirilmesi nedeniyle sözleﬂmenin sat›ﬂ noktas›n›n ilerisine uzanmas›, hâs›lat›n
hangi tutar üzerinden ve ne zaman tahakkuk ettirilmesi gerekti¤ini etkileyen baz› kararlar›n verilmesini gerektirmektedir (DeMark, 2004): Bu noktada, birden fazla hâs›lat yaratan unsur tek bir iﬂlem içinde birleﬂtirildi¤inde, bütün bir düzenlemeyi tek bir

3 ‹lgili örnekler için bkz.: Petra, Steven T. ve Slavin, Nathan S. (2005). Revenue Recognition
for Software Products with Multiple Deliverables, Online The CPA Journal, April Issue.
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iﬂlem sayman›n ve hâs›lat› ilk sat›ﬂ
noktas›nda tahakkuk ettirmenin mümkün olup olmad›¤›n›n belirlenmesi gerekir. Mümkün olmad›¤› durumdaysa,
düzenlemeyi bileﬂenlerine ay›rarak,
hâs›lat›n tamam›n›n ya da bir k›sm›n›n daha sonraki muhasebe dönemlerine ertelenmesinin gerekli olup olmad›¤›n›n belirlenmesi gerekir.
Aﬂa¤›da, konuyu ayr›nt›l› uygulamalar temelinde aç›klamak aç›s›ndan,
Petra ve Slavin (2005) taraf›ndan sunulan üç ayr› örne¤e yer verilmektedir. Örneklerin özgünlü¤ünü oluﬂturan ayr›nt› düzeyine sad›k kal›nmas›
amac›yla, uyarlanmas› yerine, “do¤rudan” aktar›lmas› tercih edilmiﬂtir:
Örnek 1: SOP 97-2 Kapsam›nda
Birden Fazla Unsur ‹çeren Sat›ﬂ
Sözleﬂmeleri
‹ﬂletme, 20 May›s tarihinde, müﬂterisine bir yaz›l›m ürününün 1.0 kodlu
sürümünün lisans hakk›n›, 300 $ karﬂ›l›¤›nda, bir y›ll›k “ücretsiz” sözleﬂme sonras› müﬂteri deste¤ini ve mevcut oldu¤unda sürüm 2.0’yi ek bir maliyet oluﬂmaks›z›n elde etme hakk›n›
vermiﬂtir. Firma yaz›l›m ürününü
müﬂteriye 30 May›s tarihinde teslim
etmiﬂtir. ‹lgili yaz›l›m ürünü tek baﬂ›na sat›ld›¤›nda, fiyat› 275 $’d›r. Firman›n fiyatlama konusundaki yetkili
komitesi, ilgili yaz›l›m›n, ilk sürümü
kullanan müﬂterilere önceden belirlenmiﬂ bir sürüm yükseltme/iyileﬂtirMay›s - Haziran
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me niteli¤inde sunulan 2.0 kodlu sürümünü 100 $ olarak fiyatland›rm›ﬂt›r. Buna ek olarak, firma sözleﬂme
sonras› müﬂteri deste¤i (SSMD) hizmetine yönelik y›ll›k yenilemeyi 20 $
karﬂ›l›¤›nda satmaktad›r. Birinci sürüme iliﬂkin olarak tahsis edilen hâs›lat
miktar›na yönelik bir olumsuzluk
beklenmemektedir. Firman›n önceki
deneyimlerine göre, müﬂterilerin
%60’› sürüm yükseltme haklar›n› kullanmaktad›r.
Yaklaﬂ›m ve De¤erlendirme: Bu sat›ﬂ iﬂlemi, yaz›l›m ürününe yönelik lisans hakk›n›n sat›ﬂ›n› içerdi¤i ve bir
bütün olarak, ürün ya da hizmetin bütünü aç›s›ndan önemsiz olmad›¤› için,
SOP 97-2 kapsam›ndad›r. Firma,
müﬂteriye teslim tarihi olan 30 May›s
tarihinde, 224 $ tutar›ndaki hâs›lat›
kaydetmelidir; çünkü, sözleﬂmedeki
bütün unsurlar için gerçe¤e uygun de¤erin sat›c›ya özgü nesnel kan›tlar›
(SÖNK) mevcuttur. Sat›ﬂ sonras›
müﬂteri deste¤ine iliﬂkin hâs›lat (16
$), y›l içinde oransal olarak da¤›t›lmal›d›r. Sürüm yükseltme hakk›na iliﬂkin hâs›lat k›sm› ise ilgili sürüm müﬂteriye teslim edilinceye kadar ertelenmelidir.
Dolay›s›yla 300 $ tutar›ndaki hâs›lat›n
her bir unsura aﬂa¤›daki gibi da¤›t›lmas› gerekir:
Sürüm yükseltme hakk›na iliﬂkin hâs›lat pay›=
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Sürüm yükseltme hakk›na özgü
SÖNK * Hakk› Kullanan Müﬂteri %
Sürüm yükseltme hakk›na iliﬂkin hâs›lat pay›= 100 $*%60= 60$
Sat›ﬂ hâs›lat› di¤er unsurlar›na (yaz›l›m ve sat›ﬂ sonras› müﬂteri deste¤i),
SÖNK temelinde tahsis edilmelidir:
Sat›ﬂ hâs›lat› = 300$
Sürüm yükseltme hakk› sonras› kalan
tutar = 240 $
Yaz›l›m ürününe tahsis edilen miktar
= 240 $*(Yaz›l›ma ait SÖNK/Bütün
unsurlara ait SÖNK)
Yaz›l›m ürününe tahsis edilen miktar
= 240 $ *(275 $/295 $) = 224 $
Sat›ﬂ sonras› müﬂteri deste¤ine tahsis
edilen miktar = 240 $ * (Sat›ﬂ sonras›
müﬂteri deste¤ine iliﬂkin SÖNK/Bütün unsurlara ait SÖNK)
Sat›ﬂ sonras› müﬂteri deste¤ine tahsis edilen miktar = 240$ * (20$/295$) = 16 $
Örnek 2: SOP 97-2 ve EITF 00-21
Kapsam›ndaki Birden Fazla Unsur
‹çeren Sat›ﬂ Sözleﬂmelerinde Teslim
Edilmeyen Ürünlerin Teslim Edilenlerin ‹ﬂlevselli¤i Aç›s›ndan Önemsiz
Olmas› Durumu
A firmas› bilgisayar yaz›l›m› satmaktad›r. Bir müﬂteri, 20 May›s tarihinde,
bir bilgisayar sistemiyle birlikte bir
yaz›l›m ürününe iliﬂkin lisans hakk›n›,
1900 $ karﬂ›l›¤›nda sat›n alm›ﬂt›r. BilHakemli Yaz›lar
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gisayar sistemi, ilgili yaz›l›m› içeren
bir ana iﬂlem birimini, bir ekran› ve
bir klavyeyi içermektedir. A firmas›,
30 May›s tarihinde, müﬂteriye ilgili
yaz›l›m› “bilgisayar sistemi olmaks›z›n” teslim etmiﬂtir. Sözleﬂmedeki unsurlar› oluﬂturan kalemlerden her biri
ayn› firmadan (yaz›l›m ürünü 1000 $,
ana iﬂlem birimi 700 $, ekran 300 $ ve
klavye 100 $ olmak üzere) ilgili fiyatlarla tek tek sat›n al›nabilmektedir. Bu
sat›ﬂ sözleﬂmesinin oda¤›ndaki unsur
yaz›l›m ürünü olup, di¤er unsurlar
aç›s›ndan önemsiz de¤ildir. ‹lgili yaz›l›m ürünü, baﬂka firmalar›n üretmiﬂ
oldu¤u ve mevcut durumda kullan›lmakta olan bilgisayar sisteminde çal›ﬂmakla birlikte, ana iﬂlem biriminin
iﬂlevselli¤i aç›s›ndan gereklidir. Ayr›ca, müﬂteriye teslim edilmeyen herhangi bir unsur için, ilgili unsurun tek
baﬂ›na sat›ﬂ fiyat› üzerinden para iadesi hakk› tan›nm›ﬂt›r.
Yaklaﬂ›m ve De¤erlendirme: ‹ﬂletme,
yaz›l›m ürününün teslim edildi¤i 30
May›s tarihinde, 800 $ tutar›ndaki hâs›lat› tan›mal›d›r. Hâs›lat›n 1100$ tutar›ndaki k›sm› ise (700 $ ana iﬂlem
birimi, 362 $ ekran ve klavye ve 38 $
para iadesine konu olan yaz›l›m için
olmak üzere) ana iﬂlem birimi, ekran
ve klavyenin teslimine de¤in ertelenmelidir.
Bu sat›ﬂ iﬂlemi, ürünün bütünü aç›s›ndan önemsiz olmayan bilgisayar yaz›l›m›n›n pazarlanmas›n› içerdi¤i ve yaMay›s - Haziran
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z›l›m ana iﬂlem biriminin iﬂlevselli¤i
aç›s›ndan gerekli oldu¤u için, gerek
yaz›l›m ürünü gerekse ana iﬂlem birimi, SOP 97-2 kapsam›nda olmas›na
karﬂ›n, ekran ve klavye kapsam d›ﬂ›ndad›r. Di¤er yandan, yaz›l›m ürününün teslimi, EITF 00-21 uyar›nca ayr›
bir muhasebeleﬂtirme birimi oluﬂturmaktad›r. Çünkü; yaz›l›m ürünü, firma taraf›ndan ayr›ca da sat›lmakta ve
müﬂteri aç›s›ndan tek baﬂ›na bir de¤eri bulunmaktad›r. Henüz teslim edilmeyen ürünler firma taraf›ndan tek
baﬂ›na da sat›ld›¤› ve genel bir iade
hakk› bulunmad›¤› için, bu fiyatlara
dayal› olarak, teslim edilmeyen ürünlerin gerçe¤e uygun de¤erinin nesnel
ve güvenilir kan›tlar›n›n bulundu¤unu
söylemek mümkündür.
EITF 00-21 uyar›nca, 1900$ tutar›ndaki sat›ﬂ fiyat›, yaz›l›m ürünü, ana iﬂlem birimi, ekran ve klavye aras›nda,
göreli gerçe¤e uygun de¤erlerine göre
ﬂöyle paylaﬂt›r›l›r:
Yaz›l›m Ürününe Tahsis Edilen Hâs›lat Pay›=
Toplam sat›ﬂ fiyat› * (Yaz›l›m ürününün de¤eri / Bütün ürünlerin de¤eri)
1900 $ * (1700 $/2100 $) = 1538 $
Yaz›l›m Ürünü Olmayan Unsurlara
Tahsis Edilen Hâs›lat Pay›=
Toplam sat›ﬂ fiyat› * (Yaz›l›m ürününün de¤eri / Bütün ürünlerin de¤eri)
1900 $ * (400 $/2100 $) = 362 $
Sat›ﬂ sözleﬂmesindeki bütün unsurlar
May›s - Haziran
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için SÖNK bulundu¤u için, SOP 97-2
uyar›nca, teslim edilen unsurlar için
hâs›lat ﬂöyle paylaﬂt›r›lmal›d›r:
Yaz›l›m unsurlar›na tahsis edilen sat›ﬂ
fiyat› * (Teslim edilen ürünlerin gerçe¤e uygun de¤eri / Bütün unsurlar›n
gerçe¤e uygun de¤eri)
1538 $ * (1000 $ / 1700 $)= 905 $
Ana iﬂlem birimi, ekran ve klavyenin
teslim edilmemesi durumunda, teslim
edilen unsurlar üzerinden, en fazla tan›nabilecek hâs›lat tutar›, 800 $ (1900
$-700 $-300 $-100 $) düzeyindedir.
Ana iﬂlem birimi teslim edildi¤inde,
A Firmas›, ek hâs›lat› aﬂa¤›daki gibi
hesaplayabilir:
Yaz›l›m ürünlerine tahsis edilen sat›ﬂ
fiyat› – Daha önceden tan›nm›ﬂ olan
hâs›lat = Ek sat›ﬂ hâs›lat›
1538 $-800 $ = 738 $
Ekran ve klavyenin teslim edilmedi¤i
durumda, müﬂterinin 400$ tutar›nda
bir tazminat hakk›na sahip olmas› nedeniyle, ana iﬂlem biriminin teslim
edilmesiyle birlikte, tan›nabilecek hâs›lat miktar› 700 $ [1100 $ (kalan sat›ﬂ fiyat›)-400 $ (para iadesine konu
olan miktar)] ile s›n›rl›d›r. EITF 00-21
uyar›nca, ekran ve klavye teslim edildi¤inde, hâs›lat aﬂa¤›daki gibi tan›nabilir:
Toplam sat›ﬂ fiyat› * (Yaz›l›m ürünü
olmayan unsurlar›n de¤eri / Bütün unsurlar›n de¤eri) = Yaz›l›m ürünü olHakemli Yaz›lar
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mayan unsurlara tahsis edilen sat›ﬂ fiyat› = 1900 $ * (400 $/ 2100 $) = 362 $

s›lat ertelenmeli ve ilgili unsurlar teslim edildi¤inde ise tan›nmal›d›r.

Örnek 3: SOP 97-2 ve EITF 00-21
Kapsam›ndaki Birden Fazla Unsur
‹çeren Sat›ﬂ Sözleﬂmelerinde Teslim
Edilmeyen Ürünlerin Teslim Edilenlerin ‹ﬂlevselli¤i Aç›s›ndan Önemli
Olmas› Durumu

Yaklaﬂ›m ve De¤erlendirme: Bu sat›ﬂ iﬂlemi, ürünün bütünü aç›s›ndan
önemsiz olmayan bir bilgisayar yaz›l›m›n›n pazarlanmas›n› içerdi¤i ve ilgili yaz›l›m›n ana iﬂlem biriminin iﬂlevselli¤i aç›s›ndan gerekli oldu¤u durumda, SOP 97-2 yaz›l›m ürünü ve
ana iﬂlem birimine uygulan›rken, ekran ve klavye hariç tutulur. Buna ek
olarak, bilgisayar sisteminin teslim
edilmesi, EITF 00-21 aç›s›ndan ayr›
bir muhasebeleﬂtirme birimi oluﬂturur. Bilgisayar sisteminin, A Firmas›
taraf›ndan ayr›ca sat›lmas› nedeniyle,
müﬂteri aç›s›ndan tek baﬂ›na bir de¤eri bulunmaktad›r. Teslim edilmeyen
ürün olan yaz›l›m›n›n ayr›ca sat›lmas›
nedeniyle, gerçe¤e uygun de¤erinin
sat›c›ya özgü nesnel ve güvenilir kan›tlar› bulunmakta ve müﬂterinin genel bir iade hakk› bulunmamaktad›r.

B Firmas› bilgisayar yaz›l›m› satmaktad›r. Bir müﬂteri, 20 May›s tarihinde,
bir bilgisayar sistemiyle birlikte yaz›l›m› kullanma lisans›n› 1900 $ karﬂ›l›¤›nda sat›n alm›ﬂt›r. Bilgisayar sistemi, yaz›l›m› içeren bir ana iﬂlem birimini, bir ekran› ve klavyeyi içermektedir. B Firmas›, 30 May›s tarihinde,
bilgisayar sistemini yaz›l›m› içermeksizin teslim etmiﬂtir. Her bir unsur ayn› firmadan, yaz›l›m 1000 $, ana iﬂlem birimi 700 $, ekran 300 $ ve klavye 100 $ olmak üzere tek tek sat›n al›nabilmektedir. Yaz›l›m ürünü sat›ﬂ›n
oda¤›nda yer al›p, di¤er ürünler aç›s›ndan önemsiz de¤ildir. Yaz›l›m, di¤er imalatç›lar taraf›ndan üretilmiﬂ
olan mevcut bilgisayar sistemlerinde
çal›ﬂabilirse de yaz›l›m ana iﬂlem birimin iﬂlevselli¤i aç›s›ndan gereklidir.
Müﬂteri, teslim edilmemiﬂ her bir ürünün tek tek fiyat›na eﬂit ölçüde para
iadesi hakk›na sahiptir.
Bu koﬂullarda, ekran›n ve klavyenin
teslim edildi¤i 30 May›s tarihinde,
362 $ tutar›ndaki hâs›lat tan›nmal›d›r.
Di¤er yandan, 1538 $ tutar›ndaki hâHakemli Yaz›lar
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EITF 00-21 uyar›nca, 1900 $ tutar›ndaki sat›ﬂ fiyat›, yaz›l›m, ana iﬂlem birimi ve klavye aras›nda göreli gerçe¤e
uygun de¤erlerine göre aﬂa¤›daki gibi
da¤›t›l›r:
Yaz›l›m unsurlar› aras›nda da¤›t›m:
Toplam sat›ﬂ fiyat› * (Yaz›l›m unsurlar›n›n de¤eri / Bütün unsurlar›n de¤eri) = Yaz›l›m ürünlerine da¤›t›lan sat›ﬂ
fiyat›
1900 $ * (1700 $/2100 $) = 1538 $
May›s - Haziran
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Yaz›l›m ürünü olmayan unsurlar aras›nda da¤›t›m:
Toplam sat›ﬂ fiyat› * (Yaz›l›m ürünü
olmayan unsurlar›n de¤eri / Bütün unsurlar›n de¤eri) = Yaz›l›m ürünü olmayan unsurlara da¤›t›lan sat›ﬂ fiyat›
1900 $ * (400 $/2100 $) = 362 $
Yaz›l›m ürünlerine tahsis edilen hâs›lat›n hiçbir bölümü (1538 $) tan›nmamal›d›r; çünkü, teslim edilmeyen (yaz›l›m) unsuru ana iﬂlem biriminin iﬂlevselli¤i aç›s›ndan gereklidir.
Ekran ve klavye teslim edildi¤i için,
hâs›lat EITF 00-21 uyar›nca aﬂa¤›daki
gibi tan›n›r:
Toplam sat›ﬂ fiyat› * (Yaz›l›m ürünü
olmayan unsurlar›n de¤eri / Bütün unsurlar›n de¤eri) = Yaz›l›m ürünü olmayan unsurlara tahsis edilen sat›ﬂ fiyat› 1900$ * (400 $ / 2100 $) = 362 $
4.SONUÇ
Bilgisayar yaz›l›m›nda hâs›lat›n tan›nmas›, TMS 18 Hâs›lat Standard› taraf›ndan öngörülen genel ilkelerinin yan› s›ra, SOP 97-2 temelinde, öncelikle
müﬂteriyle geçerli bir sözleﬂmenin yap›lmas›n›, yaz›l›m›n teslimini, fiyat›n
kullan›c› say›s›ndan ba¤›ms›z olarak
belirlenmesini ve sözleﬂmeyi fesih
hakk› veya uzat›lm›ﬂ ödeme dönemleri gibi uygulamada tahsil edilebilirli¤i
engelleyen ayr›cal›klar›n bulunmamas›n› gerektirmektedir. Bilgisayar yaz›l›m›n›n sat›ﬂ›ndan kaynaklanan hâs›May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

lat›n tan›nmas›n›n önkoﬂulunu oluﬂturan temel ölçütlerden her biri, hem
bilgisayar yaz›l›m› ürününün niteli¤iyle hem de sözleﬂmenin içeri¤iyle
ba¤lant›l› olarak farkl›laﬂmaktad›r. Bu
ölçütlerin gerçekleﬂme biçimindeki
çeﬂitlilik düzeyi, hâs›lat›n genel olarak tan›nmas›n› belirleyen temel ilkelerin k›lavuzlu¤unun yan› s›ra, duruma özgü yorumlar›n varl›¤›n› gerekli
k›lmaktad›r. Bu do¤rultuda, gündeme
gelen özel düzenlemelerden SOP 972, yaln›zca bilgisayar yaz›l›m› üreten
firmalar› de¤il, yaz›l›m›n as›l ürünün
iﬂlevselli¤i ve pazarlanabilirli¤ine
katk›da bulunan öncelikli unsur olmas› durumunda, yüksek teknolojiye dayal› di¤er sektörleri de etkileyebilecek
bir aç›l›ma sahiptir.
Yaz›l›m sektöründe neredeyse yayg›n
bir uygulamaya dönüﬂen birden fazla
unsur içeren sözleﬂme biçimine dayal› sat›ﬂlardan kaynaklanan hâs›lat›n
do¤ru muhasebeleﬂtirilmesi, “sözleﬂme sonras› müﬂteri deste¤i”, “iade ve
de¤iﬂtirme haklar›”, “sürüm yükseltme haklar›” ve “ek yaz›l›m ürünleri”
gibi unsurlar›n her birinin çok iyi incelenmesini gerektirmektedir. Bu unsurlar›n her birisinin, hâs›lat›n hangi
k›sm›n›n ne ölçüde ertelenmesi gerekti¤ini belirlemek aç›s›ndan, önemi bulunmaktad›r. Ayr›ca, ilgili düzenlemeler do¤rultusunda, sözleﬂme kapsam›ndaki henüz teslim edilmeyen unsurlar›n teslim edilen ürünlerin iﬂlevHakemli Yaz›lar
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selli¤i aç›s›ndan önemli ya da önemsiz olmas› durumunun yarataca¤›
farkl›l›klar da göz ard› edilmemelidir.
Bu çerçevede öne ç›kan bir di¤er kavram olarak, “sat›c›ya özgü nesnel kan›tlar”, gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesine yönelik özel yaklaﬂ›m›yla,
iyi uygulama örnekleri temelinde desteklenmesi gereken bir niteli¤e sahiptir.
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‹ﬁ KANUNU ALANINDAK‹
YAPTIRIMLARIYLA SOSYAL
GÜVENL‹K REFORMU VE ‹ST‹HDAM
PAKET‹
Tevfik BAYHAN*

I- G‹R‹ﬁ
on dönemde iﬂ mevzuat›ndaki idari yapt›r›mlar s›k s›k de¤iﬂikli¤e u¤ramaktad›r. ‹ﬂ mevzuat›nda yak›n dönemde; temel ceza kanunlar›na uyum
sa¤lamak amac›yla 5728 say›l› kanunla idari para cezas› tutarlar›na ve
yetkili yarg› organlar›na iliﬂkin düzenlemeler yap›lm›ﬂ, 5754 say›l› kanunla
sosyal güvenlik ve iﬂ mevzuat›na iliﬂkin idari para cezalar› de¤iﬂtirilmiﬂ ve son
olarak ise ‹stihdam Paketi olarak adland›r›lan 5763 say›l› ‹ﬂ Kanunu ve Baz›
Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun’la ‹ﬂ Kanunu’ndaki idari
para cezalar›na düzenleme getirilmiﬂtir.

S

Bu yaz›m›zda; Sosyal Güvenlik Reformu olarak adland›r›lan 5754 say›l› kanunda ve ‹stihdam Paketi olarak bilinen 5763 say›l› kanunda yap›lan de¤iﬂiklikler ve bu de¤iﬂiklikler neticesinde ‹ﬂ Kanunlar› içerisinde yer alan idari para cezalar›n›n yeni miktarlar› aç›klanmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
II- 5754 SAYILI KANUNLA GET‹R‹LEN ÜCRETLER‹N BANKA
ARACILI⁄IYLA ÖDENMES‹ DÜZENLEMES‹ VE YAPTIRIMI
5754 say›l› kanunla; Borçlar Kanunu’na tabi olup da iﬂ sözleﬂmesi ile çal›ﬂanlar, bas›n mesle¤inde çal›ﬂan gazeteciler, Deniz ‹ﬂ Kanunu’na tabi gemi adamlar› ve ‹ﬂ Kanunu’na tabi iﬂçilerin ücretlerinin banka arac›l›¤›yla ödenmesine
iliﬂkin düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. Yeni düzenlemeyle; çal›ﬂt›r›lan iﬂçilerin (veya gazeteci, gemi adam› vb.) ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeﬂit
* Çal›ﬂma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹ﬂ Müfettiﬂi
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istihkak›n›n özel olarak aç›lan banka
hesab›na yat›r›lmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi oldu¤u vergi mükellefiyeti türü, iﬂletme büyüklü¤ü,
çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçi say›s›, iﬂyerinin bulundu¤u il ve benzeri gibi unsurlar› dikkate alarak iﬂverenleri veya üçüncü
kiﬂileri zorunlu tutmaya, banka hesab›na yat›r›lacak ücret, prim, ikramiye
ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkak›n›n,
brüt ya da kanuni kesintiler düﬂüldükten sonra kalan net miktar üzerinden
olup olmayaca¤›n› belirlemeye Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›,
Maliye Bakanl›¤› ve Hazine Müsteﬂarl›¤›ndan sorumlu Devlet Bakanl›¤›
müﬂtereken yetkili k›l›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçilerin ücret, prim, ikramiye
ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkak›n›
özel olarak aç›lan banka hesaplar› vas›tas›yla ödeme zorunlulu¤una tabi tutulan iﬂverenler veya üçüncü kiﬂiler,
iﬂçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeﬂit istihkaklar›n› özel
olarak aç›lan banka hesaplar› d›ﬂ›nda
ödeyemeyeceklerdir. Ücret ve her çeﬂit istihkak›n›n özel olarak aç›lan ban-

May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

ka hesaplar›na yat›r›lmak suretiyle
ödenmesine iliﬂkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenecektir. Ayr›ca,
ücretinin banka arac›l›¤›yla ödenmesi
zorunlu olan gemi adamlar›yla yap›lacak sözleﬂmelere banka özel hesap
numaras›n›n yaz›lmas› zorunlulu¤u da
getirilmiﬂtir.
Görüldü¤ü üzere düzenleme, ücret ve
eklerinin banka arac›l›¤›yla ödenmesini amaçlamaktad›r. Banka arac›l›¤›yla ödeme yapacak iﬂverenlerin yönetmelikle düzenlenece¤i belirtildikten sonra, zorunlu olmas›na ra¤men
ödemelerin banka arac›l›¤›yla yap›lmamas›na iliﬂkin idari para cezalar›
da öngörülmüﬂtür. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yeni idari para
cezalar›n›n; ücretin ödenmemesi veya
eksik ödenmesine iliﬂkin olmad›¤›,
ücretin banka arac›l›¤›yla ödenmemesine iliﬂkin oldu¤udur. Do¤al olarak,
ücretin eksik ödenmesi veya ödenmemesi hallerinde bu durumlara iliﬂkin
idari para cezalar› uygulanacakt›r.
‹dari para cezas›na iliﬂkin bilgiler aﬂa¤›daki gibidir.
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Kanun Ad›
ve Say›s›

818 say›l›

Ceza ve Muhalefet
Madde No.

323

-

5754
Say›l›
Kanu nda
De¤iﬂiklik
Maddesi

Uygulanacak
Ceza Miktar›

82. md.

-

Borçlar
Kanunu

5953
say›l›
Bas›n ‹ﬂ
Kanunu

854 say›l›
Deniz ‹ﬂ
Kanunu

4857
say›l› ‹ﬂ
Kanunu

14.
md.

6. md.
29. md

32. md

27.
md.

51.
md.

102/a

83. md. 1.500.-YTL

84. md. 1.200.-YTL

85. md.

100.-YTL

III- 5763 SAYILI KANUNLA ‹ﬁ
KANUNUNDA YAPILAN
DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER VE ‹DAR‹
PARA CEZALARININ SON
DURUMU
A- ASIL VE ALT ‹ﬁVERENLER‹N
‹ﬁYER‹N‹ B‹LD‹RME
YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü VE YAPTIRIMI
4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 3. maddesinde iﬂverenlere, iﬂyerinin aç›l›ﬂ›n›
ve kapan›ﬂ›n› ba¤l› olduklar› Bölge
Hakemsiz Yaz›lar
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Aç›klama

Çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçilerin ücret ve bu nitelikteki
her çeﬂit istihkak›n› ö zel olarak aç›lan banka
hesaplar› vas›tas›yla ödeme zorunlulu¤una
tabi tutulan iﬂ sahipleri, iﬂçilerinin ücret ve
her çeﬂit istihkak›n› ö zel olarak aç›lan banka
hesaplar› d›ﬂ›nda ödeyemezler. Usul ve
esaslara iliﬂkin yönetmelik ç›kar›lacakt›r.
Gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve b u
nitelikteki her çeﬂit istihkak›n› zorunlu
tutuldu¤u halde özel olarak aç›lan banka
hesab›na
yat›r›lmaks›z›n
öd enmesi
durumunda, her bir gazeteci için idari para
cezas› uygulanmas› öngörülmüﬂtür. Usul ve
esaslara iliﬂkin yönetmelik ç›kar›lacakt›r.
Gemiadam›n›n ücret, prim, ikramiye ve b u
nitelikteki her çeﬂit istihkak›n› zorunlu
tutuldu¤u halde özel olarak aç›lan banka
hesab›na yat›rmayan iﬂveren, iﬂveren vekili
hakk›nda, bu durumda olan her gemiadam›
için idari para cezas› uygulanacakt›r. Usul
ve e saslara iliﬂkin yönetmelik ç›kar›lacakt›r.
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her
çeﬂit istihkak›n› zorunlu tutuldu¤u halde
özel olarak aç›lan banka hesab›na ödemeyen
iﬂveren, iﬂveren vekili ve üçüncü kiﬂiye bu
durumda olan her iﬂçi ve he r ay için idari
para cezas› uygulanacakt›r. Usul ve esaslara
iliﬂkin yönetmelik ç›kar›lacakt›r.

Müdürlüklerine bildirmeleri yükümlülü¤ü getirilmiﬂ ve iﬂyerini bildirme
yükümlülü¤üne ayk›r› davrananlara
idari para cezas› öngörülmüﬂtür.
Yap›lan de¤iﬂiklikle bildirim yükümlülü¤ü devam etmekle birlikte; as›l iﬂveren-alt iﬂveren iliﬂkisinin amac›na
ayk›r› olarak kullan›lmas›n› önlemek
için, alt iﬂverenlik sözleﬂmesinin yaz›l› yap›lmas› zorunlulu¤u getirilmiﬂ ve
alt iﬂverenli¤in tescilinden sonra, tescili yap›lan bu iﬂyerine ait belgelerin
gerekti¤inde Çal›ﬂma ve Sosyal GüMay›s - Haziran
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venlik Bakanl›¤› Bakanl›k ‹ﬂ Müfettiﬂlerince incelemesi yetkisi verilmiﬂtir. ‹nceleme sonucunda muvazaal› iﬂlemin tespiti halinde, bu tespite iliﬂkin gerekçeli müfettiﬂ raporu iﬂverenlere tebli¤ edilecektir. Bu rapora karﬂ› tebli¤ tarihinden itibaren 6 iﬂgünü içinde iﬂverenlerce yetkili iﬂ mahkemesine itiraz edilebilecek olup, itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Rapora alt› iﬂ günü içinde
itiraz edilmemiﬂ veya mahkeme muvazaal› iﬂlemin tespitini onam›ﬂ ise tescil
iﬂlemi iptal edilecek ve alt iﬂverenin iﬂçileri baﬂlang›çtan itibaren as›l iﬂverenin
iﬂçileri say›lacakt›r. Bakanl›k, as›l iﬂveren-alt iﬂveren iliﬂkisinin kurulmas›, bildirimi ve iﬂyerinin tescili ile yap›lacak sözleﬂmede bulunmas› gerekli di¤er hususlara iliﬂkin usul ve esaslara iliﬂkin bir yönetmelik ç›karacakt›r(5763/1).
Yeni düzenlemeyle, as›l ve alt iﬂverenlerin iﬂyerini bildirme yükümlülüklerine
ayk›r›l›k halinde uygulanacak idari yapt›r›m, iﬂyerinin “a¤›r ve tehlikeli iﬂler”
kapsam›nda olup olmamas›na göre farkl›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, muvazaal› alt iﬂverenlik iliﬂkisinin tespiti halinde iﬂçilerin baﬂlang›çtan beri as›l iﬂverenin iﬂçisi kabul edilmesinin yan› s›ra, her iki iﬂverene oldukça yüklü bir idari para cezas› öngörülmüﬂtür. ‹ﬂyerini bildirme yükümlülü¤üne iliﬂkin para cezas›n›n kesinleﬂmesinden sonra bildirim yükümlülü¤üne ayk›r›l›¤›n sürmesi halinde takip eden her ay için ayn› miktar ceza uygulamas›nda bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r. ‹dari para cezas›n›n yeni ve eski miktarlar› aﬂa¤›daki gibidir.
‹ﬂ Kanunu
Ceza ve
Muhalefet
Madde No.

3.
md.

98.
md.

01.01.2008- 25.05.2008
aras› Uygulanacak Ceza
Miktar›

88.-YTL
Çal›ﬂt›r›lan her iﬂçi için

5763 Say›l›
Kanunda
De¤iﬂiklik
Maddesi

1. md.
Yükümlülük,
8. md. ceza

26.05.2008 Tarihinden ‹tibaren
Uygulanacak Ceza Miktar›

100.-YTL

Çal›ﬂt›r›lan her iﬂçi için

1.000.YTL

85. md (a¤›r ve teh likeli
iﬂler) k apsam›ndak i
iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan
her iﬂçi için

10.000.YTL

‹ﬂyerini muvazaal›
olarak bildiren as›l
iﬂveren ile alt iﬂveren
veya vekillerine ayr›
ayr›

B- ‹ﬁ KANUNUNUN ‹ﬁ SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹NE ‹L‹ﬁK‹N
HÜKÜMLER‹ VE YAPTIRIMI
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu AB ve ILO normlar› da esas alarak haz›rlanm›ﬂt›. Ancak, iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›n›n dinamik yap›s› ve mevzuat›n uygulanmas›ndan elde edilen geri bildirimler nedeniyle bu alanda da önemli de¤iﬂiklikler
May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 239
‹SMMMO Yay›n Organ›

yap›lm›ﬂ ve idari para cezalar› yeniden düzenlenmiﬂtir. 5763 say›l› kanun, ‹ﬂ Kanunu’nun ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤ine iliﬂkin 77, 78, 79, 80, 81,
85, 86, 87, 88, 89, 90 nc› maddelerine
ayk›r›l›k halindeki idari para cezalar›n› de¤iﬂtirmiﬂtir.
Bu maddelere iliﬂkin önemli düzenlemeler ﬂunlard›r: ‹ﬂ Kanunu’nun 78
maddesi iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetmeliklerinin düzenlenmesini öngörmüﬂ olup, maddede yap›lan de¤iﬂiklikle; iﬂyerlerinin kurulmas› aﬂamas›nda istenen “iﬂyeri kurma izni” kald›r›lm›ﬂt›r.
‹ﬂ güvenli¤i ile görevli mühendis veya
teknik elemanlar ile iﬂyeri hekimlerine iliﬂkin düzenlemeler tek madde halinde ‹ﬂ Kanununun 81. maddesinde
düzenlenmiﬂtir. ‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i
hizmetlerini düzenleyen hükümlerle;
ortak sa¤l›k ve güvenlik birimlerinin
kurulmas›na imkan tan›nm›ﬂt›r. Maddede, iﬂverenlerin yükümlülükleri;
devaml› olarak en az 50 iﬂçi çal›ﬂt›rd›klar› iﬂyerindeki iﬂçi say›s›, iﬂyerinin niteli¤i ve iﬂin tehlike s›n›f ve derecesine göre;
a) ‹ﬂyeri sa¤l›k ve güvenlik birimi
oluﬂturmak,
b) Bir veya birden fazla iﬂyeri hekimi
ile gere¤inde di¤er sa¤l›k personelini
görevlendirmek,
c) Sanayiden say›lan iﬂlerde iﬂ güvenli¤i uzman› olan bir veya birden fazla
Hakemsiz Yaz›lar
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mühendis veya teknik eleman› görevlendirmek,
olarak belirlenmiﬂtir.
‹ﬂverenlere, bu yükümlülüklerinin tamam›n› veya bir k›sm›n›, iﬂletme d›ﬂ›nda kurulu ortak sa¤l›k ve güvenlik
birimlerinden hizmet alarak da yerine
getirme imkan› tan›nm›ﬂt›r. Ancak, bu
ﬂekilde hizmet al›nmas› iﬂverenin sorumluklar›n› ortadan kald›rmayacakt›r.
A¤›r ve tehlikeli iﬂler için; iﬂçilerin
çal›ﬂt›¤› iﬂle ilgili mesleki e¤itim almas› koﬂulu getirilmiﬂtir(4857/85) Yine, emzirme odalar› veya çocuk bak›m yurdu (kreﬂ) kurulabilece¤i gibi
d›ﬂar›dan hizmet alabilmesi yolu da
aç›lm›ﬂt›r(4857/88).
Bir di¤er düzenleme gere¤i, iﬂyerinin
aç›lmas›na izin vermeye yetkili belediyeler ile di¤er ilgili makamlar bu izni vermeden önce, Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›nca iﬂ mevzuat›na
göre verilmesi gerekli iﬂletme belgesinin varl›¤›n› araﬂt›racakt›r. Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca iﬂletme belgesi verilmemiﬂ iﬂyerlerine
belediyeler veya di¤er ilgili makamlarca aç›lma izni verilemeyecektir(4857/95).
‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda idari
para cezas›n›n yeni ve eski miktarlar›
aﬂa¤›daki gibidir.
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Ceza
ve
Mu halefet
Madde No.

77

105/c

105/a

01.01.2008 25.05.2008
aras›
Uygulanacak
Ceza Miktar›

904.-YTL

5763 Say›l›
Kanunda
De¤iﬂiklik
Maddesi

9. md.

88.-YTL

78

26.0 5.2008
Tarihinden
‹tibaren
Uygulanacak
Ceza Miktar›

1000.-YTL

‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas› için
iﬂverenlerin ve iﬂçilerin yükümlülüklerini
düzenleyen maddeye ayk›r› hareket eden
iﬂveren veya iﬂveren vekiline

200.-YTL

Maddede öngörülen yönetmeliklerdeki (‹ﬂ
sa¤l›¤› ve güvenli¤i) hük ümlere uymayan
iﬂveren veya iﬂveren vekiline, al›nmayan her iﬂ
sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemi için.
Al›nmayan önlemler için izleyen her ay ayn›
miktar

9. md.
105/c

Aç›klama

1000.-YTL Madde gere¤i iﬂletme belgesi alma dan iﬂyeri

904.-YTL

açan vey a belgelendirilmesi gereken iﬂler veya
ürünler için belge almayan iﬂveren veya
iﬂveren vekiline

79

105/c

904.-YTL

9. md.

1000.-YTL

Faaliyeti durdurulan iﬂi izin almadan devam
ettiren veya kapat›lan iﬂyerlerini izinsiz açan
iﬂveren veya iﬂveren vekiline
‹ﬂ s a¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n kurulmas›
ve çal›ﬂt›r›lmas› ile ilgili hükümlere ayk›r›
davranan, iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›nca
al›nan kararlar› uygulamayan iﬂveren veya
iﬂveren vekiline

80

105/c

904.-YTL

9. md.

1000.-YTL

81

105/c

904.-YTL

9. md.

1000.-YTL ‹ﬂ sa¤l›¤› ve güven li¤i hizmetlerine iliﬂkin

105/d

904.-YTL

85

yükümlülükleri yerine getirm eyen iﬂveren veya
iﬂveren vekiline

1000.-YTL
9. md.

A¤›r ve tehlikeli iﬂlerde onalt› yaﬂ›ndan
küçükleri çal›ﬂt›ran veya maddede belirtilen
yönetmelikte gösterilen yaﬂ kay›tlar›na ayk›r›
iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂveren veya iﬂveren vekiline her
iﬂçi için

500.-YTL A¤›r ve tehlikeli iﬂlerde mesleki e¤itim

almam›ﬂ iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂveren veya iﬂveren
vekiline her iﬂçi için

86

105/b

179.-YTL

9. md.

200.-YTL A¤›r ve tehlikeli iﬂlerde iﬂçilere doktor raporu

87

105/b

179.-YTL

9. md.

200.-YTL Çocuklara do ktor raporu almayan iﬂveren veya

88

105/c

904.-YTL

9. md.

1000.-YTL Gebe veya çocuk emziren kad›nlar için

89

105/c

904.-YTL

9. md.

1000.-YTL Maddeye

May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

almayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu
durumda olan her iﬂçi için
iﬂveren vekiline bu durumdaki her çocuk için

yönetmelikte gösterilen ﬂartlara ve usullere
uymayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline
dayanarak
yay›mlanan çeﬂitli
yönetmeliklerde gösterilen ﬂartlara ve usullere
uymayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline
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IV- SONUÇ
Kay›t d›ﬂ› ekonomi ve dolay›s›yla istihdam›n azalt›lmas› amac›na yönelik
olarak al›nan önlemlere son olarak;
ücretlerin banka arac›l›¤›yla ödenmesi ve buna iliﬂkin idari para cezalar›
eklenmiﬂtir. Ayr›ca, gündemde s›kça
yer alan iﬂ kazalar› ve bu iﬂ kazalar›n›n kamuoyunda alt iﬂverenlik uygulamas›na ba¤lanmas› karﬂ›s›nda, alt
iﬂverenlik ile iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤ine
iliﬂkin düzenlemelerin gözden geçirildi¤ini ve idari para cezalar›n›n da yap›lan de¤iﬂikliklere göre yeniden ﬂekillendirildi¤ini görmekteyiz. Bu ba¤lamda, Sosyal Güvenlik Reformu olarak adland›r›lan 5754 say›l› ve ‹stihdam Paketi olarak bilinen 5763 say›l›
kanunla idari para cezalar›n›n bir k›sm› art›r›lm›ﬂ ve iﬂverenlere yeni yükümlülükler getirilmiﬂtir. Muvazaal›
alt iﬂverenlik iliﬂkisinin önlenmesine
yönelik ciddi tedbirler al›nm›ﬂt›r. Ancak, kanunda iﬂverenlerin yükümlülüklerini art›ran tedbirlerin veya cezalar›n d›ﬂ›nda, zorunlu eski hükümlü
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istihdam›n›n kald›r›lmas›, iﬂ sa¤l›¤› ve
güvenli¤i alan›nda kurma izninin kald›r›lmas›, iﬂletme d›ﬂ›nda kurulu ortak
sa¤l›k ve güvenlik birimlerinden hizmet al›nmas›, çocuk bak›m yurdu
(kreﬂ) hizmetinin d›ﬂar›dan al›nmas›
gibi serbestlikler de göze çarpmaktad›r. ‹ﬂverenlerin, ücretlerin banka arac›l›¤›yla ödenmesine iliﬂkin ç›kart›lacak ikincil mevzuat› takip etmeleri, alt
iﬂverenlik iliﬂkisi ile iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›ndaki bu son de¤iﬂiklikleri iyi analiz ederek iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmeleri hak kay›plar›n›n önüne
geçecektir.
KAYNAKÇA
ß T.C. Yasalar. 5763 say›l› ‹ﬂ Kanunu ve
Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun. Ankara : Resmi Gazete
ß T.C. Yasalar. 5754 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ‹le Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na
Dair Kanun. Ankara : Resmi Gazete
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YARGITAY KARARLARI
ÇERÇEVES‹NDE H‹ZMET TESP‹T
DAVALARI
Ersin UMDU*

I-G‹R‹ﬁ
ir kiﬂinin 506 Say›l› Kanun uygulamas›nda sigortal› sayabilmesi için bir
hizmet akdi ile bir ve ya birkaç iﬂverene ba¤l› olarak çal›ﬂmas› gerekir.
Buradan anlaﬂ›laca¤› üzere kiﬂinin sigortal› say›labilmesi için fiilen çal›ﬂmas› gerekir. Fiilen çal›ﬂmak sadece maddi bir çal›ﬂmay› de¤il fikri ve ilmi
çal›ﬂmalar› da kapsar.

B

Ülkemizde iﬂ olanaklar›n›n s›n›rl› olmas› ve buna ba¤l› olarak ortaya ç›kan iﬂten ç›kar›lma kayg›s› çal›ﬂanlar›n sigortas›zl›kla ilgili ihbar ve ﬂikayet dilekçelerini ço¤u zaman iﬂten ayr›ld›ktan sonra vermelerine neden olmaktad›r. Bu ihbar ve ﬂikayetler üzerine yap›lan incelemede ço¤u zaman 506 Say›l› Kanundaki fiilen ve kayden tespitlerin yap›lamamas› nedeniyle ilgililere hizmet verilememekte ve ﬂikayetçilere hizmet tespit davas› aç›lmas› önerilmektedir. “Sigortal›n›n bu hükme dayanarak iﬂvereni aleyhine açaca¤› dava nitelik itibariyle bir
olumlu tespit davas›d›r(Güzel ve Okur, 2004, 157).” Bu tespite “sigortal›l›¤›n
hükmen tespiti denir(Tuncay ve Ekmekçi, 2005, 245).”
Sigortas›z çal›ﬂt›r›lan kiﬂilerin sigorta haklar›n› mahkeme arac›l›¤›yla arama
usulü olan “Hizmet Tespit Davalar›” makalemizin konusunu oluﬂturmaktad›r.
II- H‹ZMET TESP‹T DAVALARINDA GÖREV VE YETK‹
Görev, kanun ile bir mahkemenin baz› davalar› incelemeye yetkili k›l›nmas›d›r. 5521 Say›l› ‹ﬂ Mahkemeleri Kanunun birinci maddesi ve 506 Say›l› Kanunun 134. Maddesi hükümlerine göre hizmet tespit davalar›n›n incelenmesinde
* SGK Müfettiﬂi
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görevli mahkeme ‹ﬂ Mahkemesidir. ‹ﬂ
Mahkemelerinin bulunmad›¤› yerde
ise görevli mahkeme Asliye Hukuku
Mahkemesidir.
Yetki, bir mahkemenin yarg› çevresine ald›¤› alandaki husumetleri çözebilme salahiyetidir. Hizmet tespit davalar›nda yetkili mahkeme dava olunan gerçek ya da tüzel kiﬂili¤in ikamet adresindeki mahkeme ve ya iﬂçinin iﬂyerini çevresine alan mahkemedir. Bu mahkemeler haricinde sözleﬂme ile baﬂka bir yetkili mahkeme belirlenemez. Kurum aleyhine aç›lan davalarda yetkili mahkeme, Kurum ‹l
Müdürlüklerinin bulundu¤u yer mahkemesi, bunlar›n bulunmad›¤› yerde
iﬂ mahkemesi, ‹l Müdürlü¤ü bulunmayan yerlerde Kurum merkezi bulunan Ankara ‹ﬂ Mahkemesidir. Dava
aç›l›rken iﬂverenle birlikte Kuruma da
husumet yöneltilmelidir. Bu durumda
hizmet tespit davas›nda daval› say›s›
birden fazla oldu¤undan H.U.M.U. K
madde 9\c.1 uyar›nca daval›lardan birinin ikametgâh› mahkemesinde aç›lmas› mümkün olmaktad›r.
III- H‹ZMET TESP‹T
DAVALARINDA DAVALI
Hizmet Tespit davalar›nda SSK ile
beraber ‹ﬂverenin de has›m gösterilmesi zorunludur. Dava konusu hizmetin geçti¤i sürede iﬂyeri el de¤iﬂtirmiﬂ-

se eski iﬂveren yan›nda iﬂyerini devralan yeni iﬂverenin de SSK ile birlikte
has›m gösterilerek davaya dahil edilmeleri gerekip husumetin üçüne birden ayn› anda müteveccih olmas› gerekir. Aksi halde hizmet tespit edilse
dahi Yarg›tayca hüküm bozulmaktad›r.
Ancak hizmet tespit davalar›nda ayn›
soyad› taﬂ›yan daval› ve davac›lar›n
akraba olup olmad›klar› araﬂt›r›lmakta
akrabalar aras›ndaki hizmet tespit husumetlerine daha titiz yaklaﬂ›lmaktad›r. Örne¤in davac› ile daval› kar›-koca ise bunlar›n birinin di¤erinin hizmetini eksik bildirim yoluyla sosyal
güvenceden mahrum b›rakmas› hayat›n normal ak›ﬂ›na ters olaca¤›ndan
davac›n›n çal›ﬂt›¤› sürelerin aynen bildirildi¤inin kabulü gerekip bu konuda
yaz›l› delil olmaks›z›n salt ﬂahit beyanlar›yla aksine hüküm kurulmamaktad›r.
IV- H‹ZMET TESP‹T
DAVALARINDA SÜRE
506 Say›l› Kanun 79\10 Maddesine
göre hizmet tepsi davalar›nda zamanaﬂ›m› süresi 5 y›ld›r 1. Bu süre tespiti istenen hizmetlerin ait oldu¤u y›l›
takip eden y›lbaﬂ›ndan itibaren baﬂlar.
Dolay›s›yla iﬂçinin çal›ﬂmas› devam
ettikçe süre iﬂlemeye baﬂlamaz. Sigortal› ölmüﬂse murisin hak sahipleri-

1 10 y›ll›k süre 01.06.1994 tarih ve 3995 Sk.’un 3. maddesi ile 5 y›l olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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nin Hizmet Tespit davas›na dair hak
düﬂürücü süresi murisin ölüm tarihinden baﬂlar. Ancak burada çok önemli
bir noktaya de¤inmekte lüzum vard›r.
O da murisin hayattayken hizmet tespit davas›n› açma süresini geçirmemiﬂ, bu hakk›n› düﬂürmemiﬂ olmas›
gerekmektedir.
Yarg›tay 5 y›ll›k süreyi hizmeti takip
eden y›l›n sonundan itibaren baﬂlat›rken ﬂu gerekçeye dayanmaktad›r:
“SSK 79\5 (10)’teki beﬂ y›ll›k sürenin
hizmetin geçti¤i y›l›n sonundan baﬂlat›lmas›nda amaç, sigortal›n›n çal›ﬂt›¤›
süre içerisinde iﬂverene karﬂ› böyle
bir davay› açmakta karﬂ›laﬂt›¤› güçlükler ve iﬂverenle karﬂ› karﬂ›ya gelmesini önlemektir (Güzel ve Okur,
2004, 251). Bu 5 y›ll›k süre Yarg›tay’›n
yerleﬂmiﬂ içtihatlar›na göre hak düﬂürücü süredir. Bu yüzden hizmet tespit
davalar›nda zamanaﬂ›m› süresi hâkim
taraf›ndan re’sen dikkate al›n›r. Uygulamada bu süre hak düﬂürücü süre
kabul edilmekle birlikte söz konusu
sürenin zamanaﬂ›m› süresi olarak kabul edilmesi ve zamanaﬂ›m›n kesilmesi ve durmas›na iliﬂkin esaslar›n uygulanmas› gerekti¤i yönünde görüﬂler de
vard›r.
Sigortal›n›n ayn› iﬂyerinde aral›klarla
birden fazla çal›ﬂmas›n›n bulunmas›
durumunda her çal›ﬂma periyodu için
zamanaﬂ›m› ayr› ayr› iﬂler. Önceki y›llarda Yarg›tay’›n aksi yönde kararlar
vermiﬂ olmas›na ra¤men son zamanHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

larda verdi¤i kararlarda “ayn› iﬂyerinde yeniden çal›ﬂmaya baﬂlanmas› daha önce çal›ﬂ›lm›ﬂ dönemler için aç›lacak hizmet tespit davalar›n›n zamanaﬂ›m› sürelerini durdurmaz” görüﬂü
yerleﬂik hale gelmiﬂtir. Örne¤in: ‹ﬂçi
A, X iﬂyerinde 12.04.2004 tarihinde
sigortas›z olarak çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ
ve 11.10.2004 tarihinde iﬂten ayr›lm›ﬂ
olsun. ‹ﬂçi A’n›n çal›ﬂt›¤› bu dönem
için Hizmet Tespit Davas› açma süresi Çal›ﬂman›n ait oldu¤u y›l› takip
eden y›lbaﬂ›ndan itibaren, yani
01.01.2005 tarihinde baﬂlar. A’n›n ayn› iﬂyerinde zamanaﬂ›m› süresinin
baﬂlang›c›ndan sonraki bir tarihte, örne¤in 12.06.2006 tarihinde yeniden
çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ olmas› 01.01.2005
tarihinde baﬂlam›ﬂ olan zamanaﬂ›m›
süresini durmas›na ve ya kesilmesine
neden olmaz.
V- HAK DÜﬁÜRÜCÜ SÜREY‹
KESEN HALLER
Hak düﬂürücü süre mutlak de¤ildir,
Yarg›tay on ve yirmi birinci Hukuk
Dairelerinin süreklilik kazanm›ﬂ kararlar›na göre:
a- Müfettiﬂ durum tespit tutana¤› ya
da tahkikat raporlar›yla çal›ﬂma tespit
edilmiﬂse,
b- Asgari ‹ﬂçilik ‹ncelemesi neticesinde iﬂverenden sigortal›n›n primleri iﬂverenden Kurumca icra yoluyla tahsil
edilmiﬂse,
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c- ‹ﬂveren imzal› ücret tediye bordrosunda sigortal›dan sigorta pirimi kesti¤ini aç›kça gösterdi¤i halde sigorta primini götürüp Kuruma yat›rmam›ﬂsa,
d- Sigortal› durumunda iken memurlu¤a geçmiﬂ olursa,
e- ‹ﬂe giriﬂ bildirgesi Kuruma süresinde verilmiﬂ; fakat bordrosu ve primi
SSK’ya intikal ettirilmemiﬂse,
f- ‹ﬂçilik haklar› tazminatlar›na (ihbar,
k›dem tazminat›, ücret alaca¤› vs.)
iliﬂkin ayn› döneme ait kesin hüküm
niteli¤ini taﬂ›yan yarg› kararlar› varsa
Hizmet Tespit Davalar› zamanaﬂ›m›na u¤ramaz (Çakmak, 2004, 18031804).
VI- H‹ZMET TESP‹T
DAVALARINDA SUNULACAK
DEL‹LLER
Mahkemelerce celp edilen önemli deliller; hem Kurumdaki iﬂyeri dosyas›
ile sigortal›n›n ﬂahsi sicil dosyas› ve
iﬂveren nezdindeki iﬂyeri dosyas›d›r.
Bundan baﬂka iﬂverenin niteli¤ine göre Ticaret Sicil Memurlu¤u, Ticaret
Odas›, meslek kuruluﬂlar›, köy karar
defteri, ücret tediye bordrolar›, apartman defterleri gibi belgeler de Mahkemece gerek görülüp incelenebilir.
Burada önemli bir nokta, iﬂverenin
prim belgelerine dayanak olan defter
ve kay›tlar›n› saklama ve gösterme
mükellefiyetinin 16.01.2004 tarihli
May›s - Haziran
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Resmi Gazetede yay›nlanan SS‹Y ile
5 y›la olarak belirlenmiﬂ oluﬂudur.
Ancak iﬂverenin ispat edebildi¤i yang›n, deprem, su bask›n› gibi maddi ve
hukuki imkâns›zl›klar varsa, o takdirde defter ve kay›tlar› göstermek zorunlulu¤u ortadan kalkar.
Hizmet Tespit davalar›nda müfettiﬂ
tahkikat raporlar› ve durum tespit tutanaklar› güçlü delildir. Kurum müfettiﬂleri taraf›ndan usulünce düzenlenmiﬂ tutanaklar aksi eﬂde¤er belgelerle ispatlan›ncaya dek geçerli belgeler olarak kabul edilmekte oldu¤u
Yarg›tay›n yerleﬂmiﬂ uygulamalar›ndand›r. Öyle ki Kurum müfettiﬂ raporlar› tan›k ifadeleri ile çürütülmemektedir.
VII- H‹ZMET TESP‹T
DAVALARINDA TANIK
Mahkemece sözü edilen yaz›l› delillerin yan›nda tan›klar da dinlenerek durum aç›kl›¤a kavuﬂturulmaktad›r. Tan›k sözleri aras›nda çeliﬂki olmamal›,
tan›k sözleri inand›r›c› güç ve nitelikte olmal›d›r. Bu tan›klar›n kay›tlara
geçmiﬂ bordro tan›klar› olmas› da dikkate inand›r›c›l›k aç›s›ndan önemli
de¤er taﬂ›maktad›r. Tan›k beyanlar›
somut olgulara dayanmal›, soyut düzeyde kalmamal›d›r. Örne¤in tan›klar›n ayn› iﬂyerinde kay›tl› ve bordrolara geçmiﬂ veya benzer iﬂi ayn› çevrede yapan iﬂverenlerin yan›nda çal›ﬂan
kay›tl› ve bordrolara geçmiﬂ tan›klar
Hakemsiz Yaz›lar
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olmalar› somutluk aç›s›ndan önemli
de¤eri haizdir.
VIII- H‹ZMET TESP‹T DAVA
KARARLARININ UYGULANMASI
506 Say›l› Kanunun 79\10. Maddesine göre bir kiﬂiye mahkeme ilam›na
dayanarak hizmet kazand›r›l›rken, davada Kuruma da husumet yöneltilmiﬂ
olmas› ﬂart›yla, mahkeme ilam›nda
tespit edilmiﬂ olan kazanç toplam› ile
pirim ödeme gün say›lar› nazara al›n›r.
Mahkeme ilam›nda belirtilen pirim
miktar›n›n ödenmesi için önce iﬂverene bir ihtar tebli¤i yap›l›r. ‹ﬂveren 30
gün içinde pirim belgeleri ile birlikte
pirim borcunu getirmez ise Kurum bu
belgeleri re’sen düzenler ve iﬂverene
bir ödeme emri tebli¤ edilerek prim
alaca¤›n›n icra yoluyla tahsili cihetine
gidilir. Daval› verilen karara 8 gün
içinde itiraz edebilir.
“Söz konusu primler ödenmedi¤i sürece bu süreler hizmetten say›lmamaktad›r.”2 ‹ﬂyeri kapanm›ﬂ, iﬂveren
kaybolmuﬂ, adresi meçhul ise, baﬂka
bir ifade ile “iﬂveren bulunam›yorsa
primleri sigortal› yat›rabilir, ödeyebilir.”(Çakmak, 2004, 1793) “Sigortal›n›n böylece kazanm›ﬂ oldu¤u prim
ödeme gün say›lar› Yaﬂl›l›k, Ölüm,
Malullük sigortalar›nda de¤erlendirmeye tabi tutulacakt›r.”

Pirimler ilam›n kesinleﬂti¤i tarife üzerinden de¤il, hizmetin ait oldu¤u dönemdeki tarife üzerinden faiz iﬂletilmeksizin ödenir.
IX- H‹ZMET TESP‹T DAVALARI
SONUCU ‹ﬁVERENLERE
UYGULANCAK ‹DAR‹ PARA
CEZALARI
Hizmet Tespit davas› sonucunda prim
belgeleri zaman›nda Kuruma verilmemiﬂ olan sigortal›lar›n açt›¤› dava da
ilamla kan›tlanan hizmetleri için;
kamu ve özel sektör ayr›m› yap›lmaks›z›n idari para cezas› tahakkuk ettirilmektedir.
Buna göre (140. maddesinin en son
halinde);
‹ﬂe giriﬂ bildirgesi verilmeyen bir sigortal› için 140. maddenin b f›kras›
gere¤i fiilin geçti¤i tarihte geçerli asgari ücret tutar›nda,
Çal›ﬂma süresini kapsayan her bir ay
için 140. maddenin c f›kras› 3. alt
bendi gere¤i ayl›k bildirgenin verilmesi gereken son gün geçerli asgari
ücretin üç kat› tutar›nda,
‹dari para cezas› uygulanmaktad›r.
X- SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME
Hizmet tespit davalar› çal›ﬂma olanaklar›n›n k›s›tl› oldu¤u, geliﬂmekte

2 10. Hukuk Dairesinin 13.04.1980 gün 1981\608 ve 2253 karar say›l› bozma ilam›.
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olan ülkelerde çal›ﬂma hayat› ile ilgili
davalar›n önemli bir k›sm›n› teﬂkil etmektedir; zira iﬂsiz kalma korkusunu
yaﬂayan çal›ﬂanlar çal›ﬂt›klar› s›rada
sigortal›l›k hususunu gündeme getirememekte bu durumu ancak çal›ﬂma
olgusu bitti¤inde dava konusu edebilmektedirler. Bu da bazen çal›ﬂanlar›n
hak ettikleri sosyal güvenli¤e sahip
olamamalar›na neden olmaktad›r.

li iﬂverenin sigortas›z çal›ﬂmada dahil
bütün ﬂartlar›n› kabul ederek çal›ﬂmaya baﬂl›yor ve bu konuyla ilgili yasal
hakk›n› bile gözetemiyor.

‹ﬂte bu ﬂekilde sigortal›lar›n vatandaﬂl›k haklar›n› bile kullan›rken iﬂsiz kalma kayg›s› içinde olmalar› bireylerin
sigortas›z kay›t d›ﬂ› çal›ﬂma olgusunun en önemli göstergesidir. Çünkü
sigortal› hizmet akdi çerçevesinde pazarl›k gücünü elinde tutamad›¤› ve iﬂsiz kalmak istemedi¤i için kötü niyet-

Çakmak, ‹hsan (2004) ﬁerhli Sosyal Sigortalar Kanunu, Ankara : [yayl.y.]
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Bu sebeple; hizmet tespit davalar›nda
yarg› mercileri sosyal güvenli¤in sa¤lanmas› ad›na bazen sosyal güvenlik
kurumlar›n›n önüne geçebilmektedir.
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F‹NANSAL K‹RALAMA ‹ﬁLEMLER‹NDE
NET BUGÜNKÜ DE⁄ER
HESAPLAMALARI
NET PRESENT VALUE IN LEASING
Dr. Kadir DABBA⁄O⁄LU*

Öz:
inansal kiralama, gelecekte tahsil edilecek kira tutarlar›n› iﬂlemin yap›ld›¤› tarihte kiralanan varl›¤›n de¤erine eﬂitleyen ›skonto oran›n› faiz oran›
olarak esas al›r. Bir baﬂka ifadeyle kira tutarlar›n›n bugünkü de¤eri, finansal kiralamada, kiralanan varl›¤›n baﬂlang›çtaki de¤erine eﬂittir. Bununla
birlikte, kiralanan varl›¤›n kiralama süresi sonunda tahmini bir hurda de¤eri de
söz konusudur ve dolay›s›yla kiralayan›n bu hurda de¤eri ödemeyi garanti edip
etmemesine göre kiralar›n bugünkü de¤eri baﬂlang›çtaki de¤erinden farkl›l›k
gösterebilmektedir. Çal›ﬂma net bugünkü de¤erin ve bu ba¤lamda kullan›lan
faiz oran›n›n hesaplanma yöntemini, hurda de¤erin garanti edilme durumuna
göre, incelemeyi ve kiralar›n faiz ve anapara ayr›m›n›n nas›l yap›ld›¤›n› aç›klamay› amaçlamaktad›r.

F

Anahtar Kelimeler:
Finansal Kiralama, Net Bugünkü De¤er, Z›mnî Faiz Oran›, Amortizasyon
Abstract:
Calculation of minimum lease payments in financial leasing is made on basis
of net present value. Therefore net present value of asset subject to financial
leasing is equal to fair value of asset. However, leased assets have residual va* Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Muhasebe Program Baﬂkan›
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lue arising at the end of lease period
and this residual value may be guaranteed or unguaranteed by lessee.
According to this guarantee condition
of residual value, net present value of
assets can be different than their fair
values. The study is on calculation of
net present value and discount rate
(implicit rate) and aims to explain
how to make amortization of minimum lease payments.
Key Words:
Financial leasing, Net Present Value,
Implicit Rate, Amortization

eder. Ödeme aral›¤› uygulamada genellikle ay cinsinden belirlenir.
Z›mnî Faiz Oran› (‹) :
Kiralaman›n baﬂlang›c› itibariyle, asgari kira ödemeleri ile garanti edilmemiﬂ hurda de¤er toplam›n›, kiralanan
varl›¤›n makul de¤eri ile baﬂlang›ç
maliyetlerinin toplam›na eﬂitleyen ›skonto oran›d›r (Uluslar aras› Finansal
Raporlama Uygulamas›, 2005, 64).
Uygulamada y›ll›k % olarak ifade
edilmektedir.
Dönemsel Faiz Oran› (i) :

1. G‹R‹ﬁ

Z›mnî faiz oran›n›n ödeme aral›¤›na
oranlanm›ﬂ karﬂ›l›¤›d›r.

1.1. Konuyla ‹lgili Temel Kavramlar

Brüt Yat›r›m (BY) :

Asgari Kira Ödemeleri (K):

Asgari kira ödemeleri ve garanti edilmemiﬂ hurda de¤erin toplam›n› ifade
eder (Gökçen, Baﬂak ve Çak›c›, 2006,
165).

Kirac›n›n kiralama süresince kiralama
konusu varl›kla ilgili olarak yapmakla
yükümlü oldu¤u ödemelerdir (Sa¤lam, ﬁengel ve Öztürk, 2007, 515).
Ödemeler anapara ile faizi kapsar ve
sözleﬂmede belirli aral›klarla tespit
edilen tarihlerde kirac› taraf›ndan kiraya verene yap›l›r.
Dönem Say›s› (n) :
Asgari kira ödemelerinin say›s›n› ifade etmektedir.
Ödeme Aral›¤› (nv) :
Sözleﬂmede kira ödemeleri için belirlenen tarihler aras›ndaki süreyi ifade

May›s - Haziran
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Net Yat›r›m (NY) :
Brüt yat›r›m›n z›mnî faiz oran› ile ›skonto edilmiﬂ tutar›d›r (Gökçen, Baﬂak ve Çak›c›, 2006, 165). Kiralanan
varl›¤›n net bugünkü de¤erini ifade
eder (Sa¤lam, ﬁengel ve Öztürk,
2007, 518).
Hurda De¤er (HD) :
Kiralanan varl›¤›n kiralama süresi sonunda beklenen kal›nt› de¤eridir. Kiralayan›n kiralanan varl›¤› kiralama
süresi sonunda sat›nalmay› ve dolay›-
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s›yla ödemeyi taahhüt etti¤i tutar garanti edilmiﬂ hurda de¤er olarak tan›mlan›r. Bu durumda, kiralayan taraf›ndan taahhüt edilen tutar› aﬂan k›s›m garanti edilmemiﬂ hurda de¤er olmaktad›r
(Sa¤lam, ﬁengel ve Öztürk, 2007, 518).
Net Bugünkü De¤er (NBD) :
‹leride gerçekleﬂecek bir nakit giriﬂi
veya ç›k›ﬂ›n›n belirli bir faiz oran› ile
bugüne indirgenmiﬂ (›skonto edilmiﬂ)
de¤eridir (Gürsoy, 2006, 207). Bugün
kavram› ana iﬂlemin yani nakit giriﬂ
veya ç›k›ﬂ›na temel teﬂkil eden iﬂlemin gerçekleﬂti¤i tarihi ifade etmektedir.
Gerçe¤e Uygun De¤er:
Karﬂ›l›kl› pazarl›k ortam›nda, bilgili
ve istekli gruplar aras›nda bir varl›¤›n
el de¤iﬂtirmesi ya da bir borcun ödenmesi için oluﬂan tutard›r (Sa¤lam,
ﬁengel ve Öztürk, 2007, 516).
Makul De¤er:
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar›nda tan›mlanan gerçe¤e uygun
de¤erin Amerika Muhasebe Standartlar›’ndaki (US Generally Accepted
Accounting Principals – US GAAP)
karﬂ›l›¤› Makul De¤erdir (Fair Value). Makul de¤er zoraki bir tasfiye ve
sat›ﬂ d›ﬂ›nda, istekli taraflar aras›nda
belirli bir anda yap›lan de¤iﬂim esnas›nda taahhüt edilen tutar› ifade eder
(ﬁensoy, 2006, 32).
Hakemli Yaz›lar
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Finansal Kiralama Ölçütü:
Kiralama Sözleﬂmelerine iliﬂkin 17
say›l›, Türkiye Muhasebe Standard›
kiralama iﬂlemlerinin s›n›fland›r›lmas›nda aﬂa¤›daki ölçütleri esas almaktad›r:
• Mülkiyet transferi
• Mülkiyet transferinin öngörülmemesi durumunda kiralama süresinin ekonomik ömrün önemli bir k›sm›n› kapsamas›
• Net yat›r›m›n asgari olarak varl›¤›n
piyasa de¤erini oluﬂturmas›
US GAAP ise bir kiralama sözleﬂmesi aﬂa¤›daki unsurlardan birini taﬂ›yorsa sözleﬂmeye konu olan iﬂlem finansal
kiralama olarak nitelendirmektedir
(Halladay ve Amembal, 1992, 30).
• Kiralama süresi sonunda mülkiyet
transferi öngörüsü
• Kiralayan›n sözleﬂmeye konu olan
varl›¤› bir bedelle sat›nalma opsiyonu
• Sözleﬂme süresinin ekonomik ömrün %75’ini aﬂmas›
• Net yat›r›m›n makul de¤erin
%90’›n› aﬂmas›
US GAAP ve T.M.S.’n›n öngördü¤ü
ölçütler görüldü¤ü gibi birbirine paraleldir. US GAAP yap›s› gere¤i daha
somut ölçütler tan›mlam›ﬂt›r.
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2. HESAPLAMALAR
Finansal kiralama iﬂlemlerinde net
bugünkü de¤ere yönelik hesaplamalar
aﬂa¤›daki örnek olayla aç›klanmaya
çal›ﬂ›lacakt›r:
Mülkiyet Transferi

: var

Ekonomik Ömür

: 10 y›l

Sözleﬂme Süresi

: 8 Y›l

Kira Say›s›

:8

Ödeme Aral›¤›

: 1 y›l

Garanti Edilmiﬂ Hurda De¤er

: 10.000 YTL

Sözleﬂmeye Konu Varl›k

: Makine
teçhizat

Varl›¤›n Sat›ﬂ Bedeli

:150.000 YTL

Kiralayan›n, gereksinimi olan makine
teçhizat› piyasadan sat›nalma yoluyla
tedarik etmesi durumunda, ödemeyi taahhüt edece¤i tutar 150.000 YTL’d›r.
Bu fiyat karﬂ›l›kl› pazarl›k ortam›nda
ve bilgili ve istekli gruplar aras›nda
bir varl›¤›n el de¤iﬂtirmesi için gerekli tutar› ifade etmektedir. ‹stekli taraflar aras›nda belirli bir anda yap›lan
de¤iﬂim esnas›nda taahhüt edilen tutar
olan 150.000 YTL varl›¤›n gerçe¤e
uygun de¤eridir (US GAAP: Makul
De¤er). Al›c› sadece sat›nalma yoluyla de¤il kiralama yoluyla varl›k edinimini tercih etti¤i için proje finansman› kapsam›nda, sürece kiraya veren de
dâhil olmaktad›r. Bu ba¤lamda sat›nalma kiraya veren taraf›ndan yap›laMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

cak ve varl›k kiralayana teslim edilecektir. Dolay›s›yla varl›¤›n gerçe¤e
uygun de¤eri olan 150.000 YTL kiraya veren için de geçerlidir. Zira finansman sa¤lanacak tutar 150.000
YTL’d›r. Kiraya veren belirli bir tarihte sat›c›ya 150.000 YTL’n› ödeyecek (gerçekleﬂen nakit ç›k›ﬂ›) ve buna
karﬂ›l›k kiralayandan sözleﬂmede belirlenen (gelecek) tarihlerde kira tahsilâtlar› (nakit giriﬂleri) yapacakt›r.
Nakit giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›na esas teﬂkil
eden iﬂlem sat›c›ya kiraya veren taraf›ndan yap›lan ödeme iﬂlemidir ve bu
iﬂlemin yap›ld›¤› tarih ayn› zamanda
net bugünkü de¤erin hesaplanmas›nda
esas al›nacak tarihi ifade etmektedir.
Bu durumda kiraya verenin ileride kiralayandan sa¤layaca¤› nakit giriﬂlerinin bugünkü (sat›c›ya yap›lan ödeme
tarihindeki)de¤eri 150.000 YTL olmaktad›r. Görüldü¤ü gibi sözleﬂmeye
konu olan varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri ile net bugünkü de¤eri ve net yat›r›m tutar› (NY) birbirine eﬂit olmaktad›r. Anlaﬂ›laca¤› gibi proje finansman›n›n kiralama yoluyla yap›ld›¤› ve hurda de¤erin garanti edildi¤i
durumlarda, net yat›r›m›n asgari olarak varl›¤›n piyasa de¤erini oluﬂturmas› (US GAAP: net yat›r›m›n makul
de¤erin %90’›n› aﬂmas›) ﬂart› do¤al
olarak sa¤lanmaktad›r.
Varl›¤›n ekonomik ömrü 10 y›l, kiralama süresi 8 y›ld›r. Bu durumda kiralama süresi ekonomik ömrün %80’ini
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kapsamaktad›r. Dolay›s›yla mülkiyet
transferinin öngörülmemesi durumunda kiralama süresinin ekonomik ömrün önemli bir k›sm›n› kapsamas› ﬂart› (US GAAP: %70) yerine gelmektedir. Kald› ki örnekte mülkiyet transferi de öngörülmektedir, kiralayan garanti etti¤i hurda de¤eri ödeyerek
mülkiyeti transfer edebilecektir. Tek
bir tanesinin gerçekleﬂmesinin dahi
yeterli oldu¤u ﬂartlar›n tümü geçerli
oldu¤undan örnek olay finansal kiralama olarak nitelendirilebilir. E¤er kiralama sözleﬂmesinin finansal kiralama niteli¤inde olmas› için sadece (di¤er ﬂartlar›n gerçekleﬂmemesi durumunda) net yat›r›m›n asgari olarak
varl›¤›n piyasa de¤erini oluﬂturmas›
(US GAAP: %90) ﬂart›n›n test edilmesi gerekiyorsa, hurda de¤er dâhil,
kira tutarlar›n›n hesaplanmas›nda kullan›lan faiz oran› esas al›narak, öngörülen tüm nakit giriﬂlerinin bugünkü
de¤eri hesaplan›r. E¤er hurda de¤er
garanti edilmemiﬂse, nakit giriﬂi olarak sadece kira ödemeleri dikkate
al›nmal›d›r. Söz konusu oran örne¤imizde %12’dir ve yat›r›m mal›n›n piyasa de¤eri de 150.000 YTL’d›r. Örne¤imizde hurda de¤erin garanti edilmemesi durumunda, ileride aç›kland›¤› gibi, sadece kira ödemelerinin net
bugünkü de¤eri dikkate al›nacak ve
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bu tutar 145.961,17 YTL olarak bulunacakt›r. Yat›r›m mal› piyasa de¤erinin %90’› 135.000 YTL oldu¤una göre kira ödemelerinin net bugünkü de¤eri yat›r›m mal›n›n piyasa de¤erinin
%90’›n›n üzerinde ancak piyasa rayiç
bedelinin alt›ndad›r. US GAAP aç›s›ndan tamamlanan ﬂart, T.M.S. aç›s›ndan yerine gelmemektedir. Finansal kiralama ile ilgili hesaplamalar ise
aﬂa¤›daki gibi olacak ve kiraya verenin uygulad›¤› y›ll›k faiz oran›n›n
%12 oldu¤u varsay›larak, dönemsel
faiz oran› aﬂa¤›daki gibi hesaplanacakt›r:
‹(nv)
i =
12
i =

0,12(12)
12

i =

0,12

Ödeme aral›¤› bir y›l oldu¤u için y›ll›k faiz oran› ile dönemsel faiz oran›
eﬂit olmaktad›r.
Garanti edilmiﬂ hurda de¤erin bugünkü de¤eri aﬂa¤›daki gibi hesaplanacakt›r:
NBDHD = HD
(1+i)n
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Tablo 1: Hurda De¤erin Net Bugünkü De¤eri
A

B

C

D=1+C

E=DB
8

HD

N

i

(1+i)

(1+i)

10.000,00

8,00

0,1200

1,1200

2,4760

F = A/E
NBDHD
4.038,83

Kiraya veren bugünkü de¤eri 4.038,83 YTL olan hurda de¤er için 8 y›l sonra
10.000 YTL nakit giriﬂi sa¤layacakt›r.
Bu durumda gelecekte sa¤lanacak toplam nakit giriﬂlerinin net bugünkü de¤erinin kalan›;
150.000 – 4.038,83 = 145.961,17 YTL olacakt›r.
Bu de¤ere karﬂ›l›k, gelecekte birer y›l arayla sa¤lanacak nakit giriﬂlerinin tutar› aﬂa¤›daki gibi hesaplanabilir (Altan, 2001,161):
K

: Kira tutar›

KNBD : Kalan Net Bugünkü De¤er
n

K = KNBD

 (1+i) i 


n

(1+i) -1 

Tablo 2: Kiralar›n Net Bugünkü De¤eri
KNBD

N

i

(1+i)n

(1+i)n i

(1+i)n - 1

K

145.961,17

8,00

0,12

2,48

0,30

1,48

29.382,40

Kiraya veren sekiz y›l süresince her y›lda 29.382,40 YTL nakit giriﬂi sa¤layacakt›r. Bu nakit giriﬂlerinin net bugünkü de¤eri ise aﬂa¤›daki gösterildi¤i gibi
145.961,17 YTL olacakt›r.
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Tablo 3: Kiralardan Sa¤lanan Nakit Giriﬂlerinin Net Bugünkü De¤eri
(i=%12)
Dönem

Aylar

(n)
1
2
3
4
5
6
7
8

12
24
36
48
60
72
84
96

Nakit Giriﬂleri
YTL
A
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
235.059,20

NBD
=A/(1+i)n
26.234,29
23.423,47
20.913,81
18.673,05
16.672,36
14.886,04
13.291,10
11.867,06
145.961,17

Kiraya verenin kiralama süresince sa¤layaca¤› toplam nakit giriﬂleri ise sonuç
itibariyle aﬂa¤›daki gibi olacakt›r:
Tablo 4: Kiralar ve Garanti Edilen Hurda De¤erden Sa¤lanan Nakit
Giriﬂlerinin Net Bugünkü De¤eri (i=%12)
n

Dönem
Aylar
(n)
1
2
3
4
5
6
7
8

12
24
36
48
60
72
84
96

Nakit
Giriﬂleri
(A)

B=A/(1+i)

C=A-B

NBD
(B)

GERÇEKLEﬁMEM‹ﬁ
F‹NANSAL
K‹RALAMA GEL‹R‹
(C)

29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
39.382,40
245.059,20

26.234,29
23.423,47
20.913,81
18.673,05
16.672,36
14.886,04
13.291,10
15.905,89
150.000,00

3.148,11
5.958,93
8.468,59
10.709,35
12.710,04
14.496,36
16.091,30
23.476,51
95.059,20
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Nakit giriﬂlerinin kapsad›¤› faiz ve anapara tutarlar›n›n ayr›ﬂt›r›lmas›na yönelik olarak haz›rlanacak olan amortizasyon tablosu ise aﬂa¤›daki gibi olacakt›r:
Tablo 5: Hurda De¤erin Garanti Edildi¤i Amortizasyon Tablosu
A
DÖNEM DÖNEMBAﬁI
BAK‹YE

B

C=A(0,12)

D=B-C

E=A-D

K‹RA

FA‹Z

ANAPARA

DÖNEMSONU
BAK‹YE

1
2
3

150.000,00
138.617,60
125.869,31

29.382,40
29.382,40
29.382,40

18.000,00
16.634,11
15.104,32

11.382,40
12.748,29
14.278,08

138.617,60
125.869,31
111.591,23

4
5

111.591,23
95.599,78

29.382,40
29.382,40

13.390,95
11.471,97

15.991,45
17.910,43

95.599,78
77.689,35

6
7

77.689,35
57.629,67

29.382,40
29.382,40

9.322,72
6.915,56

20.059,68
22.466,84

57.629,67
35.162,83

8

35.162,83

39.382,40

4.219,57

35.162,83

0,00

245.059,20 95.059,20

150.000,00

Sözleﬂmenin tahakkukuyla birlikte kiraya verenin 245.059,20 YTL tutar›nda
finansal kiralama alaca¤›, 95.059,20 YTL tutar›nda kazan›lmam›ﬂ faiz geliri
(gelecek dönemlere ait gelirler ve kârlar) ve 150.000 YTL tutar›nda da yükümlülü¤ü do¤maktad›r. Yükümlülük, sat›c›ya ödeme ile birlikte bilançoda görünmeyecek ve do¤al olarak aktiflerde azalma meydana getirecektir. Sözleﬂmede
belirlenen vadelere uygun olarak tahsil edilecek kiralarla birlikte finansal kiralama alacaklar› da y›llar itibariyle azalacak ve sekizinci y›lda s›f›rlanacakt›r.
Kazan›lmam›ﬂ faiz gelirleri ise yukar›daki tabloda gösterilen tutarlar dikkate
al›narak ilgili dönemlerde bilançodan ç›kart›larak, gelir tablosuna transfer edilecek ve dönemin faaliyet gelirini oluﬂturacakt›r.
Kiralayan ise sözleﬂmenin tahakkukuyla birlikte 150.000 YTL de¤erinde finansal kiralama varl›¤› edinecektir. Bu varl›k ekonomik ömür süresince amortisman yoluyla itfa edilir. 245.059,20 YTL tutar›nda ortaya ç›kan yükümlülük
sözleﬂmede belirlenen vadelere uygun olarak ödenerek y›llar itibariyle azalacak ve sekizinci y›lda s›f›rlanacakt›r. Aradaki 95.059,20 YTL tutar›ndaki fark
kiralayan aç›s›ndan gelecek dönemlere ait gider niteli¤indedir. Bu giderler yukar›daki tabloda gösterilen tutarlar dikkate al›narak ilgili dönemlerde bilançodan ç›kart›larak, gelir tablosuna transfer edilecek ve dönemin finansman giderleri içerisinde yerini alacakt›r.
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Bu durumda kiraya verenin kira döneminin baﬂlang›c›nda yapaca¤› tahakkuk
kayd› aﬂa¤›daki gibi olacakt›r (Halladay ve Amembal, 1995,272):
Finansal Kiralama Alacaklar›
Sat›c›lar
Kazan›lmam›ﬂ F.K. Faiz Gelirleri

Borç
245.059,20

Alacak
150.000,00
95.059,20

Hurda de¤erin garanti edilmemesi durumunda ise kay›t aﬂa¤›daki gibi olacakt›r:
Finansal Kiralama Alacaklar›
Garanti Edilmemiﬂ Hurda De¤er
Sat›c›lar
Kazan›lmam›ﬂ F.K. Faiz Gelirleri

Borç
235.059,20
10.000,00

Alacak

150.000,00
95.059,20

Hurda de¤erin garanti edilmedi¤i durumlarda amortizasyon tablosu bu de¤er
kadar bakiye verece¤i için ilgili tutar›n ayr› kaydedilmesi gerekmektedir.
Tablo 6: Hurda De¤erin Garanti Edilmedi¤i Amortizasyon Tablosu
A
DÖNEM DÖNEMBAﬁI
BAK‹YE

B

C=A(0,12)

D=B-C

E=A-D

K‹RA

FA‹Z

ANAPARA

DÖNEMSONU
BAK‹YE

1
2

150.000,00
138.617,60

29.382,40
29.382,40

18.000,00
16.634,11

11.382,40
12.748,29

138.617,60
125.869,31

3
4

125.869,31
111.591,23

29.382,40
29.382,40

15.104,32
13.390,95

14.278,08
15.991,45

111.591,23
95.599,78

5
6

95.599,78
77.689,35

29.382,40
29.382,40

11.471,97
9.322,72

17.910,43
20.059,68

77.689,35
57.629,67

7
8

57.629,67
35.162,83

29.382,40
29.382,40

6.915,56
4.219,57

22.466,84
25.162,83

35.162,83
10.000,00

235.059,20 95.059,20

140.000,00

Yukar›da %12 faiz oran› varsay›m›yla aç›klanan örne¤i, z›mnî faiz oran›n›n bilinmedi¤i varsay›m›yla, tekrar ele ald›¤›m›zda, ortaya aﬂa¤›daki gibi bir tablo
ç›kacakt›r.
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Mülkiyet Transferi
Ekonomik Ömür
Sözleﬂme Süresi
Kira Say›s›
Ödeme Aral›¤›
Garanti Edilmiﬂ Hurda De¤er
Sözleﬂmeye Konu Varl›k
Varl›¤›n Sat›ﬂ Bedeli
Dönem
1
2
3
4
5
6
7
8

: Var
: 10 y›l
: 8 Y›l
: 8 adet
: 1 y›l
: 10.000 YTL
: Makine teçhizat
: 150.000 YTL

Kira Ödemeleri
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40 + 10.000
245.059,20

Bu durumda z›mnî faiz oran›n›n hesaplanmas› gerekmektedir.
Z›mnî faiz oran›n›n bilinmedi¤i durumlarda kiralayan›n (kiraya veren için faiz
oran›n›n bilinmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz) benzer bir kiralama
iﬂleminde karﬂ›laﬂt›¤› faiz oran›, bu mümkün de¤ilse kiralamaya konu olan varl›¤›n sat›nal›nmas› durumunda ayn› vadede kullan›lmas› gerekecek olan yabanc› kayna¤›n faiz oran› esas al›nabilir. Alternatif borçlanma faizi oran› olarak
adland›r›lan bu oran hesaplamalarda kullan›labilir (Sa¤lam, ﬁengel ve Öztürk,
2007, 519). Bununla birlikte kiralamaya konu varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri ve
kira ödeme plan› kiralayan taraf›ndan bilindi¤inden bu oran› ayr›ca hesaplamak da mümkündür. Kiralayan ayr›ca e¤er, garanti edilmiﬂ hurda de¤erin net
bugünkü de¤erini biliyorsa da z›mnî faiz oran›n› hesaplayabilir.
Garanti edilen hurda de¤erin net bugünkü de¤erinin 4.038,83 YTL olarak bilindi¤i durumda, hesaplama aﬂa¤›daki gibi yap›labilir (Brealey, Myers ve Marcus, 2007, 61):
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i=

 log(HD) - log(NBDHD) 


n

- 1



Tablo 7: Hurda De¤erin Net Bugünkü De¤erinden Faiz Oran›n›n
Hesaplanmas›
A

B

C

D

E

F

G

H=G-1

HD
NBDHD log(A) log(B) n (C-D)/E Antilog(F)
10.000 4.038,83 4,00 3,61 8,00 0,0492
1,1200

i
0,12

Aksi durumda ise yukar›da aç›kland›¤› gibi benzer bir kiralama iﬂleminde esas
al›nan faiz oran›, bu mümkün de¤ilse kiralamaya konu olan varl›¤›n sat›nal›nmas› durumunda ayn› vadede kullan›lmas› gerekecek olan yabanc› kayna¤›n
faiz oran› esas al›nabilir. Alternatif olarak aﬂa¤›daki hesaplamay› da yapmak
mümkündür:
Piyasada kredi faiz oranlar›n›n %11-%13 aral›¤›nda seyretti¤i varsay›l›rsa, örnek finansal kiralama iﬂleminde kullan›lan faiz oran›n gerçekleﬂti¤i aral›k geniﬂletilerek, %10 - %15 olarak tan›mlanabilir.
Bu durumda alt s›n›r %10 için net yat›r›m tutar› aﬂa¤›daki gibi hesaplanacakt›r:
Tablo 8: Kiralar ve Garanti Edilen Hurda De¤erden Sa¤lanan Nakit
Giriﬂlerinin Net Bugünkü De¤eri (i=%10)
Dönem
(n)

Aylar

1
2
3
4
5
6
7
8

12
24
36
48
60
72
84
96

Nakit Giriﬂleri
(A)
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
29.382,40
39.382,40
245.059,20

B=A/(1+i) n
NBD (B)
26.711,27
24.282,98
22.075,43
20.068,57
18.244,16
16.585,60
15.077,82
18.372,18
161.418,01

Üst s›n›r %15 için ise net yat›r›m tutar› aﬂa¤›daki gibi hesaplanacakt›r:
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Tablo 9: Kiralar ve Garanti Edilen Hurda De¤erden Sa¤lanan Nakit
Giriﬂlerinin Net Bugünkü De¤eri (i=%15)
n

Dönem (n)

Aylar

Nakit Giriﬂleri
(A)

B=A/(1+i)

1
2

12
24

29.382,40
29.382,40

25.549,91

3
4

36
48

29.382,40
29.382,40

5
6

60
72

29.382,40
29.382,40

7
8

84
96

29.382,40
39.382,40
245.059,20

NBD (B)
22.217,32
19.319,40
16.799,48
14.608,25
12.702,82
11.045,93
12.874,18
135.117,29

Görüldü¤ü gibi,
‹a = %10 ise NYb = 161.418,01
‹ü = %15 ise NYk = 135.117,29
Olmakta ve örnek olaya konu olan finansal kiralama sözleﬂmesine iliﬂkin net
yat›r›m tutar› (NY=150.000 YTL) hesaplanan bu de¤erler aras›nda kalmaktad›r.
Dolay›s›yla sözleﬂmede uygulanan faiz oran›n›n da %10 - %15 aral›¤›nda kalaca¤› söylenebilir.
Faiz oran›n› aﬂa¤›daki formül ile yaklaﬂ›k olarak hesaplamak mümkündür (Akyürek ve Yalç›ner, 2005, 130) :
a = (NYb – NY) ve b = (NYk – NY) olmak üzere;
‹ = ‹a + [a/(a-b)] (‹ü – ‹a)
‹ = 0,10 + [11.418,01/(11.418,01+14.882,71)](0,15 – 0,10)
‹ = 0,1217 (≈%12)
Kiralayan taraf›ndan bilinmedi¤i durumlarda yukar›da aç›klanan yöntemler
kullan›larak bulunacak olan faiz oran› kiralayan›n kiralad›¤› varl›¤› benzer bir
geri ödeme plan›yla kredi finansman› ile sat›nalmas›nda katlanaca¤› faiz yükü
olarak tan›mlanan z›mnî faiz oran› olacakt›r (Revsine, Collins ve Jhonson,
May›s - Haziran
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2005, 637). Bu noktada önemli olan,
hesaplanan faiz oran›n›n piyasada
benzer vadelerde kulland›r›lan krediler için geçerli faiz oran› ile uyumlu
olmas› hususudur. Faiz oran›n›n bilinmesi durumunda kira amortizasyon
tablosu haz›rlanabilece¤i için kiralayan›n kira tutar› içindeki faiz tutar›n›
tespit ederek ilgili dönemlerde gider
yazmas› da ancak bu durumda mümkün olacakt›r. Kiralayan net bugünkü
de¤eri, varl›¤›n ekonomik ömrü süresince amortismana tabi tutaca¤› için
faiz oran›n›n bilinmesi ayn› zamanda
kiralanan varl›¤›n net bugünkü de¤erinin hesaplanmas› için de gereklidir.
(Epstein B.J. Mirza, 2007,211).
3. SONUÇ
Kiralama iﬂlemlerinde öncelikle kiralama sözleﬂmesinin finansal kiralama
kapsam›nda olup olmad›¤›n›n tespiti
gerekmektedir. Bunun için sözleﬂmenin kiralanan varl›¤›n mülkiyetinin kiralama süresi sonunda kiralayana geçmesini öngörmesi veya kiralama süresinin kiralanan varl›¤›n ekonomik
ömrünün büyük bir k›sm›n› (US GAAP: %70) kapsamas› gerekmektedir.
Bu iki ﬂarttan herhangi biri yerine getiriliyorsa kiralama sözleﬂmesinin finansal kiralama iﬂlemi olarak tan›mlanmas› mümkündür. Bu iki ﬂart›n yerine getirilmemesi durumunda ise
T.M.S. net yat›r›m›n asgari olarak
varl›¤›n piyasa de¤erini oluﬂturmas›n›
öngörmekte, US GAAP da bu ﬂart için
Hakemli Yaz›lar
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%90 s›n›r›n› getirmektedir. Bu ﬂart›n
yerine getirilip getirilmemesinin tespiti ise bir hesaplama gerektirmektedir. Hurda de¤er dâhil edilerek hesaplanan faiz oran› kullan›larak bulunacak net yat›r›m tutar› kiralanan varl›¤›n piyasa de¤erine eﬂit ise T.M.S. aç›s›ndan, kiralanan varl›¤›n piyasa de¤erinin %90’›ndan fazla ise US GAAP
aç›s›ndan bu ﬂart yerine gelmektedir.
Bununla birlikte, proje finansman›n›n
kiralama yoluyla yap›ld›¤› ve hurda
de¤erin garanti edildi¤i durumlarda
bu ﬂart do¤al olarak sa¤lanmaktad›r.
Hurda de¤erin garanti edilmedi¤i durumlarda ise US GAAP için %90 ﬂart›n›n yerine gelmesi, garanti edilmeyen hurda de¤erin bugünkü de¤erinin
net yat›r›m›n %10’unu aﬂmamas›na
ba¤l› olmaktad›r. Buna karﬂ›l›k, T.M.S.
asgari olarak piyasa de¤erini öngördü¤ü için, hurda de¤erin garanti edilmemesi durumunda kiralama iﬂlemi
di¤er ﬂartlar yerine gelmiyorsa, finansal kiralama iﬂlemi olarak nitelendirilemez.
Finansal kiralama olarak nitelendirilen bir kiralama iﬂleminde yerine getirilmesi gereken en önemli husus kira
ödemelerinin amortizasyon (itfa) tablosunun haz›rlanmas›d›r. Bunun için
finansal kiralama iﬂleminde uygulanan faiz oran›n›n bilinmesi gerekmektedir. Kiraya veren taraf›ndan kira tutarlar›n›n bugünkü de¤erinin hesaplanmas›nda kullan›lan ›skonto oran›n›
ifade eden bu faiz oran›, kiralayan taMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87
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raf›ndan bilinmemesi durumunda,
z›mnî faiz oran› olarak da adland›r›lmaktad›r. Bu durumda z›mnî faiz oran›n›n kiralayan taraf›ndan hesaplanmas›, amortizasyon tablosu ve net bugünkü de¤er hesaplamalar› için ﬂartt›r.
KAYNAKÇA
Aksöyek, ‹smet ve Yalç›ner, Kürﬂat
(2005) Finansman Problemleri ve Aç›klamal› Çözümleri Ankara: Gazi Kitabevi
Atlan, Mikail (2001). Fonksiyonlar ve
‹ﬂlemler için Aç›s›ndan Bankac›l›k.
Konya: Beta Yay›nlar›.
Brealey, A. Richard, Myers, C. Stewart
ve Marcus, J. Alan (2007) ‹ﬂletme Finans›n›n Temelleri. ‹stanbul: Literatür Yay›nc›l›k.

Gürsoy, T. Cudi (2006). Finansal Yönetim ‹lkeleri. ‹stanbul: Do¤uﬂ Üniversitesi.
Halladay, Shawn ve Amembal, Sudhir
(1992) Accounting for Leases. Utah, USA:
A&H Lease Education and Consulting Co.
Halladay, Shawn ve Amembal, Sudhir
(1995) Equipment Leasing. Utah, USA:
A&H Lease Education and Consulting Co.
Revsine, Lawrence, Collins, W. Daniel ve
Jhonson, W. Bruce (2005) Financial Reporting and Analysis. USA: Pearson
Education Inc.
Sa¤lam, Necdet, ﬁengel, Salim ve Öztürk,
Bünyamin (2007) Türkiye Muhasebe
Standartlar› Uygulamas›. Ankara: Maliye ve Hukuk Yay›nlar›.

Epstein B.J. Mirza (2005) Interpretation
and Application of International Accounting Standards. USA: John Wiley&Sons Inc.

ﬁensoy, Necdet (2006) “UFRS’deki De¤erleme Ölçüleri” Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müﬂavirler Odas›
Muhasebe Uygulamalar› ve Vergi Mevzuat› Sempozyumu V, 26 ﬁubat – 2 Mart
2006), Antalya, sy. 11 – 34.

Gökçen, Gürbüz, Akgül, Baﬂak ve Çak›c›,
Cemal (2006) Türkiye Muhasebe Standartlar› Uygulamalar›. ‹stanbul: Beta
Bas›m.

Uluslararas› Finansal Raporlama
(UFRS) Uygulamas› (2005) ‹stanbul: ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müﬂavirler Odas›.

May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

OPINION PAPERS

YAZILAR
HAKEMS‹Z YAZILAR



HAKEMS‹Z

OPINION PAPERS

66



mali ÇÖZÜM 67
‹SMMMO Yay›n Organ›

5766 SAYILI AMME ALACAKLARININ
TAHS‹L USULÜ HAKKINDA
KANUNU’NDA VE BAZI KANUNLARDA
DE⁄‹ﬁ‹KL‹K YAPILMASI HAKKINDA
KANUNUN GET‹RD‹KLER‹
Dr. Ahmet KAVAK*

I. G‹R‹ﬁ
6.06.2008 tarih ve mükerrer 26898 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren 5766 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda
Kanunda ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile;

0

– 21/07/1953 tarihli ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunda
– 31/12/1960 tarihli ve 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununda,
– 18/02/1963 tarihli ve 197 say›l› Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanununda,
– 01/07/1964 tarihli ve 488 say›l› Damga Vergisi Kanununda,
– 02/07/1964 tarihli ve 492 say›l› Harçlar Kanununda,
– 25/10/1984 tarihli ve 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununda,
– 22/02/2005 tarihli ve 5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanununda,
– 06/11/1981 tarihli ve 2548 say›l› Gemi Sa¤l›k Resmi Kanununda,
– 02/03/1984 tarihli ve 2985 say›l› Toplu Konut Kanununda,
* Yeminli Mali Müﬂavir
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– 15/07/1950 tarihli ve 5682 say›l› Pasaport Kanununda,

II. VERG‹ KANUNLARINDA
ÖNGÖRÜLEN DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER

– 04/01/1961 tarihli ve 213 say›l› Vergi Usul Kanununda,

A. 6183 say›l› A.A.T.U. H. Kanunda
Öngörülen De¤iﬂiklikler

– 13/10/1983 tarihli ve 2918 say›l›
Karayollar› Trafik Kanununda,
– 06/06/2002 tarihli ve 4760 say›l›
Özel Tüketim Vergisi Kanununda,
– 13/06/2006 tarihli ve 5520 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanununda,
– 19/10/2005 tarihli ve 5411 say›l›
Bankac›l›k Kanununda,
– 24/05/2007 tarihli ve 5667 say›l›
Bankac›l›k ‹ﬂlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme ‹zni Kald›r›lan Türkiye ‹mar Bankas› Türk Anonim ﬁirketince Devlet ‹ç Borçlanma Senedi
Sat›ﬂ› Ad› Alt›nda Toplanan Tutarlar›n Ödenmesi Hakk›nda Kanunda,
– 13/07/1956 tarihli ve 6802 say›l› Gider Vergileri Kanununda,
– 02/11/2007 tarihli ve 5706 say›l› ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti
Hakk›nda Kanunda,
olmak üzere toplam 18 ayr› kanunda
de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂ ve ayr›ca kanunda
5 geçici madde hükmüne yer yerilmiﬂtir.
Bahsi geçen kanunun 6183 say›l› AATUHK, GVK, KVK, KDVK ve ÖTVK.
da yap›lan de¤iﬂiklikleri, bu yaz›m›n konusu olarak ele al›nm›ﬂ ve özet olarak
aﬂa¤›da aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
May›s - Haziran
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1. 6183 say›l› A.A.T.U.H.K.nun “Kanundaki terimler “baﬂl›kl› 3 üncü
maddesinde “para cezalar›” tan›m›
“Adli ve idari para cezalar›” olarak
de¤iﬂtirilmiﬂ ve bu maddeye “Tahsil
edilemeyen amme alaca¤›” ile “Tahsil
edilemeyece¤i anlaﬂ›lan amme alaca¤›” terimi eklenerek tan›mlamas› yap›lm›ﬂt›r.
Bu terimlerin eklenmesi ile tahsil edilemeyen ve tahsil edilemeyece¤i anlaﬂ›lan amme alacaklar› ayr›m› yap›lm›ﬂ
ve bu kapsamda yasan›n di¤er ilgili
maddelerinde de bu düzenlemeye paralel hükümler getirilmiﬂtir.
Sözü edilen bu yeni terimlerin tan›m›
aﬂa¤›daki ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r.
Tahsil edilemeyen amme alaca¤›:
6183 say›l› Kanun uyar›nca amme
borçlusu hakk›nda yap›lan mal varl›¤›
araﬂt›rmas› sonucunda haczi kabil
herhangi bir mal varl›¤›n›n bulunmamas›, haczedilen mal varl›¤›n›n sat›larak paraya çevrilmesine ra¤men sat›ﬂ
tutar›n›n amme alaca¤›n› karﬂ›layamamas› gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklar›d›r.
Tahsil edilemeyece¤i anlaﬂ›lan amme
alaca¤›: Amme borçlusunun haczedilen mallar›n›, 6183 say›l› Kanunun 81
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ve 91 inci maddeleri uyar›nca belirlenen de¤erlerin amme alaca¤›n› karﬂ›layamayaca¤›n›n veya hakk›nda iflas
karar› verilen amme borçlusundan
aranan amme alaca¤›n›n iflas masas›ndan tahsil edilemeyece¤inin anlaﬂ›lmas› gibi nedenlerle tahsil dairesince yürütülen takip iﬂlemlerinin herhangi bir aﬂamas›nda amme borçlusundan tahsil edilmeyece¤i ortaya ç›kan amme alacaklar›d›r.
2. 6183 say›l› A.AT.U.H.K.a eklenen
22/A maddesi hükmü ile, Maliye Bakanl›¤›na aﬂa¤›da say›lan iﬂlemlere s›ras›nda, iﬂleme muhatap olan kiﬂi ve
kurumlardan, Maliye Bakanl›¤›na
ba¤l› tahsil dairelerine vadesi geçmiﬂ
borcu bulunmad›¤›na iliﬂkin belge
aran›lmas› zorunlulu¤u getirmeye yetki verilmiﬂ ve bu kapsama girecek
amme alacaklar›n› tür, tutar ve iﬂlemler itibar›yla topluca veya ayr› ayr›
tespit etmeye, zorunluluk getirilen iﬂlemlerde hangi hallerde bu zorunlulu¤un aran›lmayaca¤›n› ve bu maddenin
uygulamas›na iliﬂkin usul ve esaslar›
belirleme konusunda da Maliye Bakanl›¤› yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
Maliye Bakanl›¤›n›n, Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› tahsil dairelerine vadesi
geçmiﬂ borcunun bulunmad›¤›na iliﬂkin belgenin aran›lmas› zorunlulu¤unu getirmeye yetkili k›l›nan iﬂlemler
ﬂunlard›r.
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i. 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu
kapsam›na giren kurumlar›n bu Kanun kapsam›nda hak sahiplerine yapacaklar› ödemelerde.
ii. Kanun, kararname ve di¤er mevzuatla nakdi olarak sa¤lanan Devlet yard›mlar›, teﬂvikler ve destekler nedeniyle yap›lacak ödemelerde.
iii. 492 say›l› Harçlar Kanununa ekli,
iiia. 1 say›l› tarifenin Ticaret sicil
harçlar›ndan kay›t ve tescil harçlar›na,
iiib. 2 say›l› tarifenin Noter harçlar›ndan senet, mukavelename ve ka¤›tlardan al›nan harçlara,
iiic. 4 say›l› tarifenin Tapu ve kadastro harçlar›ndan tapu iﬂlemlerine iliﬂkin al›nan harçlara,
iiid. 7 say›l› tarifenin Gemi ve liman
harçlar›na,
iiie. Diploma harçlar› hariç olmak
üzere 8 say›l› tarifeye konu harçlara,
iiif. 9 say›l› tarifenin trafik harçlar›na,
mevzu iﬂlemlerde.
iv. 2464 say›l› Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inﬂaat harc› ve
yap› kullanma izin harc›na mevzu iﬂlemlerde.
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan vergi
borcu olmad›¤›na iliﬂkin yaz›n›n aranmas› koﬂul getirilen iﬂlemlerde, bu yaz›y› aramaks›z›n iﬂlem yapan kurum
May›s - Haziran
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ve kuruluﬂlara 2.000.00 YTL idari para cezas› kesilece¤i ve bu cezan›n ilgiliye tebli¤inden itibaren bir ay içinde
ödenece¤i ve ilgililerin kesilen idari
para cezas›na karﬂ› tebli¤ tarihini takip eden 30 gün içinde idare mahkemeleri nezdinde dava açabilecekleri
de ayn› maddede hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
3. Limited ﬂirket ortaklar›n›n sorumlulu¤unu içeren 35 inci maddede yap›lan düzenleme ile, limited ﬂirketin
mal varl›¤›ndan k›smen veya tamamen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyece¤i anlaﬂ›lan amme alaca¤›ndan ﬂirket ortaklar› sermaye hisseleri
oran›nda sorumlu olacaklar.
Di¤er taraftan söz konusu maddeye
ilave edilen yeni hükümler gere¤i olarak;
a. Ortaklar›n ortakl›k paylar›n› devretmiﬂ olmalar› halinde, ortakl›k pay›n›
devreden ve devralan ﬂah›slar devir
öncesine iliﬂkin olup ﬂirket varl›¤›ndan tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyece¤i anlaﬂ›lan amme alacaklar›n›n ödenmesi bak›m›ndan sermaye
hisseler oran›nda müteselsilen sorumlu olacaklard›r.
b. Amme alaca¤›n›n do¤du¤u ve
ödenmesi gerekti¤i zamanlarda sermaye pay›na sahip olanlar›n farkl› ﬂah›slar olmas› halinde bu ﬂah›slar da,
amme alaca¤›n›n ödenmesinde bu
madde kapsam›nda müteselsilen sorumlu tutulacaklard›r.
May›s - Haziran
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4. Kanunun “Kanuni temsilcilerin sorumlulu¤unu” düzenleyen mükerrer
35 inci maddesine eklenen iki yeni
f›kra hükmüyle,
a. Amme alaca¤›n›n do¤du¤u ve
ödenmesi gerekti¤i zamanlarda kanuni temsilci veya teﬂekkülü idare edenlerin farkl› ﬂah›slar olmas› halinde bu
ﬂah›slar, amme alaca¤›n›n ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacakt›r.
b. 213 say›l› V.U.K. 10 uncu maddesinde yer alan kanuni temsilcilerin sorumlulu¤una iliﬂkin düzenlemenin
varl›¤›, 6183 say›l› yasan›n 35 inci
maddesinde yer alan kanuni temsilcilerin sorumlulu¤unu ortadan kald›rmayacakt›r.
5. 6183 say›l› A.AT.U.H.K.a eklenen
36/A maddesi hükmü ile, amme borçlular›n›n yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ yasa¤›na iliﬂkin düzenlemelere yer verilmiﬂtir.
Buna göre, Devlete ait olup Vergi
Usul Kanunu ile Gümrük Kanunu
kapsam›na giren amme alacaklar› ile
bunlara ait zam ve cezalar›n› ödeme
emrinin tebli¤ tarihini takip eden yedi
gün içerisinde ödemeyen ya da, 6183
say›l› Kanun hükümleri uyar›nca hakk›nda bahsi geçen alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz karar› al›nan amme
borçlusunun yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ›, alacakl›
tahsil dairesinin talebi halinde, ilgili
makamlarca yasaklan›r.
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Miktar› 100.000.00 YTL ve üzerinde
olan teminata ba¤lanmam›ﬂ amme
alacaklar› için yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ yasa¤›
uygulanabilecek olup, miktar› ne
olursa olsun teminata ba¤lanm›ﬂ alacaklar ile 100.000.00 YTL alt›nda kalan amme alacaklar› için yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ yasa¤›n uygulanmas› sözkonusu
olmayacakt›r.
Yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ yasa¤› için getirilen
100.000.00 YTL borç tutar›n› s›n›r›n›
on kat›na kadar art›rmaya, 50.000.00
YTL ye kadar indirmeye ve yeniden
100.000.00 YTL tutar›na getirmeye
Bakanlar Kurulu yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
Yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ yasa¤›, amme borçlusu
ile birlikte amme alaca¤›n›n ödenmesi bak›m›ndan sorumlu olan kiﬂiler
hakk›nda da, bu madde yer verilen
esaslara göre, uygulanacakt›r.
Yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ yasa¤›;
- Amme alaca¤›na karﬂ›l›k teminat
al›nmas›nda,

Di¤er taraftan, hastal›k, iﬂ ba¤lant›s›
gibi hallerde, alacakl› tahsil dairesinin
uygun görmesi ve bildirimde bulunmas› üzerine, yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ yasa¤› ilgili makamlarca kald›r›lacakt›r. Ancak belirtilen nedenlerden dolay› yurt
d›ﬂ› ç›k›ﬂ yasa¤›n›n kald›r›lm›ﬂ olmas›, amme alaca¤›n›n yeniden takibine
engel teﬂkil etmeyecektir. Yani koﬂullar›n varl›¤› halinde tekrar amme
borçlular› hakk›nda yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ yasa¤› konulabilecektir.
Yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ tahdidi baﬂl›¤›n› içeren
36/A maddesinin uygulamaya iliﬂkin
usul ve esaslar› belirlemeye Maliye
Bakanl›¤› yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
6. 6183 say›l› Kanunun tecil hükümlerini içeren 48 inci maddesindeki tecile konu alacaklar› tek tek belirleyen
düzenleme yerine amme alaca¤› tecile
konu edilmiﬂ ve tecil süre 5 y›ldan 36
aya indirilmiﬂtir.

- Takibin kanunen durdurulmas›
gereken di¤er hallerde,

Ayn› maddeye eklenen f›kra hükmü
ile tecil koﬂullar›nda amme borçlusu
lehine düzenlemeler getirilmiﬂ ve bu
cümleden olarak, amme borçlusunun
alacakl› tahsil daireleri itibariyle tecil
edilen borçlar›n›n toplam› 50.000.00
YTL için teminat aranmayacak ve
50.000.00 YTL üzerindeki amme alacaklar›n›n tecilinde ise, gösterilmesi
istenilen teminat tutar›, 50.000.00
YTL’yi aﬂan k›sm›n yar›s› olacakt›r.

alacakl› tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kald›r›lacakt›r.

Bakanlar Kurulu teminat tutar›n› on
kat›na kadar art›rmaya, yar›s›na kadar

- Amme alaca¤›n›n tecil edilmesinde,
- Amme borçlusunun aciz halinin
tespit edilmesinde,
- Amme alaca¤›n›n yarg› mercilerince takibinin durdurulmas›na karar
verilmesinde,
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indirmeye, yeniden kanuni tutar›na
getirmeye ve alacakl› amme idareleri
itibariyle bu hadler aras›nda farkl› tutarlar belirlemeye yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
Haciz uygulamas›nda, hacizli mal›n
de¤eri teminat yerine geçmektedir.
Tecil edilen amme alacaklar› ile ilgili
olarak daha önce uygulanan ve borcun tamam›n› karﬂ›layan de¤erde olan
hacizler, yap›lan ödemeler nispetinde
kald›r›l›r ve buna isabet eden teminatlar borçluya iade edilir.
Ayn› ﬂekilde borç karﬂ›l›¤›nda al›nan
teminatlarda, tecil koﬂullar›na uygun
olarak yap›lan ödemeler neticesinde
kalan tecilli borç tutar›n›n zorunlu teminat tutar›n›n alt›na inmesi durumunda, yap›lan ödemeler nispetinde
kald›r›l›r.
Son olarak, tecile yetkili makamlara,
tecil edilecek amme alacaklar›n› tür
ve tutar olarak belirlemeye, amme
borçlusunun faaliyetine devam edip
etmedi¤ini esas alarak tecil edilecek
alacaklar› tespit etmeye, tecilde taksit
zamanlar› ve di¤er ﬂartlar› belirlemeye yetki verilmiﬂtir.
B. 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunda
Öngörülen De¤iﬂiklikler
1.Gelir Vergisi Kanununu 9 uncu
maddesine eklenen f›kra hükmü ile,
ticari iﬂletmelere ait at›klar› sürekli
olarak veya belirli aral›klarla sat›n
alanlar hariç olmak üzere, bir iﬂyeri
açmaks›z›n kendi nam ve hesab›na
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münhas›ran kap› kap› dolaﬂmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya sat›n alarak bu mallar›n ticaretini yapanlar veya tekrar iﬂleyenlere
satanlar esnaf muafl›¤› kapsam›na
al›nm›ﬂt›r.
Esnaf muafl›¤› kapsam›na al›nan bu
kiﬂilerden mal sat›n alanlar gelir ve
kurumlar vergisi mükellefleri ald›klar› mallar›n bedellerini öderken, ödedikleri tutar üzerinden G.V.K.nun 94
üncü maddesi kapsam›nda %5 oran›nda gelir vergisi kesintisi yapmalar› ve
vergi dairesine ödemeleri gerekmektedir.
2. G.V.K.nun teﬂvik ikramiye ve mükafatlar› düzenleyen 29 uncu maddesinde yap›lan düzenlemede, uçuﬂ ve
dal›ﬂ yapanlar ile ilgili istisna kapsam› geniﬂletilerek, kanuni veya iﬂ merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuﬂ maksad›yla görevlendirilen,
hava arac›n›n sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuﬂ esnas›nda uçak
içinde hizmet veren yetkili sivil havac›l›k otoritesince sertifikaland›r›lm›ﬂ
personele, fiilen uçuﬂ hizmeti, denizalt›na dal›ﬂ yapanlara fiilen dal›ﬂ hizmetleri dolay›s›yla yap›lan ayn› mahiyetteki ödemeler gelir vergisinden istisna edilmiﬂtir.
3. Gelir Vergisi Kanununa eklenen
geçici 72 inci madde hükmü ile, sporculara 01.07.2008 tarihinden itibaren
yap›lan ücret ve ücret say›lan ödemelere uygulanacak vergi oranlar›
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31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere yeniden belirlenmiﬂtir.
Buna göre;
a. Lig usulüne tabi spor dallar›nda;
i. En üst liglerdeki sporculara yap›lan ücret ve ücret say›lan ödemelerden %15,
ii. En üst alt› liglerdeki sporculara
yap›lan ücret ve ücret say›lan ödemelerden %10,
iii.Di¤er liglerdeki sporculara yap›lan ücret ve ücret say›lan ödemelerden %5,
b. Lig usulüne tabi olmayan spor dallar›ndaki sporculara yap›lan ücret ve
ücret say›lan ödemelerden %5,
oran›nda gelir vergisi kesintisi yap›lacakt›r.
01.07.2008 tarihinden itibaren yukar›daki oranlar üzerinden vergilendirilen
ücretler üzerinden ayr›ca G.V.K.nun
94 üncü maddesi uyar›nca vergi kesilmeyece¤i gibi, bu gelirler için y›ll›k
beyanname verilmeyecek ve baﬂka
gelirler için beyanname verilmesi gereken hallede ise, söz konusu ücretler
beyannameye dahil edilmeyecektir.
Ancak 01.07.2008 tarihinden önce yap›lm›ﬂ ücret ve ücret say›lan ödemelerin vergilendirilmesinde 31.12.2007
tarihindeki mevzuat hükümleri uygulanacak, yani sporculara yap›lan ücret
ve ücret say›lan ödemelerden G.V.K.nun
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103 üncü maddesinde yer verilen tarife üzerinden G.V.K.nun 94 üncü maddesi kapsam›nda gelir vergi kesintisi
yap›lacak ve ücretlerin beyan edilip
edilmemesi konusunda G.V.K.nun 86
›nc› maddesi hükmü dikkate al›nacakt›r.
4. 5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teﬂviki ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun 3 üncü maddesi kapsam›nda gelir
vergisi stopaj› teﬂviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle Gelir Vergisi Kanunun 32 nci maddesinde yer alan asgari geçim indiriminin dikkate al›naca¤› ve bu uygulaman›n 01.01.2008 tarihinden itibaren
baﬂlat›laca¤› hükmü, Gelir Vergisi
Kanunu’na eklenen geçici 73 inci
madde hükmüyle getirilmiﬂ ve böylece haks›z bir uygulamaya son verilmiﬂtir.
Bu düzenleme sonras›nda hizmet erbab›na önce asgari geçim indirim tutar› hesaplan›p maaﬂ›na ilave edilerek
ödenecek, bu iﬂlemden arta kalan ücret ödemesine iliﬂkin gelir vergisi kesintisi yap›l›p beyan edilecek ve bu
vergi 5084 say›l› yasa kapsam›nda
ödenmeyip terkin edilecektir.
5. Gelir Vergisi Kanununa eklenen
geçici 74 üncü maddesinde yer verilen hükümle, 5706 ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti Hakk›nda Kanun uyar›nca kurulan Ajansa yap›lan
her türlü nakdî ve aynî ba¤›ﬂ ve yarMay›s - Haziran
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d›mlar ile sponsorluk harcamalar›n›n
tamam›n›n y›ll›k gelir veya kurumlar
vergisi beyannamesinde gösterilmek
koﬂuluyla, gelir ve kurumlar vergisi
uygulamas›nda beyan edilen gelirlerden indirim konusu yap›labilecektir.
C. 5520 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunda Öngörülen De¤iﬂiklikler
1. Kurumlar Vergisi Kanununun indirilecek giderleri hükme ba¤layan 8 inci maddesinde sigorta ﬂirketler taraf›ndan ayr›lan deprem hasar karﬂ›l›¤›n›n gider yaz›lmas› uygulamas›na son
verilerek yerine, dengeleme karﬂ›l›¤›
ad› alt›nda bir giderin kazançtan indirilmesi öngörülmüﬂtür.
2.Transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m›na iliﬂkin 13 ncü
maddesine eklenen bir f›kra hükmü
ile, Tam mükellefiyete tabi kurumlar›n Türkiye’deki iﬂyeri veya daimi
temsilcilerinin aralar›nda iliﬂkili kiﬂi
kapsam›nda gerçekleﬂtirdikleri yurt
içindeki iﬂlemleri nedeniyle kazanc›n
örtülü olarak da¤›t›ld›¤›n›n kabulü
için Hazine zarar›n›n do¤muﬂ olmas›
gerekmektedir. Hazine zarar›n›n bulunmamas› halinde örtülü kazanç da¤›t›m›ndan da bahsedilmeyecektir.
Sözkonusu düzenlemede Hazine zarar›; emsallere uygunluk ilkesine ayk›r›
olarak tespit edilen fiyat ve bedeller
nedeniyle kurum ile iliﬂkili kiﬂiler ad›na tahakkuk ettirilmesi gereken her
türlü vergi toplam›n›n eksik veya geç
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tahakkuk ettirilmesi olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
D. 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi
Kanunda Öngörülen De¤iﬂiklikler
1. K.D.V.K.nun 11/a maddesinde yap›lan düzenlemede, mal ve hizmet ihrac› kapsam› geniﬂletilerek, serbest
bölgelerdeki müﬂteriler için yap›lan
fason hizmetler hizmet ihracat› olarak
kabul edilmiﬂtir.
2. Kanunun 11/a maddesinde yap›lan
düzenlemeye paralel olarak, ihracat
teslimi ve yurt d›ﬂ›ndaki müﬂteriler
için yap›lan hizmetleri düzenleyen 12
inci maddesinde yap›lan yeni düzenlemeyle de, fason hizmetlerin serbest
bölgelerdeki müﬂteriler için yap›lm›ﬂ
say›lmas› için aranan koﬂullar aﬂa¤›daki gibi belirtilmiﬂtir.
a. Fason hizmet serbest bölgede faaliyet gösteren müﬂteriler için yap›lm›ﬂ
olmal›d›r.
b. Fason hizmetten serbest bölgelerde
faydalan›lmal›d›r.
Bu iki koﬂulun birlikte var olmas› halinde fason hizmetler, hizmet ihracat
olarak de¤erlendirilerek vergi d›ﬂ› b›rak›lacakt›r.
3. K:D.V.K.nun 17/4-e maddesinde
yer verilen istisna daha belirgin hale
getirilerek, sigorta arac›lar›n›n sigorta
ﬂirketlerine yapt›¤› sigorta muamelelerine iliﬂkin iﬂlemler istisnada yararlanacakt›r.
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Bu hükümle BSMV mükellefli do¤rudan sigorta ﬂirketleri olmaya devam
ederken bu hükmün yürürlü¤e girece¤i 01.08.2008 tarihinden itibaren (A)
ve (B) sigorta acantalar› ve prodüktörlerin banka ve sigorta muameleleri
vergisi mükellefiyetlerini terkin ettirmeleri gerekmektedir.
4. K.D.V.K.nun 17 inci maddesine
eklenen son f›kra hükmü ile; Hazinece yap›lan gayrimenkul teslim ve kiralamalar›, irtifak hakk› tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi iﬂlemleri
katma de¤er vergisinden istisna edilmiﬂtir.
5. Vergi indirimini düzenleyen kanunun 29 uncu maddesinde yap›lan de¤iﬂiklikle, vergi nispeti indirilen mal
ve hizmet gruplar› ile sektörler itibariyle, amortismana tabi iktisadi k›ymetler dolay›s›yla yüklenilen katma
de¤er vergisinin iade hakk›n› kald›rmaya Bakanlar Kurulu yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
Önümüzdeki günler içinde konuya
iliﬂkin Bakanlar Kurulu Karar› yay›mlanarak, bir k›s›m hizmet gruplar› ile
sektörler itibariyle amortismana tabi
iktisadi k›ymetler nedeniyle yüklenilen katma de¤er vergisinin madde
kapsam›nda iade uygulamas›na son
verilecektir.
6. ‹stisna edilmiﬂ iﬂlemlerde indirimi
düzenleyen 32 inci maddesinde yap›lan yeni düzenlemede, K.D.V.K.nun
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17/4-s f›kras›nda özürlüler için öngörülen istisna kapsam›ndaki iﬂlemler
nedeniyle yüklenilen ve indirimle giderilemeyen katma de¤er vergisinin
iade edilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Böylece özürlülere iliﬂkin istisna her
ne kadar 17 inci maddesinde düzenlenmiﬂ ise de, tam istisna kapsam›na
al›nm›ﬂ olmaktad›r.
7. Kanuna eklenen geçici 25 inci maddesiyle; 06.06.2008 tarihinden önce,
17/4 - s maddesinde yer verilen istisnadan vazgeçen mükelleflerin, 2008/
Temmuz ay›n›n son günü akﬂam›na
kadar istisnadan vazgeçme taleplerini
geri çekmeleri halinde, bu mükellefler hakk›nda, kanunu 18/3 üncü maddesinde yaz›l› üç y›ll›k süreyi içeren
hükmün uygulanmayaca¤› aç›klanm›ﬂt›r.
8. Kanuna eklenen geçici 26 ›nc› maddesinde; Birleﬂmiﬂ Milletler temsilcili¤i, Birleﬂmiﬂ Milletlere ba¤l› program, fon ve özel ihtisas kuruluﬂlar› ile
‹ktisadi ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma Teﬂkilat›na resmi kullan›mlar› için yap›lacak
mal teslimi ve hizmet ifalar›, bunlar›n
sosyal ve ekonomik yard›m amac›yla
bedelsiz olarak yapacaklar› mal teslimi ve hizmet ifalar›, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifalar ile ilgili mal ve
hizmetlerin bunlara teslim ve ifas›; finansmanlar›n› bu kuruluﬂlarca karﬂ›lanmas› ﬂart›yla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluﬂlar›n›n Türkiye’deki faaliyetlerinin
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devam› veya ilgili kurumlara iliﬂkin
uluslar aras› anlaﬂmalar›n yürürlükte
bulundu¤u süre içersinde katma de¤er
vergisinden istisna edilmesi öngörülmüﬂ ve madde uygulamas›na yönelik
usul ve esaslar›n belirlenmesinde Maliye Bakanl›¤› yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
E. 4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi
Kanunda Öngörülen De¤iﬂiklikler
1. Özel Tüketim Vergisi Kanununa
yap›lan en önemli de¤iﬂiklik, kanuna
ekli 1, 2, 3 ve 4 say›l› listelerin yeni
baﬂtan düzenlenmiﬂ olmas›d›r. Zira
kanunun uygulamaya girdi¤i tarihten
5766 say›l› kanunun yürürlü¤e girdi¤i
tarihe kadar geçen süre içinde ad› geçen listelerde yaz›l› vergi oran ve tutarlar› Bakanlar Kurulu taraf›ndan sürekli de¤iﬂikli¤e konu edilmiﬂ olmas›
nedeniyle takibinde güçlük çekilmesine sebep olmuﬂ ve yeni düzenleme
belirtilen olumsuzlu¤u belli bir süre
ortadan kald›rm›ﬂ bulunmaktad›r.
2. Ö.T.V.K.nun mükellef ve vergi sorumlusunu düzenleyen 4 üncü maddesinde yap›lan ek düzenleme ile faturas›z mal bulunduranlara, katma de¤er
vergisi uygulamas›nda oldu¤u gibi,
sorumluluk getirilmiﬂtir.
Bu düzenlemeye göre; Fiilî veya kaydî envanter s›ras›nda bu Kanuna ekli
listelerdeki mallar›n belgesiz olarak
bulunduruldu¤unun tespiti halinde,
belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu mallar›n al›ﬂ belgelerinin ibraz›
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için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilecek ve bu süre içinde al›ﬂ belgelerinin ibraz edilememesi
halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal›n tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi, al›ﬂ›n› belgeleyemeyen mükellef
ad›na re’sen ve vergi ziya cezas› uygulanarak tarh edilecektir.
Bu ﬂekilde tarh edilecek özel tüketim
vergisi, asgari maktu vergi tutar›na
göre hesaplanacak vergiden az olamayacakt›r.
Ancak, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu mallar› satanlara, bu sat›ﬂlar› ile ilgili vergi inceleme raporuna dayan›larak özel tüketim vergisi
tarhiyat› yap›ld›¤› takdirde, ayr›ca al›c›dan özel tüketim vergisi ve buna
iliﬂkin ceza aranmayacakt›r.
3. Ö.T.V.K.nun 7/2 inci maddesine
eklenen ( c ) alt bendi uyar›nca; 87.03
(motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü
aﬂanlar hariç), 87.04 (motor silindir
hacmi 2.800 cm3'ü aﬂanlar hariç) ve
87.11 G.T.‹.P. numaralar›nda yer alan
araçlar›n bu maddenin ( a) ve ( b) alt
bentlerinde belirtilen malül ve engelliler taraf›ndan ilk iktisab›ndan sonra
deprem, heyelan, sel, yang›n veya kaza sonucu kullan›lamaz hale gelmesi
nedeniyle hurdaya ç›kar›lmas›nda, bu
G.T.‹.P. numaralar›nda yer alan mallar› hurdaya ç›karan malûl ve engelliler taraf›ndan, beﬂ y›lda bir defaya
mahsus olmak üzere ilk iktisab› da
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özel tüketim vergisinde istisna edilmesi öngörülmüﬂtür.

‹hraç edilmek için üretilenler hariç olmak üzere,

Yeni düzenlemede 5 y›l›n baﬂlang›ç
tarihi olarak deprem, heyelan, sel,
yang›n veya kaza tarihinin dikkate
al›nmas› gerekti¤i anlaﬂ›l›yor ise de,
bu konuda vergi idaresinin görüﬂünün
beklenilmesi yerinde bir davran›ﬂ olaca¤› kan›s›nday›m.

a. 213 say›l› Vergi Usul Kanununun
mükerrer 257 nci maddesinin verdi¤i
yetki uyar›nca kullan›lma zorunlulu¤u
getirilen özel etiketi veya iﬂareti olmayan,

4. Ö.T.V.K.nun 12 inci maddesinin birinci f›kras›n eklenen hüküm uyar›nca;
a. Kanuna ekli (II) say›l› listedeki taﬂ›tlardan al›nacak vergi miktar›n›n, mükellefin bu mal› al›ﬂ bedeli üzerinden,
mal›n tabi oldu¤u orana göre hesaplanan vergi tutar›ndan az olamayaca¤›,
b. ‹thalatç›lar›n al›ﬂ bedeli olarak, ithalatta hesaplanan katma de¤er vergisi matrah› esas al›naca¤›,
c. Verginin al›ﬂ bedeli üzerinden hesapland›¤› durumlarda, mükellefin
mal› teslim tarihine kadar bu mal› mükellefe teslim eden taraf›ndan yüzde
10’a kadar yap›lan indirimler al›ﬂ bedelinden de indirilebilece¤i,
hükme ba¤lanarak, özel tüketim vergisi uygulamas›nda yersiz yap›lan indirim ve iskontolar nedeniyle matrah›n aﬂ›nd›r›lmas›na engel olunmas›
sa¤lanm›ﬂt›r.
5. Ö.K.V.K.nun müteselsil sorumluluk ve ceza uygulamas› baﬂl›kl› 13 üncü maddeye eklenen ( 4 ) numaral›
bent uyar›nca;
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b. 5015 say›l› Petrol Piyasas› Kanununun 18 inci maddesinin verdi¤i yetki
uyar›nca kullan›lma zorunlulu¤u getirilen ulusal markeri bulunmayan,
c. Standartlara uygun olmayan,
özel tüketim vergisine tabi mallar› bulundurdu¤u tespit edilen iﬂyeri sahibi
ad›na, tespit tarihindeki mallar›n emsal bedeli veya miktar› üzerinden
re’sen ve vergi ziya› cezas› uygulanmak suretiyle, özel tüketim vergisi
tarh edilir. Bu ﬂekilde tarh edilen vergi, asgari maktu vergi tutar›na göre
hesaplanacak vergiden az olamayacakt›r.
6. Malül ve engelliler taraf›ndan özel
tüketim vergisi istisnas› kapsam›nda
iktisap ettikleri araçlar› 5 y›ldan fazla
kullanm›ﬂ olmalar› koﬂulu ile istisnadan yararlananlar d›ﬂ›ndaki kiﬂilere
tesliminde özel tüketim vergisi uygulanmayaca¤›, Ö.T.V.K.nun 15/2 inci
f›kras›nda yap›lan yeni düzenleme ile
hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
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III. SONUÇ

KAYNAKÇA

5766 say›l› yasa ile bir çok kanunda
de¤iﬂiklikler öngörülmüﬂ ise de, yaz›m›zda fazla detaya girmeksizin sadece beﬂ vergi kanununda yap›lan de¤iﬂiklikler ele al›narak yukar›daki ayr›mlarda özet bilgi verilmiﬂ ve bir k›s›m yeni düzenlemeler için vergi idarenin aç›klamalar›n›n beklenmesi gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r.

T.C. Yasalar (04.06. 2008). 5766 Say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunda Ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun. Ankara: Resmi Gazete (04.06.2008)
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TMS VE VUK AÇISINDAN
MADD‹ DURAN VARLIKLARDA
DE⁄ERLEME
-Maliyet ve Yeniden De¤erleme ModeliHüseyin FIRAT*
Veysel Karani PALAK**

1. G‹R‹ﬁ
ünümüzde özellikle yabanc› ortakl› ﬂirketlerin finansal tablolar›n›n haz›rlanmas›nda önemli rol oynayan muhasebe sistemleri, ülkelere göre
farkl›l›k arz etmekte bu durum da finansal tablolar›n haz›rlay›c›lar›na ve
kullan›c›lar›na büyük zorluklar do¤urmaktad›r. Ülkelerdeki farkl› muhasebe
sistemlerine uyma zorunlulu¤u, yabanc› ortakl› ﬂirketlere ayr›ca ek maliyetler
de getirmektedir. Bu nedenle, finansal bilgilerin gerek üretilmesi, gerekse ilgili kiﬂi ve kuruluﬂlara sunulmas› s›ras›nda “Muhasebe Standartlar›” ad› verilen kurallar göz önünde bulundurulmal›d›r. Muhasebe standartlar› dikkate al›nmadan haz›rlanan finansal tablolar, nicelik ve nitelik yönünden yetersizlikleri
nedeniyle yanl›ﬂ de¤erlendirmelere ve kararlara yol açabilir. Ülkemizde de
uluslararas› ve ulusal etkiler ile birlikte muhasebe standartlar› oluﬂturma çabalar› baﬂlam›ﬂ ve sonuç olarak Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu
(TMSK)’n›n yay›nlad›¤› Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› (TFRS) ve
Türkiye Muhasebe Standartlar› (TMS) ülkemizdeki muhasebe standartlar›n›
oluﬂturmuﬂtur. TFRS ya da TMS olarak da adland›rabilece¤imiz bu standartlar› 4 ana baﬂl›kta toplayabiliriz.

G

* Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir
** Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir
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1. Finansal tablolar›n sunumu,
2. De¤erleme,
3. Finansal tablolara al›nma, gelirin
ve kazanc›n oluﬂmas›,
4. Sahip olunan vergi varl›klar›n›n ve
gelecekte karﬂ›laﬂ›labilecek vergi yükümlülüklerinin mali tablolara yans›t›lmas›.
Bu çal›ﬂman›n amac›, genel olarak
Maddi duran varl›klar›n de¤erleme
esaslar›n› özel olarak da maliyet ve
yeniden de¤erleme modellerini örnekler yard›m›yla TMS ve VUK hükümlerine göre incelemektir.
2. TEMEL KAVRAMLAR
Defter de¤eri: Bir varl›¤›n birikmiﬂ
amortisman ve birikmiﬂ de¤er düﬂüklü¤ü zararlar› indirildikten sonra finansal tablolara yans›t›ld›¤› tutar›d›r.
Maliyet: Bir varl›¤›n elde edilmesinde veya inﬂaat›nda ödenen nakit veya
nakit benzerlerini veya verilen di¤er
bedellerin gerçe¤e uygun de¤erini veya belli durumlarda, (di¤er TFRS‘lerin özel hükümleri uyar›nca) ilk muhasebeleﬂtirme s›ras›nda ilgili varl›¤a
atfedilen bedeli ifade eder. (örnek
TFRS 2 Hisse Bazl› Ödemeler)
Amortismana tabi tutar: Bir varl›¤›n maliyetinden veya maliyet yerine
geçen di¤er tutarlardan kal›nt› de¤erin
düﬂülmesiyle bulunan tutar› ifade
eder.
May›s - Haziran
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Amortisman: Bir varl›¤›n amortismana tabi tutar›n›n, yararl› ömür süresince sistematik olarak da¤›t›lmas›n›
ifade eder.
‹ﬂletmeye özgü de¤er : Bir iﬂletmenin bir varl›¤›n devaml› kullan›m›ndan ve yararl› ömrünün sonunda elden
ç›kar›ld›¤›nda elde edilmesi beklenen
veya bir yükümlülü¤ün karﬂ›lanmas›nda oluﬂmas› beklenen nakit ak›ﬂlar›n›n bugünkü de¤erini ifade eder
Gerçe¤e uygun de¤er: Karﬂ›l›kl› pazarl›k ortam›nda, bilgili ve istekli
gruplar aras›nda bir varl›¤›n el de¤iﬂtirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya ç›kmas› gereken tutard›r.
De¤er düﬂüklü¤ü zarar›: Bir varl›¤›n defter de¤erinin geri kazanabilir
tutar›n› aﬂan k›sm›n› ifade eder.
Maddi duran varl›klar:
a. Mal veya hizmet üretimi veya arz›nda kullan›lmak, baﬂkalar›na kiraya
verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullan›lmak üzere elde tutulan;
ve
b. Bir dönemden daha fazla kullan›m›
öngörülen, fiziki kalemlerdir.
Geri kazan›labilir tutar: Bir varl›¤›n
net sat›ﬂ fiyat› ve kullan›m de¤erinden
büyük olan›d›r.
Bir varl›¤›n kal›nt› de¤eri: Bir varl›k
tahmin edilen yararl› ömrünün sonunHakemsiz Yaz›lar
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daki durum ve yaﬂ›na ulaﬂt›¤›nda elden ç›kar›lmas› sonucu elde edilmesi
beklenen tutardan, elden ç›karman›n
tahmini maliyetleri düﬂülerek ulaﬂ›lan
tahmini tutard›r.
Yararl› ömür:
a. Bir varl›¤›n iﬂletme taraf›ndan kullan›labilmesi beklenen süreyi; veya
b. ‹ﬂletme taraf›ndan ilgili varl›ktan elde
edilmesi beklenen üretim say›s› veya
benzeri üretim birimini ifade eder.
3. MADD‹ DURAN VARLIKLARIN
VERG‹ USUL KANUNUNDAK‹
(VUK) DE⁄ERLEME HÜKÜMLER‹
VUK’ nun 258 ve 259. maddelerinde
de¤erleme, “vergi matrahlar›n›n hesaplanmas›yla ilgili iktisadi k›ymetlerin vergi kanunlar›nda gösterilen gün
ve zamanlardaki de¤erlerin tespiti’’
ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r. Vergi Usul

Kanunu’nun 258 ve devam eden maddelerinde her bir aktif ve pasif k›ymetin nas›l ve hangi de¤erleme ölçüsüne
göre de¤erlenece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. VUK’ nun 260. maddesine göre ise; de¤erlemede iktisadi k›ymetlerden her biri tek baﬂ›n› dikkate al›n›r. Teamülen ayn› cinsten say›lan
mallar›n ve düﬂük k›ymetli müteferrik
eﬂyan›n de¤erlenmesi topluca dikkate
al›n›r.
VUK’ nun 261. maddesinde iktisadi
k›ymetin de¤erlenmesinde kullan›lacak de¤erleme ölçüleri;1 belirtilmiﬂtir
‹ktisadi iﬂletmelere dahil bilumum
gayrimenkuller VUK’ nun 269. maddesine göre; maliyet bedelleri ile de¤erlenir 2.
VUK'nun 262. maddesine göre maliyet bedeli; ‹ktisadi bir k›ymetin iktisap edilmesi veya de¤erinin art›r›lma-

1 De¤erleme, iktisadi k›ymetin nevi ve mahiyetine göre, aﬂa¤›daki ölçülerden biri ile yap›l›r:
1. Maliyet bedeli;
2. Borsa rayici;
3. Tasarruf de¤eri:
4. Mukayyet de¤er;
5. ‹tibari de¤er;
6. Vergi de¤eri;
7. (2365 say›l› Kanunun 46'nc› maddesiyle eklenen bent) Rayiç bedel;
8. (2365 say›l› Kanunun 46'nc› maddesiyle 7 numaral› bent 8 numaral› bent olmuﬂtur). Emsal
bedeli ve ücreti.
2 Bu kanuna göre, aﬂa¤›daki yaz›l› k›ymetler gayrimenkuller gibi de¤erlenir:
1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruat›;
2. Tesisat ve makineler;
3. Gemiler ve di¤er taﬂ›tlar;
4. Gayrimaddi haklar.
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s› münasebetiyle yap›lan ödemelerle
bunlara müteferri3 bilumum giderleri
ifade eder, ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r.
Maliyet bedeli ile de¤erlenecek iktisadi k›ymetler;
a. Gayrimenkuller,
b. Demirbaﬂ eﬂya,
c. Özel maliyet bedeli’ dir.
VUK’ nun 270 maddesi 4 maddi duran varl›klar›n maliyetinin oluﬂumunu
belirlemiﬂtir;
VUK'nun 271. maddesine göre, inﬂa
edilen binalarda ve gemilerde, imal
edilen makine ve tesisatta, bunlar›n
inﬂa ve imal giderleri, sat›n alma bedeli (maliyet bedeli) yerine geçer.
‹nﬂa ettirilen binalarda, bina inﬂaat
vergileri emlak al›m vergileri gibi istenirse inﬂa ettirilen binan›n maliyet

bedeline dahil edilebilir veya do¤rudan do¤ruya gidere yaz›labilir.
E¤er inﬂa ettirilecek binan›n yerinde
iﬂletmeye dahil eski bir bina varsa bu
binan›n y›k›m masraflar› yukar›da belirtti¤imiz gibi yeni binan›n maliyet
bedeline dahil edilecektir. Y›kt›r›lan
eski binan›n henüz itfa edilmemiﬂ de¤eri mevcut ise, bu bakiye net defter
de¤erin de Maliye Bakanl›¤›’n›n görüﬂü ve Dan›ﬂtay 4. Dairesi’ nin kararlar›na göre yeni gayrimenkulün maliyet bedeline dahil edilmesi gerekir.
Y›kt›r›lan binan›n y›k›nt› de¤erlerinin
sat›lmas› veya yeni binada kullan›lmas› durumunda elde edilen de¤er eski binan›n itfa edilmemiﬂ net defter
de¤erinden fazla ise aradaki fark mali
kazanc›n tespitinde vergiye tabi bir
gelir olmas› gerekir.

3 Müteferri gider; maliyet bedeline eklenmesi için yap›lan giderlerden sat›n alma bedeline veya
de¤er art›ﬂ› sa¤layan gidere ba¤l› olarak yap›lanlar›na müteferri gider denir. Bu do¤rultuda dövizle sat›n al›nan varl›klara iliﬂkin olarak sonradan ortaya ç›kan kur farklar›n›n ve faizlerin maliyet
bedeline eklenmesi bu giderlerin müteferri gider olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktad›r.
‹ﬂletme taraf›ndan sat›n almak suretiyle edinilen iktisadi k›ymetlere iliﬂkin al›ﬂ bedeli, taﬂ›ma
ücreti, ödenen komisyonlar, taﬂ›ma sigorta giderleri varsa montaj giderleri ile gümrük vergisi ve
gümrük giderleri bu kapsamda de¤erlendirilecek giderlerdir.
4 Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, sat›n alma bedelinden baﬂka, aﬂa¤›da yaz›l› giderler girer:
1. Makine ve tesisattan gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;
2. Mevcut bir binan›n sat›n al›narak y›k›lmas›ndan ve arsas›n›n tesviyesinden mütevellit giderler.
(2365 say›l› Kanunun 49'uncu maddesiyle de¤iﬂen f›kra) Noter, mahkeme, k›ymet takdiri,
komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Al›m ve (5035 Say›l› Kanunun 48/1-c maddesiyle de¤iﬂen
ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) Özel Tüketim Vergilerini(*) maliyet bedelini
ithal etmekte veya genel giderler aras›nda göstermekte mükellefler serbesttirler.
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Dan›ﬂtay 4. Dairesi’ nin 1986 y›l›nda
ald›¤› bir kararda e¤er inﬂaat›n maliyet bedeli VUK hükümlerine göre tespit edilemezse VUK' nun 289. madde
hükmü uyar›nca vergi de¤eri esas al›n›r.
Maddi duran varl›klar›n de¤erlemesinde önem arz eden di¤er hususta,
maddi duran varl›klar›n al›m›nda ortaya ç›kan faiz ve kur farklar›n›n durumudur. Çünkü, faiz ve kur farklar›
lehte ve aleyhte oluﬂtu¤u duruma gö-

re, farkl› uygulamalar içermektedir.
Maddi duran varl›klar›n iktisab›nda
ortaya ç›kan faiz giderleri ve kur farklar›n›n5 aktife al›nd›¤›, hesap döneminin sonuna kadarki k›sm› maddi
duran varl›klar›n maliyetine dahil
edilmesi zorunlu iken sonraki y›llarda
do¤an faiz giderleri ile kur fark› giderlerinin maliyete ilave edilmesi veya do¤rudan gider yaz›lmas› ihtiyaridir. Ayn› ﬂekilde lehde oluﬂan kur
farklar›da6 aktife al›nd›klar› y›l›n so-

5 163 : no.lu VUK Genel Tebli¤i 1. Yat›r›mlar›n finansman›nda kullan›lan kredilerle ilgili faizlerden
kuruluﬂ dönemine ait olanlar›n sabit k›ymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere
yat›r›m maliyetine eklenmesi gerekmekte; iﬂletme dönemine ait olanlar›n ise, ilgili bulunduklar›
y›llarda do¤rudan gider yaz›lmas› ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi
tutulmas›,
2. Döviz kredisi kullan›larak yurt d›ﬂ›ndan sabit k›ymet ithal edilmesi s›ras›nda veya sonradan bu
k›ymetlere iliﬂkin borç taksitlerinin de¤erlemesi dolay›s›yla ortaya ç›kan kur farklar›ndan, sabit
k›ymetin iktisap edildi¤i dönem sonuna kadar olanlar›n, k›ymetin maliyetine eklenmesi zorunlu
bulunmakta; ayn› k›ymetlerle ilgili söz konusu dönemden sonra ortaya ç›kan kur farklar›n›n ise,
ait olduklar› y›llarda do¤rudan gider yaz›lmas› ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman
konusu yap›lmas›, mümkün bulunmaktad›r.
187 no.lu VUK Genel Tebli¤i: 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi uyar›nca,
bilanço esas›nda defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (imtiyazl› ﬂirketler ve dar
mükellefler hariç; kollektif, adi komandit ve adi ﬂirketler dahil) bilançolar›na dahil amortismana
tabi iktisadi k›ymetleri ve bu k›ymetler üzerinden ayr›lm›ﬂ olup bilançolar›n›n pasif›nde gösterilen
amortismanlar›, her hesap dönemi sonu itibariyle, Bakanl›¤›m›zca tespit ve ilan olunan yeniden
de¤erleme oran› ile çarpmak suretiyle de¤erleyebilirler
6 334 no.lu VUK Genel Tebli¤i : 163 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile yat›r›mlar›n
finansman›nda kullan›lan kredilere iliﬂkin faiz giderleri ile yurt d›ﬂ›ndan döviz kredisi ile sabit
k›ymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya ç›kan kur farklar›n›n, aktifleﬂtirme tarihine kadar olan
k›sm›n›n maliyete intikal ettirilmesi, aktifleﬂtirildikten sonraki döneme iliﬂkin olanlar›n ise seçimlik
hak olarak do¤rudan gider yaz›lmas› veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi
tutulmas› gerekti¤i aç›klanm›ﬂ bulunmaktad›r.
Lehte oluﬂan kur farklar›n›n da aktifleﬂtirme iﬂleminin gerçekleﬂti¤i dönemin sonuna kadar
oluﬂan k›sm›n›n maliyetle iliﬂkilendirilmesi, aktifleﬂtirildikten sonraki döneme iliﬂkin olanlar›n ise
kambiyo geliri olarak de¤erlendirilmesi veya maliyetten düﬂülmek suretiyle amortismana tabi
tutulmas› gerekecektir. Ayr›ca, daha sonraki dönemlerde, seçimlik olarak hangi hak kullan›lm›ﬂsa
o yönteme göre iﬂlem yap›lmas›na devam edilecektir.
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nuna kadar oluﬂanlar maliyetlerden
indirilmesi zorunlu iken, sonraki y›llarda lehte oluﬂan kur farklar›n›n maliyetten indirilmesi veya gelir yaz›lmas› ihtiyaridir.
Bu konuda VUK' daki hükümlerle
TMS 23 Borçlanma Maliyeti Standard›’nda belirtilen aç›klamalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda uygulaman›n farkl›l›¤›
aç›kt›r. TMS 23 Borçlanma Maliyeti
Standard›’ na göre bir maddi duran
varl›k kaleminin maliyeti, muhasebeleﬂtirme tarihindeki peﬂin fiyat›n eﬂde¤er tutar›d›r. Ödeme normal kredi
vadelerinin ötesine erteleniyorsa, maliyet, gelecekteki ödemelerin bugünkü de¤eridir.
TMS 23’te izin verilen alternatif yöntem çerçevesinde toplam ödeme tutar›
ile peﬂin fiyat› aras›ndaki fark borçlanma maliyetleridir ve aktifleﬂtirmeye izin verilen durumlar hariç faiz gideri olarak finansal tablolara al›n›r.
Burada sat›n al›nan maddi duran varl›¤›n bedelinin normal kredi vadelerinin ötesine ertelenmesi durumunda
maddi duran varl›¤›n aktifleﬂtirilmesinde dikkate al›nacak maliyetle ilgili
iki alternatif yöntem söz konusudur.
• TMS 23 ‘te temel yöntem olarak kabul edilen peﬂin de¤eri ile maddi duran varl›¤›n aktifleﬂtirilmesi ve oluﬂan
vade fark›n›n dönem gideri olarak
muhasebeleﬂtirilmesidir.
• TMS 23 ‘ün izin verdi¤i alternatif
May›s - Haziran
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yöntemde ise bir özellikli varl›¤›n sat›n al›nmas›, inﬂaas› veya üretimi ile
do¤rudan ilgisi bulunan borçlanma
maliyetleri ilgili varl›¤›n maliyetine
dahil edilir. Ancak bu alternatifin uygulanabilmesi için söz konusu duran
varl›¤›n “ özellikli varl›klar” tan›m›na
uymas› gerekir.
4. MADD‹ DURAN VARLIKLARIN
TÜRK‹YE MUHASEBE
STANDARTLARINDAK‹ (TMS)
DE⁄ERLEME HÜKÜMLER‹
Bir iﬂletme muhasebe politikas› olarak maliyet modelini ya da yeniden
de¤erleme modelini seçer ve bu politikay› ilgili maddi duran varl›k s›n›f›n›n tamam›na uygular.
4.1. Maliyet Modeli
Bir maddi duran varl›k kalemi varl›k
olarak muhasebeleﬂtirildikten sonra,
finansal tablolarda maliyetinden birikmiﬂ amortisman ve varsa birikmiﬂ
de¤er düﬂüklü¤ü zararlar› indirildikten sonraki de¤eri ile gösterilir.
ÖRNEK :
YZ Aﬁ. 01 Haziran 2005 tarihinde
60.000 YTL.’ye iﬂletmede kullanmak
üzere vinç sat›n alm›ﬂt›r. ‹ﬂletme vinç
için 5 y›ll›k faydal› ömür belirlemiﬂ
ve normal amortisman yöntemini uygulamay› tercih etmiﬂtir. 31.01.2008
tarihi itibari vincin 2.900 YTL de¤er
düﬂüklü¤üne u¤rad›¤› belirlenmiﬂtir .
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 85
‹SMMMO Yay›n Organ›

Buna göre 31.12.2007 itibariyle;
YILLAR
2005/ 7 ay
2006
2007

DÖNEM AMORT. G‹D
12.000x7/12= 7.000.12.000.12.000.-

B.AMORT. TUTARI
7.000.19.000.31.000.-

De¤er düﬂüklü¤ünün hesab› aﬂa¤›daki gibi hesaplanm›ﬂt›r.
Maliyet De¤eri 60.000.-

%10

6.000.-

B. Amortisman 31.000.-

%10

3.100.-

Defter De¤eri

%10

2.900.- De¤er Düﬂüklü¤ü

29.000.-

Bu durumda TMS 36’ya göre defter de¤erinin 26.100 YTL’ ye olacakt›r.
31/12/07
257 Birikmiﬂ Amortisman
689 De¤er Düﬂüklü¤ü Zarar›
253 Maddi Duran Varl›k

3.100.2.900.6.000.-

Yukar›daki kay›ttan sonra 31.12.2007 tarihli bilançoda vincin brüt de¤eri
54.000 YTL., birikmiﬂ amortisman› ise 27.900 YTL. ve buna göre defter de¤eri de 26.100 YTL. olarak görülebilecektir.
4.2.Yeniden De¤erleme Modeli
Gerçe¤e uygun de¤eri7 güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varl›k kalemi, varl›k olarak muhasebeleﬂtirildikten sonra, yeniden de¤erlenmiﬂ tutar›
üzerinden gösterilir. Yeniden de¤erlenmiﬂ tutar, yeniden de¤erleme tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erinden, müteakip birikmiﬂ amortisman ve müteakip birikmiﬂ de¤er düﬂüklü¤ü zararlar›n›n indirilmesi suretiyle bulunan de¤erdir.
(TMS:16, madde 31)
Yeniden de¤erleme modeli ﬂirket de¤erlemelerinde de önem arz etmektedir.
ﬁirketlerin defter de¤erlerinin sa¤l›kl› bir ﬂekilde saptanmas› aç›s›ndan, yeniden de¤erleme yöntemi seçildi¤inde maddi duran varl›klar gerçe¤e uygun de¤erleriyle bilançoya yans›t›lacaklar›ndan herhangi bir düzeltme yapmaya gerek
7 Karﬂ›l›kl› pazarl›k ortam›nda, bilgili ve istekli gruplar aras›nda bir varl›¤›n el de¤iﬂtirmesi yada bir
borcun ödenmesi durumunda ortaya ç›kmas› gereken tutard›r.
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yoktur. Ancak, maliyet yöntemi kullan›ld›¤›nda varl›¤›n kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir de¤erden düﬂükse bu varl›klar gerçe¤e uygun de¤erlerine getirilmelidir.(Demir ve Bahad›r, 2007, 74-75)
ÖRNEK I:
YZ Aﬁ 01.01.2006 tarihinde faydal› ömrü 10 y›l olan makinesini 100.000
YTL’ ye sat›n alm›ﬂt›r. 31.12.2007 tarihinde makinenin birikmiﬂ amortisman›
20.000 YTL dir. 31.01.2008 tarihinde makinedeki de¤er düﬂüklü¤ü % 25 olarak tespit edilmiﬂtir. Makinenin 30.06.2008 tarihindeki gerçe¤e uygun de¤eri
105.000.- YTL oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Makinenin aktife giriﬂ ve amortisman kay›tlar› :
01/01/06
253 Tesis Makine ve Cihazlar
102 Bankalar

100.000.100.000-

31/12/06
730 Genel Üretim Giderleri
257 B.Amortisman

10.000.10.000.-

31/12/07
730 Genel Üretim Giderleri
257 B.Amortisman

10.000.10.000.-

Makinenin de¤er düﬂüklü¤ünün hesaplanmas› ve kay›tlar; (Demir, 2007)
a) ‹ﬂletme de¤er düﬂüklü¤ü kayd›n› iki türlü yapabilir. ‹ﬂletme, raporlama amac› ile daha basit olan ﬂu kayd› yapabilir: (net defter de¤eri x 0,25 = 80.000 YTL
x 0,25 = 20.000 YTL)
31/01/08
654 Karﬂ›l›k Giderleri
257.02 B.Amortismanlar ve De¤er
Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤›
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b) ‹ﬂletme de¤er düﬂüklü¤ünü veri taban›nda ve muhasebe sisteminde izlemek
istiyorsa (bu kay›t yöntemi taraf›m›zdan önerilmektedir) ﬂu hesaplama ile birlikte kay›t yapabilir:

100.000 YTL
(20.000 YTL)

Gerçe¤e Uygun
De¤eri
75.000 8 YTL
(15.000 9 YTL)

= 25.000 YTL
= (5.000 YTL)

80.000 YTL

60.000 YTL

= 20.000 YTL

Net Defter De¤eri
253 Tesis Makine Cihazlar
257 Birikmiﬂ
Amortismanlar
Net Defter De¤eri

Fark

31/01/08
654 Karﬂ›l›k Giderleri
257 Birikmiﬂ Amortismanlar

20.000.5.000.-

253 Tesis Makine Cihazlar

25.000.-

30.06.2008 tarihinde makinenin gerçe¤e uygun de¤eri; (GUD)
‹ﬂletme 30.06.2007 tarihinde 6 ayl›k amortisman ay›rm›ﬂt›r.
75.000 YTL x 0,10 /12 ay x 6 ay= 3.750 YTL
30/06/08
730 Genel Üretim Giderleri
257 B.Amortisman

3.750.3.750.-

Makinenin GUD’ de bir art›ﬂ söz konusudur.

75.000 YTL
(18.750 YTL)

Gerçe¤e Uygun
De¤eri
140.00010YTL
(35.00011YTL)

= 65.000 YTL
= (16.250 YTL)

56.250 YTL

105.000 YTL

= 48.750 YTL

Net Defter De¤eri
253 Tesis Makine Cihazlar
257 Birikmiﬂ
Amortismanlar
Net Defter De¤eri

Fark

8 100.000 /80.000 x 60.000 = 75.000
9 20.000 / 80.000 x 60.000 = 15.000
10 75.000 / 56.250 x 105.000 = 140.000
11 18.750 /56.250 x105.000
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30/06/08
253 Tesis Makine Cihazlar

65.000

257 Birikmiﬂ Amortismanlar

16.250

522 Maddi DV Yen.De¤.
644 Konusu Kalmayan Karﬂ.

28.750
12
20.000 1

Yeniden de¤erlemeler, bilanço tarihi itibariyle gerçe¤e uygun de¤er kullan›larak bulunacak tutar›n defter de¤erinden önemli ölçüde farkl› olmas›na neden
olmayacak ﬂekilde düzenli olarak yap›lmal›d›r.
Arazi ve binalar›n gerçe¤e uygun de¤eri genellikle, piyasa koﬂullar›ndaki kan›tlar›n mesleki yeterlili¤e sahip de¤erleme uzmanlar› taraf›ndan de¤erlendirilmesi sonucu saptan›r.
Maddi duran varl›k kalemlerinin gerçe¤e uygun de¤eri genellikle de¤erleme
yoluyla belirlenmiﬂ piyasa de¤erleridir. (TMS:16, m, 32)
Maddi duran varl›k kaleminin özellikli niteli¤inden kaynaklanan nedenlerle
gerçe¤e uygun de¤erine iliﬂkin yeterli bilgi mevcut de¤il ise, iﬂletmenin bir gelir veya itfa edilen yenileme maliyeti yaklaﬂ›m› kullanarak gerçe¤e uygun de¤eri tahmin etmesi gerekebilir.(TMS:16, m, 33)
Gerçe¤e uygun de¤erin tesbiti için yap›lacak yeniden de¤erlemenin s›kl›¤›,
maddi duran varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinde meydana gelen de¤iﬂimlere
ba¤l›d›r. Baz› durumlarda yeniden de¤erleme y›ll›k olarak da yap›labilir. Ancak gerçe¤e uygun de¤erinde önemli de¤iﬂiklikler olmayan maddi duran varl›klara üç veya beﬂ y›lda bir yeniden de¤erleme yap›lmas› yeterli görülmektedir (TMS:16, m,34).
Bir maddi duran varl›k kalemi yeniden de¤erlendi¤inde, yeniden de¤erleme tarihindeki birikmiﬂ amortisman aﬂa¤›daki yöntemlerden birine göre iﬂleme tabi
tutulur.
a. Varl›¤›n brüt defter de¤erindeki de¤iﬂiklikle orant›l› olarak düzeltilir ve böylece yeniden de¤erleme sonras›ndaki varl›¤›n defter de¤eri yeniden de¤erlenmiﬂ tutar›na eﬂit olur. Bu yöntem genellikle bir varl›¤›n, itfa edilen yenileme
12 ‹ﬂletme daha önce bu makine için 20.000 YTL ay›rd›¤› karﬂ›l›¤›, makinenin GUD’nin artmas›
sonucunda iptal etmiﬂtir.
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maliyetinin bir endeks uygulanarak yeniden de¤erlendi¤i durumlarda kullan›l›r.
b. Varl›¤›n brüt defter de¤eri ile netleﬂtirilir ve net tutar yeniden de¤erleme sonras›ndaki de¤ere getirilir. Bu yöntem genellikle binalar için kullan›l›r (TMS:16, m, 35).
ÖRNEK II (Özkan, 2007)
YZ. Aﬁ 01.01.2004 tarihinde faydal› ömrü 5 y›l olan makinesini 50.000 YTL’
ye sat›n alm›ﬂt›r. Makinenin ekonomik ömrü 5 y›l olarak belirlenmiﬂtir.
31.01.2007 tarihinde makinenin bürüt ikame maliyeti 80.000 YTL olarak belirlenmiﬂtir.
Makinenin net ikame maliyeti : (80.000 YTL x 2 y›l / 5 y›l ) = 32.000 YTL. dir.
Makinenin defter de¤eri : 50.000 YTL-30.000 YTL = 20.000 YTL. dir
1.Yöntem;
31.01.2007 ‘de makine yeniden de¤erlendi¤inde makinenin de¤erine
80.000 YTL – 50.000 YTL = 30.000 YTL eklenecektir. Bu durumda makinenin de¤erindeki;
30.000 YTL / 50.000 YTL= % 60 oran 30.000 YTL B.Amortismana da uygulanarak B.Amortisman 18.000 YTL art›r›lacak ve yeniden de¤erleme de¤er art›ﬂ› ‘da 12.000 YTL olacakt›r.
31/01/07
253 Tesis Makine ve Cihazlar

30.000.-

257 B.Amortismanlar
522 Yeniden De¤erleme Fonu

18.000.12.000.-

Birikmiﬂ
Amortismanlar

Makineler

M.D.V. Yeniden De¤erleme Art›ﬂ›

50.000.- 
30.000.- 




30.000.18.000.-




12.000.

80.000.- 



48.000.-



12.000.-
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2.Yöntem
Bu yönteme göre ise 31 Ocak 2007 tarihine kadar birikmiﬂ amortisman tutar›
varl›¤›n kay›tl› de¤erinden düﬂülür. Daha sonra varl›k net ikame de¤erine ç›kar›l›r ve varl›¤›n eski net kay›tl› de¤eri ile yeni net ikame de¤eri aras›ndaki fark
yeniden de¤erleme fonu olarak özkaynaklara kaydedilir.
Yeni net ikame de¤eri 32.000 YTL – Eski net ikame de¤eri 20.000YTL =
12.000 YTL art›ﬂ
31 / 01/ 07
257 Birikmiﬂ Amortismanlar
253 Tesis Makine ve Cihazlar

30.000.30.000.-

31 /01/ 07
253 Tesis Makine ve Cihazlar
522 Yeniden De¤erleme Fonu

12.000.-

Birikmiﬂ
Amortismanlar

Makineler
50.000.12.000.-

12.000.-

30.000.


30.000.


30.000.


M.D.V. Yeniden
De¤erleme Art›ﬂ›





12.000.-





Bir maddi duran varl›k kalemi yeniden de¤erleme modeline göre de¤er-len-di¤inde, o varl›k s›n›f›nda bulunan bütün maddi duran varl›k kalemleri yeniden
de¤erlenir (örne¤in bir makine yeniden de¤erleme iﬂlemine tabi tutulmuﬂ ise
bütün makine, tesis ve cihazlar yeniden de¤erleme iﬂlemine tabi tutulur).
(TMS:16, m, 37).
Yeniden de¤erleme iﬂlemi sonucunda varl›¤›n defter de¤eri artm›ﬂsa, bu art›ﬂ
öz kaynak grubunda maddi duran varl›k yeniden de¤erleme art›ﬂ› (maddi duran
varl›¤›n brüt de¤erindeki art›ﬂla, birikmiﬂ amortismanlar›n de¤erinde meydana
gelen art›ﬂ›n fark›) olarak kaydedilir.
Maddi duran varl›klar›n de¤eri yeniden de¤erleme iﬂlemi sonucunda azalm›ﬂ
ise, bu azalma gider olarak muhasebeleﬂtirilir. Ancak söz konusu varl›kla ilgi-
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li olarak daha önce yeniden de¤erleme art›ﬂ› olmuﬂ ve öz kaynak grubunda de¤er art›ﬂlar› hesab›nda biriktirilmiﬂ ise; de¤er azal›ﬂlar› önce yeniden de¤erleme art›ﬂlar›ndan düﬂülür. Azal›ﬂ tutar›, özkaynaklardaki yeniden de¤erleme art›ﬂlar›ndan fazla olmas› durumunda aradaki fark zarar yaz›l›r. (TMS:16, m, 39).
ÖRNEK III:
YZ. Aﬁ 01.07.2005 tarihinde faydal› ömrü 5 y›l olan makinesini 60.000 YTL’
ye sat›n alm›ﬂt›r. 31.12.2007 tarihinde makinenin birikmiﬂ amortisman› 30.000
YTL dir. 31.01.2008 tarihinde makinenin yeniden de¤erlemeye tabi tutulmas›na karar verilmiﬂtir. Makinenin de¤eri % 30 oran›nda artt›r›¤› tespit edilmiﬂtir.
60.000 YTL x 0,30 = 18.000 YTL
30.000 YTL x 0,30 = 9.000 YTL
Yeniden De¤erleme Art›ﬂ›= 9.000 YTL
YILLAR
2005/ 6 ay
2006
2007

DÖNEM AMORT. G‹D
12.000x6/12= 6.000.12.000.12.000.-

B.AMORT. TUTARI
6.000.18.000.30.000.-

31/01/08
253 Tesis Makine ve Cihazlar

18.000.-

257 B.Amortismanlar
522 Yeniden De¤erleme Fonu

9.000.9.000.-

Birikmiﬂ
Amortismanlar

Makineler

M.D.V. Yeniden
De¤erleme Art›ﬂ›

60.000.- 
18.000.- 




30.000.9.000.-




9.000.

78.000.- 



39.000.-



9.000.-

‹ﬂletme makineye 31.12.2008 tarihi itibariyle 15.600 YTL amortisman ay›rm›ﬂ
ve son amortisman listesi aﬂa¤›daki gibi olmuﬂtur.
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Birikmiﬂ
Amortismanlar

Makineler
60.000.18.000.

39.000.


27.300.


39.000.15.600.-

78.000.-

39.000.-

27.300.-

54.600.-

M.D.V. Yeniden De¤erleme
Art›ﬂ›
9.000.


9.000.


9.000.-

9.000.-

‹lgili Makinenin 31.01.2009 tarihinde de¤erinin % 50 düﬂtü¤ü tespit edilmiﬂ
olup brüt ikame de¤erinin 39.000 YTL birikmiﬂ amortisman›n›n ise 27.300
YTL oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bu durumda aﬂa¤›daki kay›t yap›lmal›d›r.
01.11.07
654 Karﬂ›l›k Giderleri
257 B.Amortismanlar
522 Yeniden De¤erleme De¤er art›ﬂ fon

2.700.27.300.9.000.-

253 Tesis Makine ve Cihazlar

39.000.-

Maddi duran varl›k kalemi elden veya kullan›mdan ç›kar›ld›¤›nda veya baﬂka
nedenlerle bilanço d›ﬂ› b›rak›ld›¤›nda, özkaynaklardaki yeniden de¤erleme art›ﬂlar›, geçmiﬂ y›l kârlar›na aktar›labilir. Ayn› ﬂekilde maddi duran varl›klar iﬂletme taraf›ndan kullan›ld›kça, de¤er art›ﬂlar› geçmiﬂ y›l kârlar›na aktar›labilir.
Geçmiﬂ y›l kârlar›na aktar›lacak de¤er art›ﬂlar› tutar›, varl›¤›n yeniden de¤erlenmiﬂ defter de¤eri üzerinden hesaplanan amortisman ile orijinal maliyeti üzerinden hesaplanan amortisman aras›ndaki fark kadar olur. Standart, de¤er art›ﬂ
farklar›n›n önce kâr-zarar hesab›na sonra geçmiﬂ y›l kârlar›na aktar›m›na izin
vermemektedir.
De¤er art›ﬂ farklar› do¤rudan geçmiﬂ y›l kârlar›na aktar›l›r (TMS:16, m. 41).
Maddi duran varl›klar›n muhasebe standartlar›na göre yeniden de¤erlemesinden kaynaklanan de¤er art›ﬂlar› ile Vergi Usul Kanunu’ndaki de¤erleme hükümlerine göre yap›lan de¤erleme iﬂlemindeki de¤erleme art›ﬂlar› aras›ndaki
farklar için “TMS:12 Gelir Vergileri Standard›”na göre ertelenmiﬂ vergi etkisi hesaplan›r ve özkaynaklardaki de¤er art›ﬂ› hesab›ndan indirilir (TMS:16, m. 42).
ÖRNEK IV: (Yeniden De¤erleme Art›ﬂ›n›n Ertelenmiﬂ Vergi Yükümlülü¤ü) (örnek III’ün devam›)
31.01.2007 ‘de makine yeniden de¤erlendi¤inde makinenin de¤erine
May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 93
‹SMMMO Yay›n Organ›

80.000 YTL – 50.000 YTL = 30.000 YTL eklenecektir. Bu durumda makinenin de¤erindeki;
30.000 YTL / 50.000 YTL= % 60 oran 30.000 YTL Birikmiﬂ Amortismana da
uygulanarak Birikmiﬂ Amortisman 18.000 YTL art›r›lacak ve yeniden de¤erleme de¤er art›ﬂ› ‘da 12.000 YTL olacakt›r.
31/01/07
253 Tesis Makine ve Cihazlar

30.000.-

257 B.Amortismanlar
522 Yeniden De¤erleme Fonu

18.000.12.000.-

Burada yeniden de¤erleme art›ﬂ›n›n ertelenmiﬂ vergiye etkisi 12.000 YTL x 0.20
(Kurumlar Vergisi Oran›) = 2.400 YTL olacakt›r.
31 /01/ 07
522 Yeniden De¤erleme Fonu
483 Ertelenmiﬂ Vergi Yükümlülü¤ü

2.400.2.400.-

4.3. De¤er Düﬂüklü¤ü
Duran varl›klar›n yeniden de¤erlenmiﬂ miktarlar› ve maliyetleri normal olarak
varl›¤›n yararl› ömrü boyunca sistemli olarak geri kazan›l›r. E¤er bir kalemin
veya bir grup kalemin hasar, teknik eskime veya di¤er ekonomik faktörler nedeniyle de¤eri düﬂerse, geri kazan›labilir de¤er varl›¤›n defter de¤erinden daha
az olabilir. Böyle durumlarda varl›¤›n de¤er düﬂüklü¤ünün muhasebeleﬂtirilmesi gerekir. Duran varl›klar›n bir kalemi ya kullan›lmaya sunulmadan önce ya
da hizmet süresi boyunca belli bir süre kullan›lmaz ise de¤er düﬂüklü¤ü meydana gelir ve bunun muhasebeleﬂtirilmesi gerekebilir.
Vergi Usul Kanunu’ nda da bu konuya paralel düzenlemelerin "fevkalade
amortisman" ad›yla yer ald›¤› bilinmektedir. (VUK'un 317. Maddesi )13
13 1. Yang›n, deprem, su basmas› gibi afetler neticesinde de¤erini tamamen veya k›smen kaybeden;
2. Yeni icatlar dolay›siyle teknik verim ve k›ymetleri düﬂerek tamamen veya k›smen kullan›lmaz
bir hale gelen;
3. Cebri çal›ﬂmaya tabi tutulduklar› için normalden fazla aﬂ›nma ve y›pranmaya maruz kalan;
menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatlar› üzerine ve ilgili bakanl›klar›n
mütalaas› al›nmak suretiyle, Maliye Bakanl›¤›’ nca her iﬂletme için iﬂin mahiyetine göre ayr› ayr›
belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" uygulan›r.
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Vergi mevzuat›m›zda belli koﬂullar›n
oluﬂmas› durumunda, varl›klar›n k›ymetlerinin tamamen veya k›smen kullan›lmaz hale gelmesi durumunda
özel bir statüye tabi tutularak fevkalade amortisman yönteminin uygulanaca¤› belirtilmiﬂtir.
Varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ünün genel yap›s› TMS 36’da belirlenmiﬂtir.
TMS 36 “Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü” standard›n›n amac›; varl›klar›n
geri kazan›labilir tutar›ndan daha yüksek bir defter de¤eri ile izlenmemesini sa¤lamak amac›yla uygulanmas›
gereken ilkeleri belirlemektir. TMS
36’ya göre, bir varl›¤›n defter de¤erinin; kullan›m› ya da sat›ﬂ› ile geri kazan›lacak tutar›ndan fazla olmas› durumunda, varl›k geri kazan›labilir tutar›ndan daha yüksek bir tutarla izlenmektedir. Bu durumda varl›k de¤er
düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂt›r. Standarda
göre bu durumda, iﬂletmenin de¤er
düﬂüklü¤ü zarar›n› muhasebeleﬂtirmesi gerekir. Standart ayr›ca, bir iﬂletmenin de¤er düﬂüklü¤ü zarar›n› ne zaman iptal etmesi gerekti¤i ile kamuoyuna yap›lmas› gereken aç›klamalar›n da genel çerçevesini düzenlemektedir. Standart ayr›ca, bir iﬂletmenin
de¤er düﬂüklü¤ü zarar›n› ne zaman iptal etmesi gerekti¤i ile kamuoyuna yap›lmas› gereken aç›klamalar› da düzenlemektedir.
Bunlar›n yan› s›ra iﬂletme, varl›¤›n
de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ olabilece¤ini gösteren herhangi bir belirtinin
May›s - Haziran
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bulunup bulunmad›¤›n› de¤erlendirirken, aﬂa¤›da yer alan iﬂletme d›ﬂ› ve
içi bilgi kaynaklar›n› kullanmas› ve
bunlar› gözden geçirmesi gerekmektedir. Bu unsular ﬂunlard›r;
‹ﬂletme d›ﬂ› bilgi kaynaklar›;
• Dönem içinde varl›¤›n piyasa fiyat›,
zaman›n ilerlemesinden veya normal
kullan›mdan kaynaklanmas› beklenenden çok daha fazla azalm›ﬂt›r.
• ‹ﬂletmenin faaliyette bulundu¤u teknolojik, ekonomik veya hukuki çevre
ile pazarda veya varl›¤›n tahsis edildi¤i piyasada iﬂletme üzerinde olumsuz
etkisi olan önemli de¤iﬂiklikler dönem içerisinde gerçekleﬂmiﬂ veya bu
de¤iﬂikliklerin yak›n gelecekte gerçekleﬂmesi beklenmektedir.
• Dönem içerisinde, faiz oranlar› veya
di¤er yat›r›m karl›l›¤› ile ilgili piyasa
oranlar› artm›ﬂ olup; söz konusu art›ﬂlar›n, varl›¤›n kullan›m de¤erinin hesaplanmas›nda kullan›lan iskonto oran›n› önemli ölçüde etkilemesi ve varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›n› büyük
ölçüde azaltmas› muhtemeldir.
• ‹ﬂletmenin net varl›klar›n›n defter
de¤eri piyasa de¤erlerinden daha yüksektir.
‹ﬂletme içi bilgi kaynaklar› ise;
• Varl›¤›n fiziksel hasara u¤rad›¤› veya de¤er yitirdi¤ine iliﬂkin kan›t bulunmaktad›r.
• ‹ﬂletmede, varl›¤›n mevcut veya gelecek kullan›m yöntemini etkileyecek,
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önemli olumsuz de¤iﬂiklikler meydana gelmiﬂ veya bunlar›n yak›n gelecekte
meydana gelmesi beklenmektedir. Bu de¤iﬂiklikler ﬂunlar› içerir; varl›k kullan›m d›ﬂ›d›r; varl›¤›n dahil oldu¤u faaliyetin sona erdirilmesi veya yeniden yap›land›r›lmas› planlar› vard›r; varl›¤›n beklenen tarihten önce elden ç›kar›lmas› planlanmaktad›r; varl›¤›n yararl› ömrünün s›n›rs›z de¤il s›n›rl› oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.
• ‹ﬂletme içi raporlamada, varl›¤›n ekonomik performans›n›n beklenenden daha kötü oldu¤u veya olaca¤›na iliﬂkin kan›t mevcuttur.
Yeniden de¤erleme sonucunda varl›¤›n kay›tl› de¤eri azalm›ﬂsa, bu azalma gider olarak mali tablolara al›n›r. Varl›k yeniden de¤erlenmiﬂ tutar› ile izlenmiyorsa, de¤er düﬂüklü¤ü derhal gelir tablosuna gider olarak yans›t›lmal›d›r. Ancak, söz konusu varl›kla ilgili olarak daha önce bir yeniden de¤erleme fonu
oluﬂturulmuﬂsa, azal›ﬂ ilk olarak söz konusu hesaptan düﬂülür. De¤er azal›ﬂ›n›n
yeniden de¤erleme fonundan yüksek olmas› durumunda, artan k›s›m gelir tablosu ile iliﬂkilendirilir. TMS 36’ya göre;
ÖRNEK I: (MDV De¤erinde Art›ﬂ Olup Daha Sonra De¤er Düﬂüklü¤ü
Omas›)
YZ Aﬁ. 1 Ocak 2006’da 135.000 YTL’ye üretimde kullanmak üzere vida makinesi sat›n alm›ﬂt›r. Makinenin faydal› ömrü 10 y›l olarak tahmin edilmiﬂtir.
Amortisman yöntemi olarak normal amortisman yöntemi seçilmiﬂtir.
31.12.2006 ve 31.12.2007’de yeni makinenin amortisman› ile ilgili olarak aﬂa¤›da yer alan kay›tlar düzenlenmiﬂtir.
31/12/06
730 Genel Üretim Giderleri

13.500

257 Birikmiﬂ Amortismanlar
31/12/07
730 Genel Üretim Giderleri
257 Birikmiﬂ Amortismanlar

13.500

13.500
13.500

Bu durumda 1 Ocak 2008 tarihinde makinenin net defter de¤eri 108.000 YTL
olacakt›r. 1 Ocak 2008 için varl›¤›n amorti edilmiﬂ ikame maliyeti 129.600
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YTL olarak belirlenmiﬂtir. Burada varl›klar›n de¤erinde % 20 lik art›ﬂ›n gerçekleﬂti¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu art›ﬂ›n makinenin maliyetine, birikmiﬂ amortismana ve y›ll›k amortisman pay›na yans›t›lmas› gerekmektedir. Böylece varl›¤›n net defter de¤eri amorti edilmiﬂ ikame maliyetine getirilmiﬂ olur.
01/01/08
253 Tesis Makine ve Cihazlar

Borç

Alacak

27.000

257 Birikmiﬂ Amortismanlar

5.400

522 MDV Yen.De¤.Art›ﬂlar›

21.600

Yeni amortisman gideri 13.500+2.700 = 16.200
31/12/08
730 Genel Üretim Giderleri

16.200

257Birikmiﬂ Amortismanlar

16.200

Yeniden de¤erleme art›ﬂlar› hesab›ndan birikmiﬂ karlara aktar›lacak tutar =
(16.200 – 13.500 = 2.700)
31/12/08
522 MDV Yeniden De¤.Art›ﬂlar›
570 Geçmiﬂ Y›llar Karlar›

2.700
2.700

Bir önceki örnekte 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle varl›¤›n maliyet bedeli 135.000
YTL, birikmiﬂ amortisman› 32.400 YTL’ dir. 2008 y›l› sonu amortisman pay›
16.200 YTL olacakt›r. Ayr›ca geçmiﬂ y›l karlar›na aktar›lmam›ﬂ 2.700 YTL’
lik bir tutar bulunmaktad›r.
2009’da makinenin kay›tl› de¤eri (net defter de¤eri) 113.400 YTL dir. Amorti
edilmiﬂ ikame maliyeti ise 28.400 YTL olarak tespit edilmiﬂtir. Bir de¤er azal›ﬂ› söz konusudur.
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2009’ Y›l›nda;
… /…/09
689 Di¤er Ola¤and›ﬂ› Gider ve
Zararlar
689.01 Makine De¤er Düﬂüklü¤ü Zarar›

66.100.-

257 Birikmiﬂ Amortismanlar

36.450.-

522 MDV Yeniden De¤.Art›ﬂlar›

18.900.-

253 Tesis Makine ve Cihazlar

Tesis, Makine ve
Cihazlar.
135.000 121.450.27.000
162.000 121.450.-

121.450.-

Birikmiﬂ
Amortismanlar
36.450.- 13.500
13.500
5.400
16.200
36.450.-

Yeniden De¤erleme
Fonu
2.700.21.600
18.900.21.600.-

21.600.-

48.600

Varl›k baﬂka TMS 16 Maddi Duran Varl›klar Standard›’ ndaki yeniden de¤erleme yöntemine göre yeniden de¤erlenmiﬂ tutar› üzerinden gösterilmedikçe;
de¤er düﬂüklü¤ü zarar› derhal kar veya zararda muhasebeleﬂtirilir. Yeniden de¤erlenmiﬂ bir varl›¤a iliﬂkin de¤er düﬂüklü¤ü zarar›, an›lan di¤er Standarda göre yeniden de¤erleme de¤er azal›ﬂ› olarak dikkate al›n›r.
Standarda göre, iﬂletme her bilanço tarihinde, sahip olmuﬂ oldu¤u varl›klarda
bir de¤er düﬂüklü¤ü olup olmad›¤›n› belirlemelidir. E¤er böyle bir belirti mevcutsa, iﬂletme varl›¤›n veya nakit üreten birimi oluﬂturan bir varl›k grubunun,
devam eden kullan›m›n›n varl›¤›n maliyetini amorti etmeye yeterli seviyede
olup olmad›¤›n› göz önünde bulundurmal›d›r. Gelecekteki indirgenmemiﬂ nakit ak›mlar›n›n yetersiz olmas›n›n beklendi¤i durumda, kay›tl› de¤er azalt›lmal›d›r. TMS 36’ da gelecekteki nakit ak›ﬂlar›n›n tahmin edilme esaslar› aﬂa¤›daki gibi belirlenmiﬂtir.
TMS 36 iﬂletme nakit ak›ﬂ tahminlerini, ilgili varl›¤›n geriye kalan yararl› ömrü boyunca var olacak ekonomik koﬂullara iliﬂkin yönetimin yapt›¤› en iyi tahminleri içeren mant›kl› ve desteklenebilir varsay›mlara dayand›rarak yapaca¤›n› belirtmektedir.
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Nakit ak›ﬂ tahminleri, yönetim taraf›ndan onaylanan en güncel finansal
bütçelere/tahminlere dayand›r›l›r. Bu
bütçeleri/tahminleri esas alan projeksiyonlar, daha uzun bir dönemin kullan›lmas› gerekti¤ine iliﬂkin hakl› gerekçeler bulunmad›¤› sürece, en fazla
5 y›ll›k dönemi kapsar.
En güncel bütçelerin/tahminlerin kapsad›¤› dönemin ilerisindeki dönemler
aç›s›ndan nakit ak›ﬂ projeksiyonlar›n›,
artan bir oran›n kullan›lmas› gerekti¤ine iliﬂkin hakl› gerekçeler bulunmad›¤› sürece; takip eden y›llarda sabit
ya da azalan büyüme oranlar› uygulamak suretiyle mevcut bütçeler/tahminlere iliﬂkin olarak yap›lan projeksiyonlar çerçevesinde tahmin eder.
An›lan büyüme oran›, daha yüksek bir
oran›n kullan›lmas› gerekti¤ine iliﬂkin
hakl› gerekçeler bulunmad›¤› sürece,
iﬂletmenin faaliyet gösterdi¤i ürünler,
endüstriler, ülke veya ülkeler ya da
varl›¤›n kullan›ld›¤› piyasalar için geçerli uzun vadeli ortalama büyüme
oranlar›n› aﬂmaz. Yönetim, geçmiﬂteki nakit ak›ﬂ projeksiyonlar› ile gerçekleﬂen nakit ak›ﬂlar› aras›ndaki
farklar›n sebeplerini inceleyerek, cari
nakit ak›ﬂ projeksiyonlar›n›n esas ald›¤› varsay›mlar›n uygunlu¤unu de¤erlendirir. Yönetim, cari nakit ak›ﬂ
projeksiyonlar›nda esas al›nan varsay›mlar›n; geçmiﬂte nakit ak›ﬂlar› gerçekleﬂirken mevcut olmayan sonradan

May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

gerçekleﬂen olay ve koﬂullar›n etkilerini de dikkate alarak, geçmiﬂteki sonuçlarla tutarl› oldu¤undan emin olur.
‹skonto oran› (oranlar›), aﬂa¤›da yer
alanlara iliﬂkin cari piyasa de¤erlendirmesini yans›tan vergi öncesi oran
(oranlar) olacakt›r:
a) Paran›n zaman de¤eri; ve
b) Gelecekteki nakit ak›ﬂ tahminlerinde dikkate al›nmam›ﬂ olan, varl›¤a
özgü riskler.
Paran›n zaman de¤eri ile varl›¤a özgü
risklere iliﬂkin cari piyasa de¤erlendirmesini yans›tan oran; yat›r›mc›lar›n tutar, zaman ve risk profili aç›s›ndan iﬂletmenin varl›ktan elde etmeyi
bekledi¤i nakit ak›ﬂlar›yla ayn› düzeyde nakit ak›ﬂlar› yaratan bir yat›r›m
yapm›ﬂ olmalar› durumunda elde etmeyi bekleyecekleri kazançt›r. Bu
oran, benzeri varl›klar için cari piyasa
iﬂlemlerindeki z›mni bir oran üzerinden veya hizmet potansiyeli ve riskleri aç›s›ndan ilgili varl›¤a benzer bir
varl›¤a (veya varl›k portföyüne) sahip
halka aç›k bir iﬂletmenin a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti üzerinden
tahmin edilir. Ancak, varl›¤›n kullan›m de¤erini ölçmede kullan›lan iskonto oran› (oranlar›), gelecekteki nakit ak›ﬂ tahminlerini düzeltmede dikkate al›nan riskleri yans›tmayacakt›r.
Aksi takdirde, baz› varsay›mlar›n etkisi iki kez dikkate al›nm›ﬂ olacakt›r.
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ÖRNEK II: (Maddi Duran Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü) (Özkan, 2007)
YZ Aﬁ. 31.12.2007 itibariyle net defter de¤eri 200.000 YTL olan bir makineye sahiptir. Üretim hatt›n› oluﬂturan makinelerin ekonomik ömürlerinin tamamlanmas›na 5 y›l kalm›ﬂt›r. ‹ﬂletme yönetimi yine 31.12.2007 tarihi itibariyle bu makineyi elden ç›karmak istemesi durumunda toplam 90.000 YTL elde
edebilece¤ini tespit ettirmiﬂtir. Dolay›s›yla iﬂletmenin bu makine için de¤er düﬂüklü¤ü testi yapma gereklili¤i mevcuttur. ‹ﬂletme bu makine için de¤er düﬂüklü¤ü testi yaparken bu makineden kalan ömrü boyunca üretti¤i ürünlerin sat›ﬂ›ndan elde etmeyi bekledi¤i gelir tutarlar› ile ve iﬂletmenin bu gelirleri elde etmek için katlanmas› gereken maliyetleri aﬂa¤›daki ﬂekilde bütçelemiﬂtir.
Y›llar

Bütçelenmiﬂ Gelirler
(a) (YTL)
60.000
140.000
120.000
90.000
80.000
490.000

2008
2009
2010
2011
2012
Toplam

Bütçelenmiﬂ Giderler
(b) (YTL)
50.000
100.000
90.000
64.000
54.000
358.000

Öncelikle iﬂletme 5 y›l boyunca elde etmeyi bekledi¤i gelirlerin ve katlanmay›
bekledi¤i giderlerin bugünkü de¤erlerinden hareketle 5 y›l boyunca kendisine
gelecek net nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤erlerini bulmak durumundad›r.

Y›llar

Beklenen
Gelir
(YTL)
(a)

Giderler*
(YTL)
(b)

Net
Nakit
Ak›ﬂlar›
(YTL)
(d)
(a – b)

Net
Bugünkü
De¤er
Faktörü**
(YTL)
(c)

Net Bugünkü
De¤er
(YTL)
(d x c)

2008

60.000

50.000

10.000

0,92593

9.259,30

2009

140.000

100.000

40.000

0,85734

34.293,60

2010

120.000

90.000

30.000

0,79383

23.814,90

2011

90.000

64.000

26.000

0,73503

19.110,80

2012

80.000

54.000

26.000

0,68058

17.695,08

TOPLAM

490.000

358.000

132.000



104.174
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*Hesaplamaya dahil olan giderler iﬂletmenin nakit olarak katland›¤› giderlerden oluﬂmaktad›r. Amortisman giderleri bir nakit olmayan gider türü oldu¤u
için giderler toplam›na dahil edilmemiﬂtir. Ayr›ca tablodaki de¤erler yuvarlanm›ﬂt›r.
** Faiz oran› % 8 olarak al›nm›ﬂt›r.
Net nakit ak›ﬂlar›n›n bugünkü de¤eri 104.174 YTL’ dir.
Bu aﬂamadan sonra iﬂletme bir karﬂ›laﬂt›rma iﬂlemi ile karﬂ› karﬂ›yad›r.
Makinelerin net defter de¤eri (DD)

= 200.000 YTL

Makinelerin sat›lmas› halinde elde edilecek tutar (PD)

= 90.000 YTL

Makineden elde edilecek net nakit ak›ﬂlar› (NBD)

= 104.174 YTL

DD > NBD > PD oldu¤undan iﬂletme varl›klar›n›n de¤erini 200.000 YTL’den
104.174 YTL’ye düﬂürülmelidir.
200.000 – 104.174 = 95.826 YTL maddi duran varl›k de¤er düﬂüklü¤ü olarak
dönemin gelir tablosu ile iliﬂkilendirilmelidir.
01.01.2005
689 Makine De¤er Düﬂüklü¤ü Zarar›
257.02 De¤er Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤›

95.826.95.826.-

4.4. Bilanço D›ﬂ› B›rakma
Bir maddi duran varl›k kaleminin defter de¤eri aﬂa¤›daki durumlarda bilanço
d›ﬂ› b›rak›l›r:
a. Elden ç›kar›ld›¤›nda veya,
b. Kullan›m›ndan ya da elden ç›kar›lmas›ndan gelecekte ekonomik yarar beklenmedi¤i durumlarda.
Bir maddi duran varl›k kaleminin bilanço d›ﬂ› b›rak›lmas›ndan do¤an kazanç
veya kay›p ilgili kalem bilanço d›ﬂ› b›rak›ld›¤›nda gelir tablosu ile iliﬂkilendirilir. Kazançlar, has›lat olarak s›n›fland›r›lmaz.

May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 101
‹SMMMO Yay›n Organ›

ÖRNEK I: (Maddi Duran Varl›klar›n Elden Ç›kar›lmas› I)
YZ Aﬁ’ maliyet bedeli 30.000 YTL. ve o ana kadar birikmiﬂ amortisman›
24.000 YTL. olan duran varl›¤›n› 8.000 YTL.’ye 31.12.2007 tarihinde satm›ﬂt›r. Buna göre aﬂa¤›daki gibi bir muhasebe kayd› yapmal›d›r:
31/12/07
102 Banka
257 Birikmiﬂ Amortismanlar

8.000.24.000.-

253 Maddi Duran Varl›klar
679 Duran Varl›k Sat›ﬂ Kar›

30.000.2.000.-

ÖRNEK II: (Maddi Duran Varl›klar›n Elden Ç›kar›lmas› II)
YZ A.ﬁ.’ kay›tl› de¤eri 30.000 YTL., o ana kadar birikmiﬂ amortisman› 24.000
YTL. ve yeniden de¤erleme fonu 2.000 YTL. olan maddi duran varl›¤›n› 8.000
YTL.’ye peﬂin olarak 31.12.2010 tarihinde satm›ﬂt›r. Buna göre aﬂa¤›daki gibi
bir muhasebe kayd› yapmal›d›r:
31/12/10
102 Banka
257 Birikmiﬂ Amortismanlar

8.000.24.000.-

522 Yeniden De¤erleme Fonu

2.000.-

257 Makineler
679 Duran Varl›k Sat›ﬂ Kar›

30.000.4.000.-

5. SONUÇ
Küresel geliﬂmeler ile birlikte iﬂletmelerin finansal raporlar› daha geniﬂ kitleleri ilgilendirir hale gelmektedir. Ülkemizde de bu nedenle ﬂirketler bugüne kadar tekdüzen muhasebe sistemi ve VUK’na göre uygulad›klar› mevzuat hükümleriyle beraber standart hükümlerine göre de raporlama yapacaklard›r.
Standartlarla ilgili uygulama baﬂlad›¤›nda ﬂirketler uygulaman›n baﬂlad›¤› bir
önceki dönem baﬂ› itibar›yle bilançolar›n› TFRS 1’ e göre düzelteceklerdir.
TMS 16 Maddi Duran Varl›klar Standard›’ na göre maddi duran varl›klar›n ka-
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y›t alt›na al›nmas›nda dikkat edilmesi
gereken konular :

y›l gelir ve gideri hesaplar›nda gösterilmelidir.

• Maddi duran varl›k ediniminde yüklenilen al›ﬂ giderleri maliyete al›nmal›d›r.

KAYNAKÇA

• Maddi duran varl›k ediniminde yüklenilen borçlanma maliyetleri özellikli varl›k d›ﬂ›nda maliyet de¤il döneminde giderleﬂtirilmelidir.
• Yeniden de¤erlemede de¤er art›ﬂ› ve
de¤er düﬂüklü¤ü meydana gelebilir.
De¤er art›ﬂ› özkaynaklar grubunda
muhasebeleﬂtirilirken de¤er düﬂüklü¤ü gelir tablosuna yans›t›l›r. Ancak
daha önce de¤er art›ﬂ› olan maddi duran varl›klarda daha sonra de¤er düﬂüklü¤ü meydana gelirse o zaman de¤er düﬂüklü¤ü özkaynaklarla karﬂ›laﬂt›r›l›r.
• Faydal› ömür amortisman oran› ve
yöntemi aç›s›ndan önemlidir. Bazen
ayn› maddi duran varl›k farkl› iﬂletmelerde kullan›m aç›s›ndan farkl›
faydal› ömüre sahip olabilir. VUK’
nda maddi duran varl›klar›n amortisman oran› belirtilmiﬂtir. Her iﬂletme
belirtilen oran› kullanmak zorundad›r.
• Bilanço d›ﬂ› b›rakmada maddi duran
varl›k sat›ﬂ zarar› ve sat›ﬂ kar› geçmiﬂ
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G‹DER YAZILAB‹LEN KATMA DE⁄ER
VERG‹S‹
Altar Ömer ARPACI *

I – G‹R‹ﬁ
ükelleflerin vergiye tabi iﬂlemleri üzerinden hesaplad›klar› katma de¤er vergisi, gelir ve kurumlar vergisi matrahlar›n›n tesbitinde gider
olarak düﬂülemeyece¤i gibi bu iﬂlemlere iliﬂkin olarak al›ﬂ vesikalar›nda gösterilen ve indirilebilecek katma de¤er vergisi de gider olarak kabul edilmeyecektir.

M

Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 58’inci maddesiyle katma de¤er vergisinin
gelir ve kurumlar vergisi matrahlar›n›n saptanmas›nda gider olarak indirilemeyece¤i öngörülmüﬂtür. Madde hükmü ﬂu ﬂekildedir. "Mükellefin vergiye tabi
iﬂlemleri üzerinden hesaplanan Katma De¤er Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma De¤er Vergisi, Gelir ve Kurumlar vergisi matrahlar›n›n tespitinde gider olarak kabul edilmez."
Madde hükmünün düzenleniﬂ amac›, mükellefin üstünde yük olarak kalmayacak verginin, gelir ve kurumlar vergisi matrahlar›n›n tesbitinde gider olarak kabulünün önlenmesidir.
Ancak katma de¤er vergisinin gider kaydedilemeyece¤i prensibi normal olarak
indirim mekanizmas›n›n iﬂledi¤i durumlarda söz konusudur. Madde hükmünün mevhumu muhalifinden hareketle, indirim hakk› tan›nmayan katma de¤er
vergisinin gider yaz›labilece¤i sonucuna ulaﬂabiliriz. Bu duruma iliﬂkin katma
de¤er vergilerinin örnekleri yaz›m›z›n konusunu teﬂkil etmektedir.

* Maliye Bakanl›¤› Gelirler Baﬂkontrolörü
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II - G‹DER YAZILAB‹LEN KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ ÖRNEKLER‹
A - Binek Otomobillere Ait Katma
De¤er Vergisi
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun
30/b maddesinde iﬂletmeye ait binek
otomobillerinin al›ﬂ vesikalar›nda
gösterilen katma de¤er vergisinin mükelleflerin vergiye tabi iﬂlemleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden indirilemeyece¤i hüküm alt›na
al›nm›ﬂt›r.1 ‹ndirim konusu yap›lamayan bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar› çerçevesinde iﬂin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al›nabilecektir. Bu
konuya iliﬂkin olarak 23 seri no'lu
Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inde yap›lan aç›klamalar aﬂa¤›daki ﬂekildedir.
Katma De¤er Vergisi Kanununun 30.
maddesinin (b) bendi hükmüne göre,
faaliyetleri; k›smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas›,taksicilik iﬂletmecili¤i yap›lmas› veya binek otomobillerinin çeﬂitli ﬂekillerde
iﬂletilmesi olanlar›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.
Ancak mükelleflerin iﬂletme amac›
d›ﬂ›nda iktisap ettikleri binek otomobillerinin al›ﬂ vesikalar›nda gösterilen
katma de¤er vergisinin 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.
Örne¤in oto kiralama iﬂi yapan bir iﬂletmenin kiralama iﬂinde kulland›¤›
binek otomobillerinin al›ﬂ vesikalar›nda gösterilen katma de¤er vergisi, genel hükümler çerçevesinde indirim
konusu yap›lacak, ayn› iﬂletmenin kiraya vermeyip iﬂletme ihtiyaçlar› için
kulland›¤› binek otomobillerinin vergisi ise indirilemeyecek, gider veya
maliyet unsuru olarak gözönüne al›nabilecektir.

1 Ancak faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas›, taksicilik iﬂletmecili¤i
yap›lmas› veya binek otomobillerinin çeﬂitli ﬂekillerde iﬂletilmesi olanlar›n bu amaçla kulland›klar›
binek otomobillerine ait katma de¤er vergisinin indirim hakk› oldu¤unu belirtelim.
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B - Zayi Olan Emtiaya ‹liﬂkin Katma
De¤er Vergisi
Katma de¤er vergisi sisteminde al›ﬂ
vesikalar›nda gösterilen verginin indirilmesi, bu mallar›n sat›ﬂ› s›ras›nda
mala eklenen de¤erin vergilendirilece¤i düﬂüncesine dayan›r. Ancak, zayi olan mallar için sat›ﬂ ve dolay›s›yla
yarat›lan bir de¤er olmayaca¤›ndan,
bu mallara iliﬂkin al›ﬂ vesikalar›nda
gösterilen verginin indirilmesi, zayi
olan mallar üzerindeki vergi yükünü
tamamen ortadan kald›racakt›r. Dolay›s›yla, Kanunun 30/c maddesi uyar›nca, zayi olan mallar›n al›ﬂ vesikalar›nda gösterilen katma de¤er vergisi
mükellefin vergiye tabi iﬂlemleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden indirilemeyecektir. Anlaﬂ›laca¤› üzere Katma De¤er Vergisinin 30/c
maddesi gere¤ince, deprem veya sel
felaketi nedeniyle zayi olanlar2 hariç
olmak üzere zayi olan mallar›n vesikalar›nda gösterilen katma de¤er vergisi, vergiye tabi iﬂlemler üzerinden
hesaplanan katma de¤er vergisinden
indirilemeyecektir. Zayi olan mallarla
ilgili katma de¤er vergisi daha önce
indirim konusu yap›lm›ﬂ ise bu indirimler iptal edilir. Ancak indirilemeyen bu katma de¤er vergisi tutar› zayiat›n usulüne uygun olarak tevsiki3

(ve iﬂletmenin kusuru olmamak) kayd›yla gelir ve kurumlar vergisi matrahlar›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nabilecektir.
C - Promosyon Ürünlerine ‹liﬂkin
Katma De¤er Vergisi
Bir mal›n yan›nda ayr›ca bir bedel
tahsil edilmeksizin baﬂka bir mal›n
verilmesi veya numune ya da eﬂantiyon mallar verilmesi ﬂeklinde ortaya
ç›kan teslimler ile gazete, dergi vs.
yay›n faaliyetinde bulunan kuruluﬂlar›n, bu yay›nlar›n›n tiraj›n› art›rmak amac›yla düzenledikleri promosyon kampanyalar›n›n katma de¤er vergisi karﬂ›s›ndaki durumu aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
Ticari hayatta, ticareti yap›lan mallara
olan talebin art›r›lmas› amac›yla, bir
tak›m pazarlama teknikleri geliﬂtirilmekte, sat›ﬂ› yap›lan mal›n yan›nda
baﬂka bir mal›n ayr›ca bir bedel al›nmaks›z›n verilmesi de s›kça karﬂ›laﬂ›lan bir pazarlama tekni¤i olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bir mal›n tasarruf
hakk›n›n malik veya ad›na hareket
edenlerce, al›c›ya veya ad›na hareket
edenlere devri olarak tan›mlanan teslim hükümleri çerçevesinde ticari bir
iﬂletmenin yapt›¤› bedelsiz teslimler
de katma de¤er vergisine konu olmaktad›r.

2 Maddeye “deprem veya sel felaketi ile zayi olanlar hariç” ibaresi 4503 say›l› Kanun ile
05.02.2000 tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiﬂtir.
3 Bkz. Vergi Usul Kanunu Md. 278 ve Md. 267
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Ancak, firmalar›n iktisadi faaliyetini
geniﬂletme, emsal iﬂletmelerle rekabet
edebilme, üretim veya sat›ﬂ›n› yapt›klar› mallara olan talebi koruma veya
art›rma amac›yla bir mal›n yan›nda
baﬂka bir mal verilmesi ﬂeklinde gerçekleﬂen iﬂlemlerde, promosyon ürünü aç›s›ndan bir bedelsiz teslim söz
konusu olmamaktad›r. Zira, firman›n
geniﬂleyen faaliyetiyle ba¤lant›l› olarak iﬂletmede yarat›lan katma de¤er
artmaktad›r. Nitekim piyasadan sat›n
al›nan veya ithal edilen mallar›n promosyon ürünü olarak müﬂterilere verilmesi, mükellefler aç›s›ndan pazarlama gideri niteli¤ini taﬂ›makta ve bu
mallar›n al›ﬂ bedelleri Gelir Vergisi
Kanunu’nun 40. maddesinin 1 numaral› bendine göre gider olarak kaydedilebilmektedir.
Dolay›s›yla, firman›n yaratt›¤› katma
de¤er içerisinde vergilenen promosyon mallar›n›n müﬂterilere verilmesi
s›ras›nda katma de¤er vergisi hesaplanmas›na gerek bulunmamakta ve bu
ürünler için yüklenilen katma de¤er
vergisinin ise prensip olarak indirim
konusu yap›lmas› gerekmektedir.
Bu durum, katma de¤er vergisi sistemindeki farkl› oran uygulamas› nedeniyle baz› sorunlara neden olmakta ve
düﬂük oranda vergiye tabi bir mal›n
yan›nda yüksek oranda vergiye tabi
bir mal›n promosyon ürünü olarak verildi¤i hallerde, promosyon olarak verilen mallar›n ticaretini yapan firmalar
May›s - Haziran
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aç›s›ndan haks›z rekabet sorunu ortaya ç›kmaktad›r.
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun
29/4. maddesi ile vergi indirimi uygulamas›nda do¤abilecek aksakl›klar›,
vergi mükerrerli¤ine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek ﬂekilde,
bu Kanunun ana ilkelerine uygun olacak giderme ve indirimle ilgili usul ve
esaslar› düzenleme konusunda Maliye
Bakanl›¤›na yetki verilmiﬂtir.
Bu yetki çerçevesinde, promosyon
ürünü olarak verilen mal›n (ayn› iﬂletmede imal veya inﬂa edilenler dahil)
tabi oldu¤u katma de¤er vergisi oran›n›n;
Sat›ﬂ› yap›lan mala ait katma de¤er
vergisi oran›na eﬂit veya daha düﬂük
oranda olmas› halinde promosyon
ürünü için yüklenilen katma de¤er
vergisinin tamam›n›n indirim konusu
yap›lmas›,
Sat›ﬂ› yap›lan mal›n tabi oldu¤u katma de¤er vergisi oran›ndan yüksek olmas› halinde ise promosyon ürünü
için yüklenilen katma de¤er vergisinden, sat›ﬂ› yap›lan mal›n tabi oldu¤u
orana isabet eden k›sm›n indirim konusu yap›lmas›, kalan k›sm›n gelir veya kurumlar vergisi aç›s›ndan gider
veya maliyet olarak dikkate al›nmas›,
uygun görülmüﬂtür.
Her iki durumda da, promosyon ürünü
olarak sat›n al›nan, ithal edilen ya da
ayn› iﬂletmede imal veya inﬂa edilen
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mallar›n; ne kadar›n›n ayn› dönemde ayr›ca bir bedel tahsil edilmeksizin verilece¤i, ne kadar›n›n stoklarda kalaca¤› bilinemedi¤inden bu mallara iliﬂkin olarak yüklenilen vergi, öncelikle "191 ‹ndirilecek Katma De¤er Vergisi Hesab›”na al›nacakt›r. Birinci durumda, promosyon mallar›n›n al›m›, imal veya inﬂas› ile her hangi bir bedel al›nmaks›z›n müﬂterilere verilmesi iﬂleminin ayn›
dönemde veya farkl› dönemlerde gerçekleﬂmesi, bu mallarla ilgili olarak yüklenilip indirim konusu yap›lacak katma de¤er vergisi aç›s›ndan bir önem taﬂ›mamaktad›r.
Promosyon ürününün tabi oldu¤u katma de¤er vergisi oran›n›n, sat›ﬂ› yap›lan
mal›n tabi oldu¤u orandan yüksek oldu¤u hallerde ise;
Promosyon olarak verilen mallar›n al›m›, imal veya inﬂas› ile ayr›ca bir bedel
tahsil edilmeksizin müﬂterilere verilmesi iﬂleminin ayn› dönemde gerçekleﬂmesi halinde, bu mallarla ilgili olarak yüklenilen ve öncelikle “191‹ndirilecek
Katma De¤er Vergisi Hesab›”na al›nm›ﬂ olan katma de¤er vergisinden, sat›ﬂ›
yap›lan mal›n tabi oldu¤u orana isabet eden k›s›m d›ﬂ›ndaki tutar, “191 ‹ndirilecek Katma De¤er Vergisi Hesab›”ndan ç›kar›larak gider hesaplar›na intikal
ettirilecektir.
Promosyon ürününün sat›n al›nd›¤› ya da iﬂletmede imal veya inﬂa edildi¤i dönemde de¤il de, daha sonraki dönemlerde müﬂterilere verilmesi halinde ise bu
ürünlerle ilgili olarak mallar›n sat›n al›nd›¤›, imal veya inﬂa edildi¤i dönem beyannamesinde "indirilecek katma de¤er vergisi" olarak beyan edilen tutardan,
sat›ﬂ› yap›lan mal›n tabi oldu¤u orana isabet eden k›sm›n düﬂülmesinden sonra
kalan tutar, ürünlerin ayr›ca bir bedel al›nmaks›z›n teslim edildi¤i dönem beyannamesinde hesaplanan katma de¤er vergisine ilave edilerek beyan edilecek
ve ayn› miktar gider veya maliyet hesaplar›na al›nacakt›r.
Promosyon ürünü için yüklenilen vergiden indirim konusu yap›lacak k›s›m;
Promosyon ürünü için yüklenilen vergi tutar› X Sat›ﬂ› yap›lan mal›n tabi oldu¤u oran
Promosyon ürününün tabi oldu¤u oran

formülü ile hesaplanacak, artan k›s›m gider veya maliyet olarak dikkate al›nacakt›r.
Öte yandan, promosyon ürünü olarak verilen mallar›n al›ﬂ› s›ras›nda yap›lan di¤er giderlere iliﬂkin yüklenilen katma de¤er vergilerinin genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yap›laca¤› tabidir.
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Böylelikle promosyon ürünleri nedeniyle yüklenilen katma de¤er vergisinden sat›ﬂ› yap›lan mal›n tabi oldu¤u orana isabet eden k›s›m hariç, kalan k›s›m gelir ve kurumlar vergisi
aç›s›ndan gider olarak dikkate al›nabilecektir.4
D - ‹ﬂverenler Taraf›ndan; ‹ﬂyerinde
Veya ‹ﬂyerinin Müﬂtemilat›nda,
Hizmet Erbab›na Yemek Verilmek
Suretiyle Sa¤lanan Menfaatlere
‹liﬂkin Katma De¤er Vergisi
‹ﬂverenler taraf›ndan; iﬂyerinde veya
iﬂyerinin müﬂtemilat›nda, hizmet erbab›na yemek verilmek suretiyle sa¤lanan menfaatler, Gelir Vergisi Kanununun 40/2. maddesi uyar›nca kazanc›n tespitinde, has›lattan gider olarak
indirilebilecektir. Sözü edilen bu giderler Vergi Usul kanunundaki esaslara göre tevsik edilecektir ve ücret
say›lan (fakat Gelir Vergisi Kanunu
madde 23/8 uyar›nca ücret istisnas›ndan faydalan›lmaktad›r) bu menfaatler için ayr›ca ücret bordrosu düzenlenme mecburiyeti bulunmamaktad›r.
‹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›
(266 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel
Tebli¤i ile 2008 y›l›nda uygulanmak
üzere) 9,00.- YTL. 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 hükümler çerçevesinde gider yazacaklard›r.
Lokantalar veya yemek verme hizmetini sa¤layanlardan al›nan faturalar,
bu bordronun eki niteli¤inde gider
belgesi kabul edilecektir.
Gelir Vergisi Kanununun 23/8. maddesi uyar›nca iﬂverenlerin civar lokantalardan veya yemek verme hizmeti
sa¤layan yerlerden, personele yemek
vermek suretiyle sa¤lad›¤› menfaatlerin çal›ﬂ›lan günlere ait bir günlük
9,00.-YTL. iﬂçi aç›s›ndan ücret istisnas›n› teﬂkil etmektedir. Bahsi geçen
9,00.-YTL.'ye katma de¤er vergisi dahil bulunmamaktad›r. Yemek bedelinin 9,00.-YTL.'lik k›sm› 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

4 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. 50 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i (25 Aral›k 1995 tarih ve
22504 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›ﬂt›r)
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ödenen ücret olarak kabul edilecek ve
vergiye tabi tutulacakt›r.(aﬂan k›s›m,
iﬂveren aç›s›ndan ise içindeki katma
de¤er vergisi ile birlikte bir gider unsurudur.)5
E - Takvim Y›l›n›n Aﬂ›lmas› Dolay›s›yla
‹ndirilemeyen Katma De¤er Vergisi
Katma De¤er Vergisi Kanununun
29/3. maddesinde, indirim hakk›n›n
vergiyi do¤uran olay›n vuku buldu¤u
takvim y›l› aﬂ›lmamak ﬂart›yla, ilgili
vesikalar›n kanuni defterlere kay›t
edildi¤i vergilendirme döneminde
kullan›labilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Mükelleflerin al›ﬂ ve giderlerine iliﬂkin vesikalar›n kendi iradeleri d›ﬂ›ndaki sebeplerle iﬂletmeye kay›t süresi
geçtikten sonra intikal etmesi halinde,
ispat ve tevsik edilmek ﬂart›yla olay›n
mücbir sebep olarak kabul edilmesi
ve vesikalar›n kay›t süresinden sonra
kayda al›nmas› mümkündür.
Takvim y›l› aﬂ›lmas› dolay›s›yla indirim konusu yap›lamayan katma de¤er
vergisinin Kanunun 58. maddesinden
hareketle gider olarak indirimi mümkündür.

F - Seri No’lu Katma De¤er Vergisi
Kanunu Genel Tebli¤inde Verilen
Örnekler
1 Seri no'lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nde, iﬂin mahiyetine göre
indirilemeyecek katma de¤er vergisinin gider ve maliyet unsuru olarak
dikkate al›nabilece¤i hallere,
Vergiye tabi mallar›n ay›n ücret olarak çal›ﬂanlara verilmesi6 ile,
Vergiye tabi mallar›n çeﬂitli kiﬂi ve
kuruluﬂlara ba¤›ﬂlanmas›
örnek olarak verilmiﬂtir.
G - Basit Usulde Vergilendirilen
Mükelleflerin Al›mlar›na ‹liﬂkin
Katma De¤er Vergisi
4842 say›l› Kanun ile Katma De¤er
Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin 4 numaral› f›kras›n›n (a) bendinde
yap›lan de¤iﬂiklik sonucunda; basit
usulde vergilendirilen mükellefler taraf›ndan yap›lan teslim ve hizmetler
istisna kapsam›na al›nm›ﬂt›r. Bu durumda al›mlara iliﬂkin katma de¤er
vergileri Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 30/a maddesi uyar›nca sözko-

5 Hizmet erbab›na iﬂverenlerce yemek verilmesinin giderleﬂtirilmesi, muhasebeleﬂtirilmesi, gelir vergisi stopaj› ve 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 Temmuz 1995 tarih ve 22355 say›l› Resmi Gazete'de
yay›nlanm›ﬂt›r.)
6 Hizmet erbab›na verilen ay›nlar Gelir Vergisi Kanunu 63. madde son f›kra hükmüne göre, verildi¤i gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlara göre de¤erlenir.
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nusu mükellefler taraf›ndan indirilemeyecek olup duruma göre gider veya
maliyet olarak dikkate al›nacakt›r.

durumun istisnalar›n›n sadece yukar›-

H - Bankalar›n Katma De¤er Vergisi
Yüklenimleri

Kanunu’nun 17’nci maddesinin di¤er

Bankalarca yap›lan tüm iﬂlemler Katma De¤er Vergisi Kanunu Md. 17/4-e
uyar›nca katma de¤er vergisinden istisna tutulmuﬂtur. Dolay›s› ile bankalar mal ve hizmet al›mlar› nedeniyle
yüklendikleri katma de¤er vergilerini
indiremezler.(Katma De¤er Vergisi Kanunu Md. 30/a) Bu nedenle bankalar;

maddelere göre istisna olan iﬂlemler-

- Gider yaz›lmas› mümkün olan bir
masraftan dolay› yüklenilen katma
de¤er vergisini de giderleﬂtirebilirler,

T.C. Yasalar, (06.01.1961) 193 say›l› Ge-

- Kanunen kabul edilmeyen bir gider
türünden dolay› yüklenilen katma de¤er vergisini, kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleﬂtirilirler,

da say›lanlardan ibaret olmad›¤›d›r.
Ayn› ﬂekilde Katma De¤er Vergisi
bendlerine, 16’nc› maddeye, geçici
de de indirilemeyen katma de¤er vergisi duruma göre gider, kanunen kabul edilmeyen gider veya maliyet olarak dikkate al›nmak durumundad›r.
KAYNAKÇA

lir Vergisi Kanunu. Ankara : Resmi Gazete
T.C. Yasalar, (10.01.1961) 213 say›l› Vergi
Usul Kanunu. Ankara: Resmi Gazete
T.C. Yasalar, (02.11.1984) 3065 say›l›
Katma De¤er Vergisi Kanunu. Ankara:

- Amortismana tabi bir iktisadi k›ymetin iktisab›ndan do¤an katma de¤er
vergisi ise ilgili k›ymetin maliyetine
dahil edilir.

Resmi Gazete

III – SONUÇ

1,23,50 seri no’lu Katma De¤er Vergisi

Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun
58’inci maddesinde yüklenilen katma
de¤er vergisinin ve teslim katma de¤er vergisinin gider yaz›lamayaca¤›
hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Bu durumun istisnalar›n›n baz› örnekleri önceki bölümde irdelenmiﬂtir. Yaln›z gözden
uzak tutulmamas› gereken husus bu

Genel Tebli¤i (18. 07. 1986) çevrimiçi

May›s - Haziran
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186 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i
(30. 11.1984) çevrimiçi eriﬂim; www.gib.gov.tr

eriﬂim; www.gib.gov.tr
T.C. Yasalar (09.04.2003) Baz› kanunlarda de¤iﬂiklik yap›lmas› hakk›nda
kanun. Ankara: Resmi Gazete
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HARCIRAH BEYANNAME VE
MAKBUZLARINDA DAMGA VERG‹S‹
Bilal KOCABAﬁ*

I. G‹R‹ﬁ
245 say›l› Harc›rah Kanunu’nun 3/a maddesinde harc›rah, bu Kanun’a göre ödenmesi gereken yol masraf›, gündelik, aile masraf› ve yer de¤iﬂtirme
masraf›ndan biri, birkaç› veya tamam›, olarak ifade edilmiﬂtir.

6

Bu çal›ﬂmada harc›rah ile ilgili olarak düzenlenen belgelerin Damga Vergisi
Kanunu karﬂ›s›ndaki durumu irdelenmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
II. HARCIRAH
6245 say›l› Harc›rah Kanunu’nun 1. maddesi uyar›nca;
a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy
bütçeleri hariç) ve bunlara ba¤l› sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler,
b) Hususi kanunlarla kurulmuﬂ banka ve teﬂekküller; (Denizcilik Bankas› Türk
Anonim Ortakl›¤›, Türkiye Vak›flar Bankas› Türk Anonim Ortakl›¤› ve Türk
Havayollar› Anonim Ortakl›¤› hariç),
c) Yukar›daki (a) ve (b) f›kralar›nda yaz›l› daire, idare, banka, teﬂekkül ve müesseselerin sermayesinin yar›s›ndan fazlas›na sahip bulunduklar› teﬂekkül ve
müesseseler,
taraf›ndan ödenecek harc›rah 6245 say›l› Kanun hükümlerine tabidir.
Yine Harc›rah Kanunu’nun 33/a maddesinde Harc›rah Kanunu gere¤ince verilecek yurt içi gündelik miktar›n›n her y›l Bütçe Kanunlar› ile tespit olunaca¤›
belirtilmiﬂtir. 2008 y›l›nda uygulanacak gündelik miktarlar ise, 2008 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenmiﬂtir.
* Maliye Bakanl›¤› Devlet Bütçe Uzman›
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Sözkonusu Kanun’un 33/b maddesi
uyar›nca devaml› ikamet ettikleri yerler dikkate al›narak kurumlar›nca belirlenen görev merkezi, m›nt›ka merkezi ve grup merkezi d›ﬂ›na teftiﬂ, denetim, inceleme veya soruﬂturma görevi ile gönderilen Devlet Denetleme
Kurulu Üyeleri ile geçici uzmanlar›,
Say›ﬂtay Denetçi ve Yard›mc›lar›,
Baﬂbakanl›k Yüksek Denetleme Kurulu Baﬂkan, Üye, Uzman Müﬂavir,
Uzman ve Uzman Yard›mc›lar›, Silahl› Kuvvetler Denetleme ve Tetkik
Kurullar› Baﬂkan ve Üyeleri, 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu hükümlerine göre atanan ‹ç
Denetçiler, Bakanl›k, Müsteﬂarl›k ve
Ba¤›ms›z Genel Müdürlük Müfettiﬂ
ve Müfettiﬂ Yard›mc›lar›, Maliye Bakanl›¤› Hesap Uzman ve Uzman Yard›mc›lar›, Bankalar Yeminli Murak›p
ve Murak›p Yard›mc›lar›, Bankac›l›k
Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankac›l›k Uzman›, Hukuk
Uzman› ve Biliﬂim Uzman› ile bunlar›n yard›mc›lar›, Yüksekö¤retim Denetleme Kurulu Baﬂkan› ve üyeleri,
Bakanl›klar Merkez teﬂkilat›na dahil
Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler,
Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigorta Denetleme Uzman ve Uzman Yard›mc›lar› ile
Aktüer ve Aktüer Yard›mc›lar›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Dernekler Denetçisi ve
Dernekler Denetçi Yard›mc›lar›, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ile Toprak ve
Tar›m Reformu Müsteﬂarl›¤› Müfettiﬂ
ve Müfettiﬂ Yard›mc›lar›, Çal›ﬂma
May›s - Haziran
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Bakanl›¤› ‹ﬂ Müfettiﬂleri ve Yard›mc›lar› ile ‹ﬂ Güvenli¤i Müfettiﬂleri ve
Yard›mc›lar›, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiﬂ ve Müfettiﬂ Yard›mc›lar›, ‹lkö¤retim Müfettiﬂleri ve
Müfettiﬂ Yard›mc›lar› Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve Denetmen Yard›mc›lar› ile Defterdarl›k Kontrol Memurlar›ndan;
- Türkiye düzeyinde teftiﬂ, denetim ve
inceleme yetkisine haiz bulunanlara
birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktar›n›n 1,3 kat›,
- Bölge düzeyinde teftiﬂ, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için
tespit olunan gündelik miktar›n›n 1,1
kat›,
- ‹l düzeyinde teftiﬂ, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit
olunan gündelik miktar›n›n 0,9 kat›,
gündelik olarak ödenir.
Bu ﬂekilde gündelik ödenenlerden,
yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aﬂmamak üzere, gündeliklerinin tamam›na kadar olan k›sm› ayr›ca ödenir.
Harc›rah Kanunu hükümlerine göre
gündelik ödenenlerden (Kanun’un
33/b maddesine göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer
temini için ödedikleri ücretleri belgeHakemsiz Yaz›lar
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lendirenlere, belge bedelini aﬂmamak ve her defas›nda on gün ile s›n›rl› olmak
üzere gündeliklerinin tamam›na kadar olan k›sm› ayr›ca ödenir.
Harc›rah Kanunu’nun 33 maddesi uyar›nca verilecek gündelik ve tazminat
miktarlar›n› gösteren Cetvel’e (2008 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun
H- Cetveli) aﬂa¤›da yer verilmiﬂtir.
Yurt ‹çinde Verilecek Gündelikler
A.
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› ve Baﬂbakan
b) Anayasa Mahkemesi Baﬂkan›, Genelkurmay Baﬂkan›, Bakanlar,
Milletvekilleri, Kuvvet Komutanlar›, Jandarma Genel Komutan›, Sahil
Güvenlik Komutan›, Baﬂbakanl›k Müsteﬂar›, Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel
Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller,
Oramiraller, Yarg›tay, Dan›ﬂtay, Uyuﬂmazl›k Mahkemesi ve Say›ﬂtay
Baﬂkanlar›, Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›s›, Dan›ﬂtay Baﬂsavc›s›,
Diyanet ‹ﬂleri ve Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkanlar›

B.

38,00

35,00

Memur ve Hizmetlilerden;
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 1
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 2

29,50

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

24,00

d) Ayl›k/kadro derecesi 1-4 olanlar

21,50

e) Ayl›k/kadro derecesi 5-15 olanlar

20,50

26,50

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/1. maddesi ile, “Harc›rah Kanunu’na tabi kurumlar taraf›ndan harc›rah veya yolluk olarak yap›lan ödemeler” gelir vergisinden
müstesna tutulmuﬂ olup, ayn› Kanun’un 24/2. maddesinde ise; “Harc›rah Kanunu kapsam› d›ﬂ›nda kalan müesseseler taraf›ndan idare meclisi baﬂkan› ve
üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlar›na ve hizmet erbab›na (Harc›rah Kanunu’na tabi olsun olmas›n her türlü sözleﬂmeli personel dahil) verilen gerçek
yol giderlerinin tamam› ile yemek ve yatmak giderlerine karﬂ›l›k verilen gündelikler”in gelir vergisinden istisna oldu¤u hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Yine 24/2.
maddenin parantez içi hükmüne göre Bu gündelikler ayn› ayl›k seviyesindeki
Devlet memurlar›na verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen
1 6245 say›l› Harc›rah Kanunu’nun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin
hesab›nda bu tutar esas al›n›r.
2 8.5.1991 tarih ve 3717 say›l› Kanun’a göre adli personel ile devlet davalar›n› takip edenlere verilecek yol tazminat›n›n hesab›nda bu tutar esas al›n›r.
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gündeliklerin en yüksek haddini aﬂarsa, ara-daki fark ücret olarak vergiye
tabi tutulur.
III - HARCIRAH ‹LE ‹LG‹L‹
OLARAK DÜZENLENEN BELGELER
VE DAMGA VERG‹S‹ KANUNU
KARﬁISINDAK‹ DURUMU
Harc›rah ile ilgili olarak avans aﬂamas›nda avans makbuzu tahakkuk aﬂamas›nda ise geçici görev yollu¤u bildirimi ve sürekli görev yollu¤u bildirimleri harc›rah ödeme aﬂamas›nda da
ödeme belgesi düzenlenmektedir.
Harc›rah ile ilgili olarak düzenlenen
geçici görev yollu¤u bildirimi ve sürekli görev yollu¤u bildirimlerinin
damga vergisi karﬂ›s›ndaki durumu ile
ilgili olarak 2 nolu Damga Vergisi
Sirkülerinde “… Kiﬂiler taraf›ndan
mükellefiyetlerinden kaynaklanan beyannamelerin resmi dairelere verilmesi nedeniyle 488 say›l› Damga Vergisi Kanununun ilgili maddesi yeniden
düzenlenmiﬂ ve bu madde kapsam›nda kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen beyannameler, belediyelere verilen beyannameler, Sosyal
Sigortalar Kurumuna verilen sigorta
prim bildirgeleri, gümrük idarelerine
verilen beyannameler ile ödenecek
damga vergisi tutarlar› belirtilmiﬂtir.
Yap›lan bu de¤iﬂiklik ile gerçek ve tüzel kiﬂilerin, kanunlardan do¤an mükellefiyetleri dolay›s›yla vermek zorunda olduklar› beyanname ve bildirMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

gelere iliﬂkin damga vergisi yeniden
düzenlenmiﬂtir.
Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i çerçevesinde verilen ve 488 say›l›
Kanuna ekli (1) say›l› tablonun “IV –
Makbuzlar ve di¤er ka¤›tlar” baﬂl›kl›
bölümünün (2) numaral› f›kras›n›n (b)
bendinin 5. Di¤erleri f›kras›na göre
vergilendirilmekte olan geçici görev
yollu¤u bildirimi ve sürekli görev yollu¤u bildirimlerinin mükellefiyetle ilgili bir beyanname olmay›p, kamu görevinin yerine getirilmesi nedeniyle
yap›lan giderleri tahsil edebilmek
amac›yla verilen bir bildirim olmas›,
dolay›s›yla bir mükellefiyetin yerine
getirilmesi mahiyetini taﬂ›mad›¤›ndan, yukar›da belirtilen beyannameler
kapsam›nda de¤erlendirilmemesi ve
01.01.2004 tarihinden itibaren damga
vergisine tabi tutulmamas› gerekmektedir.” ﬂeklinde aç›klamada bulunulmuﬂtur.
Geçici görev yollu¤u bildirimi ve sürekli görev yollu¤u bildirimleri yukar›daki düzenlemeden anlaﬂ›laca¤› üzere damga vergisine tabi de¤ildir. Ancak harc›rah ödemeleri, Damga Vergisi Kanunu’na ekli IV. Makbuzlar ve
Di¤er Ka¤›tlar 1. Makbuzlar (b) bendi,
“Maaﬂ, ücret, gündelik, huzur hakk›,
aidat, ihtisas zamm›, ikramiye, yemek
ve mesken bedeli, harc›rah, tazminat
ve benzeri her ne adla olursa olsun
hizmet karﬂ›l›¤› al›nan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar›n nakHakemsiz Yaz›lar
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den ödenmeyerek kiﬂiler ad›na aç›lm›ﬂ veya aç›lacak cari hesaplara nakledildi¤i veya emir ve havalelerine tediye olundu¤u takdirde nakli veya tediyeyi temin eden ka¤›tlar,”
kapsam›nda % 0,6 oran›nda damga
vergisine tabi tutulacakt›r.
31 Aral›k 2004 tarih ve 25687 3. mükerrer Resmi Gazete’de yay›mlanan
5281 say›l› Kanun’la 488 say›l› Kanun’a ekli 1 say›l› tablonun “IVMakbuzlar ve Di¤er Ka¤›tlar” baﬂl›kl› bölümünde yap›lan düzenleme
ile avans makbuzlar› tablodan ç›kar›lm›ﬂ, olup avans al›m› s›ras›nda
damga vergisi ödenmeyecektir. Böylelikle mükerrer vergilendirme önlenmiﬂ olmaktad›r.

KAYNAKÇA
2008 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebli¤i, 1 s›ra nolu, Çevrimiçi
eriﬂim; www.bumko.gov.tr
Damga Vergisi Sirküleri, 2 nolu, Çevrimiçi eriﬂim; www.gib.gov.tr
http://www.bumko.gov.tr/
http://www.gib.gov.tr/
http://www.pergen.gov.tr/
T.C. Yasalar, (06.01.1961) Gelir Vergisi
Kanunu, 193 say›l›, Çevrimiçi eriﬂim;
www.gib.gov.tr
T.C. Yasalar, (18.02.1954) Harc›rah Kanunu, 193 say›l›, Çevrimiçi eriﬂim;
www.gib.gov.tr
T.C. Yasalar, (28.12.2007) 2008 Y›l›
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 5724
say›l›, Ankara : Resmi Gazete
T.C. Yasalar, Damga Vergisi Kanunu, 488
say›l›, Çevrimiçi eriﬂim; www.gib.gov.tr
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MAHKEMECE ‹FLASIN ERTELENMES‹
KARARININ VER‹LMES‹N‹N ﬁÜPHEL‹
ALACAK KARﬁILI⁄I AYRILMASINA
ETK‹S‹
Özgür ÖZKAN*

I- G‹R‹ﬁ :
TK 324, anonim ﬂirkette mali durumun bozulmas› halinde, hem genel kurul ve hem de mahkeme taraf›ndan tedbir al›nmas› halini düzenler. Bu
maddeye göre, ﬂirket pasiflerinin aktifinden daha fazla olmas›, di¤er bir
deyiﬂle ﬂirketin borca bat›k olmas› halinde, yönetim kurulu bu durumu mahkemeye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda mahkemece ﬂirketin iflas›na karar
verilebilir. Ancak ﬂirketin durumunun düzeltilmesinin mümkün olmas› halinde, yönetim kurulu veya ﬂirket alacakl›lar›n›n birinin talebi üzerine, mahkemece iflas›n ertelenmesine karar verilebilir. Mahkeme vermiﬂ oldu¤u bu karar
çerçevesinde ﬂirketin ›slah› için gerekli olan tedbirleri al›r.

T

‹flas›n ertelenmesi, pasifleri aktiflerinden fazla olan, di¤er bir deyiﬂle borca bat›k durumda olan bir anonim ﬂirketin (TTK 324. md) belli koﬂullarla geçici olarak iflas›na karar verilmesini önlemek, di¤er bir deyiﬂle iflas karar› verilmesini gerektiren borca bat›kl›¤› ortadan kald›rmak, ﬂirketin durumunun ›slah› ve
ﬂirketin bir tüzel kiﬂi olarak varl›¤›n› ve faaliyetini sürdürmesini sa¤lamak
amac›yla getirilmiﬂ bir kurumdur. Bu kurum esas itibariyle ﬂirketin ve pay sahiplerinin ç›karlar›n› korumaya hizmet eder; bir yan etki olarak alacakl›lar›n da
korunmas› sa¤lanm›ﬂ olur. Böylece, iflas›n ertelenmesi ile ﬂirket ve alacakl›
menfaatlerine ayn› oranda hizmet edilmiﬂ olur.

* Vergi Denetmeni, Eski Banka Müfettiﬂi
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‹flas›n ertelenmesi kurumu TTK md.
324’de yetersiz bir biçimde düzenlenmiﬂtir. Daha sonra 4949 say›l› Kanun
ile sermaye ﬂirketleri ve kooperatiflerin borca bat›kl›k nedeniyle iflas›na
iliﬂkin ‹‹K 179. maddesinde ﬂirket
borçlar›n›n aktifinden fazla olmas› halinde, ﬂirketin iflas›na karar verilebilece¤i ancak, mali durumun iyileﬂtirilmesi imkan› mevcut ise, talep üzerine
iflas›n ertelenmesi yoluna gidilebilece¤i aç›kça düzenlenmiﬂtir. (1)
Bu yaz›m›zda öncelikli olarak iflas›n
ertelenmesi müessesesine de¤indikten
sonra mahkemece iflas›n ertelemesi
karar›n›n verilmesinin ﬂüpheli alacak
karﬂ›l›¤› ayr›lmas›na etkisi de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
1-Türk Hukukunda ‹flas Erteleme
Kurumu ve Amac›:
‹flas›n yani ﬂirketin varl›¤›n›n sona ermesinin bütün taraflar için vahim sonuçlar do¤urmas› nedeniyle, iflas erteleme ve daha sonrada ortadan kald›rmaya yönelik hukuki tedbirlerin
al›nmas›na çeﬂitli ülkelerde ve ülkemizde de baﬂvurulmaktad›r. Ülkemizde; iflas›n ertelenmesinin yan› s›ra,
konkordato, sermaye ﬂirketlerini uzlaﬂma suretiyle yeniden yap›land›r›lmas›, fevkalade mühletten yararlanma
imkanlar› da hep bu amaca yönelik
kurumlard›r. (2)
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Sermaye ﬂirketlerinin ve kooperatiflerin borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› ülkemizde yaﬂanan ekonomik
krizler sürecinde gündeme gelmiﬂ bir
kavramd›r. Bu çerçevede 2001 ekonomik krizini müteakip ‹stanbul yaklaﬂ›m› olarak da adland›r›lan bir düﬂünce
çerçevesinde özellikle banka ve kredi
kurumlar›n›n iflas›n›n önlenmesi ve
hayatiyet kazand›r›lmas› maksad› ile
borçlar› alacakl›lar›nda konsensusu
ile üç y›l müddetle ertelenmiﬂtir. Bu
yaklaﬂ›m›n baﬂlang›çta banka ve kredi
kurumlar› ile s›n›rl› tutulmas›n›n alt›nda kurtar›lan banka ve kredi kurumlar›n›n ticari hayat› kredilemesi
ile ticaretin içerisinde bulunan ﬂirketlerinde düzlü¤e ç›kabilece¤i mant›¤›
yatmaktayd›. ‹stanbul yaklaﬂ›m› olarak adland›r›lan sistem temellerini
Londra yaklaﬂ›m›ndan almaktayd›. ‹stanbul yaklaﬂ›m› ile öngörülen üç y›ll›k sürecin sonunda Dünya Bankas›n›n da zorlamalar› ile iflas hukukumuza 2003 ve 2004 de¤iﬂiklikleri kapsam›nda ‹flas›n Ertelenmesi, Aktifin
Terki Suretiyle Konkordato ve Uzlaﬂma Yolu ‹le Borçlar›n Tasfiyesi kurumlar› dahil olmuﬂtur. (3)
‹flas›n ertelenmesi esasen hukuk sistemimizde mevcut olan, fakat ‹cra ‹flas Kanunu’na 17 Temmuz 2003 tarihli 4949 say›l› kanun ile yap›lan düzenlemeler çerçevesinde dahil olmuﬂ
bir kurumdur. ‹flas›n ertelenmesi
Türk Ticaret Kanunu md. 324/2’de
düzenlenmiﬂ ve hali haz›rda yerini
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muhafaza eden bir kurumdur. Ancak,
4949 say›l› de¤iﬂiklikten önce de iflas›n ertelenmesi kanunumuz da bulunmakla beraber, uygulamada hakimler
iflas›n ertelenmesi kurumuna baﬂvurmuyorlard›. Zira TTK. çerçevesinde
iflas›n ertelenmesi ile birlikte takiplerin duraca¤›na iliﬂkin bir hüküm yoktu. Bu noktada hakim iflas›n ertelenmesi ile birlikte kanun zikretmedi¤i
bir tedbiri olan takipleri durdurmaya
yanaﬂam›yordu. Bu tereddütler hasebiyle kanunda var olan ancak uygulanmayan bir kurumdu. (4)
Yarg›tay 19. Hukuk Dairesinin vermiﬂ oldu¤u bir kararda iflas ertelemenin temel amac› ﬂöyle özetlenmiﬂtir;
erteleme süresince ﬂirketlerin aktiflerinin korunmas›, çal›ﬂt›r›lmas› ve bu
ﬂekilde pasiflerinin (borçlar›n›n) azalt›lmas›d›r. ‹flas erteleme kurumu, ﬂirketin iflas›n›n ertelenmesi suretiyle
durumunun daha da a¤›rlaﬂmas›n›n
önlenmesi ve böylece alacakl›lar›n
korunmas›na öncelik tan›nmaktad›r.
2- ‹flas Erteleme Kurumunun
Konkordatodan Fark› :
‹flas erteleme kurumunun konkordatodan baﬂl›ca farkl›l›¤›; iflas erteleme
imkan›ndan sadece sermaye ﬂirketleri
ile kooperatiflerin yararlanmas› ve
borca bat›k bir ﬂirketin alacakl›lar›n›n
kat›l›m›na ba¤l› olmaks›z›n kurtar›lmas›na imkan veren daha esnek bir
kurum olmas›d›r.
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II- ERTELEME KARARININ
ETK‹LER‹ (‹‹K Md.179/b)
Erteleme karar› üzerine borçlu aleyhine 6183 say›l› Kanuna göre yap›lan
takipler de dahil olmak üzere hiçbir
takip yap›lamaz ve evvelce baﬂlam›ﬂ
takipler durur; bir takip muamelesi ile
kesilebilen zamanaﬂ›m› ve hak düﬂüren müddetler iﬂlemez.
Erteleme s›ras›nda taﬂ›n›r, taﬂ›nmaz
veya ticari iﬂletme rehniyle temin
edilmiﬂ alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip baﬂlat›labilir veya baﬂlam›ﬂ olan takiplere
devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri al›namaz ve
rehinli mal›n sat›ﬂ› gerçekleﬂtirilemez.
Bu durumda erteleme süresince iﬂleyecek olup mevcut rehinle karﬂ›lanamayacak faizler teminatland›r›lmak
zorundad›r.
206. maddenin birinci s›ras›nda yaz›l›
alacaklar için haciz yoluyla takip yap›labilir. Erteleme süresi azami bir
y›ld›r. Bu süre kayy›m›n verdi¤i raporlar dikkate al›narak mahkemece
uygun görülecek süreler ile uzat›labilir; ancak uzatma süreleri toplam› dört
y›l› geçemez. Kayy›m, mahkemenin
belirleyece¤i sürelerle iflas› ertelenenin faaliyetleri ve iﬂletmenin durumu
konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir.
‹flas›n ertelenmesinin reddi ya da erteleme süresi sonunda iyileﬂmenin
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mümkün olmad›¤›n›n tespiti üzerine mahkeme, ﬂirketin veya kooperatifin iflas›na karar verir. Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayy›m›n verdi¤i raporlardan ﬂirketin veya kooperatifin mali durumunun iyileﬂtirilmesinin
mümkün olmad›¤› kanaatine var›rsa, erteleme karar›n› kald›rarak ﬂirketin veya
kooperatifin iflas›na karar verebilir”.
Yukar›da belirtilen düzenlemelere göre; iflas erteleme kurumunun ﬂekli ve
maddi koﬂullar› bulunmaktad›r. Bunlar aﬂa¤›da baﬂl›klar halinde s›ralanm›ﬂt›r :
‹flas Ertelemeye ‹liﬂkin ﬁekli ﬁartlar :

‹flas Ertelemeye ‹liﬂkin Maddi (Esasa ‹liﬂkin)
ﬁartlar :

1- Talep ﬂart› (iflas›n ertelenmesinin talep
edilmesi),

1- ‹flas erteleme talebinde bulunan ﬂirketin
“borca bat›k” olmas›,

2- Borca bat›kl›k bilançosunun mahkemeye
verilmesi,

2- ﬁirketin iyileﬂmesinin mümkün olmas›

3- Borca bat›kl›k bildirimi (beyan›n›n)
mahkemeye sunulmas›,

3- Alacakl›lar›n haklar›n›n korunmas›d›r.

4- Gerekli masraflar›n mahkeme veznesine depo
edilmesi,
5- ‹yileﬂtirme projesinin mahkemeye verilmesi

III. ‹FLASIN ERTELENMES‹N‹N SONA ERMES‹
Erteleme süresi sonunda iyileﬂmenin mümkün olmad›¤›n›n tespiti üzerine
mahkeme, ﬂirketin iflâs›na karar verir.
Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayy›m›n verdi¤i raporlardan
ﬂirketin malî durumunun iyileﬂtirilmesinin mümkün olmad›¤› kanaatine var›rsa, erteleme karar›n› kald›rarak ﬂirketin iflâs›na karar verebilir.
Erteleme süresi sonucunda ﬂirketin mali durumunun düzelmesi halinde erteleme karar› amac›na ulaﬂm›ﬂ demektir. Bu durumda kayy›m taraf›ndan verilen
rapor çerçevesinde Mahkeme erteleme karar›n› kald›r›r.
IV- ﬁÜPHEL‹ ALACAK UYGULAMASI
A- Tan›m› :
Bir iﬂletmenin ticari faaliyeti ile ilgili olarak do¤an bir alaca¤›n›n borçlular taraf›ndan inkar edilmesi, borçlunun borcunu ödedi¤ini iddia etmesi ya da borç
miktar›nda veya vadesinde hata oldu¤unu ileri sürmesi gibi birtak›m nedenlerle borçlunun borcunu ödememesi nedeniyle ticari iﬂletme alaca¤›n›n tahsilinin
ﬂüpheli hale gelmesidir. (5)
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213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
323. maddesinde ﬂüpheli alacak; ticari ve zirai kazanc›n elde edilmesi ve
idame ettirilmesi ile ilgili olmak ﬂart›yla;
1- Dava veya icra safhas›nda bulunan
alacaklar;
2- Yap›lan protestoya veya yaz› ile bir
defadan fazla istenilmesine ra¤men
borçlu taraf›ndan ödenmemiﬂ bulunan
dava ve icra takibine de¤meyecek derecede küçük alacaklar
ﬂüpheli alacak say›l›r.
Yukar›da yaz›l› ﬂüpheli alacaklar için
de¤erleme gününün tasarruf de¤erine
göre pasifte karﬂ›l›k ayr›labilir, hükmü yer almaktad›r.
ﬁu halde, ﬂüpheli alacak, nitelik ve
miktar itibariyle tahsili ﬂüpheli duruma giren, fakat de¤ersiz hale geldi¤i
kesin olarak bilinemeyen, buna karﬂ›n
k›smen tahsil olana¤› kalmayan alacaklard›r.
B- ﬁüpheli Alacak Uygulamas›n›n
Nedenleri :
ﬁüpheli alacak ve ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› müesseselerinin vergi sistemimizde bulunmas›n›n nedeni ticari kazançta tahakkuk esas›n›n geçerli olmas›d›r. Zira, ticari kazanç aç›s›ndan
bir gelirin tahakkuk etmesi, elde etme
için yeterlidir. Ancak tahsil imkan›
ﬂüpheli hale gelen bir gelir veya has›Hakemsiz Yaz›lar
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lat unsuru tahsil edilemedi¤i halde sat›ﬂ iﬂleminin gerçekleﬂmesi ile birlikte
has›lat kayd› yap›lmaktad›r. Oysa tahsili ﬂüpheli hale gelen alaca¤›n ekonomik ve hukuki tasarruf aﬂamalar›n›n
gerçekleﬂti¤inden söz edilemez. ‹ﬂte
tahakkuk edip has›lat yaz›ld›¤› halde
ilgili ﬂartlar tamamlanm›ﬂ olmak kayd›yla, tahsil edilemeyen alacaklar karﬂ›l›k ayr›lmak suretiyle gider yaz›lmakta ve ekonomik ve hukuki tasarrufa konu olmayan gelirin karﬂ›l›k ayr›lmas› ve karﬂ›l›k tutar›n›n dönem sonunda gider olarak yaz›lmas› suretiyle
vergi matrah›ndan düﬂülmesine imkan
vermek amac›yla vergi sistemimizde
ﬂüpheli alacak ve ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› müesseselerine yer verilmiﬂtir.
C- ﬁÜPHEL‹ ALACAK KARﬁILI⁄I
AYIRMA ﬁARTLARI
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
lafzi yorumundan ve 143. say›l› VUK
Genel Tebli¤i’nden hareketle bir alaca¤›n ﬂüpheli hale geldi¤ini kabul
ederek karﬂ›l›k ay›rabilmek ve dolay›s›yla zarar kayd› yapabilmek için;
1- Temel Koﬂul, Alaca¤›n Ticari
veya Zirai Kazanc›n Elde Edilmesi
ve ‹dame Ettirilmesi ‹le ‹lgili Olarak
Gerçek Bir Mal Teslimi veya Hizmet
‹fas› Karﬂ›l›¤›nda Do¤mas›
Gerekmektedir
Bu ba¤lamda, ticari iﬂletmeden üçüncü kiﬂilere tamamen özel nedenlerle
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verdi¤i krediler ve/veya teminatlar
nedeniyle oluﬂan alacaklar için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›rmak mümkün
de¤ildir. 213 say›l› VUK’nda, 2365
say›l› Kanun’un 55. maddesi ile yap›lan de¤iﬂikli¤in gerekçesinde bu temel koﬂula at›fta bulunulmuﬂtur. Buna göre kanunun gerekçesinde;
“Vergi Usul Kanunu’nun ﬂüpheli
alacaklarla ilgili 323. madde hükmü, yürürlükteki tedvin tarz› ile
maksad›n d›ﬂ›nda kullan›l›r hale
gelmiﬂ, baz› mükellefler bu müesseseyi vergi borcunu erteleme vas›tas›
olarak kullanm›ﬂlard›r.
Karﬂ›l›k ayr›lmak suretiyle, zarara
intikal ettirilecek alaca¤›n ticari ve
zirai faaliyetin elde edilmesi veya
idamesi ile ilgili olmas›, di¤er ﬂekilde ifade ile alaca¤›n daha önce has›lat hesaplar›na intikal ettirilmiﬂ bulunmas› gerekmektedir. Buna ra¤men, özel alacaklar›n› tahsil edemeyen baz› tacirlerin bunlar› ticari
defterlerine ithal edip, sonradan
karﬂ›l›k ay›rmak suretiyle matrahlar›n› düﬂürdükleri görülmektedir.
Bu konudaki vergi kayb›n› ve ihtilaflar› önlemek için, karﬂ›l›k ayr›lacak alaca¤›n ticari veya zirai kazanc›n elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olmas› ﬂart›n›n madde
metninde sarih ﬂekilde belirtilmesi
uygun görülmüﬂtür.”

2- Alaca¤›n Dava veya ‹cra Safhas›nda
Olmas› Gerekir
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›rmak bak›m›ndan, alaca¤›n hangi nedenle dava
veya icra konusu yap›ld›¤›n›n önemi
yoktur. Davan›n borçlu taraf›ndan
aç›lm›ﬂ olmas› da ﬂart de¤ildir. Ancak
davan›n ve icran›n ciddiyetle takip
edilmesi gerekir. Mahkemeye dava,
icraya takip dilekçesinin verilmiﬂ olmas›, alaca¤›n dava veya icra safhas›na intikal ettirildi¤ini gösterir. Ancak,
ﬂekli bir baﬂvuru alaca¤›n ﬂüpheli say›labilmesi için yeterli de¤ildir. Dava
ve icra iﬂlemlerinin ciddi biçimde takip edilmesi gerekir.
Yap›lan protestoya veya yaz›yla bir
defadan fazla istenilmiﬂ olmas›na ra¤men, borçlu taraf›ndan ödenmemiﬂ
bulunan alacaklar için yap›lmas› gereken dava veya icra masraflar› alacak
tutar›na yak›n veya bu tutardan daha
fazla ise di¤er ﬂartlar›n da mevcut olmas› halinde bu durumdaki küçük alacaklar için karﬂ›l›k ayr›lmas› mümkündür.
3- Yap›lan Protestoya veya Yaz› ‹le
Bir Defadan Fazla ‹stenilmesine
Ra¤men Borçlu Taraf›ndan Ödenmemiﬂ
Bulunan Dava ve ‹cra Takibine
De¤meyecek Derecede Küçük Alacak
Olmas› Gerekir
Buna göre alaca¤›n;
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-Dava ve icra takibine de¤meyecek
derecede küçük alacak olmas›,
-Yap›lan protestoya veya yaz› ile bir
defadan fazla istenilmesine ra¤men
borçlu taraf›ndan ödenmemiﬂ bulunmas›, hallerinde bu alacak için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›labilir. Di¤er bir
ifade ile söz konusu alaca¤›n hem yap›lan protestoya veya yaz› ile bir defadan fazla istenilmesine ra¤men borçlu
taraf›ndan ödenmemiﬂ olmas› hem de
bu alaca¤›n dava ve icra takibine de¤meyecek ölçüde “küçük alacak” olmas› gerekir. Alaca¤›n küçük alacak
olmas›ndan kas›t, dava veya icra için
takipçilere verilecek dava veya icra
masraflar›n›n alaca¤›n tutar›ndan büyük olmas›d›r. Ancak iﬂletmenin alacaklar› tek tek küçük alacaklardan
oluﬂuyorsa veya bu tür alaca¤›n, toplam alacaklar içerisindeki pay› yüksekse, bunlar›n icra veya dava takibine de¤meyece¤inden söz edilemez.
Di¤er bir ifadeyle, “küçüklük” itibariyle de¤erlemenin, hem tek tek alacaklar itibariyle hem de bu tür alacaklar›n toplam› itibariyle yap›lmas› gerekir(6).
4- Alaca¤›n Teminatl› Olmamas›
Gerekir
Teminat alt›na al›nm›ﬂ bir alaca¤›n
tahsil edilememesi söz konusu olmayaca¤› için teminatl› alacaklar için
ﬂüpheli alacaklara al›nmaz ve bunlar
için karﬂ›l›k ayr›lamaz. K›smen temiHakemsiz Yaz›lar
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nata ba¤l› alacaklarda ise karﬂ›l›k yaln›z teminats›z kalan k›s›m için ayr›labilir.
VUK’ta teminat tan›m› yap›lmam›ﬂ
ve teminat olarak kabul edilen de¤erler belirlenmemiﬂtir. Ancak 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun’un 10 ve 11. maddelerinde teminat olarak kabul edilecek unsurlar say›lm›ﬂt›r. Ayn› zamanda alaca¤›n tamam›n› karﬂ›layan miktarda haciz konulmas› alaca¤›n teminatl› oldu¤unu ifade eder ve bu alacak
için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lamaz. Yine menkul veya gayrimenkul
rehnine ba¤lanan alacaklar için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lamaz.
Kefalete ba¤l› bir alacak söz konusu
ise ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›rabilmek için esas borçlunun yan›nda kefil
hakk›nda da takibat yap›lmas› ve her
iki takibat›n da sonuçsuz kalmas› gerekir.
5- Ayr›lan Karﬂ›l›klar›n Hangi
Alacaklara Ait Oldu¤unun Muhasebe
Kay›tlar›nda Gösterilmesi Gerekir
Ayr›lan karﬂ›l›klar›n hangi alacaklar
için ayr›ld›¤›n›n ve hangi alacak için
ne kadar karﬂ›l›k ayr›ld›¤›n›n muhasebe kay›tlar›nda gösterilmesi gerekir.
Bu ﬂekilde ayr›nt›l› kay›t yap›lmadan
toplu ﬂekilde ayr›lan karﬂ›l›klar›n gider yaz›lmas› kabul edilmez. Görünüﬂte ﬂekle iliﬂkin bir husus olup esasa müteallik de¤il gibi görünse de bu
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husus esasa mütealliktir. ﬁüpheli alacaklar›n bir k›sm›n›n tahsil edilmesi
durumunda hangisinin tahsil edildi¤i
ve o alacak için karﬂ›l›k ayr›ld› ise ne
kadar karﬂ›l›k ayr›ld›¤›n›n kay›tlarda
görünmesi ve o tutar›n gelir hesaplar›na intikal ettirilmesi gerekir. Bu nedenle konunun önemine binaen kanun
metninde bu yönde aç›k hükme yer
verilmiﬂtir.
V- ﬁÜPHEL‹ ALACAK UYGULAMASI
‹LE ‹LG‹L‹ ÖZELL‹KL‹ DURUMLAR
A- KAMU KURUMLARINDAN
OLAN ALACAKLARDA ﬁÜPHEL‹
ALACAK UYGULAMASI
213 say›l› Vergi Usul Kanunu ﬂüpheli
alacaklar ile ilgili özellikleri belirtirken alaca¤›n kimden oldu¤una yer
vermemiﬂtir. Alacaklar›n niteli¤i belirtilmiﬂ, belirtilen özellikleri taﬂ›yan
her türlü alaca¤›n ﬂüpheli hele geldi¤i
kabul edilmiﬂtir (7).
Ancak ayn› Kanun alaca¤›n teminatl›
olan k›sm›n›n ﬂüpheli say›lmayaca¤›n› ve bu alacak için karﬂ›l›k ayr›lamayaca¤›n› da belirtmiﬂtir. Devletin
mevcut borcunu reddetmesi gibi bir
durum olamayaca¤›ndan hareketle kamu kurumlar›ndan olan alaca¤›n ﬂüpheli alacak say›lamayaca¤› ve karﬂ›l›k
ayr›lamayaca¤› söylenmektedir. Gelir
‹daresi verilen özelgelerde ﬂüpheli hale gelen alaca¤›n teminatl› olan k›sm›n›n karﬂ›l›k konusu olamayaca¤› kaMay›s - Haziran
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mu idaresinden olan alacaklar›n ise
geçte olsa tahsil edilece¤i bak›ﬂ aç›s›
ile karﬂ›l›k ayr›lmayaca¤›n› kabul etmektedir. Ancak bizim görüﬂümüz,
karﬂ›l›k ayr›labilecek alacaklar›n
borçlusunun bir önemi olmamas› gerekti¤i yönündedir. Çünkü alaca¤›
ﬂüpheli hale getiren alaca¤›n varl›¤›n›n ihtilafl› olmas› veya takipte bulunulmas›n›n ekonomik olmamas›d›r.
Borçlusunun ödeme kabiliyetinin
olup olmamas› daha çok de¤ersiz alacaklar aç›s›ndan önem taﬂ›r. Bu nedenle borçlusu kamu kurumu veya
güçlü bir banka olan alacak için de
323. maddede belirtilen ﬂartlar mevcutsa karﬂ›l›k ayr›lmal›d›r.
B- YURT DIﬁINDAK‹ K‹ﬁ‹ VE
KURUMLARDAN OLAN
ALACAKLAR
Yurt d›ﬂ›ndan olan alacaklar için kanun özel bir uygulama getirmemiﬂtir.
ﬁüpheli alacaklar için uygulanan hükümlerin tamam› yurt d›ﬂ›ndan olan
alacaklar içinde uygulan›r. Ancak yabanc› paralar için de¤erleme günündeki kur farklar› da dikkate al›nmal›d›r.
Döviz cinsinden olan alaca¤›n yurt d›ﬂ›nda olmas› halinde 32 say›l› Türk
Paras›n›n K›ymetini Korunmas› Hakk›ndaki Karar’a iliﬂkin ç›kar›lan 9232/5 say›l› Tebli¤’in 22/v-1 maddesinde yurt d›ﬂ›ndan olan alaca¤›n ﬂüpheli olmas› için dava aç›lmas› yan›nda
Hakemsiz Yaz›lar
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bunun ispat› için ilgili belgenin d›ﬂ
temsilciliklere onaylat›lmas› veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferans› çerçevesinde haz›rlanan; yabanc› resmi belgelerin tasdik mecburiyetinin kald›r›lmas› sözleﬂmesi hükümlerine göre onaylanm›ﬂ olmas› gerekir. Ancak, yurt d›ﬂ›ndaki müﬂteriden
olan alacaklar›n ülkesinde dava veya
icra safhas›na getirmeden Türkiye’de
icraya baﬂvurarak karﬂ›l›k ayr›lmas›
mümkün de¤ildir.
C- ARALARINDA ORTAKLIK ‹L‹ﬁK‹S‹ BULUNAN ﬁ‹RKETLER‹N
B‹RB‹R‹NDEN OLAN ALACAKLARI
‹Ç‹N KARﬁILIK AYRILIP
AYRILAMAYACA⁄I
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
323. maddesi hükmüne göre aralar›nda ortakl›k iliﬂkisi bulunan ﬂirketlerin
birbirinden olan alacaklar›n›n ﬂüpheli
hale gelmesi ve karﬂ›l›k ayr›lmas› aç›s›ndan bir özellik yoktur. Maddede
belirtilen koﬂullar›n varl›¤› halinde bu
alacaklar için karﬂ›l›k ayr›labilir.
Bu çerçevede holding ﬂirketler iﬂtiraki
olan ﬂirketlerle olan iliﬂkilerinden do¤an ve tahsil edilemeyen alacaklar
için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›rabilirler.
D- HATIR SENETLER‹NDE ﬁÜPHEL‹ ALACAK UYGULAMASI
Alacaklar ancak ticari ve zirai kazanc›n elde edilmesi ve idame
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

edilmesi ile ilgili olmak ﬂart›yla ﬂüpheli alacak konusu olabilir. Hat›r senetleri kefalet veya finansman amac›yla verilmekte olup gerçek bir ticari
iliﬂkiye dayanmamaktad›rlar. Bu yüzden hat›r senetlerinin ﬂüpheli alacak
konusu yap›larak karﬂ›l›k ayr›lmas›
mümkün de¤ildir.
E- KONKORDATO HAL‹NDE
ﬁÜPHEL‹ ALACAK UYGULAMASI
Konkordato borçlunun iflas›n› engellemek için alacakl›lar ile yapt›¤› anlaﬂmad›r. Çeﬂitli ﬂekilleri olan konkordatoda borçlu alaca¤›n tamam›n›
taksitlendirebilir. Bu durumda alacak
ﬂüpheli hale gelmiﬂ de¤ildir. Borçlu
alaca¤›n› kabul etmektedir. Borcun
bir k›sm›ndan vazgeçilen konkordato
halinde vazgeçilen alacak de¤ersiz
alacak say›lmaktad›r. Bir alaca¤›n
k›smen konkordatoyla teminata ba¤lanmas› halinde, teminatl› hale gelen
bu k›s›m için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤›
ayr›lamaz.
F- HESAPLANAN KATMA DE⁄ER
VERG‹S‹NDEN KAYNAKLANAN
ALACA⁄IN ﬁÜPHEL‹ HALE GELMES‹
Bir mal ve hizmetin sat›ﬂ› yap›ld›¤›nda ortaya ç›kan alacak hem mal ve
hizmetin sat›ﬂ bedelinden, hem de mal
ve hizmet teslimi dolay›s› ile do¤an
KDV’den oluﬂmaktad›r. Bu toplam
ﬂüpheli hale geldi¤inde karﬂ›l›¤›n alaca¤›n tamam›n› m› yoksa sadece mal
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ve hizmetin KDV hariç bedelini mi
kapsayaca¤› tart›ﬂma konusu olmuﬂtur.
‹lk görüﬂ alaca¤›n ancak ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame edilmesi
ile ilgili olmas› ve buna ba¤l› olarak
da önceden has›lat yaz›lm›ﬂ olmas›
noktas›ndan hareketle; KDV’nin daha
önce has›lat yaz›lmam›ﬂ oldu¤unu indirim mekanizmas›yla tüketiciye yans›t›ld›¤›n›, karﬂ›l›k konusu yap›lamayaca¤›n› savunmaktad›r. Ayr›ca KDV
Kanunu’nun 58. maddesi KDV’nin
Gelir Vergisi ve Kurumlar vergisi
matrah›n›n tespitinde gider olarak yaz›lamayaca¤›n› belirtmiﬂtir. Bu madde hükmünden hareketle de KDV karﬂ›l›k konusu yap›lamayacakt›r. Tersi
görüﬂ ise KDV’nin mal sat›ﬂ› ve hizmet ifas›ndan do¤du¤unu ve kanuni
bir zorunluluk olarak hesapland›¤›n›
tahsil edilmese de beyan edilip ödendi¤ini dolay›s› ile ticari kazanc›n elde
edilmesi ve idame edilmesi ile do¤rudan iliﬂkili oldu¤unu karﬂ›l›k konusu
olmas› gerekti¤ini savunmaktad›r.
Gerek KDVK’n›n 58. maddesi hükmü
gere¤i, gerekse Gelir ‹daresi’nin 284
no.lu VUK Genel Tebli¤i’nin alaca¤›n ilgili y›l kay›tlar›na daha önceden
has›lat yaz›lm›ﬂ olmas›n›n karﬂ›l›k
ay›rmak için zorunlu oldu¤u yolundaki aç›k ifadesi KDV’nin ﬂüpheli alacak say›larak karﬂ›l›k konusu yap›lamas›n› mümkün k›lmamaktad›r. Ayr›ca KDVK, verginin mükellefini mal›
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teslim eden hizmeti ifa eden olarak tan›mlam›ﬂt›r. ﬁu halde KDV mükellefin bir alaca¤› de¤il kanuni bir borcudur. ‹ktisadi bir mekanizma olan yans›ma sonucu vergiyi mal› alan ya da
hizmetten yararlanandan tahsil edememesi mükellefiyet borcunu ortadan
kald›rmaz. Tahsil edilmemiﬂ olsa dahi
KDV’nin ﬂüpheli hale gelmesinden
dolay› karﬂ›l›k ay›rmak mümkün de¤ildir.
G- KARﬁILIK AYIRMA DÖNEM‹
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›n›n kural olarak alaca¤›n ﬂüpheli hale geldi¤i dönemde ayr›lmas› gerekir. Bu yönde
verilmiﬂ çok say›da yarg› karar› olmas›na ra¤men, daha sonraki dönemlerde karﬂ›l›k ayr›labilece¤i yönünde kararlar da vard›r.
Bizim görüﬂümüze göre, ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤›n›n alaca¤›n ﬂüpheli hale
geldi¤i y›lda ayr›lmas› gerekir. Karﬂ›l›k ay›r›p ay›rmama seçimlik bir hakt›r. Dolay›s›yla alaca¤›n ﬂüpheli hale
geldi¤i y›lda seçimlik hakk›n karﬂ›l›k
ay›rmama yönünde kullan›lmas› halinde, daha sonraki y›llarda karﬂ›l›k
ayr›lmamas› gerekir.
VI- KONU ‹LE ‹LG‹L‹ DANIﬁTAY
KARARLARI [4]
1- ‹ﬂletme esas›na göre defter tutan mükellefler ﬂüpheli alacaklar› için karﬂ›l›k
ay›ramazlar (D.4 - 11.04.1974 - E.1973/
4688 - K.1974/1473).
Hakemsiz Yaz›lar
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2- Karﬂ›l›¤›nda bir gelir ve menfaat
sa¤lanmayan kefalet nedeniyle ﬂüpheli ha-le gelen alacak için karﬂ›l›k ayr›lamaz (D.4 - 04.04.1974 - E.1973/
3376 - K.1974/1387).

baﬂvurulmas› halinde, pasifte karﬂ›l›k
ayr›labilir (D.4 - 02.04.1979 - E.1978/
4561 - K.1979/869).

3- Gider olarak yaz›lmayan bir mebla¤ için karﬂ›l›kta ayr›lamaz (D.13 20.10.1976 - E.1975/2707 - K.1976/ 2915).

9- Taahhütlü ve ilmühaberli olarak istenmeyen özel okul taksitleri için,
ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lamaz
(D.4 - 25.12.1984 - E.1982/4982 K.1984/4669).

4- Mahkemece kesin karar verilmedi¤i sürece alaca¤›n ﬂüpheli olma niteli¤i devam edecek olup karﬂ›l›k ayr›labilecektir (D.4 - 15.12.1977 - E.1977/
91 - K.1977/3338).

10- Ortakl›k pay›n›n devir edilmesi
nedeniyle, tahsili ﬂüpheli hale gelen
alacak için, ﬂahsi iﬂletmede karﬂ›l›k
ayr›lamaz (D.4 - 11.04.1984 - E.1983
/3748 - K.1984/1582).

5- Alacak belgeyle ispat edilemedi¤i
sürece, ﬂüpheli alacak olarak karﬂ›l›k
ayr›lmas› mümkün de¤ildir (D.13 27.04.1977 - E.1976/2399 - K.1977/ 1448).

11- ﬁirket veznedar›n›n zimetine geçirdi¤i ve iki kez taahhütlü mektupla
istenen paralar›n ﬂüpheli alacak olarak
kabulü gerekir (D.4 - 25.01.1984 E.1983/98 - K.1984/326).

6- ﬁüpheli alacaklar karﬂ›l›¤› ayr›labilmesi için, maddedeki yaz› ile istemenin taahhütlü mektupla ya da noterce yap›lmas› gerekir (D.13 - 24.01.1978
- E.1976/3483 - K.1978/ 139).
7- ‹cra safhas›nda bulunan ihtilafl›
alacakla ilgili olarak borçluya tebligat
yap›l-mamas›, alaca¤›n ﬂüpheli olma
vasf›m ortadan kald›rmaz (D.4 08.11.1979 - E.1979/515 - K.1979/ 2853).
8- Müﬂterinin ölmesi ve borcun ödenmemesi üzerine alacak senetlerinin
yeri-ne baﬂka senetlerin al›nmas›, ancak bu senetlerle ilgili protokolün
sonradan hükümsüz say›larak eski senetlerin geçerlili¤inin sa¤lanmas› ve
borcun öden-memesi üzerine icraya
Hakemsiz Yaz›lar
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12- ﬁüpheli alaca¤›n pasifte karﬂ›l›k
ay›rmak suretiyle izlenmesi yerine,
do¤rudan kar/zarar hesab›na kaydedilmesinin alaca¤›n ﬂüpheli alacak olma vasf›n› ortadan kald›rmayaca¤›ndan söz edilerek dava konusu tarhiyat›n kald›r›lmas›nda yasal isabet yoktur
(D.3 - 19.04.2000 - E.1999/2158 - K.
2000/1508).
13- VUK’un 323. maddesinde dava
ve icra safhas›nda bulunan alacaklar
ﬂüpheli alacak say›ld›¤›ndan icra safhas›ndaki kefilli alaca¤a ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›labilece¤i (D.4 02.03.2004 - E.2002/4579 - K.2004/ 355).
14- Alaca¤›n ﬂüpheli hale geldi¤i y›lMay›s - Haziran
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da karﬂ›l›k ayr›lmas›n›n zorunlu olmad›¤› ve tahakkuk eden ancak yükümlü
taraf›ndan tahsil edilmeden vergi dairesine ödenen katma de¤er vergisinin
ﬂüpheli hale gelen alacaklar için karﬂ›l›k ay›r›rken soyutlanamayaca¤› (D.4 27.02.2003 - E.2002/1668 - K.2003/ 563).

19- ﬁüpheli alacaklar karﬂ›l›¤›n›n, alaca¤›n ﬂüpheli hale geldi¤i tarih-te ayr›lmas› zorunlu de¤ildir. Önemli olan
alaca¤›n maddede gösterilen niteliklere sahip olup olmad›¤› hususudur (D.4 12.12.1994 - E.1994/2943 - K.1994
/5901).

15- ‹cra safhas›nda bulunan bir alaca¤›n protokolle senede ba¤lanmas› alaca¤›n yenilenmesi anlam›na gelmeyece¤inden bu alacak için ﬂüpheli alacak
karﬂ›l›¤› ayr›lmas›nda kanuna ayk›r›l›k bulunmamaktad›r (D.4 - 23.06.1999 E.1998/4047 - K.1999 /2783).

20- Daha önce ayn› firmadan yap›lan
alacak tahsili miktar› itibariyle göz
önüne al›narak, bir sonraki alacak nedeniyle ortada ﬂüpheli ya da de¤ersiz
bir alaca-¤›n varl›¤›ndan söz edilemez
(D.3 - 25.01.1993 - E.1992/2069 K.1993/443).

16- Ödenmeyen alacak senetlerinin
yenilenmesi sonucu al›nan alacak senetlerinin icra takiplerinin yap›lmas›na ra¤men tahsil edilemeyerek, ﬂüpheli hale gelmesi üzerine karﬂ›l›k ay›rarak gider yaz›lmas› yerinde bir uygulamad›r (D.4 - 13.05.1999 - E.1998
/939 - K.1999/1985).

21- ﬁüpheli alacaklarda karﬂ›l›k ay›rmak yerine do¤rudan kâr-zarar hesab›na kay›t yap›lmas›nda sak›nca yoktur (D.4 - 19.10.1992 - E.1991/2342 K.1992/4472).

17- Sat›ﬂ bedellerinin tahsili mümkün
olmayan üç kiﬂiye ait arabala-r›n, kasko sigortas› yapt›r›lm›ﬂ olmas›, alaca¤›n teminat alt›na al›nd›-¤›m göstermez. Bu durumda, söz konusu alacaklar›n ﬂüpheli alacak say›larak karﬂ›l›k
ayr›lmas› yerindedir (D.4 - 30.01.1995 E.1994/1635 - K.1995/377).
18- Teminatl› alacaklarda, teminat›n
bir davaya konu edilmiﬂ olmas›, alaca¤›n ﬂüpheli say›lmas›n› gerektirmez
(D.3 - 17.10.1994 - E.1994/731 - K.
1994/3149).
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22- Holding ﬂirketlerin iﬂtirakleri ile
olan iliﬂkileri ticari nitelikli oldu¤undan, iﬂtiraklerinden olan ﬂüpheli alacaklar› için pasifte karﬂ›l›k ay›rabilirler (D.4 - 25.11.1992 - E.1992/839 K.1992/5015).
23- ﬁahsi kefalet nedeniyle alacakl›s›na ödenen ve as›l borçludan tahsil edilemeyen alacak, ticari iﬂletme için
ﬂüpheli alacak olarak kabul edilemez
(D.3 - 04.11.1991 - E.1991/762 - K.
1991/2744).
24- Borçlunun mallar›na ihtiyati veya
normal haciz konulmas› alaca¤› teminatl› k›lmayaca¤›ndan, dava veya icra
safhas›nda bulunan bu alaca¤›n ﬂüpHakemsiz Yaz›lar
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heli sa-y›lmas›n› engellemeyecektir
(D.3 - 22.05.1990 - E.1989/4580 - K.
1990/1491).
25- Haczedilen mallar›n alaca¤› karﬂ›layacak de¤ere sahip bulunmas› ve
alaca-¤›n teminata ba¤lanmas› halinde, ﬂüpheli alacaktan söz edilemeyece¤i gibi or-takl›¤›n izalesi yolunda
verilen karar üzerine sat›ﬂ iﬂlemi 1986
y›l›nda yap›lm›ﬂ oldu¤undan 1982 y›l›nda alaca¤› ne kadar›n›n tahsil edilebilece¤i bilinmeden, teminatl› durumunda bulunan alacak için peﬂinen karﬂ›l›k ayr›lamaz ve yüküm-lünün vergi kayb›na yol açan eylemi kusur cezas› kesilmesini gerekli k›lar (D.4 - 02.02.1989 E.1988/1273 - K.1878 /262).
26- Bir alaca¤›n ﬂüpheli say›labilmesi
için, bu alaca¤a ait senedin ilk cirantas› hakk›nda icra takibinde bulunulmas› yeterli olup, ayr›ca as›l borçlu hakk›nda icra takibi yap›lmas› da gerekli
de¤ildir (D.3 - 11.12.1989 - E.1989/
4216 - K.1989/2768).
27- Borçluyu gere¤i gibi takip etmeyip tahsili gerçekleﬂtirilmeyen senetsiz alacaklara ﬂüpheli alacak vasf› izafe edilemez (D.4. Daire E. No: 1958
/1958/4712 K.No: 1961/3871, T.15.
12.1961).
28- ﬁüpheli duruma giren bir alacak
için karﬂ›l›k, ancak alaca¤›n ﬂüpheli
duruma girdi¤i y›lda ayr›labilir (D.4.
Daire. E. No: 1970/4032 K.No: 1972/
7555, T.14.12. 1972).
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

VII- DE⁄ERLEND‹RME
Bir alaca¤›n dava safhas›nda oldu¤unun kabulü için, mahkemece davaya
baﬂlan›lm›ﬂ olmas› ve alacakl›n›n da
davay› ciddiyetle takip etmesi gerekir.
Di¤er taraftan, bir alaca¤›n icra safhas›nda say›labilmesi için de, alacakl›n›n baﬂvurusu üzerine ‹cra Müdürlü¤ünce “ödeme” emrinin gönderilmiﬂ
ve bunun da borçlu taraf›ndan tebellü¤ edilmiﬂ olmas› gerekir. Borçlu taraf›ndan tebellü¤ edilemeyen bir ödeme emrine istinaden, alaca¤›n icra
safhas›nda oldu¤unu kabul etmek
mümkün de¤ildir. Ayr›ca icra takibi
sonunda aciz vesikas› al›nmas› bile
alaca¤›n de¤ersiz say›lmas› için yeterli bulunmad›¤›ndan de¤ersiz alacak
olarak do¤rudan zarar veya gider yaz›lmas› da mümkün bulunmamaktad›r.
Di¤er taraftan, her hesap dönemi gelir
veya kurumlar vergisi aç›s›ndan ayr›
ayr› ele al›nmakta ve ilgili y›l›n geliri
takip eden y›lda vergilenmektedir. Bu
nedenle gelirin dönemselli¤i ilkesinin
bir sonucu olarak, alacak ne zaman
ﬂüpheli hale gelmiﬂse ancak o dönem
ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›labilir.
Birtak›m yazarlar; ihtiyari bir hak olarak tan›nan ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤›
ay›rma iﬂleminin ilgili dönemde yap›lmamas› durumunda, di¤er dönemlerde geçmiﬂe yönelik olarak ﬂüpheli
alacak karﬂ›l›¤› ayr›lmas›na imkan buMay›s - Haziran
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lunmad›¤› nedenle, iflas erteleme karar› sonucunda ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lmas›n›n da mümkün bulunmad›¤› yönündedir.
Ancak, iflas›n ertelemesi karar› sonucunda mahkemece ilgili firma takibe
al›nmakta ve kayy›m atanmaktad›r.
Kayy›m belirli dönemlerde mahkemeye raporlar vermekte ve firman›n durumunu aktarmaktad›r. Bu süreçte firma teknik olarak borca bat›k durumdad›r. Bunun anlam›, firman›n varl›k,
alacak ve sermayesinin tamam›ndan
daha fazla borcunun oldu¤udur. Bu
durumdaki bir firmadan alacakl› olanlar›n alacaklar›n›n tahsil kabiliyeti
ﬂüpheli bir durum göstermektedir.
Mahkemece verilen iflas›n ertelemesi
süresi sonucunda ya firman›n iﬂleri
düzelecek ya da firman›n iflas›na karar verilecektir. ‹flas eden bir ﬂirketin
alacakl›lar›n›n alacaklar›n› iflas masas›na kaydettirmeleri karﬂ›l›k ay›rmak
için yeterli bir koﬂul olarak kabul edilmiﬂken iflas ertelemesi kararlar›nda
böyle bir masan›n olmay›ﬂ› (mahkemece atanm›ﬂ bir kayy›m bulunmaktad›r.) söz konusu alacaklar›n ﬂüpheli
alacak niteli¤ini ortadan kald›rmamaktad›r.
Aksi durum, ﬂüpheli alacak ve ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› müesseselerinin
vergi kanunlar›m›zda yer almas›n›n
(getiriliﬂ) maksad›na ters düﬂmektedir. ﬁüpheli alacak ve ﬂüpheli alacak
karﬂ›l›¤› müesseselerinin vergi sisteMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

mimizde bulunmas›n›n nedeni ticari
kazançta tahakkuk esas›n›n geçerli olmas›d›r. Çünkü ticari kazanç aç›s›ndan bir gelirin tahakkuk etmesi, elde
etme için yeterlidir. Ancak tahsil imkan› ﬂüpheli hale gelen bir gelir veya
has›lat unsuru tahsil edilemedi¤i halde sat›ﬂ iﬂleminin gerçekleﬂmesi ile
birlikte has›lat kayd› yap›lmaktad›r.
Oysa tahsili ﬂüpheli hale gelen alaca¤›n ekonomik ve hukuki tasarruf aﬂamalar›n›n gerçekleﬂti¤inden söz edilemez. ‹ﬂte tahakkuk edip has›lat yaz›ld›¤› halde ilgili ﬂartlar tamamlanm›ﬂ
olmak kayd›yla, tahsil edilemeyen
alacaklar karﬂ›l›k ayr›lmak suretiyle
gider yaz›lmakta ve ekonomik ve hukuki tasarrufa konu olmayan gelirin
karﬂ›l›k ayr›lmas› ve karﬂ›l›k tutar›n›n
dönem sonunda gider olarak yaz›lmas› suretiyle vergi matrah›ndan düﬂülmesine imkan vermek amac›yla vergi
sistemimizde ﬂüpheli alacak ve ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› müesseselerine yer
verilmiﬂtir.
VIII – KONU ‹LE ‹LG‹L‹ UYGULAMA ÖRNEKLER‹ VE MUHASEBE KAYITLARI
Aﬂa¤›daki örnekler iflas ertelemesi
sonucunda firma alacakl›lar›n alacaklar› için ﬂüpheli alacak ay›rabilece¤i
görüﬂümüz do¤rultusunda haz›rlanm›ﬂt›r.
1- (A) iﬂletmesi (C) iﬂletmesinden
olan 10.000 YTL’lik alaca¤›n›n
Hakemsiz Yaz›lar
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31.05.2007 tarihinde C ﬂirketi hakk›nda, mahkemece iflas›n ertelemesi karar›n›n verildi¤ini tespit etmiﬂ ve gerekli hukuki iﬂlemleri tamamlam›ﬂt›r.
–––––––––––––––––––– 31.05.2007 –––––––––––––––––––
128 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR 10.000
120 ALICILAR

10.000

Alaca¤›n ﬂüpheli hale gelmesi
––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––
2- Söz konusu alaca¤›n tamam› için 31.12.2007 tarihinde karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r
(VUK’un 323. maddesinde yaz›l› ﬂartlar yerine getirilmiﬂtir.).
–––––––––––––––––––– 31.12.2007 –––––––––––––––––––
654 KARﬁILIK G‹DERLER‹

10.000

129 ﬁÜPH. T‹C. ALAC. KARﬁILI⁄I

10.000

Karﬂ›l›k ayr›lmas›n›n kayd›
––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––– 31.12.2007 ––––––––––––––––––––
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

10.000

654 KARﬁILIK G‹DERLER‹

10.000

Ayr›lan karﬂ›l›k tutar›n›n kâr/zarar hesab›na devri
––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––
3- Ertesi y›l 01.12.2008 tarihinde C firmas› mahkemece atanan kayy›m›n verdi¤i rapor çerçevesinde normale dönmüﬂ ve ﬂüpheli hale gelen alaca¤›n tamam› C firmas›ndan tahsil edilmiﬂtir. Bu durumda yap›lacak muhasebe kayd› aﬂa¤›daki gibidir.
–––––––––––––––––––– 01.12.2008 ––––––––––––––––––––
100 KASA

10.000

129 ﬁÜPH. T‹C. ALACAK. KARﬁ.

10.000

128 ﬁÜPHEL‹ T‹C. ALACAKLAR

10.000

644 KONUSU KALMAYAN KARﬁILIKLAR

10.000

Hesaplar›n kapat›lmas›
––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––
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–––––––––––––––––––– 31.12.2008 ––––––––––––––––––––
644 KONUSU KALMAYAN KARﬁILIKLAR 10.000
690 DÖNEM KÂR VEYA ZARARI

10.000

Tahsil edilen gelirin kâr/zarar hesab›na devri
––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––
4- Ertesi y›l 01.12.2008 tarihinde mahkemece iflas›n ertelemesi karar› verilen
C firmas›na atanan kayy›m›n verdi¤i rapor üzerine mahkemece C firmas›n›n iflas›na karar verilmiﬂtir. Bu durumda ﬂüpheli hale gelen alaca¤›n tamam›n›n
tahsili imkans›z hale gelmiﬂtir. Yap›lacak muhasebe kayd› aﬂa¤›daki gibidir.
–––––––––––––––––––– 01.12.2008 ––––––––––––––––––––
129 ﬁÜPH. T‹C. ALACAKLAR KARﬁILI⁄I

10.000

128 ﬁÜPHEL‹ T‹C. ALACAKLAR

10.000

Tahsili imkans›z hale gelen alaca¤›n kayd›
––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––
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H‹ZMET ‹HRACATININ KDV
MEVZUATI KARﬁISINDAK‹ DURUMU
Mehmet Reﬂat YAﬁAR*

I. G‹R‹ﬁ
ilindi¤i üzere 02.11.1984 ve 18563 Say›l› Resmi Gazetede Yay›mlanan
ve 01.01.1985 tarihinde uygulamas› baﬂlam›ﬂ olan 3065 Say›l› KDV Kanun’unun 1. maddesinde mal teslimleri ve hizmet ifalar› hakk›nda detayl› aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r. ‹lgi kanunun 1. maddesine belirtilen teslimlerde; teslim edilen mal bir yabanc› ülkeye yap›lm›ﬂsa veya hizmet Türkiye nin gümrük
s›n›rlar› d›ﬂ›nda yap›lm›ﬂ ve yararlan›lm›ﬂ ise, ayn› kanunun 11/1-a maddesi
gere¤ince yap›lan bu mal veya hizmet sat›ﬂ› KDV’ den istisna edilmiﬂtir.

B

KDV Kanunu metninin kanun koyucu taraf›ndan bu ﬂekilde düzenlenmiﬂ olmas› do¤ald›r. Çünkü vergide hükümranl›k ilkesi uyar›nca, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, kendi yasal s›n›rlar› d›ﬂ›nda cereyan eden iﬂlemlerden KDV alamaz.
Türkiye Cumhuriyeti mal varl›¤›na dahil bir mal› ihraç edildi¤inde veya Türkiye de vergi mükellefi olan bir kiﬂi veya kurum taraf›ndan yurt d›ﬂ›na bir hizmet ihraç edildi¤inde, bu iﬂlemler KDV kapsam›na girer, fakat KDV Kanununun 11. maddesine göre bu teslim ve hizmetler ihracat istisnas›na konu oldu¤undan KDV hesaplanmaz.
Gerek, yurt d›ﬂ› iﬂlemlerde, gerekse mal veya hizmet ihracat›nda KDV hesaplanmamakla beraber;
- Bir ‹ﬂlemin KDV kapsam› d›ﬂ› iﬂlem mi oldu¤u,
- Yoksa KDV kapsam›na giren ve fakat ihracat istisnas›ndan faydalanan bir iﬂlem mi oldu¤u,
* Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir
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KDV indirim ve iade hakk›n›n olup
olmamas› aç›s›ndan hem vergi mükellefi hem de vergi idaresi aç›s›ndan
önem arz etmektedir. Çal›ﬂmam›zda
‹hraç edilmiﬂ Hizmet ‹le yurtd›ﬂ›nda
yap›lm›ﬂ Hizmetin Ayr›m› KDV
Mevzuat› karﬂ›ndaki durumu irdeleyerek örneklerle yorumlamaya çal›ﬂaca¤›z.

run ç›kmamaktad›r. Ancak Hizmetlerde ise hizmetin;

II. KDV MEVZUATINA GÖRE
H‹ZMET ‹HRACATI

Yaz›n›n aﬂa¤›daki bölümlerinde, hizmetin Türkiye de yap›lm›ﬂ bir hizmet
mi veya ihraç edilmiﬂ hizmet mi, ayr›m›n nas›l yap›lmas› gerekti¤i konusunda aç›klamalar yapa bilmemiz için
aﬂa¤›daki sorulara cevap bulmaya çal›ﬂaca¤›z.

Bilindi¤i üzere Katma de¤er Vergisi
nihai tüketiciden al›nan dolayl› bir
vergi türüdür. Bu nedenle;
- Mal veya hizmet ihracat› nedeniyle
ihraç edilen bu mal veya hizmet al›mlar›ndan dolay› yüklenilen KDV’nin
indirimi ve indirimle girilemeyen
KDV’nin iadesi ilgi konunun 11.
maddesi gere¤ince istisna olup, iadesi
mümkündür. KDV Kanununun 11 ve
32. maddelerinde bu konu ile ilgilidir.
KDV Kanununun 11. maddesine istinaden, bir mal›n, ihracat mevzuat›na
uygun olarak gümrük hatt› d›ﬂ›na, sat›ﬂ suretiyle ç›kar›lmas›, yani fiili ihracat› gerçekleﬂmiﬂ olmas›, KDV kapsam›na giren ihracat istisnas›na, konu
olan bir iﬂlemdir.
Bir mal›n fiziki anlamda ve kay›tlarda
belli oldu¤undan, mal tesliminin
Gümrük hatt› d›ﬂ›nda yap›l›p yap›lmad›¤›, KDV kapsam›na girip girmedi¤i
fiilen tespiti mümkün oldu¤undan soMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

- Yurt d›ﬂ›nda yap›lm›ﬂ hizmet mi oldu¤u,
- Türkiye’de yap›lm›ﬂ ve ihraç edilmiﬂ
bir hizmet mi oldu¤u, konusunda hatal› ve çeliﬂkili görüﬂlere hem uygulamada hem de teoride rastlamak mümkündür.

Hizmetin Türkiye D›ﬂ›nda Yap›lmas›n›n anlam› nedir?
Hizmetin Türkiye’de Yap›lmas›n›n
anlam› nedir?
Mesela bir Türk firmas› yurt d›ﬂ›nda
bir taahhüt iﬂi üstlense ve bu iﬂ için ilgili ülkede ﬂantiye (iﬂyeri - ﬂube) kurup, o ülke mevzuat›na göre bu iﬂin
has›lat›n› ve maliyetlerini o ülkede
tuttu¤u defterde izleyerek iﬂin kazanc›
üzerinden o ülke vergi mevzuat›na
göre vergi öderse, böyle bir hizmet
yurt d›ﬂ› hizmettir. Bu hizmetin faturalar› ve maliyetleri Türkiye’de defterlere kaydedilemez. Türkiye’de verilen KDV beyannamesinde de o iﬂle
ilgili hâs›lat ve teslimin KDV’si gösterilmez. Bu iﬂlem ile ilgili hiçbir
KDV indirim konusu yap›lamaz.
Hakemsiz Yaz›lar
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KDV Kanunu 1. maddesine göre
“Türkiye’de” yap›lan iﬂlemler KDV’ye
konu almakta ayn› kanunun 6 nc›
maddesinde de “hizmetin Türkiye’de
yap›lmas›” hali iﬂlemin Türkiye’de yap›lm›ﬂ oldu¤u ve bu nedenle yap›lan
hizmet KDV kapsam›na girmektedir.
Hizmetin Türkiye’de yap›lmas› kavram›, hizmetin fiziki olarak Türkiye’de icras› yan› s›ra bu hizmetin maliyetlerinin ve has›lat›n›n Türkiye’de
oluﬂmas› ve kay›tlara geçmesi ﬂeklinde anlaﬂ›lmal›d›r.
Baﬂka bir ifadeyle bir hizmet yurt d›ﬂ›nda icra edilmiﬂ de olsa, ﬂayet o hizmete iliﬂkin has›lat ve gider kay›tlar›
Türkiye’de ise, Hizmetin Üretildi¤i
Yer yani hizmetin yap›ld›¤› yerin Türkiye oldu¤u anlaﬂ›l›r.
ﬁayet bir hizmetin faturas› Türkiye
Cumhuriyeti vergi mevzuat›na göre
düzenlenmiﬂ olup, Türkiye’de has›lat
kaydediliyorsa veya böyle yap›lmas›
gerekiyorsa, dolay›s›yle o hizmetin
maliyetlerinin de Türkiye’de tutulan
defterlerde yer almas› gerekmekte ise
o hizmeti, Türkiye’de yap›lm›ﬂ veya
Türkiye’de üretilmiﬂ bir hizmettir.
Yap›lan bu hizmet KDV kapsam›na
giren bir hizmet olarak saymak gerekir. ﬁayet yap›lan bu hizmet, 26 Seri
No’lu KDV Genel Tebli¤inde say›lan
hizmet ihrac›na iliﬂkin ﬂartlar› taﬂ›yorsa, bu hizmetle ilgili KDV’ nin indirim ve iade hakk› da var demektir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Vergi mükellefleri taraf›ndan yap›lan
ve uygulamalarda en çok rastlan›lan
hata, hizmetin fiilen yurt d›ﬂ›nda icra
edilmiﬂ olmas›ndan etkilenilerek bu
hizmetin KDV kapsam› d›ﬂ›nda kalan
bir hizmet oldu¤unun zannedilmesi ve
bu nedenle söz konusu hizmet ile ilgili olarak yüklenilen KDV nin indirilemeyece¤i görüﬂünün ileri sürülmesidir.
Halbuki birçok durumlarda hizmet ihracat›, yurt d›ﬂ›na gidilerek veya teçhizat ve eleman gönderilmek suretiyle
Türkiye d›ﬂ›nda hizmet vermek suretiyle gerçekleﬂmektedir.
26 Seri No’lu KDV Kanunu Genel
Tebli¤ine göre Hizmet ‹hracat› Aynen
ﬁöyle Aç›klam›ﬂt›r.
- Hizmet yurt d›ﬂ›ndaki bir müﬂteri
için yap›lm›ﬂsa,
- Fatura yurt d›ﬂ›ndaki bu müﬂteri ad›na düzenlenmiﬂse (ve Türkiye’de has›lat olarak kaydedilmiﬂse),
- Hizmetten yurt d›ﬂ›nda yararlan›lm›ﬂsa,
- Hizmet bedeli kambiyo mevzuat›na
göre Türkiye’ye getirilmiﬂse,
söz konusu hizmet Türkiye kaynakl›
bir hizmettir, KDV kapsam›ndad›r ve
ihraç edilmiﬂ bir hizmettir.
Hizmetin yurt d›ﬂ›nda icra edilmiﬂ olmas› o hizmetin karakteri gere¤idir ve
hizmetin Türkiye’de do¤mad›¤›n›
May›s - Haziran
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KDV kapsam›na girmedi¤ini ve ihracat istisnas›ndan yararlanamayaca¤›n›
göstermez.
Mesela bir Türk biliﬂim firmas›, bu iﬂi
icra edecek çal›ﬂanlar› ve bilgi iﬂlem
ekipmanlar›n› Azerbaycan’a göndererek orada bir firman›n veya kurumun
bilgi iﬂlem merkezinin donan›m›n›
kuruyorsa ve bu hizmet için Türkiye’de düzenleyip ve Türk Vergi Mevzuat›na göre yasal kay›tlar›na kaydetti¤i faturay› Azerbaycan’ da bulunan
firmaya gönderse ve verilen hizmet
bedelini kambiyo mevzuat›na göre
Türkiye’ye getirir ve tevsik ederse, 26
Seri No’lu KDV Kanunu Genel Tebli¤ine göre hizmet ihrac›n›n tüm ﬂartlar› sa¤lanm›ﬂ olmaktad›r.
Bu hizmetle ilgili ödenen KDV’ler indirilebilir, ancak indirimle giderilemezse KDV kanunun 32. maddesi gere¤ince ba¤l› bulundu¤u vergi dairesinden iade talebinde bulunabilir.
Ayn› ﬂekilde bir doktorun yurt d›ﬂ›na
gidip hasta muayene etmesi, bir avukat›n yurt d›ﬂ›nda hukuki hizmetlerde bulunmas›, bir mühendisin yurt d›ﬂ›nda
teknik hizmetler yapmas› gibi olaylarda
da, yukar›da belirtilen 26 no.lu Tebli¤deki 4 ﬂart sa¤lanmak suretiyle ihracat
istisnas›ndan yararlan›labilir.
Maliye Bakanl›¤›, bu görüﬂlerimize
paralel olan, yani bilfiil yurt d›ﬂ›nda
icra olunan hizmetleri hizmet ihrac›
sayan muktezalar vermiﬂtir.
May›s - Haziran
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Örneklemek gerekirse,
- Bir Türk filminin yurt d›ﬂ›nda gösterilmesi karﬂ›l›¤›nda yabanc› firmadan
al›nan gösterim ücretinin hizmet ihraç
bedeli oldu¤u kabul edilmiﬂtir.
(11.8.1986 tarih ve 56 Say›l› mukteza).
- Yurt d›ﬂ›nda bir restorasyon iﬂi üstlenen firman›n, ilgili ülkede iﬂyeri
kurmaks›z›n, bu üstlenime ait has›lat›
Türkiye'de tuttu¤u yasal defterlere
kaydetmesi karﬂ›s›nda, hizmet ihrac›na iliﬂkin di¤er ﬂartlar›n da mevcut oldu¤u dikkate al›narak, bu iﬂlemin hizmet ihrac› oldu¤u görüﬂü belirtilmiﬂtir. (10.7.1991 tarih ve 1065 say›l›
mukteza).
Maliye Bakanl› taraf›ndan yay›mlanan ve halen geçerli olan Genel Tebli¤lere göre Hizmet ‹hrac› ‹le ‹lgili
Genel De¤erlendirme aﬂa¤›daki gibidir.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› bir hizmetin
ihraç edilmiﬂ hizmet say›larak KDV
Kanunu'nun 11/1-a maddesine göre,
KDV den istisna edilebilmesi için, 26
Seri No’lu KDV Kanunu Genel Tebli¤ine göre aﬂa¤›da aç›klanan dört ﬂart›n bir arada bulunmas› gerekti¤in aramaktad›r. Bu kriterler ve detayl› aç›klamalar› aﬂa¤›da aç›klam›ﬂt›r.
1. Hizmet, yurt d›ﬂ›ndaki müﬂteri
için yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
Yurt d›ﬂ›ndaki müﬂteriden kas›t, hizmet sunulan kiﬂinin ikametgah›, iﬂyeHakemsiz Yaz›lar
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ri, kanuni ve iﬂ merkezlerinin yurt d›ﬂ›nda bulunmas› veya yurt içinde bulunan bir firman›n yurt d›ﬂ›nda kendi
ad›na müstakil olarak faaliyet gösteren ﬂube, acente, temsilci veya bürosunun olmas› gerekmektedir.
Örne¤in; Almanya 'da yaﬂayan bir
Türk 'e ait ev eﬂyas›n›n Fransa’ya götürülmesi, Rusya ve Kazakistan'da iﬂ
yapan ve bu ülkelerde defter tutan
Türk müteahhide ait iﬂ makinas›n›n
söz konusu ülkeler aras›nda taﬂ›nmas›, bir Alman firmas›na ait mallar›n,
Portekiz’den al›n›p M›s›r’a götürülmesi hallerinde hizmet yurt d›ﬂ› müﬂteri için yap›lm›ﬂ olur.
2. Fatura veya benzeri belge hizmet
verilen yurt d›ﬂ›ndaki müﬂteri ad›na
düzenlenmelidir.
Buradaki önemli husus hizmet bedelinin Türkiye'de faturaya ba¤lanmas›
yani Türkiye'de has›lat kaydedilmesidir.
Buradan, hizmetin Türkiye kaynakl›
oldu¤u, Türkiye’den d›ﬂar›ya do¤ru
bir hizmet ak›ﬂ› bulundu¤u anlaﬂ›l›r.
Mesela bir Türk firmas›, yurt d›ﬂ›nda
ki bir binan›n restorasyonunu üstlenir
ve o ülkede bu iﬂ için ﬂube kurarsa
hizmet ihrac›ndan söz edilemez. Çünkü bu hizmetin bedeli Türkiye'de has›lat kaydedilmeyecektir.
Ayr›ca yap›lan hizmete iliﬂkin fatura
veya benzeri belgenin yukar›da özelHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

likleri aç›klanan yurt d›ﬂ›ndaki bir
müﬂteri ad›na düzenlenmesi zorunludur.
Fatura veya benzeri belgenin bu ﬂekilde düzenlenmiﬂ olmas› ço¤u halde yukar›daki ilk ﬂart›n da sa¤land›¤›n› gösterir.
3. Verilen Hizmetten yurt d›ﬂ›nda
yararlan›lmal›d›r.
Hizmet ihracat›ndan dolay› istisnan›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. Bu
konu hakk›nda KDV Genel tebli¤lerden olan 26 Seri No’lu Genel Tebli¤in
(K) ve 30 Seri No’lu Genel Tebli¤in
(A) bölümlerinde detayl› aç›klamalar
yap›lm›ﬂt›r. Konu ile ilgili örnek olaylar aﬂa¤›daki gibidir.
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 Kambiyo
mevzuat›na göre banka veya finans
kurumlar› 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›, düMay›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87
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zenleyece¤i faturada katma de¤er vergisi hesaplamayacakt›r.

Yapt›¤› bu masraflardan sonra kendisine 1.500 YTL kalm›ﬂt›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.

Bu durumda bu mükellef yabanc› seyahat acentas›na 1.500 YTL hizmette
bulunmuﬂtur. Bu hizmetten yabanc›
seyahat acentas› yararland›¤›ndan bu
tutara katma de¤er vergisi uygulanmayacak ve hizmet ihracat› kapsam›ndan iﬂlem yap›lacakt›r.

Ad› geçen firma, bu komisyonculuk
faaliyetine iliﬂkin olarak, hizmeti yurt
d›ﬂ›ndaki firma için yapm›ﬂ, fatura bu
firma ad›na düzenlenmiﬂ ve hizmet
bedelini Türkiye'ye döviz olarak getirdi¤ini döviz al›m bordrosu ile tevsik etmiﬂtir. Ancak, bu firma hizmet
ihracat› istisnas›ndan yararlanamayacakt›r.

Ancak, ad› geçen mükellefin turist
grubuna Türkiye'de verdi¤i yeme-içme, konaklama gibi hizmetlerden,
Türkiye'de yararlan›ld›¤›ndan, bu hizmetler vergiye tabi tutulacakt›r. Dolay›s›yla turist grubuna verilen yeme-içme konaklama gibi hizmetler için genel esaslara göre hesaplanan katma
de¤er vergisinin ödenece¤i tabiidir.

Çünkü, (A) ﬂirketinin yurt d›ﬂ›ndaki
firma için yapt›¤› hizmetten, Türkiye'de yararlan›ld›¤› için, bu hizmet ihracat istisnas›ndan yararlanamayacakt›r.

Bu mükellef, yabanc› seyahat acentas›na verdi¤i sözkonusu hizmetlere ait
kesece¤i faturada, vergiden müstesna
tutulan hizmet bedeli ile vergiye tabi
tutulacak hizmet bedelini ayr› ayr›
gösterebilece¤i gibi, bu hizmetler için
ayr› ayr› fatura da düzenlenmesi
mümkün bulunmaktad›r.

ÖRNEK 3: Türkiye'de yerleﬂik olan
ve seyahat acental›¤› yapan (B) A.ﬁ.
yurt d›ﬂ›nda bulunan bir seyahat acentas›n›n gönderdi¤i turist grubuna konaklama, tur düzenleme ve yeme-içme hizmeti vermektedir. Bu mükellef,
söz konusu hizmeti karﬂ›l›¤›nda,
15.000 YTL para alm›ﬂt›r. Türkiye'deki seyahat acentas› ald›¤› bu paran›n
13.500 YTL l›k k›sm›n›, turist grubunun Türkiye'deki konaklama, yemeiçme gibi masraflar›nda kullanm›ﬂt›r.
May›s - Haziran
Y›l: 2008 Say›: 87

ÖRNEK 4: Yabanc› bir firma mallar›n›n pazarlanmas›n› sa¤lamak amac›yla Türkiye'de bir büro açm›ﬂt›r. Bu
büro, pazarlama hedeflerini tam olarak tayin edebilmek için sat›ﬂ›n› yapt›¤› mallara olan talebin araﬂt›r›lmas›n› Türkiye'de yerleﬂik (A) Dan›ﬂmanl›k firmas›na vermiﬂtir.
Bu Dan›ﬂmanl›k firmas›n›n, sözü ediHakemsiz Yaz›lar
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len yabanc› firman›n Türkiye'deki bürosuna verdi¤i hizmet, bu büronun
Türkiye'deki faaliyetlerini ilgilendirdi¤inden, hizmet, ihracat istisnas›ndan yararlanamayacakt›r.
ÖRNEK 5: Türkiye'de yerleﬂik olan
ve arac›l›k faaliyetinde bulunan (A)
ﬁirketi, Japonya'da yerleﬂik bir firman›n mallar›na Türkiye'de müﬂteri bulmaktad›r.
Bu ﬂirket arac›l›k faaliyetine iliﬂkin
olarak, faturay› yabanc› firma ad›na
düzenlemiﬂ ve hizmet bedelinin Türkiye'ye döviz olarak gönderildi¤ini
döviz al›m bordrosu ile tevsik etmiﬂtir. Ancak, ad› geçen ﬂirketin yapt›¤›
hizmetten Türkiye'de yararlan›ld›¤›ndan, bu hizmetin ihracat istisnas› kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün
de¤ildir.
ÖRNEK 6: Hollanda'da yerleﬂik bir
firma Türkiye'den maden cevheri ithal
etmektedir. Türkiye'de yerleﬂik (A)
firmas› da söz konusu maden cevherinin sa¤lanmas›, kalite kontrolü, mal›n
ihraç liman›na kadar taﬂ›nmas› ve gemilere yüklenmesi gibi iﬂleri yabanc›
firma ad›na yapmaktad›r.
(A) firmas›, bu hizmetleri ile ilgili
olarak yapt›¤› harcamalar› ve komisyon ücretini yabanc› firmaya fatura
etmekte ve karﬂ›l›¤›n› döviz olarak
Türkiye' ye getirmektedir.
‹hraç edilen mal yurt d›ﬂ›nda tüketildi¤inden, (A) firmas›n›n yapt›¤› bu
Hakemsiz Yaz›lar
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hizmet karﬂ›l›¤›nda ald›¤› komisyon,
hizmet ihracat› istisnas› kapsam›nda
mütalaa edilecektir.
ÖRNEK 7: Irak'da yerleﬂik bir firma
sulama projesini üstlenen (A) Türk
firmas› hakk›nda, (B) Türk dan›ﬂmanl›k firmas›ndan, bu firma ile ilgili olarak yeterlilik araﬂt›rmas›n›n yap›lmas›n› istemiﬂtir.
(B) dan›ﬂmanl›k firmas› bu hizmeti ile
ilgili olarak yapt›¤› harcamalar› ve
komisyon ücretini yabanc› firmaya fatura etmekte ve karﬂ›l›¤›nda döviz
olarak Türkiye ye getirmektedir.
(A) firmas›n›n hizmetinden yurt d›ﬂ›nda faydalan›laca¤›ndan, (B) dan›ﬂmanl›k firmas›n›n yapt›¤› bu hizmet
karﬂ›l›¤›nda ald›¤› komisyon hizmet
ihracat› istisnas› kapsam›nda de¤erlendirilecektir.
4. Hizmetin bedeli döviz olarak
Türkiye'ye getirilmelidir.
Hizmet bedeli döviz Türkiye'ye getirilerek kambiyo mevzuat› gere¤i döviz
al›m belgesine ba¤lanm›ﬂ veya Türkiye'de hizmet veren ad›na aç›lm›ﬂ döviz tevdiat hesab›na yurt d›ﬂ›ndan havale edilmiﬂse, hizmet veren firma bu
hizmeti, hizmet ihrac› olarak iﬂleme
tabi tutabilir.
Daha aç›k bir anlat›mla; hizmet ihraç
eden firma, yap›lan bu hizmet sat›ﬂ›
için düzenleyecek faturay› KDV siz
olarak düzenleyebilir.
May›s - Haziran
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Fatura tutar›n› hizmet bedelinin gelmesi ve Döviz Al›m Belgesi Düzenledi¤i Döneme Ait KDV Beyannamesinde Tam ‹stisnalar k›sm›nda Hizmet
‹hracat› olarak beyannamede gösterilmesi gerekir.
Bu Hizmete ait olarak yüklendi¤i ve
indirimle giderilemedi¤i Katma De¤er Vergilerin isterse iadesinin talebinde bulunabilir.
Bilindi¤i üzere Kambiyo mevzuat›m›za göre, Türkiye'de faaliyette bulunan
ve vergi mükellefiyeti olan firmalar›n
ihracat faaliyetinde bulunulmas› ve
ihracat bedeli olarak elde edilen dövizleri yurda getirilmesi konusunda
serbestlik söz konusudur. Yani söz
konusu dövizlerin Türkiye'ye getirilmesi mecburiyeti yoktur. En son düzenleme 08.02.2008 tarih ve 26781
say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan
2008/13186 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile yap›lm›ﬂt›r. (32 say›l› Karar›n 11 inci maddesi) Ancak hizmet ihracat›nda, bir hizmetin ihraç edilmiﬂ
say›lmas› için döviz getirme ﬂart›n›
aramas›n›n nedeni, bu hizmetin yurt
d›ﬂ›na yönelik oldu¤una dair delil elde
etme amac›n› taﬂ›d›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
(Maliye Bakanl›¤› 61 nolu Tebli¤i ç›kararak mal ihrac›nda döviz al›m belgesi aramaktan vazgeçmiﬂ, fakat hizmet ihrac› bak›m›ndan döviz getirme
ﬂart›n› kald›rmam›ﬂt›r.)

May›s - Haziran
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08.02.2008 tarih ve 26781 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 2008/13186
say›l› Bakanlar Kurulu Karar› eki Karar›n 3 üncü maddesiyle 08.02.2008
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, "(1) ‹hracat bedellerinin tasarrufu
serbesttir. Bakanl›k ihtiyaç duyulmas›
halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine iliﬂkin düzenleme yapmaya yetkilidir." ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir. Fakat ‹ﬂlem bedeline ait dövizin
Türkiye'ye getirilmesi ve bu durumu
tevsik eden Döviz Al›m Belgesinin
ibraz›; 26 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin (K) bölümü uyar›nca hizmet
ihrac› istisnas›n›n, 61 ve 84 Seri No.lu
KDV Genel Tebli¤leri uyar›nca da
"Türkiye'de ‹kamet Etmeyenlere Döviz
Karﬂ›l›¤› Sat›ﬂlarda KDV ‹hracat istisnas›" (Bavul Ticareti) ile bu kapsamda
faaliyette bulunanlara "ihraç kayd›yla
teslim" uygulamas›n›n bir ﬂart›d›r.
Buna göre, "hizmet ihrac›" ile "bavul
ticareti" ve "bavul ticareti kapsam›nda
ihracat yapanlara ihraç kayd›yla teslimler" den kaynaklanan Katma De¤er Vergisi iade iﬂlemlerinde döviz
al›m belgesinin aran›p aranmayaca¤›
hususunda Bakanl›¤›m›zca yeni bir
düzenleme yap›l›ncaya kadar 26, 61
ve 84 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤leri çerçevesinde iﬂlem yap›lmaya devam edilecektir. (Maliye Bakanl›¤›
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› KDV Gelir
Müdürlü¤ü 2008/2 S›ra No’lu ‹ç Genelgesi)
Hakemsiz Yaz›lar
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III. SONUÇ
Sonuç olarak; hizmet ihracat›nda yukar›daki dört ﬂart›n mevcudiyeti, hizmetin KDV kapsam›nda oldu¤u ve bu
hizmet ihraç edildi¤inden ihracat istisnas› uygulanaca¤›n› göstermeye yeterlidir. (Hizmetin bilfiil yurt d›ﬂ›nda
icra edilmiﬂ olmas›, istisna uygulanmas›na engel de¤ildir.)
Yani hizmetin somut olarak icra edildi¤i yere bak›lmaks›z›n; Hizmete iliﬂkin has›lat ve giderler Türkiye'deki
defterlerde yer alam›yorsa, (ve yer almas› gerekmiyorsa) bu hizmetin KDV
kapsam› d›ﬂ›nda say›lmas›, hizmete
iliﬂkin has›lat ve giderler Türkiye'deki
defterlerde yer al›yorsa, (hizmet ihrac›na iliﬂkin di¤er ﬂartlar›n da mevcut
olmas› kayd›yla) bu hizmetin Türkiye
kaynakl› olmas› nedeniyle prensip
olarak KDV ye tabi bulundu¤u fakat
KDV kanununun 11. maddesi gere¤i
KDV den istisna oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Görüﬂümüze göre bir hizmetin ihraç
edilmiﬂ olmas› ve hizmetten dolay›
yüklenilen KDV’nin ihracat› kapsam›nda de¤erlendirmesi için aranan
dört ﬂarttan biri olan, hizmet bedelinin
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döviz olarak Türkiye'ye getirilmiﬂ olmas› ﬂart›n›n duruma göre esnek ﬂekilde uygulanmas› gerekir. Zaten hizmet bedeli olan dövizin getirilmesi,
hizmetin ihraç edilmiﬂ olabilmesi için
aranmas› gereken aslî bir ﬂart olamaz.
Olsa olsa hizmetin ihraç edildi¤ine
dair bir emaredir. Emaredir, çünkü tek
baﬂ›na dövizin gelmesi, gerçekte hizmet ihraç edilmemiﬂ bile olsa günümüz ﬂartlar›nda bu belge (Döviz Al›m
Belgesi) bir ﬂekilde sa¤lanabilir. Bu
nedenle mükellef döviz getirmemiﬂ
olmakla beraber, yurt d›ﬂ›ndaki müﬂterisi ad›na fatura veya benzeri belge
düzenlemiﬂse ve hizmetin ihraç edildi¤ini yani hizmetten yurt d›ﬂ›nda faydalan›ld›¤›n› bir ﬂekilde ispat edebiliyorsa bu hizmetle ilgili olarak ihracat
istisnas› uygulayabilmelidir.
KAYNAKÇA
• www.gib.gov.tr/mevzuat
• TC Yasalar 3065 Say›l› KDV Kanunu
ve Genel Tebli¤leri
• http://www.verginet.ne7mevzuat
• www.istanbulsmmmo.org.tr/mevzuat
• www.istanbulymmo.org.tr/mevzuat
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