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ALACA⁄IN TEML‹K‹ HAL‹NDE VE
AYNI ÖDEMELERDE TEVS‹K
ZORUNLULU⁄U
Memiﬂ KÜRK*

I-G‹R‹ﬁ:
evsik zorunlulu¤u Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan kay›t d›ﬂ› ekonomi ile
mücadele amac›yla getirilen uygulamalardan birisidir. Bu uygulama ile
ticari iﬂlemler ve finansal hareketlerin taraflar›n›n izlenmesi ve vergiyi
do¤uran iﬂlemlerin mali kurumlar›n kay›t ve belgeleri yard›m›yla tespit edilmesi amac›yla, tahsilat ve ödemelerin banka veya finans kurumlar›nca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.

T

01.08.2003 tarihinde yürürlü¤e giren tevsik zorunlulu¤u ile ilgili uygulamada
baz› sorunlarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Bu yaz›m›zda bu sorunlardan ikisine de¤inilecektir. Bunlardan birincisi alaca¤›n temliki halinde tevsik zorunlulu¤u olup
olmad›¤› di¤eri ise ayni ödemeler(borcun mal veya hizmet ile ödenmesi) halinde tevsik zorunlulu¤u olup olmad›¤› hususlar›d›r.
II-KONU ‹LE ‹LG‹L‹ YASAL DÜZENLEMELER:
Tevsik zorunlulu¤u ile ilgili ilk düzenleme 4 Temmuz 2003 tarih ve 25158 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 320 s›ra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i ile yap›lm›ﬂt›r. Daha sonra düzenlenen genel tebli¤ ve sirkülerler (ve
hatta baz› muktezalar) konu ile ilgili uygulamada yaﬂanan aksakl›klar› giderme
amaçl›d›r
Tahsilat ve ödemelerin banka veya finans kurumlar›nca düzenlenen belgelerle
tevsik edilmesi zorunlulu¤unun kapsam› 320, 323, 324, 327 ve 332 s›ra no.lu
VUK. Genel Tebli¤leri ile düzenlenmiﬂtir. ‹lgili tebli¤ler gere¤ince, birinci ve
* Vergi Denetmeni
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ikinci s›n›f tüccarlar, kazanc› basit
usulde tespit edilenler, defter tutmak
zorunda olan çiftçiler, serbest meslek
erbab› ile vergiden muaf esnaf›n kendi aralar›nda yapacaklar› ticari iﬂlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabanc›lar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacaklar› 5.000 YTL’yi aﬂan tahsilat
ve ödemelerinin 01.08.2003 tarihinden itibaren, banka, özel finans kurumlar› veya PTT arac› k›l›narak yap›lmas› ve bu kurumlarca düzenlenen
dekont veya hesap bildirim cetvelleri
ile tevsiki zorunludur.
Baﬂlang›çta ticari iﬂlemler için belirlenen had 5.000 YTL iken tespit edilen
bu tutar hiç uygulanmam›ﬂt›r. 323 s›ra
no.lu VUK. Genel Tebli¤i ile
01.08.2003 tarihinden itibaren bu tutar
10.000 YTL’ye ç›kar›lm›ﬂ, 01.05.2004
tarihinden itibaren ise 332 s›ra no.lu
VUK. Genel Tebli¤i ile 8.000 YTL
olarak uygulanmaktad›r.
Tespit edilen tutar›n alt›nda kalan tahsilat veya ödemelerin banka veya özel
finans kurumlar› veya PTT arac›l›¤›yla yap›lmas› ihtiyaridir. Tespit edilen
tutar› aﬂan avanslar›n da banka, özel
finans kurumlar› veya PTT taraf›ndan
düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.
Tespit edilen tutar›n üzerinde kalan
iﬂlemlerin tevsik zorunlulu¤undan kaç›nmak amac›yla parçalara ayr›lmas›
kabul edilmeyecek, ayn› günde ayn›
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kiﬂi veya kurumlarla yap›lan iﬂlemler
tek bir ödeme veya tahsilat kabul edilecektir.
Vergi Usul Kanununun mükerrer
257’nci maddesinin Maliye Bakanl›¤›’na verilen yetkiye istinaden yay›mlanan ve 243 ve 246 s›ra no.lu VUK
Genel Tebli¤leri ile bankalara düzenleme zorunlulu¤u getirilen, dekont
veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilme zorunlulu¤u uygulamas›
eskiden oldu¤u gibi devam etmektedir.
Özel finans kurumlar› da, 04.07.2003
tarihinden itibaren üç ay içinde sözü
edilen Genel Tebli¤lerde belirtilen
usul ve esaslar ile ayn› bilgileri içeren
dekont veya bildirim cetvelleri düzenlemek zorundad›r. Posta ve Telgraf
Teﬂkilat› Genel Müdürlü¤ü (PTT)
arac›l›¤›yla yap›lacak tahsilat ve ödemelerde tevsik kapsam›ndad›r.
323 seri nolu VUK Genel Tebli¤i ile
tevsik zorunlulu¤u kapsam›na giren
kiﬂiler ile nihai tüketicilerin genel ve
katma bütçeli idareler ile döner sermaye iﬂletmelerine yapacaklar› ödeme veya tahsilat iﬂlemlerine ilave olarak aﬂa¤›daki kurum ve kuruluﬂlarda
yap›lan iﬂlemler de ilave edilmiﬂtir.
1-Sermaye piyasas› arac› kurumlar›nda,
2-Yetkili döviz müesseselerinde,
3-Noterlerde,
4-Tapu idarelerinde
Hakemsiz Yaz›lar
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yap›lan iﬂlemlere konu ödeme ve tahsilatlar›n belirtilen kurumlar arac› k›l›narak yap›lmas› halinde tevsik zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.

Temlik ile alacakl› de¤iﬂir ve alacak,
temlik alan üçüncü kiﬂiye geçer. Bu
andan itibaren, borcun ödenmesini istemek hakk› da yeni alacakl›ya geçer.

* Vergi Denetmeni

Borçlar Hukukumuzun düzenlemesine göre, borçlunun r›zas›n›n al›nmas›na veya borçluya bilgi verilmesine gerek olmaks›z›n alacakl›, üçüncü bir
ﬂahsa alaca¤›n› temlik edebilir. Fakat
temlik sonucunda borçlunun durumunun eskiye oranla kötüleﬂmemesi gerekir. Bu nedenle borçlu, temliki ö¤rendi¤i zaman eski alacakl›ya karﬂ›
sahip oldu¤u tüm itiraz ve defileri (savunmalar›), yeni alacakl›ya karﬂ› da
ileri sürebilir.

332 s›ra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile tevsik zorunlulu¤u kapsam› d›ﬂ›ndaki iﬂlemlerin neler oldu¤u
aç›klanm›ﬂt›r. Buna göre; Genel ve
katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlar›n teﬂkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan di¤er
kamu kurum ve kuruluﬂlar›, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›na ait veya tabi olan veyahut bunlar
taraf›ndan kurulan ve iﬂletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluﬂlar
veya bunlara ait veya tabi di¤er müesseseler taraf›ndan yap›lan ihale iﬂlemlerine iliﬂkin yat›r›lmas› gereken teminat tutarlar›, belirtilen limiti aﬂsa bile
bunlara iliﬂkin ödeme ve tahsilatlar›n;
banka, özel finans kurumlar› veya
Posta ve Telgraf Teﬂkilat› Genel Müdürlü¤ü arac› k›l›narak yap›lmas› zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
II-ALACA⁄IN TEML‹K‹ HAL‹NDE
TEVS‹K ZORUNLULU⁄U:
Alaca¤›n temliki, borç iliﬂkisinden
do¤an belli bir talep hakk›n›n devrine
yönelik olarak, alacakl› ile onu devralan üçüncü kiﬂi aras›nda, borçlunun r›zas›n› aramaks›z›n yap›lan ve sadece
kazand›r›c› bir tasarruf iﬂlemi niteli¤i
taﬂ›yan ﬂekle ba¤l› bir sözleﬂmedir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Temlik esas itibariyle yeni alacakl›ya
fon aktar›m›n› amaçlayan bir iﬂlemdir. Ancak temlik, alaca¤› devralana
bir teminat (garanti) sa¤lama amac›na
da yönelik olabilir.
Alaca¤›n temlikinin geçerli olabilmesi için; bir alaca¤›n mevcudiyeti, sözleﬂmeye ba¤lanmas›, temlik edenin
tasarrufa yetkili olmas› ve temlikin
yasaklanmam›ﬂ olmas› gereklidir.
Alaca¤›n temliki bir akittir. Bu nedenle yaln›z temlik edenin tek tarafl› iradesiyle meydana gelmez, alaca¤› temlik alan›n da (temellük edenin de) aç›k
ya da örtülü (z›mni) kabulü gerekir.
Temlik akdi ﬂekle ba¤l›d›r. Yaz›l› ﬂekilde yap›lmad›kça alaca¤›n temliki
muteber olmaz. Temlik senedinde
yaln›zca temlik edenin imzas›n›n buTemmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88
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lunmas›yla ﬂekil ﬂart› yerine getirilmiﬂ
olur.
Uygulamada baz› iﬂletmelerin baﬂka
iﬂletmelere olan borçlar›n› kapatmak
amac›yla alacakl› oldu¤u firma ile
alaca¤›n temliki anlaﬂmas› yaparak
nakit hareketi olmaks›z›n borçlar›n›
kapatt›klar› görülmektedir. Yukar›da
aç›kland›¤› üzere hukuki aç›dan hiçbir
sak›ncas› olmayan bu durumun ayr›ca
tevsik zorunlulu¤u kapsam›nda olup
olmad›¤› konusunda Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan 10.03.2004 tarihli ve
B.07.4.DEF.0.34.20/VUK-Mük.257
say›l› mükteza verilmiﬂtir. ‹lgili mükteza ﬂu ﬂekildedir.
“ 323 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inin Tevsiki Zorunlu
Olmayan Ödemeler ve Tahsilatlar
baﬂl›kl› 4’üncü maddesinde ise,“ Tevsik zorunlulu¤u kapsam›na giren kiﬂiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye
iﬂletmelerine yapacaklar› ödeme veya
tahsilat iﬂlemlerine ilave olarak aﬂa¤›daki kurum ve kuruluﬂlarda yap›lan
iﬂlemler de ilave edilmiﬂtir.
1- Sermaye piyasas› arac› kurumlar›nda,
2- Yetkili döviz müesseselerinde,
3- Noterlerde,
4- Tapu idarelerinde
yap›lan iﬂlemlere konu ödeme ve tahsilatlar›n belirtilen kurumlar arac› k›l›narak yap›lmas› zorunlu bulunmamaktad›r.” denilmektedir.
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Bu durumda, yukar›da yap›lan aç›klamalar çerçevesinde ﬂirketinizce 8.000
YTL’yi aﬂan bir alaca¤›n›z›n Borçlar
Kanununun 162’nci maddesine göre
düzenlenen temlik sözleﬂmesi ile bir
baﬂkas›na devir edilmesi halinde söz
konusu temlik sözleﬂmesinin noterde
düzenlenmesi koﬂulu ile yap›lacak
borç ödemesinin banka, özel finans
kurumu veya PTT arac› k›l›nmadan
tevsik edilmesi mümkün bulunmaktad›r.”
Bahsedilen mükteza gere¤ince iﬂletmelerin alaca¤›n temliki sözleﬂmelerini noterde yapmalar› ﬂart›yla ayr›ca
borç ödemeleri için banka, özel finans
kurumu veya PTT arac› ile tevsik zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Sözleﬂmenin noter arac›l›¤› ile yap›lmad›¤›
takdirde tevsik zorunlulu¤una uyulmad›¤› gerekçesiyle iﬂleme konu tutar›n %5 i oran›nda özel usulsüzlük cezas› uygulanacakt›r.
IV- AYN‹ ÖDEMELERDE TEVS‹K
ZORUNLULU⁄U:
Ayni ödeme bir borcun para yerine
mal veya hizmet ile ödenmesidir. 320
s›ra no.lu VUK. Genel Tebli¤i ile (ve
takip eden Tebli¤lerle) aç›kl›¤a kavuﬂmayan hususlardan birisi de iﬂletmeler aras›nda karﬂ›l›kl› ayni ödemeler olmas› halinde tevsik zorunlulu¤u
olup olmad›¤› konusu olmuﬂtur.

Hakemsiz Yaz›lar
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‹ﬂletmeler aras›nda uzun süreli ticari
iliﬂkilerin olmas› s›k karﬂ›laﬂ›lan bir
durumdur. ‹ﬂletmeler aras›nda yap›lan
karﬂ›l›kl› emtia sat›ﬂlar› neticesinde
alacak borç iliﬂkisi do¤maktad›r. Genellikle bu tür iﬂlemlerde alacak ve
borçlar mahsup edilmekte dolay›s›yla
herhangi bir nakit hareketi söz konusu
olmamaktad›r. Ancak mahsup iﬂlemi
sonunda fark var ise nakdi olarak ödeme yap›lmaktad›r.
Mükellefler aras›nda mahsup iﬂlemi
olarak da adland›r›lan konu hakk›nda
tevsik zorunlulu¤u olup olmayaca¤›
konusunda uygulamada tereddütler
yaﬂanmas› nedeniyle Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan verilen 05.04.2006 tarih
ve B.07.1.G‹B. 4.34.19.02/ VUK.1
/257 say›l› mukteza aﬂa¤›daki gibidir.
“ﬁirketinizin sahibi bulundu¤u iki
adet un fabrikas›nda üretilen unu imalatç› ve ihracatç› s›fat›yla iç piyasaya
satt›¤›n›z›, ayn› zamanda gümrük beyannamesi ile yürürlükteki ihracat
mevzuat›na uygun olarak ihraç etti¤inizi, imal etti¤iniz un talepleri karﬂ›layamad›¤› dönemlerde di¤er un fabrikalar›ndan un sat›n ald›¤›n›z› ve karﬂ›l›¤›nda bu¤day sat›ﬂ› yapt›¤›n›z›, bu
türlü sat›lan mal karﬂ›l›¤›nda, mal sat›n al›nmas› ﬂeklindeki ticari iﬂlemlerde finansal hareket olmad›¤› için
VUK.’nun 320, 323 ve 324 s›ra no.lu
Genel Tebli¤leri kapsam›nda nakit
ödeme ve tahsilat›n söz konusu olmad›¤›n›, söz konusu cari hesaplar›n karHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

ﬂ›l›kl› mahsup yolu ile kapat›ld›¤›n›
belirterek, ﬂirketiniz taraf›ndan yap›lan bu iﬂlemin tebli¤lere ayk›r› olup
olmad›¤› hususunu sormaktas›n›z.
Vergi Usul Kanununun mükerrer
257’nci maddesinin birinci f›kras›n›n
(2) numaral› bendi ile Bakanl›¤›m›za,
mükelleflere muameleleri ile ilgili
tahsilat ve ödemelerini banka veya
benzeri finans kurumlar›nca düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunlulu¤unu getirme ve bu zorunlulu¤un
kapsam›n› ve uygulamaya iliﬂkin usul
ve esaslar›n› belirleme yetkisi verilmiﬂtir.
Bu yetkiye dayan›larak tahsilat ve
ödemelerin tevsik zorunlulu¤unun
kapsam›, iﬂlem tutar›, baﬂlang›ç tarihleri ve uygulanma esaslar› yay›mlanan 320, 323, 324 s›ra no.lu VUK.
Genel Tebli¤lerinde düzenlenmiﬂtir.
Söz konusu Tebli¤lerde ayr›nt›l› olarak belirtildi¤i üzere; Birinci ve ikinci
s›n›f tüccarlar, kazanc› basit usulde
tespit edilenler, defter tutmak zorunda
olan çiftçiler, serbest meslek erbab›
ile vergiden muaf esnaf›n kendi aralar›nda yapacaklar› ticari iﬂlemleri ile
nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabanc›lar hariç) mal
veya hizmet bedeli olarak yapacaklar›
10.000 YTL’sini aﬂan tahsilat ve ödemelerinin (1.5.2004 tarihinden sonra
8.000 YTL. aﬂan tutarlar) banka veya
özel finans kurumlar› ile posta idaresi
Temmuz - A¤ustos
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arac› k›l›narak yap›lmas› ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutar›n alt›nda
kalan tahsilat veya ödemelerin banka
veya özel finans kurumlar› ile posta
idaresi arac›l›¤›yla yap›lmas› ihtiyaridir.
Yine; Tespit edilen tutar› aﬂan avanslar›n da banka veya özel finans kurumlar› ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur. ‹ﬂletmelerin kendi ortaklar› ile di¤er
gerçek ve tüzel kiﬂilerle olan ve herhangi bir ticari içeri¤i olmayan nakit
hareketlerinde iﬂlem tutar› 8.000.YTL’yi aﬂmas› halinde de tahsilat ve
ödemelerin banka veya özel finans
kurumlar› ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.
8.000.- YTL. aﬂan mal ve hizmet bedelinin farkl› tarihlerde ödenmesi halinde de her bir ödemenin tahsilat ve
ödemenin yap›laca¤› kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur. VUK.’nun Mük. 257’nci maddesindeki yetkiye dayan›larak 320, 323,
324 s›ra no.lu Genel Tebli¤lerle yap›lan düzenlemeler ile ticari iﬂlemler ve
finansal hareketlerin taraflar›n›n izlenmesi ve vergiyi do¤uran olaylar›n
mali kurumlar›n kay›t ve belgeleri
yard›m›yla tespit edilmesi amaçlanmaktad›r.
Dilekçenizde bahsedildi¤i üzere; iki
firma aras›ndaki emtia al›ﬂ ve sat›ﬂlar›
Temmuz - A¤ustos
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karﬂ›l›¤›nda nakit ödeme ve tahsilat
söz konusu olmadan cari hesaplar›n
karﬂ›l›kl› olarak mahsup yoluyla kapat›ld›¤› durumda finansal bir hareketten bahsedilemeyece¤inden mahsup yoluyla kapat›lan tutarlar›n da
banka veya özel finans kurumlar› ile
posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki de zaten mümkün bulunmamaktad›r.
Di¤er taraftan; mal ald›¤›n›z firmalar
hakk›nda SM‹YB. kulland›¤› veya
düzenledi¤i konusunda herhangi bir
rapor veya olumsuz bir tespit olmamas›, di¤er bir ifade ile müteselsil sorumluluk uygulamas›n› gerektiren bir
durum bulunmamas› halinde al›nan
mal bedellerinin mal karﬂ›l›¤› ödenmesi tek baﬂ›na iadeye engel teﬂkil etmemektedir.”
Mükellefler aras›ndaki karﬂ›l›kl› emtia al›ﬂ ve sat›ﬂ› halinde, mahsup yöntemi ile cari hesaplar karﬂ›l›kl› olarak
kapat›lmakta herhangi bir nakit ç›k›ﬂ›
söz konusu olmamaktad›r. Tevsik zorunlulu¤u ile ilgili uygulaman›n amac› finansal hareketlerin kontrol alt›na
al›nmas›d›r. Bu nedenle verilen mukteza uygulama ile ba¤daﬂmaktad›r.
Çünkü mahsup yönteminde herhangi
bir finansal hareket söz konusu de¤ildir. Ancak mahsup iﬂlemleri yap›ld›ktan sonra kalan tutarlar tevsik zorunlulu¤u tutar›n›n üzerinde ise bu tutarlar›n banka veya özel finans kurumlar› ile posta idaresince düzenlenen belHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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gelerle tevsik edilmesi gerekti¤i aç›kt›r.
IV SONUÇ:
‹lk kez 4 Temmuz 2003 tarih ve
25158 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 320 s›ra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile 01.08.2003 tarihinden itibaren yürürlü¤e konulan
tevsik zorunlulu¤u ile ilgili olarak zaman zaman uygulamada sorunlarla
karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Bu yaz›m›zda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n müktezalarla çözüme kavuﬂturuldu¤u iki konuya de¤inilmiﬂtir.
Yaz›m›z›n yukar›daki bölümlerinde
aç›kland›¤› üzere borç ödemesinin
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alaca¤›n temliki sözleﬂmesi ile yap›lmas› halinde temlikin noterde yap›lmas› ﬂart›yla tevsik zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Yine borcun ayni olarak ( borcun mal ile veya hizmet ile)
ödenmesi halinde nakit hareketi söz
konusu olmad›¤› için tevsik zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
KAYNAKÇA:
320 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i. Ankara : Resmi Gazete
323 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i. Ankara : Resmi Gazete
332 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i. Ankara : Resmi Gazete
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GAYR‹MENKULLER‹N SATIﬁINDAN
SA⁄LANAN DE⁄ER ARTIﬁ
KAZANÇLARININ
VERG‹LEND‹R‹LMES‹
ﬁibli GÜNEﬁ*

I-G‹R‹ﬁ
ap›s› itibariyle devaml›l›k göstermeyen mutad meslek halinde yap›lmayan, daha çok spekülatif ve ar›zi denilebilecek kazançlar di¤er kazanç ve
irat olarak adland›r›lmaktad›r. Bir kazanç veya irad›n “Di¤er kazanç ve
irat” kapsam›nda vergiye tabi tutulabilmesi için, bu irada iliﬂkin faaliyetin Kanunda aç›kça yaz›l› olmas› gerekmektedir.Di¤er kazanç ve iratlar de¤er art›ﬂ›
kazançlar› ve ar›zi kazançlar olmak üzere iki farkl› gelir unsurundan oluﬂmaktad›r. De¤er art›ﬂ› kazançlar› Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 80’inci maddesinde alt› bent halinde say›lm›ﬂt›r. Bu 6 bentte say›lan mal ve haklar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazanç ve iratlar de¤er art›ﬂ kazançlar› olarak vergilendirilmektedir.

Y

II-GAYR‹MENKULLER‹N SATIﬁINDAN SA⁄LANAN KAZANCIN
VERG‹LEND‹R‹LMES‹NE ‹L‹ﬁK‹N ESALAR
A-Yasal Çerçeve
5615 say›l›, Gelir Vergisi Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun 04.04.2007 tarih ve 26483 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r. An›lan Kanun ile GVK’da da baz› de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂ olup, bunlardan biri de gayrimenkullar›n elden ç›kar›lmas›nda elde edilen de¤er art›ﬂ› kazançlar›na iliﬂkin bulunmaktad›r.
* Vergi Denetmeni
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5615 say›l› Kanun’un 5. maddesi ile
de¤iﬂtirilen ve 1.1.2007 tarihinden itibaren geçerli olan GVK’n›n mükerrer 80. maddesinin birinci f›kras›n›n 6 numaral› bendi uyar›nca, iktisap ﬂekli ne olursa olsun (ivazs›z olarak iktisap edilenler hariç) 70’ inci
maddenin birinci f›kras›n›n (1)1 , (2)2 ,
(4)3 ve (7)4 numaral› bentlerinde yaz›l› mal (gerçek usulde vergiye tabi
çiftçilerin zirai istihsalde kulland›klar› gayrimenkuller dahil) ve haklar›n,
iktisap tarihinden baﬂlayarak beﬂ y›l
içinde elden ç›kar›lmas›ndan do¤an
kazançlar (Kooperatiflerin ortaklar›na
bu s›fatlar› dolay›s›yla tahsis ettikleri
gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak
taraf›ndan sat›n al›nm›ﬂ say›l›r.).
Bu de¤iﬂiklikten sonra, ivazs›z olarak
iktisap edilenler hariç, yukar›da sayd›¤›m›z mal ve haklar›n, iktisap tarihinden baﬂlayarak beﬂ y›l içinde elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar
de¤er art›ﬂ› kazanc› say›lacakt›r. Bir
baﬂka anlat›mla, söz konusu mal ve
haklar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an
kazançlar›n vergilenmemesi için, iktisap tarihinden itibaren beﬂ y›l süreyle elde tutulmas› gerekmektedir.

Ancak, 5615 say›l› Kanunla yap›lan
de¤iﬂiklik 01.01.2007 tarihinden sonra iktisap edilen mal ve haklar için söz
konusu olup, 01.01.2007 tarihinden
önce iktisap edilmiﬂ olan mal ve haklar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar›n vergilendirilmesinde dört
y›ll›k sürenin esas al›naca¤› an›lan
Kanun’un 11. maddesi ile GVK’ya
eklenen geçici 71. maddede hükme
ba¤lanm›ﬂt›r.
Öte yandan, gayrimenkullerin al›m
sat›m›n›n devaml› surette ve ticari bir
organizasyon çerçevesinde yap›lmas›
halinde bu al›m sat›m ticari faaliyet
kapsam›na girece¤inden vergilemede
ticari kazanca iliﬂkin hükümler uygulanacakt›r. Bu bak›mdan de¤er art›ﬂ
kazanc› olarak say›lan kazançlar›n ticari kazanç hükümlerine tabi olmayacak nitelikte yap›lmas› gerekmektedir.
B- ‹ktisap Tarihinin Tespiti
‹ktisap tarihinin tespiti önem arz etmektedir. Zira, 5615 say›l› Kanunla
yap›lan
de¤iﬂiklik
sonras›nda;
01.01.2007 tarihinden önce iktisap

1 GVK 70/1 Md: Arazi, bina (Döﬂeli olarak kiraya verilenlerde döﬂeme için al›nan kira bedelleri dahildir), maden sular›, menba sular›, madenler, taﬂ ocaklar›, kum ve çak›l istihsal yerleri, tu¤la ve kiremit harmanlar›, tuzlalar ve bunlar›n mütemmim cüzileri ve teferruat›;
2 GVK 70/2 Md: Voli mahalleri ve dalyanlar;
3 GVK 70/4 Md: Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar
4 GVK 70/7 Md: Gemi ve gemi paylar› (Motorlu olup olmad›klar›na ve tonilatolar›na
bak›lmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vas›talar›;
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edilen mal ve haklar›n iktisap tarihinden sonra dört y›l içinde elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar, 01.01.2007
tarihinden sonra iktisap edilenlerde
ise, iktisap tarihinden sonra beﬂ y›l
içinde elden ç›kar›lmas›ndan do¤an
kazançlar vergiye tabi bulunmaktad›r.
• Sat›n al›nan gayrimenkullerde, tapuya tescil tarihi iktisap tarihi olarak
kabul edilmektedir.
• Kooperatifler için özel bir belirleme
yap›lm›ﬂt›r. Kooperatiflerin ortaklar›na bu s›fatlar› dolay›s›yla tahsis ettikleri gayrimenkuller, tahsis tarihinde
ortak ta-raf›ndan sat›n al›nm›ﬂ say›l›r.
• Arsa karﬂ›l›¤›nda ba¤›ms›z mülkiyete konu daire, kat, villa gibi k›ymet
al›nmas› iﬂleminde ise, arsan›n müteahhide teslim edilmesi ve daire, villa
gibi k›ymetlerin arsa sahibine teslim
edilmesi olmak üzere iki ayr› teslim
bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda, arsan›n
müteahhide teslimi, mükerrer 80/1-6.
maddede öngörülen ﬂartlar› taﬂ›malar›
kayd›yla, de¤er art›ﬂ kazanc› say›larak
vergilendirilmesi gerekir.
• Arsa sahibinin, arsa teslimi karﬂ›l›¤›nda alm›ﬂ oldu¤u k›ymetlerin iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihinin
(inﬂaat›n bitmesi ﬂart›yla) esas al›nmas› gerekmektedir. Ancak, fiili teslim tarihinin tescil tarihinden daha önceki bir tarih oldu¤unun tespiti halinde, fiili teslim tarihi esas al›nacakt›r. (1)
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C-Safi De¤er Art›ﬂ›n›n Tespiti
De¤er art›ﬂ kazançlar›nda “safi de¤er
art›ﬂ›” vergilendirilmektedir. De¤er
art›ﬂ kazanc›nda vergilendirilecek kazanca safi de¤er art›ﬂ› denmektedir.
Gelir Vergisi Kanununun Safi de¤er
art›ﬂ› baﬂl›kl› mükerrer 81. maddesine
göre, de¤er art›ﬂ›nda safi kazanç, elden ç›karma karﬂ›l›¤›nda al›nan para
ve ay›nlarla sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin
tutar›ndan, elden ç›kar›lan mal ve
haklar›n maliyet bedelleri ile elden ç›karma dolay›s›yla yap›lan ve sat›c›n›n
uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen
vergi ve harçlar›n indirilmesi suretiyle bulunacakt›r. Yine ayn› madde hükmüne göre has›lat›n ay›n ve menfaat
olarak sa¤lanan k›sm›n›n tutar› ise
Vergi Usul Kanununun de¤erleme ile
ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit
olunacakt›r. Maliyet bedellerinin mükellefçe tespit edilememesi durumunda ise maliyet bedeli yerine; Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre takdir
komisyonlar›nca tespit edilecek bedel
esas al›nacakt›r.
Öte yandan, de¤er art›ﬂ kazanc›na konu mal ve haklar›n elden ç›kart›lmas›ndan do¤an de¤er art›ﬂ kazançlar›n›n vergilendirmesinde maliyet bedeli
art›r›m› uygulanacakt›r. Buna göre,
mal ve haklar›n elden ç›kar›lmas›nda
iktisap bedeli, elden ç›kar›lan mal
ve haklar›n, elden ç›kar›ld›¤› ay hariç olmak üzere Devlet ‹statistik
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Enstitüsü’nce belirlenen Üretici Fiyat Endeksindeki (ÜFE) art›ﬂ oran›nda art›r›larak tespit edilir. Ancak bu endekslemenin yap›labilmesi için art›ﬂ oran›n›n % 10 veya üzerinde olmas› gerekmektedir.
Bu duruma göre, gayrimenkulun iktisap tarihinden itibaren sat›ﬂ›n yap›ld›¤›n
aydan bir önceki aya kadar geçen dönemde % 10 veya üzerinde ÜFE art›ﬂ›n›n
bulunmas› durumunda maliyet art›r›m› yoluna gidilebilecektir.
Ayr›ca, menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› araçlar› d›ﬂ›ndaki mal ve
haklar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an de¤er art›ﬂ kazançlar›n›n 2008 y›l› için
6.800 YTL’si vergiden istisnad›r. (266 seri numaral› GVK Genel Tebli¤i).
Örnek-1: Bay (A) ‹stanbul’da 300.000 YTL’ye 1.8.2005 tarihinde bir arsa sat›n
alm›ﬂt›r. Bay (A), bu arsay› 28.5.2008 tarihinde 500.000 YTL’ye satm›ﬂt›r. Ayr›ca, Bay (A) bu iﬂlemler neticesinde 3.750 YTL damga vergisi ödedi¤ini varsayal›m.
Bay (A)’n›n bu iﬂlemden elde etti¤i kazanç, gayrimenkul ivazl› olarak iktisap
edildi¤i ve iktisap tarihinden itibaren dört y›l geçmeden elden ç›kar›ld›¤› için
de¤er art›ﬂ kazanc› olarak vergilenecektir.
(E¤er bu gayrimenkul 01.01.2007’den sonra iktisap edilseydi sat›ﬂ iﬂleminin
vergiden istisna olabilmesi için geçmesi gereken süre beﬂ (5) y›l olacakt›.. Ayr›ca yukar›da da aç›klad›¤›m›z gibi, arsa karﬂ›l›¤› elde edilen gayrimenkullerde
(dairelerde) iktisap tarihi, dairenin kiﬂi ad›na tapuya tescil edildi¤i tarihten itibaren baﬂlayacakt›r. Yani arsa karﬂ›l›¤› elde edilen dairenin sat›lmas›nda vergi ödenememesi için geçmesi gereken süre, dairenin tapuya tescil edildi¤i süredir.)
1.8.2005’de iktisap edilen arsan›n 28.5.2008 tarihinde elden ç›kar›lmas› sonucu
oluﬂan gelirin vergilendirilmesi:
Söz konusu arsa, A¤ustos 2005’de iktisap edildi¤i ve May›s 2008’de elden ç›kar›ld›¤› için; maliyet bedeli Temmuz 2005 ile Nisan 2008 aras›ndaki aylardaki ÜFE art›ﬂ oran›nda art›r›larak tespit edilecektir.
Nisan 2008 ay›na ait ÜFE

=160,53

Temmuz 2005 ay›na ait ÜFE=120,48
‹ktisap Tarihinden Bir Önceki Aya ‹liﬂkin ÜFE Oran›
Endeksleme Katsay›s› =
(ÜFE Art›ﬂ Oran›)
Elden Ç›kart›ld›¤› Tarihinden Bir Önceki Aya ‹liﬂkin ÜFE Oran›
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Endeksleme Katsay›s› (Nisan 2008
ÜFE oran› / Temmuz 2005 ÜFE oran›)= 160,53/ 120,48 =1,332

ÜFE art›ﬂ oran› (Ocak 2008 ÜFE oran› / Haziran 2006 ÜFE oran›)= 145,18
/137,76 =1,05

Endekslenmiﬂ Maliyet Bedeli= ‹ktisap Bedeli x Endeksleme Katsay›s›

Bu durumda iktisap bedeli endekslemesi(maliyet bedeli art›r›m›) yap›lmayacakt›r. Zira, tespit edilen bu ÜFE
art›ﬂ oran› %10’unun alt›da kald›¤›
için endeksleme yap›lamayacakt›r. Bu
durumda söz konusu binan›n sat›n alma bedeli ve varsa damga vergisi kanunen kabul edilen giderlerin toplam›
maliyet bedeli olacakt›r.

Endekslenmiﬂ Maliyet Bedeli= 300.000 x 1,332

= 399.600
Söz konusu arsan›n ÜFE art›ﬂ› uygulanm›ﬂ iktisap bedeli 399.600 YTL
olacakt›r.
Vergilendirme:
(500.000-399.600) – 3.750 = 96.650

Vergilendirme:

Bir takvim y›l›nda elde edilen de¤er
art›ﬂ› kazanc›n›n 6.800 YTL’lik k›sm›
(2008 y›l› için istisna tutar› 6.800
YTL’dir) gelir vergisinden müstesna
oldu¤u için,

(350.000- 250.000)=100.000

Bay (A), elde etti¤i de¤er art›ﬂ› kazanc›n›n (96.650-6.800 =) 89.850 YTL’lik
k›s›m için beyanname verecektir.
Örnek-2: Bayan (B) 15.07.2006 tarihinde Ankara’da bir binay› 250.000
YTL’ye sat›n alm›ﬂ ve söz konusu binay› 10.02.2008 tarihinde 350.000
YTL’ye elden ç›karm›ﬂt›r.
Bu durumda, Bayan (B)’nin elde etti¤i de¤er art›ﬂ kazanc› aﬂa¤›da ﬂekilde
hesaplanacakt›r.
Söz konusu bina Temmuz 2006’da iktisap edildi¤i ve ﬁubat 2008’de elden
ç›kar›ld›¤› için; Haziran 2006 ile
Ocak 2008 aras›ndaki aylardaki ÜFE
art›ﬂ oran› tespit edilecektir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Bu tutara (2008 y›l› için) 6.800 YTL
tutar›nda istisna uygulanarak beyan
edilecek de¤er art›ﬂ kazanc›n›n tutar› (100.000 – 6.800 =) 93.200 YTL
olarak bulunacakt›r.
III-SONUÇ
Bireysel olarak sahip olunan (ivazs›z
elde edilenler hariç) gayrimenkul sat›ﬂlar›nda, kazanc›n ortaya ç›kmas›
muhtemeldir. Ortaya ç›kan bu kazanc›n 2008 y›l› için 6.800 YTL’yi geçmesi durumunda, beyan edilerek vergiye tabi tutulmas› gerekmektedir.
Ancak, bu kazanç safi kazanc› ifade
etmekte olup, safi kazanc›n tespiti s›ras›nda, yukar›da aç›klanan hususlar
dikkate al›nmas› mükelleflerin lehlerine olacakt›r. Bu ba¤lamda, özellikle
yukar›da aç›klanan ﬂartlar›n bulunmas› durumunda, maliyet art›r›m›(enTemmuz - A¤ustos
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deksleme) uygulamas›na baﬂvurulmas› mükellef aç›s›ndan önem arz etmektedir.
_____________________________
(1) AKYOL, M. Emin; “Gayrimenkullere
‹liﬂkin De¤er Art›ﬂ› Kazançlar›nda Yeni Düzenleme”, Yaklaﬂ›m Dergisi, May›s 2007

Beyanname Düzenleme Klavuzu (2007)
‹stanbul: HUD Yay›nlar›
Gelir Vergisi Genel Tebli¤leri (çevrimiçieriﬂim) www.gib.gov.tr
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SERBEST BÖLGELERE SERBEST
BÖLGE ‹ﬁLEM FORMU DÜZENLENMEK
SURET‹YLE TÜKET‹M VE KULLANIM
AMAÇLI OLARAK GÖNDER‹LEN
MALLARLA ‹LG‹L‹ ‹HRACAT
‹ST‹SNASI UYGULAMASI
Burak Ali Han TEC‹M*

G‹R‹ﬁ
ümrük Müsteﬂarl›¤› Gümrükler Genel Müdürlü¤ünün yay›mlam›ﬂ oldu¤u bir genelge ile Türkiye’den serbest bölgeye gönderilen tüketim ve
kullan›m amaçl› mallar›n ihracat beyannamesi kapsam›nda serbest bölgeye ihraç edilmesi durumunda, 4458 say›l› Gümrük Kanununun 152 ve 158
inci maddesi hükümleri çerçevesinde serbest bölgelerde tüketilmesi ya da kullan›lmas›n›n mümkün bulunmad›¤›, bu mallar›n, miktar ve k›ymetine bak›lmaks›z›n ve gümrük beyannamesi düzenlenmeksizin serbest bölgelere sevk
edilmesinin mümkün olabilece¤i,bu durumda da Serbest Bölge ‹ﬂlem Formunun kullan›laca¤›n›n belirtilmesi nedeniyle bu belgenin ihracat istisnas›n› tevsik edici belge olarak dikkate al›n›p al›nmayaca¤› hususunda tereddütler yaﬂanmaktad›r.Yaz›m›zda bu tereddütlere iliﬂkin olarak Maliye Bakanl›¤› Gelir
‹daresi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan tüm ‹l defterdarl›klar› ve Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›na Gönderilen 31.03.2008 tarih ve 032101 say›l› genel yaz›da yer alan
aç›klamalar ile uygulamada halen karﬂ›laﬂ›labilecek sorunlar de¤erledirilecektir.

G

* Vergi Denetmeni
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I-Gümrük Müsteﬂarl›¤› Gümrükler
Genel Müdürlü¤ünün Genelgesi

mesi ya da kullan›lmas› mümkün
bulunmamaktad›r.

Gümrük Müsteﬂarl›¤› Gümrükler Genel Müdürlü¤ünün yay›mlam›ﬂ oldu¤u genelgede;

Bu çerçevede; serbest bölgelerde tüketilmek veya kullan›lmak amac›yla
serbest dolaﬂ›mda bulunan eﬂyan›n,
miktar ve k›ymetine bak›lmaks›z›n ve
gümrük beyannamesi düzenlenmeksizin serbest bölgelere sevk edilmesi
mümkün olup, bu durumda Serbest
Bölge ‹ﬂlem Formu kullan›l›r.”

“‹lgide kay›tl› yaz›m›zda, Türkiye
Gümrük Bölgesi içinde faaliyette
bulunan bir ihracatç›n›n ihracat rejimi hükümleri çerçevesinde serbest bölge kullan›c›s›n›n üretiminde
ve ticari amaçla al›m sat›m iﬂinde
veya tüketiminde kullanmak üzere
mal göndermesinin mümkün bulundu¤u belirtilmiﬂti.
Ancak; konuyla ilgili olarak Müsteﬂarl›¤›m›za intikal eden yaz›larda,
ihracat beyannamesi kapsam›nda
Türkiye Gümrük Bölgesinin baﬂka
bir yerinden serbest bölgeye ihraç
edilen eﬂyan›n serbest bölgelerde
tüketime veya kullan›ma tabi tutulmas› halinde ihracata ba¤l› olanaklardan (3065 say›l› Katma De¤er
Vergisi Kanunu uyar›nca ihracat
istisnas› gibi) yararlan›p yararlanamayaca¤› konusunda tereddütler
dile getirilmektedir.
‹hracat istisnas› gibi ihracata ba¤l›
imkanlardan yararlanmas› söz konusu olan eﬂyan›n, ihracat beyannamesi kapsam›nda serbest bölgeye
ihraç edilmesi durumunda, 4458 say›l› Gümrük Kanununun 152 ve
158 inci maddesi hükümleri çerçevesinde serbest bölgelerde tüketilTemmuz - A¤ustos
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Denilmektedir.
An›lan Müsteﬂarl›k taraf›ndan uygulamaya bu do¤rultuda yön verilmesiyle
birlikte ‹hracat istisnas› uygulamas›nda ihracat› tevsik edici belge olan
gümrük beyannamesi olmaks›z›n serbest bölgeye gönderilen mallar için
3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri uyar›nca iﬂlemin istisna tutulmas› mümkün olamayaca¤›ndan bu teslimlere
iliﬂkin olarak yüklenilip indirim konusu yap›lamayan vergilerin iadesi de
söz konusu olmayacakt›r.
II- Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi
Baﬂkanl›¤› Genel Yaz›s›
Gümrük beyannamesi yerine düzenlenen
serbest bölge iﬂlem formu esas al›narak
istisnan›n belgelendirilmesinin mümkün
olup olmayaca¤› konusunda duraksamalar yaﬂanmakta iken Maliye Bakanl›¤›
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n ‹l defterdarl›klar› ve Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›na
gönderdi¤i 31.03.2008 tarih ve 032101
say›l› yaz›lar›nda;
Hakemsiz Yaz›lar
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“Bilindi¤i üzere, 3065 say›l› Katma
De¤er Vergisi (KDV) Kanununun
ihracat istisnas›n› düzenleyen 11 ve
12 nci maddeleri uyar›nca, serbest
bölgedeki al›c›lara yap›lan ve teslim
konusu mal›n Türkiye Cumhuriyeti
gümrük bölgesinden ç›karak bir
serbest bölgeye vas›l oldu¤u teslimler de ihracat istisnas› kapsam›nda
KDV'den istisna olmaktad›r.
Ayn› Kanununun (11/2) maddesinin, ihracat istisnas›n›n uygulamas›na iliﬂkin usul ve esaslar›n tespiti
hususunda Maliye Bakanl›¤›na verdi¤i yetkiye dayan›larak yap›lan
düzenlemelerle, Kanunun (12/1-a)
maddesinde belirtilen ﬂartlar dahilinde gerçekleﬂtirilen ihracat istisnas› kapsam›ndaki teslimlerin tevsikinde asli belge olarak "gümrük
beyannamesi" aranmas› uygun görülmüﬂtür.
Öte yandan Bakanl›¤›m›zca, iﬂlemin niteli¤i ve durumun gereklili¤i
gözetilerek, gümrük beyannamesi
yerine geçecek baﬂka belgeler de
Gümrük Müsteﬂarl›¤›n›n olumlu
görüﬂleri al›nmak kayd›yla ihracat
istisnas› bak›m›ndan tevsik edici
belge olarak kabul edilerek uygulamaya yön verilmektedir.
Baﬂkanl›¤›m›za yans›yan olaylardan, Gümrük Müsteﬂarl›¤› Gümrükler Genel Müdürlü¤ünce taﬂra
birimlerine verilen talimatlar üzerine, serbest bölgede tüketilmek ve
kullan›lmak amac›yla bu bölgedeki
Hakemsiz Yaz›lar
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al›c›lara gönderilen mallarla ilgili
olarak gümrük müdürlükleri taraf›ndan gümrük beyannamesi düzenlenmemeye baﬂlanmas› nedeniyle, ihracat istisnas› kapsam›ndaki
söz konusu teslimlerin tevsikinde
gümrük beyannamesi yerine kullan›lacak belge hususunda tereddüde
düﬂüldü¤ü anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Gümrük Kanununun (152/b) ve
(158/1) maddeleri uyar›nca, ihrac›na ba¤l› olanaklardan yararlanan
eﬂyalar›n serbest bölgelerde tüketilmesi veya kullan›lmas›n›n ya da
gönderilme aﬂamas›nda bu bölgelerde kullan›lmas›n›n veya tüketilmesinin aç›k olmas› durumunda söz
konusu eﬂyalar›n ihracata ba¤l› olanaklardan faydalanamayaca¤›ndan
bahisle, bu eﬂyalar›n serbest bölgelere sevkinde ilgili gümrük idareleri taraf›ndan gümrük beyannamesi
düzenlenmedi¤i hususunun Baﬂkanl›¤›m›z ›tt›la›na vas›l olmas› üzerine ad› geçen Müsteﬂarl›kla yap›lan yaz›ﬂma neticesinde al›nan 25.02.2008
tarih ve 5074 say›l› yaz›da;
“...
Dolay›s›yla, beyannamede yer alan
bilgileri içeren ve bir örne¤i iliﬂikte
gönderilen …… tarih ve…… say›l›
taﬂra birimlerimize yönelik yaz›m›zda da belirtildi¤i gibi, Türkiye
Gümrük Bölgesinde serbest bölgelere eﬂya tesliminde serbest bölge iﬂlem formunun kullan›lmas›n›n uygun oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ayr›ca bu
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konuda, D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›
Serbest Bölgeler Genel Müdürlü¤ü
ile mutab›k da kal›nm›ﬂt›r.
Bu çerçevede, serbest dolaﬂ›mda
bulunan eﬂyan›n Türkiye Gümrük
Bölgesinden serbest bölgelere tesliminin serbest bölge iﬂlem formu ile
yap›labilmesi de mümkün bulunmakta ve ayn› ﬂekilde gümrük gözetim ve denetimine konu olmaktad›r.…” denilmiﬂtir.
Buna göre, 3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde kullan›lan, serbest bölgeye giren ve ç›kan eﬂyan›n cins, nevi, miktar, k›ymet gibi gümrük beyannamesinde yer alan bilgileri ihtiva
eden Serbest Bölge ‹ﬂlem Formunun, serbest dolaﬂ›mda bulunan eﬂyan›n serbest bölgelerdeki al›c›lara
tesliminde KDV ihracat istisnas›ndan yararlan›labilmesi için tevsik
edici belge olarak kullan›lmas›
mümkün bulunmaktad›r.
Bu aç›klamalar çerçevesinde, serbest bölgeye yürürlükteki ihracat
ve gümrük mevzuatlar›na uygun
olarak do¤rudan bir üretimin girdisi olmaks›z›n serbest bölgelerde tüketilmek veya kullan›lmak üzere
yap›lan yiyecek, içecek, temizlik
maddeleri gibi eﬂyalar›n teslimi,
serbest bölgedeki al›c›lara yap›ld›¤›n›n ve serbest bölgeye vas›l oldu¤unun gümrük beyannamesi yerine
serbest bölge iﬂlem formu ile tevsik
edilmesi halinde de ihracat istisnas›
kapsam›nda de¤erlendirilecektir.”
Temmuz - A¤ustos
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Aç›klamas›na yer verilerek serbest
bölge iﬂlem formu düzenlenmek suretiyle serbest bölgelerde tüketilmek veya kullan›lmak üzere bu bölgelere
gönderilen eﬂyan›n ihracat istisnas›
kapsam›nda katma de¤er vergisinden
istisna tutulmas› mümkün k›l›nm›ﬂt›r.
III-Uygulamada Karﬂ›laﬂ›lmas›
Muhtemel Sorunlar
Gümrük beyannamesi yerine ihracat›
tevsik edici belge olarak kabul edilen
serbest bölge iﬂlem formuna dayan›larak yap›lan iﬂlemlerde istisnan›n uygulanaca¤› dönemin belirlenmesi bak›m›ndan hangi tarihin esas al›nmas›
gerekece¤i konusunda duraksamalar
yaﬂanacakt›r. Zira 107 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin “B.
GÜMRÜK BEYANNAMELER‹N‹N ‹BRAZI” baﬂl›¤› alt›nda yap›lan;
Bakanl›¤›m›za yans›yan olaylardan, 1 May›s 2007 tarihinden sonra
düzenlenen ve ihracat istisnas› uygulamas›nda tevsik edici belge olarak vergi dairesine ibraz edilen
gümrük beyannameleri üzerinde
ihracat›n gerçekleﬂti¤i tarihi belirten herhangi bir bilginin yer almad›¤›, bu nedenle ihracat istisnas›ndan do¤an iade iﬂlemlerinin yerine
getirilmesinde tereddüde düﬂüldü¤ü anlaﬂ›lmaktad›r.
19 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin
(E) bölümüne göre, KDV uygulamas›nda ihracat iﬂleminin gerçekleﬂti¤i tarih olarak, mal›n gümrük
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 151
‹SMMMO Yay›n Organ›

hatt›ndan geçti¤i s›rada ç›k›ﬂ gümrü¤ünce belirlenen ve gümrük beyannamesinin ilgili bölümünde belirtilen "gümrük hatt›n› ç›k›ﬂ tarihi" esas al›nmaktad›r.
Ancak, 4/4/2007 tarihli ve 2007/19
say›l› Gümrük Müsteﬂarl›¤› Gümrükler Genel Müdürlü¤ü Genelgesi
ile gümrük idarelerince 1 May›s
2007 tarihinden itibaren ihracata
yönelik düzenlenen gümrük beyannamelerinin ihracatç›ya verilen
nüshas›n›n üzerine herhangi bir kapanma meﬂruhat› düﬂülmesine son
verilmiﬂtir.
Bu nedenle, 1 May›s 2007 tarihinden itibaren KDV beyannamelerinde ihracat istisnas›na iliﬂkin beyanlar› bulunan mükelleflerin tevsik
edici belge olarak ibraz ettikleri
gümrük beyannamelerinde ihracat›n gerçekleﬂti¤i tarihi belirten bir
aç›klama aran›lmayacak, bu beyannamelere iliﬂkin elektronik ortamda (VEDOP) eriﬂilen bilgiler aras›ndaki kapanma tarihi, ihracat istisnas› uygulamas›nda ihracat›n
gerçekleﬂti¤i tarih olarak dikkate
al›nacakt›r.”
Yönündeki aç›klamalar göz önüne
al›nd›¤›nda serbest bölge iﬂlem formlar›n›n elektronik ortama (VEDOP)
aktar›lm›yor olmas›ndan ötürü ihracat
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istisnas› uygulamas› nedeniyle vergi
dairesinin ihtiyaç duydu¤u bilgilerin
(fiili ihraç tarihi,imalatç› bilgileri gibi) ancak Vergi Dairesi ile ilgili gümrük idaresi aras›nda yap›lacak yaz›ﬂma sonunda sa¤lanmas› mümkün olabilecektir.Bu durum da iﬂlem sürecinin uzamas›na yol açacak yeterli bilgilere ulaﬂ›lmamas› halinde ise bir
çok sorunla karﬂ›laﬂ›lacakt›r.
IV-SONUÇ
Serbest bölge iﬂlem formlar›n›n da
elektronik ortama (VEDOP) aktar›m›n›n sa¤lanabilmesi halinde serbest
bölgelerde tüketilmek veya kullan›lmak amac›yla serbest dolaﬂ›mda bulunan eﬂyan›n, miktar ve k›ymetine bak›lmaks›z›n ve gümrük beyannamesi
düzenlenmeksizin Serbest Bölge ‹ﬂlem Formu kullan›lmak suretiyle serbest bölgeye ihraç edilmesi halinde bu
iﬂlemler nedeniyle ihracat istisnas›
uygulamas›nda sorun tamamen çözüme kavuﬂmuﬂ olacakt›r.
KAYNAKÇA
Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤leri
(Çevrimiçi eriﬂim) http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=2ABvD8yCh7
HBfnEb&type=genelyazi
T.C. Yasalar (02.11.1984). 3065 Say›l›
Katma De¤er Vergisi Kanunu. Ankara :
Resmi gazete 18563 say›l›
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YOLCU BERABER‹ EﬁYA ‹HRACINDA
KDV ‹ST‹SNASI UYGULAMASI
(KDVK 11/1-B )
Cengiz SAZAK*

1.G‹R‹ﬁ
065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu ilke olarak d›ﬂ ticarete konu mal
ve hizmetlerde vergileme hakk›n›n›n söz konusu mal ve hizmetin nihai
olarak tüketilece¤i ülkeye ait oldu¤unu kabul etmiﬂtir. Bu ilkeye “Destinasyon ‹lkesi” veya “Var›ﬂ Ülkesinde Vergilendirme ‹lkesi ” ad›n› veriyoruz. Destinasyon ilkesinin gere¤i olarak ihracata konu edilen mal yurt içinde
vergiye tabi tutulmaz. ‹hracat istisnas›na 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 11 ve 12.maddelerinde yer verilmiﬂtir.

3

3065 say›l› KDVK’n›n “Mal ve Hizmet ‹hrac›” baﬂl›kl› 11. maddesinin 1/b
bendinde;
“Türkiye’de ikamet etmeyen yolcular›n sat›n alarak Türkiye d›ﬂ›na götürdükleri mallar›n teslimi an›nda katma de¤er vergisi tahsil edilir. Ancak
gümrükten mal›n ç›k›ﬂ› an›nda fatura veya belgenin ibraz›nda tahsil edilen katma de¤er vergisi iade olunur.” hükmü bulunmaktad›r
KDVK’n›n 11/1-b.maddesi Türkiye’de ikamet etmeyen yolcular›n yurt d›ﬂ›na
götürdükleri mallar›n sat›n al›nmas› aﬂamas›nda KDV ödemelerini ve bu mallar›n yurt d›ﬂ›na ç›k›ﬂlar›nda ise sat›n alma aﬂamas›nda ödenmiﬂ olan KDV’nin
iadesini öngörmektedir. Böylece Türkiye’de ikamet etmeyen yolcular›n yurt
d›ﬂ›na götürdükleri mallar›n KDV’den ar›nd›r›larak yurt d›ﬂ›na ç›kar›lmas›na
imkan tan›nmaktad›r.

* Vergi Denetmeni

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

154 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

Yolcu beraberinde eﬂya ihrac› ad›n›
verdi¤imiz bu uygulaman›n usul ve
esaslar› ise KDVK’n›n 11/1-b.maddesinde verilen yetki ile Maliye Bakanl›¤›nca 43, 51, 71, 84, 87, 92,96 ve
110 Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤leri ile belirlenmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmam›zda Türkiye’de ikamet
etmeyen yolculara tan›nan KDV istisnas›n›n uygulama usul ve esaslar›n›
ele alaca¤›z.
2.YOLCU BERABER‹ EﬁYA
‹HRACINDA KDV ‹ST‹SNASININ
UYGULAMA USUL VE ESASLARI
2.1. ‹ST‹SNADAN FAYDALANAB‹LECEK ALICILAR
‹stisnadan, Türkiye'de ikamet etmeyen ve sat›n ald›¤› mal› yurt d›ﬂ›na götüren Türk uyruklu veya yabanc› uyruklu al›c›lar faydalanabilecektir
Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kiﬂiler Türkiye'de mukim say›ld›¤›ndan prensip olarak istisnadan faydalanamayacakt›r. Ancak
Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde olmakla birlikte, bir yabanc› ülkede ikamet etmekte olduklar›na dair o ülke
resmi makamlar›ndan al›nm›ﬂ ikamet
tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olanlar söz konusu istisnadan
faydalanabilecektir.
Prensip olarak Türkiye Cumhuriyeti
tabiyetinde olmayanlar bu istisnadan
faydalanabilir. Ancak kendilerine
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Türkiye'de geçici veya daimi ikamet
tezkeresi verilmiﬂ yabanc› uyruklular
istisnadan faydalanamaz.
2.2. ‹ST‹SNA KAPSAMINDA SATIﬁ
YAPAB‹LECEK SATICILAR
Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara
tan›nan istisna kapsam›ndaki sat›ﬂlar,
vergi dairesinden "izin belgesi" alm›ﬂ
gerçek usulde katma de¤er vergisi
mükellefleri taraf›ndan yap›labilir. ‹stisna kapsam›nda iﬂlem yapmak isteyen sat›c›lar›n izin belgesi almak için
vergi dairesine bir dilekçe ile baﬂvurmalar› yeterlidir. ‹zin belgesi iﬂletmede görünür bir yere as›l›r.
Ancak 96 Seri No.lu KDVK Genel
Tebli¤i ile yetki belgesi sahibi arac›
firma ile sözleﬂme yapan sat›c›lar›n
vergi dairelerinden izin belgesi alma
zorunlulu¤u kald›r›lm›ﬂ ve bu mükelleflerin izin belgesi konusunda aﬂa¤›daki ﬂekilde hareket etmeleri uygun
görülmüﬂtür:
• Yetki belgeli arac› firma ile sözleﬂme yapan sat›c›lar taraf›ndan iﬂletmelerinin görünür bir yerine, '‹ﬂletmemizde, ………. ile yap›lan …...….
tarihli sözleﬂmeye dayan›larak,
3065 say›l› Kanunun 11/1-b maddesi ile 43 ve 96 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤leri uyar›nca Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yap›lan sat›ﬂlarda katma de¤er vergisi istisnas› uygulanmaktad›r. (tarih)' ifadesinin yer ald›¤› bir
Hakemsiz Yaz›lar
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levha as›lacakt›r. Levhada sözleﬂme
yap›lan sat›c› ve yetki belgeli arac›
firman›n imza tatbik edilmiﬂ onay kaﬂeleri ve isteniyorsa logolar› yer alacakt›r.
• Sözleﬂmelerin iptal edilmesi, yenilenmemesi veya sat›c›n›n iﬂi terk etmesi halinde sat›c›lar yukar›da belirtilen levhay› da vergi dairesine teslim
edeceklerdir. ‹ﬂe devam eden sat›c›lar›n istisna kapsam›nda iﬂlem yapmak
istemeleri halinde yeni bir izin belgesi veya levha almalar› gerekmektedir.
Öte yandan, yetki belgeli arac› firmalarla sözleﬂmesi bulunan veya ilk defa
sözleﬂme imzalayacak olan sat›c›lar›n
vergi dairesinden ald›klar› izin belgesi yerine yukar›da belirtildi¤i ﬂekilde
düzenlenmiﬂ levhay› iﬂletmelerinde
kullanmalar› mümkün bulunmakta
ancak bu durumda vergi dairesi izin
belgesinin vergi dairesine teslim edilmesi gerekmektedir.
2.3. ‹ST‹SNA KAPSAMINDA G‹REN
MALLAR VE ‹ST‹SNA
KAPSAMINDA YAPILAB‹LECEK
SATIﬁIN ASGAR‹ TUTARI
Her türlü mal teslimi istisna kapsam›na girer. Hizmet ifalar›nda istisna uygulanamaz. Türkiye’de ikamet etmeyenlere sunulan hizmetlerden Türkiye
içinde faydalan›ld›¤› için otel, konaklama, yeme, e¤lence gibi hizmetler istisna kapsam›na girmemektedir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Al›c›n›n istisna kapsam›nda sat›ﬂ yapabilen sat›c›lardan ald›¤› mallar›n faturada gösterilen vergisiz bedelleri
toplam›n›n 100,00.-YTL’nin üstünde
olmas› halinde istisna uygulanabilir.
Bu toplama, ayn› faturada yer alan
birden fazla mal çeﬂidi dahildir.
‹stisna kapsam›na giren mallar›n kiﬂisel tüketime yönelik olmas› gerekir.
Kiﬂisel tüketim miktar›n› aﬂan mallar
için bu istisnan›n uygulanmas› mümkün de¤ildir.
2.4. SATICILARIN UYACAKLARI
ESASLAR
Sat›c›lar, yabanc› uyruklular›n pasaportlar›n›, Türk uyruklular›n ise pasaportlar› ile birlikte yabanc› ülkelerde
ikamet ettiklerine dair ikamet tezkeresi veya benzeri belgeyi gördükten
sonra istisna kapsam›nda sat›ﬂ yapacaklard›r.
‹stisna kapsam›ndaki sat›ﬂlar dolay›s›yla düzenlenecek faturaya, sat›c› taraf›ndan;
• Al›c›n›n pasaport nev'i ve numaras›,
Türk uyruklular için ayr›ca yabanc›
ülkede ikamet ettiklerini gösteren belgenin tarih ve numaras›,
• Varsa al›c›n›n banka ﬂubesi ve hesap
numaras›, yaz›lacakt›r.
• Sat›c›n›n bu iadeler için hesap açt›rm›ﬂ olmas› halinde banka ﬂubesi ve
hesap numaras›, yaz›lacakt›r.
Temmuz - A¤ustos
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ß Fatura 4 nüsha olarak düzenlenecek,
ilk 3 nüshas› al›c›ya verilecektir. 4
nüshal› faturalar bast›r›l›ncaya kadar
ikinci ve üçüncü nüshalar›n al›c›ya fotokopi olarak verilmesi mümkündür.
Ancak fotokopi olarak verilen örnekler sat›c› taraf›ndan kaﬂe ve imza tatbiki suretiyle onaylanacakt›r
‹adenin gümrükteki banka ﬂubesinden
yap›lmas›n› isteyen sat›c›lar, fatura ile
beraber al›c›ya bir çek vereceklerdir.
Bu çekte faturan›n tarih ve numaras›
ile birlikte faturada gösterilen katma
de¤er vergisi tutan Türk Liras› olarak
yer alacakt›r.
Çek gümrükteki banka ﬂubesine ibraz
edildi¤inde Türk Liras› tutar›n›n karﬂ›l›¤›, A.B.D. Dolar› veya Euro cinsinden al›c›ya nakden ödenecektir.
Söz konusu çekin üzerinde, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara katma
de¤er vergisi iadesi d›ﬂ›ndaki iﬂlemlerde kullan›lamayaca¤› ve ciro edilemeyece¤ine iliﬂkin ﬂerhler bulunmakt›r.
‹stisna, verginin önce tahsil edilip,
mal›n yurt d›ﬂ›na ç›kar›lmas›ndan
sonra iade edilmesi ﬂeklinde uygulanacakt›r. Buna göre, sat›ﬂ s›ras›nda
düzenlenecek faturada toplam mal bedeli üzerinden katma de¤er vergisi hesaplan›p ayr›ca gösterilecek ve al›c›dan tahsil edilecektir. Bu vergi ilgili
dönem beyannamesinde genel esaslar
çerçevesinde beyan edilip ödenecektir. Bu vergi al›c›ya yaz›m›z›n 2.5. böTemmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

lümündeki aç›klamalara göre iade
edilecektir.
2.4. ALICILARIN UYACAKLARI
ESASLAR
Al›c›lar›n istisnadan faydalanabilmeleri için sat›n ald›klar› mallar› 3 ay
içinde yurt d›ﬂ›na ç›karmalar› gerekmektedir. Ç›k›ﬂ s›ras›nda fatura nüshalar› ve çek düzenlenmiﬂ olmas› halinde sat›c›dan al›nan çek Türk gümrük kap›lar›nda görevli bulunan gümrük memurlar›na onaylat›lacakt›r.
Onaydan önce mallar›n gümrük görevlilerine gösterilmesi ve yurt d›ﬂ›na
ç›kar›ld›¤›n›n tespit edilmesi zorunludur. Görevliler mallar›n gösterilmemesi ve yurt d›ﬂ›na ç›kar›lmamas› halinde faturay› ve çeki onaylamayacaklard›r. Al›c›lar onaylatt›klar› 3 fatura
nüshas›ndan ikisini onay› yapan gümrük görevlisine b›rakacaklard›r.
2.5. VERG‹N‹N ALICIYA ‹ADE
ED‹LMES‹
Al›c›lar mal›n sat›ﬂ› s›ras›nda kendilerinden tahsil edilen vergiyi aﬂa¤›daki
ﬂekillerde geri alabileceklerdir.
2.5.1. ‹adenin Gümrükten Ç›karken
Al›nmas›
Sat›c›lar›n iade için çek verdikleri hallerde, çekte yaz›l› tutar çeki düzenleyen bankan›n gümrükteki ﬂubesinden
al›nabilecektir. Çeki düzenleyen bankan›n gümrükte ﬂubesinin bulunmaHakemsiz Yaz›lar
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mas› halinde çek tutar›, bankac›l›k ve
kambiyo mevzuat› gere¤ince gümrükteki herhangi bir banka ﬂubesinden de
tahsil edilebilecektir. Usulüne uygun
olarak düzenlenmiﬂ çek gümrük memuruna onaylat›ld›ktan sonra gümrükteki banka ﬂubesine verilecektir.
Onayl› çeki alan banka görevlisi
onayl› faturay› gördükten sonra çekte
yaz›l› tutan al›c›ya döviz cinsinden
nakden ödeyecektir. Banka ﬂubesi bir
ay içinde yapt›¤› ödemeleri, izleyen
ay›n 10. günü mesai saati sonuna kadar sat›c›lara bir dekont ile bildirecek,
bu dekontta her çekin tarih ve numaras›, faturan›n tarih ve numaras› ile
ödeme tutar› yer alacakt›r.
2.5.2.‹adenin Gümrük Ç›k›ﬂ›ndan
Sonra Al›nmas›
‹adenin gümrük ç›k›ﬂ›nda ödenmesinin mümkün olmamas› veya al›nmak
istenmemesi halinde, al›c› mal›n ç›kt›¤›n› gösteren onayl› belgeleri ç›k›ﬂ tarihinden itibaren 1 ay içinde sat›c›ya
gönderecek, sat›c› iade tutar›n›, belgeleri ald›ktan sonra en geç 10 gün içinde al›c›n›n banka hesab›na veya adresine havale edecektir. Al›c› mal›n yurt
d›ﬂ›na ç›kt›¤›n› göstermek üzere sat›c›ya fotokopi olmayan onayl› fatura
nüshas›n›, çek düzenlendi¤i hallerde
fatura ile beraber onayl› çeki gönderecektir.

ikamet etmeyen yolculara tan›nan istisna kapsam›nda sat›ﬂ yapmalar›na
izin verilmeyecektir.
2.5.3.Verginin Elden ‹adesi:
Al›c› yukar›daki iki usulle de iadesini
alamam›ﬂsa, fotokopi olmayan onayl›
fatura nüshas›n›n ç›k›ﬂ tarihinden itibaren 3 ay içinde sat›c›ya elden getirilmesi halinde sat›c› taraf›ndan iade
tutar› nakden ödenebilecektir. Çek
düzenlendi¤i hallerde fatura ile birlikte onayl› çek de sat›c›ya verilecektir.
2.5.4.‹adenin Avans Olarak Ödenmesi
Sat›c›lar, istedikleri takdirde iade tutar›n› al›c›ya sat›ﬂ s›ras›nda avans olarak ödeyebileceklerdir. Ancak avans
tutar›, onayl› belgelerin kendilerine
gelmesinden sonra indirim konusu yap›labilecektir. Bu durumda, sat›ﬂ faturas›na iade tutar›n›n avans olarak
ödendi¤ine dair ﬂerh düﬂülecektir.
Avans olarak ödenen tutar›n iade edilmiﬂ say›labilmesi için sat›n al›nan mal›n 3 ay içinde yurt d›ﬂ›na ç›kar›lmas›
ve onayl› faturan›n ç›k›ﬂtan sonra 3 ay
içinde sat›c›ya gönderilmesi zorunludur. Bu ﬂartlar›n mevcut olmamas› halinde avans olarak ödenen tutar iade
edilmiﬂ say›lmayacak ve indirim konusu yap›lamayacakt›r.

‹ade tutar›n› 10 gün içinde göndermeyen sat›c›lar›n daha sonra Türkiye'de
Hakemsiz Yaz›lar
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2.5.5.‹adenin Yetki Belgesine Sahip
Arac› Firmalardan Al›nmas›
‹adenin, Maliye Bakanl›¤›ndan "Yetki
Belgesi" alm›ﬂ arac› firmalar›n organizasyonu alt›nda yap›lmas› da mümkündür. Bu durumda, arac› firman›n
anlaﬂt›¤› sat›c›lardan sat›n al›nan mallara iliﬂkin katma de¤er vergisi, önceki bölümlerde belirtilen sürelere ba¤l›
olarak, arac› firmalar taraf›ndan gümrük ç›k›ﬂ›nda veya ç›k›ﬂtan sonra iade
edilebilecektir. Bu iade iﬂleminde arac› firman›n Maliye Bakanl›¤›nca
onaylanm›ﬂ belgeleri kullan›lacakt›r.
Bu kapsamda iﬂlem yapmak isteyen
arac› firmalar Maliye Bakanl›¤›na bir
dilekçe ile baﬂvuracaklar, yap›lacak
araﬂt›rma ve inceleme sonunda "Türkiye’de ‹kamet Etmeyen Yolculara
KDV ‹adesi Yetki Belgesi" verilmesi
uygun görülenler, anlaﬂt›klar› sat›c›larla ilgili iade iﬂlemlerini yapabileceklerdir.
2.6.YOLCU BERABER‹ EﬁYA
‹HRACINDA SATICIYA ‹ADE
ED‹LECEK VERG‹ TUTARI
Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara
yap›lan sat›ﬂ iﬂlemi dolay›s›yla sat›c›ya iade edilecek KDV'si al›c›ya geri
verilen ve indirim yoluyla da giderilemeyen tutard›r.
Konu ile ilgili olarak 11.07.2008 tarih
ve 26933 Say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 110 Seri No.lu KDVK GeTemmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

nel Tebli¤inin C bölümünde; “E- beyannameye geçiﬂ nedeniyle KDV beyannamesinde yap›lan de¤iﬂikliklere
ba¤l› olarak yeniden düzenlenen
KDV beyannameleri, al›c›ya geri
gönderilen tutarlar ile bu teslimlerin
bünyesine giren tutarlar›n, iade hesab›na birlikte dâhil edilebilmesine imkân verecek ﬂekilde haz›rlanm›ﬂ,
KDVK–24 say›l› KDV Sirkülerinde
ve beyannamelerde bu uygulama do¤rultusunda aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r.
Konunun yeniden de¤erlendirilmesi
sonunda, bu Tebli¤in yay›mland›¤› tarihi içine alan vergilendirme döneminden (Temmuz 2008 döneminden)
geçerli olmak üzere, söz konusu teslimlerde al›c›ya geri verilen KDV tutar›n›n indirim ve iade hesaplar›na dahil edilmesi, bu teslimlerin bünyesine
giren vergilerin ise indirim hesaplar›nda yer almakla birlikte iade hesab›na dahil edilmemesi uygun görülmüﬂtür.
Öte yandan, bu Tebli¤in yay›mland›¤›
tarihten önceki vergilendirme dönemlerine iliﬂkin olup, al›c›ya geri verilen
KDV tutar› ile teslimin bünyesine giren vergilerin birlikte yer ald›¤›, henüz sonuçland›r›lmam›ﬂ nakden veya
mahsuben iade talepleri, teslimin bünyesine giren vergi, iade hesab›ndan ç›kar›lmak suretiyle genel esaslara göre
yerine getirilecektir.” aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r.
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Bu istisna uygulamas›nda sat›ﬂ›n yap›ld›¤› dönemde hem tahsil edilen
KDV beyan edilmekte hem sat›ﬂla ilgili olarak mal temininde veya imalinde yüklenilen vergilerde indirim konusu yap›lmaktad›r. Mal›n yurt d›ﬂ›na
ç›kar›lmas› ile birliktede tahsil edilen
ve beyan edilen vergi al›c›ya iade edilmektedir. Sat›c›n›n vergi idaresinden iadesini talep edece¤i KDV’de al›c›ya
iade etmiﬂ oldu¤u ve indirimle gideremedi¤i KDV’dir. 110 Seri No.lu KDVK
Genel Tebli¤i ile yap›lan aç›klama
uygulamadaki tereddütleri gidermiﬂtir.
2.7. BEYANNAMEN‹N
DOLDURULMASI
Yolcu beraberi eﬂya ihrac› tam istisna
olarak kabul edilmesine ra¤men, sat›ﬂ
aﬂamas›nda vergi tahsil olunarak, I
No.lu KDV beyannamesi ile beyan
edilmekte ve tebli¤lerle belirlenen gerekli ﬂartlar›n yerine getirilmesinden
sonra KDV al›c›ya iade edilmektedir.
Al›c›ya iade edilen Katma De¤er Vergisi iade edildi¤i dönemde indirim konusu yap›lmakta ve indirimle giderilemeyen Katma De¤er Vergisi ise iadeye
konu edilebilmektedir. ‹ade hakk›,
verginin sat›c› taraf›ndan al›c›ya intikal
ettirildi¤i dönemde do¤maktad›r. Mükelleflerin iade taleplerini de bu dönemde yapmalar› gerekmektedir.
Sat›ﬂ yap›l›¤› anda Katma De¤er Vergisi fatura üzerinde gösterildi¤i ve
Hakemsiz Yaz›lar
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tahsil edildi¤i için faturada gösterilen
vergi, sat›ﬂ›n yap›ld›¤› dönemde I No.lu
KDV beyannamesinin 3 numaral› tablosunun 22 ve numaral› sat›rlar›nda
beyan edilir. Bu sat›ﬂla ilgili olarak
mal temininde veya imalinde yüklenilen vergilerde indirim konusu yap›l›r.
Bu aﬂamaya kadar normal bir sat›ﬂ iﬂlemi gibi hem tahsil edilen KDV beyan edilir hem de bu sat›ﬂ iﬂlemi nedeni ile yüklenilen vergiler indirim konusu yap›lm›ﬂ olur.
Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara
sat›ﬂ› yap›lan mal sat›ﬂ›n yap›ld›¤› dönemde yurt d›ﬂ›na ç›kar›l›r, gümrük
idaresince onaylanan fatura sat›c›ya
ulaﬂ›r ve Katma De¤er Vergisi tutar›
al›c›ya intikal ettirilir ise al›c›ya iade
edilen Katma De¤er Vergisi I No.lu
KDV beyannamesinin 4 numaral› tablosunun 35 numaral› sat›r›na yaz›larak
indirim olarak gösterilir. Bu ﬂekilde
indirim konusu yap›lan Katma De¤er
Vergisinin indirimle giderilemeyen
k›sm›n›n iadesi talep edilebilir. ‹adesi
talep edilen Katma De¤er Vergisi beyannamenin “Di¤er ‹ade Hakk› Do¤uran ‹ﬂlemler” baﬂl›kl› Tablo 9’da gösterilir. Tablo’9 da 404 numaral› kod
kullan›larak sat›ﬂ iﬂlemine konu edilen mal nedeni ile al›c›ya iade edilen
KDV’si yaz›lmak suretiyle beyan edilir.
Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara
sat›ﬂ› yap›lan mal sat›ﬂ›n yap›ld›¤›
dönemi izleyen dönemlerde yurt d›Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88
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ﬂ›na ç›kar›l›r, gümrük idaresince onaylanan fatura sat›c›ya ulaﬂ›r ve Katma
De¤er Vergisi tutar› da izleyen dönemlerde al›c›ya intikal ettirilir ise
al›c›ya iade edilen Katma De¤er Vergisi (al›c›ya iade edildi¤i dönemde) I
No.lu KDV beyannamesinin 4 numaral› tablosunun 35 numaral› sat›r›na
yaz›larak indirim olarak gösterilir. Bu
ﬂekilde indirim konusu yap›lan Katma
De¤er Vergisinin indirimle giderilemeyen k›sm›n›n iadesi talep edilebilir.
‹adesi talep edilen Katma De¤er Vergisi beyannamenin “Di¤er ‹ade Hakk›
Do¤uran ‹ﬂlemler” baﬂl›kl› Tablo 9’da
gösterilir. Tablo’9da 408 numaral›
kod kullan›larak sat›ﬂ iﬂlemine konu
edilen mal nedeni ile al›c›ya iade edilen KDV’si yaz›lmak suretiyle beyan
edilir.
‹ade hakk› do¤makla beraber iade almak istemeyen mükellefler “‹adeye
konu KDV sütununa s›f›r “0” yazmal›d›rlar. ‹ade almak istemeyen mükellefler bu haklar›n› “Devreden KDV “
olarak kullanm›ﬂ olurlar.
2.8. NAKDEN VEYA MAHSUBEN
‹ADE VE ARANILACAK
BELGELER
Mükellefler, yolcu beraberi eﬂya ihrac›ndan kaynaklanan KDV iade alacaklar›n› mahsuben veya nakden talep
edebileceklerdir. Mahsup talepleri gerekli belgelerin tamamlanmas› ile birlikte vergi dairesince yerine getirilir.
Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

Dönemler itibariyle 4.000.-YTL ye
kadar olan nakden iade talepleri inceleme raporu, teminat ve YMM tasdik
raporu aran›lmadan gerekli belgelerin
tamamlanmas› durumunda vergi dairesince yerine getirilecektir. Dönemler itibariyle 4.000.-YTL’ yi aﬂan iade
talepleri ise inceleme raporu, teminat
veya YMM tasdik raporu ile birlikte
yerine getirilir. Tam tasdik sözleﬂmesi olsun veya olmas›n YMM raporu
ile nakit iade almada s›n›r ise 70.000.YTL dir.
84 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin
I/1.1.3-iii bölümünde yap›lan aç›klamalar uyar›nca, yolcu beraberi eﬂya
ihrac›nda nakden veya mahsuben iade
taleplerinde sat›c›lar›n aﬂa¤›daki belgeleri vergi dairesine ibraz etmeleri
ﬂartt›r.
• ‹ade talep dilekçesi,
• Gümrükçe onayl› sat›ﬂ faturas› veya
fatura/çek asl› veya fotokopisi,
• ‹hracat›n gerçekleﬂti¤i döneme iliﬂkin olarak indirilecek KDV listesi ile
ihraç edilen mal›n bünyesine giren
vergi miktar›na iliﬂkin hesaplamalar›
gösterir tablo,
• ‹adenin yetki belgeli arac› firma taraf›ndan yap›lmas› halinde bu firmalar›n gönderdi¤i icmallerin fotokopisi.
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3.SONUÇ
Türkiye’de ikamet etmeyen yolcular›n (kiﬂisel tüketimleri ile s›n›rl› olmak ﬂart›yla) sat›n alarak Türkiye d›ﬂ›na götürdü¤ü mallar bir çeﬂit perakende ihracat kabul edilmektedir.
Perakende ihracat olarak kabul edilen
bu sat›ﬂ iﬂleminde KDV iade prosedürü ise normal ihracattan farkl› iﬂlemektedir.
Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara
tan›nan istisna, verginin teslim s›ras›nda tahsil edilip gerekli ﬂartlar›n yerine getirilmesinden sonra sat›c› taraf›ndan al›c›ya geri verilmesi ﬂeklinde
yürütülmektedir. Al›c›ya geri verilen
Katma De¤er Vergisinin ise indirimle
giderilemeyen k›sm› sat›c›ya vergi dairesince iade edilmektedir.
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Türkiye’de ikamet etmeyen yolcular›n yurt d›ﬂ›na götürdükleri mallar›n
sat›n al›nmas› aﬂamas›nda ödedikleri
Katma De¤er Vergisinin iadesi ancak;
KDVK Genel Tebli¤leri ile belirlen
esaslara hem al›c›lar›n hem de sat›c›lar›n uymas› ile mümkün bulunmaktad›r. Aksi durumda sat›c›lar›n iade talepleri yerine getirilmemektedir.
KAYNAKÇA
Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤leri.
(çevrimiçieriﬂim) www.gib.gov.tr
KDVK–24 say›l› KDV Sirküleri. (çevrimiçieriﬂim) www.gib.gov.tr
T.C. Yasalar. 3065 Say›l› KDVK. (çevrimiçieriﬂim) www.gib.gov.tr
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VERG‹ ‹NCELEMELER‹NDE
“YER" SORUNU
Hakk› YILDIRIM*

I-GENEL B‹LG‹:
13 Say›l› Vergi Usul Kanunun 139.maddesine göre vergi incelemeleri,
esas itibariyle incelemeye tabi olan›n iﬂ yerinde yap›l›r.‹ﬂ yerinin müsait
olmamas›, ölüm, iﬂin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yap›lmas› imkâns›z olur veya mükellef ve vergi sorumlular› isterlerse inceleme dairede yap›labilir.

2

Mezkur madde hükmü ile istisnai haller d›ﬂ›nda ‹ncelemenin mükellef veya
vergi sorumlusunun iﬂyerinde yap›lmas›n›n kesin bir kurala ba¤lanmas› uygulamada aﬂa¤›da anlat›lan nedenlerden dolay› mükellefler ile vergi idaresi aras›nda s›k s›k yarg›ya intikal eden anlaﬂmazl›klara neden olmuﬂtur.
II. VERG‹ ‹NCELEMES‹N‹N YAPILACA⁄I YER
Vergi incelemesinin, incelemeye tabi olan mükellef veya vergi sorumlusunun
"‹ﬂyerinde yap›lmas›" genel kurald›r. Bundan amaç ise inceleme eleman›n›n iﬂletmeyi gezip görmesi, iﬂin türü, niteli¤i ve geniﬂli¤i hakk›nda bilgi sahibi olmas›n› sa¤lamakt›r.‹ncelemenin iﬂ yerinde yap›lmas›n›n pratik yararlar› yan›nda, iﬂletmenin iﬂleriyle yak›ndan ilgili olmak ve mükellefle idare aras›ndaki
iliﬂkilerin karﬂ›l›kl› iﬂbirli¤i ve anlay›ﬂ içerisinde geçmesini sa¤lamak da beklenilen yararlardand›r.Ancak, iﬂyerinin inceleme yap›lmas›na elveriﬂsiz olmas›, ölüm ve iﬂi terk gibi nedenlere ba¤l› olarak iﬂ yerinde fiilen çal›ﬂma olana¤›n›n kalmamas› ya da ilgilinin istemesi halinde inceleme, inceleme elemanlar›n›n bürosunda yap›labilir. *
‹nceleme elemanlar›n›n, yukar›da belirtilen istisnai durumlar söz konusu ol* Vergi Denetmeni
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maks›z›n, defter ve belgelerin do¤rudan do¤ruya vergi incelemesi yap›lmak üzere daireye ibraz›n› istemeleri
yasal de¤ildir. Bu gibi durumlarda,
mükellefin defter ve belgeleri ibraz
etmemesi üzerine, mükellef aleyhine
herhangi bir iﬂlem yap›lamaz ve re'sen
takdir yoluyla vergi de sal›namaz.*Bu
konuda Dan›ﬂtay ve Yarg›tay görüﬂ
birli¤i içindedir.Örne¤in Dan›ﬂtay
Dördüncü Dairesi 30.06.1994 tarih
ve 2661 Esas Nolu Karar›nda**;
“1989 takvim y›l› faaliyetiyle ilgili
defter ve belgelerini incelemeye ibraz
etmeyen davac› hakk›nda düzenlenen
inceleme raporu uyar›nca ad›na re'sen
gelir vergisi sal›nm›ﬂ kaçakç›l›k cezas› kesilmiﬂtir. Vergi Mahkemesi karar›yla; davac›n›n dönem içinde iki kez
sevk irsaliyesi düzenlemedi¤i, bir kez
de kanunen geçerlilik arzetmeyen
sevk irsaliyesi ile emtia nakletti¤i tespit edilerek defter ve belgelerinin incelenmek üzere muhtelif tarihlerde
tebli¤ edilen yaz›larla istenmesine
karﬂ›n gerekli ibraz görevinin yerine
getirilmemesi sebebiyle ayn› iﬂi yapan
bir baﬂka mükellefin beyan›ndan hareketle re'sen matrah takdiri yoluna
gidildi¤i anlaﬂ›lan uyuﬂmazl›¤a konu
olayla ilgili iddialar›n aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› amac›yla davac›dan dönem
defter ve belgelerinin istendi¤i, ara
karar›n›n 25.12.1992 tarihinde tebli¤ine ra¤men istenilenler ibraz edilmedi¤i gibi ibraz edilmeme keyfiyetinin de
bildirilmedi¤i görüldü¤ünden, mevcut
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fiiller karﬂ›s›nda re'sen takdir olu nan
matrahta ve buna göre yap›lan cezal›
vergilemede isabetsizlik bulunmad›¤›
gerekçesiyle sal›nan vergi ve kesilen
ceza kald›rm›ﬂt›r. Davac›, defter ve
belgelerinin Gölpazar› Asliye Ceza
Mahkemesinde olmas› nedeniyle ibraz edilemedi¤ini, yap›lan tarhiyat›n
ve kesilen cezan›n yasal olmad›¤›n›
ileri sürerek karar›n bozulmas›n› istemektedir. 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 30/3.maddesinde bu Kanuna
göre tutulmas› mecburi olan defterlerin, madde hükmünde say›lan di¤er
hallerin ya n›s›ra vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanlara herhangi bir
sebeple ibraz edilmemesi hali de
re'sen takdir nedeni olarak belirtilmiﬂ
ise de, ayn› Kanunun 139.maddesinde, vergi incelemelerinin esas itibariyle incelemeye tabi olan›n iﬂyerinde
yap›laca¤›, iﬂyerinin müsait olmamas›, ölüm, iﬂin terk edilmesi gibi zaruri
durumlarda incelemenin daire de yap›labilece¤i, bu takdirde incelemeye
tabi olan›n lüzumlu defter ve vesikalar›n› daireye getirmesinin kendisinden yaz›l› olarak istenece¤i hükme
ba¤lanm›ﬂ oldu¤undan, bu hüküm gere¤ine uyulmadan do¤rudan yaz› yaz›larak incelenmek üzere istenilen
defter ve belgelerin ibraz edilmedi¤i
gerekçesiyle re'sen takdir sebebinin
varl›¤›ndan söz edilmesi mümkün de¤ildir. Zira, defter ve belgeler belli bir
nedene ba¤l› olarak istenece¤inden
öncelikle istenme nedeniyle ilgili yaHakemsiz Yaz›lar
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sal gereklerin yerine getirilmesi zorunludur.Olayda da defter ve belgelerin incelenmek üzere ibraz›n›n istendi¤i aç›k oldu¤una göre inceleme eleman›n›n öncelikle yukar›da de¤inilen
yasa hükmü uyar›nca iﬂyerine gitmesi
ve incelemeye baﬂlama ile ilgili di¤er
gerekleri yerine getirmesi icabetti¤i
halde bu hususlar› yerine getirmedi¤i
dosya içeri¤i ile sabittir. Vergi Usul
Kanununun an›lan 139.maddesinin
son paragraf›nda yer alan, incelemenin dairede yap›lmas› halinde istenilen defter ve vesikalar›n belli zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenlerin
bunlar› ibraz etmemiﬂ say›lacaklar›
yolundaki hükmü, bütün bu aç›klamalar çerçevesinde olayda re'sen takdir
nedeninin bulunmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu durumda, takdirin dayanaks›z olmas› nedeniyle, sal›nan vergi
ve kesilen cezan›n kald›r›lmas› istemiyle aç›lan davan›n reddine dair
Mahkeme karar›nda isabet bulunmamaktad›r. Aç›klanan nedenlerle, Eskiﬂehir 1.Vergi Mahkemesinin 21.1.1993
günlü ve 1993/12 say›l› karar›n›n bozulmas›na karar verildi.” hükmüne
yer vermiﬂtir.
Di¤er yandan inceleme elamanlar›nca
defter belge istem yaz›s›nda mükellefe iﬂ yerinin müsait olup olmad›¤›n›
bildirmeleri için süre tan›nd›¤›nda
mükelleflerin konu ile ilgili bildirimde bulunmalar› zorunludur.Nitekim
Dan›ﬂtay 3.Dairesi 25.02.2003 tarih
ve 5119 Esas Nolu karar›nda**
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“…‹ncelenen dosyadan inﬂaat müteahhitli¤i yapan davac› ﬂirket ad›na,
tarh dosyas›ndaki bilgilerden ve Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›'nca belirlenen yap› yaklaﬂ›k birim maliyetleri
ile ve 10 seri nolu SSK Genel Tebli¤i'nden hareketle yap›lan hesaplama
sonucu kay›t d›ﬂ› has›lat› bulundu¤unun saptand›¤› yolunda düzenlenen
inceleme raporu uyar›nca yap›lan tarhiyat vergi mahkemesince kald›r›lm›ﬂt›r.Vergi mahkemesince, incelemenin iﬂ yerinde yap›lmama nedenlerini belirleyen bir belgenin dosyada
bulunmad›¤›, Vergi Usul Kanunu'nun
139'uncu maddesine göre incelemenin
iﬂ yerinde yap›lmas›n› engelleyen
ﬂartlar tespit edilmeden do¤rudan yaz›
ile istenilen defter ve belgelerin ibraz
edilmemesi re'sen takdir sebebi kabul
edilerek düzenlenen inceleme raporuna dayal› tarhiyatta yasal isabet görülmedi¤i gerekçesiyle tarhiyat kald›r›lm›ﬂ ise de; idarece davac› ﬂirkete tebli¤ edilen 26.10.1999 tarihli yaz› ile
iﬂyerinin incelemeye müsait olup olmad›¤› konusunda idareye bilgi verilmesi, müsait olmas› halinde defter ve
belgelerin iﬂyerinde haz›r tutulmas›
istenerek 15 gün içinde durum hakk›nda bilgi verilmemesi halinde iﬂyerinin incelemeye müsait olmad›¤› sonucuna var›larak vergi matrah›n›n
re'sen takdir edilece¤i duyurulmas›na
ra¤men, davac› ﬂirket yetkilisince incelemenin iﬂyerinde yap›lmas›n›n istendi¤ine dair bir iﬂlem yap›lmad›¤›
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ve defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmedi¤i anlaﬂ›ld›¤›ndan, olayda
re'sen takdir sebebi bulunmaktad›r……..” hükmüne yer vermiﬂtir.
Dan›ﬂtay benzer kararlar›nda da 213
Say›l› Vergi Usul Kanunun 139.maddesinde belirtilen istisnai haller d›ﬂ›nda iﬂyerinde yap›lmayan inceleme sonucu yap›lacak tarhiyat›n usul eksikli¤i sebebiyle reddedilmesi gerekti¤i
konusunda görüﬂ bildirmiﬂtir. Hatta
defter ve belgelerin inceleme maksad›yla istenemeyece¤i yönünde verilen bir çok Dan›ﬂtay kararlar›n›n bulunmas›, yarg›n›n konuya olan bak›ﬂ
aç›s›n› ve hassasiyetini ortaya koymaktad›r..Örne¤in Dan›ﬂtay Dördüncü Dairesi 28.02.2004 tarih ve 2518
Esas Nolu karar›nda** özetle “…...
vergi incelemesinin esas itibariyle incelemeye tabi olan›n iﬂyerinde yap›lmas› gerekti¤i buna uyulmadan defter
ve belgelerin ibraz edilmedi¤inden
söz edilerek re'sen tarhiyat yap›lamayaca¤›, ayr›ca vergi usul kanununun
256.maddesinde ibraz ve di¤er ödev
ve sorumluluklar düzenlendi¤inden
bu madde uyar›nca defter ve belgelerin istenilmesinin vergi incelemesi
amaçl› bir istem olarak nitelendirilemeyece¤i “ hükmüne varm›ﬂt›r.
Ancak kanunda geçen “iﬂ yerinin müsait olmamas›“ lafz› yeterince aç›k de¤ildir. Çünkü;
-‹ﬂyeri hangi hallerde incelemeye müsaittir? müsait olup olmad›¤›na müTemmuz - A¤ustos
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kellef mi inceleme elaman› m› karar
verecektir?
-Denetim eleman› ve mükellef aras›nda iﬂyerinin müsaitli¤i konusunda ç›kacak ihtilaf durumunda ne yap›lacakt›r?
gibi bir çok sorunun cevab› mükellefler ile vergi idaresi aras›nda ihtilafa
neden olmaktad›r..Mezkur yasan›n
aç›k bir ﬂekilde incelemenin iﬂyerinde
yap›lmas› gerekece¤i yönünde hüküm
ortaya koymas› iﬂyerinde yap›lmayan
ancak hakl› ve somut gerekçelere dayanan tarhiyatlar›n yarg› kararlar› ile
ortadan kalkmas›na neden olmaktad›r.Bu durum vergi ziay›na neden
olan ancak tarhiyat› engellemek yada
geciktirmek isteyen kötü niyetli mükelleflerin dayanak noktas› haline gelmiﬂtir.Di¤er yandan inceleme elamanlar›n›n say› olarak yetersiz kalmas› yan›nda incelenmesi gereken mükellef say›s›nda görülen h›zl› art›ﬂ iﬂyerinde incelemeye yapmay› ço¤u zaman mümkün k›lmamaktad›r.
Dolay›s›yla 213 Say›l› Vergi Usul Kanunun 139.maddesinin aﬂa¤›da maddeler halinde say›lan eleﬂtiri ve öneriler dikkate al›narak de¤iﬂtirilmesi elzem görünmektedir;
1-Mükelleflerin geçmiﬂ y›llar ile ilgili
hesaplar›n›n iﬂyerinde incelenmesinin
zorunlu olmas› inceleme sonucu tespit edilecek hususlar› müspet yada
menfi yönden etkilememektedir.DoHakemsiz Yaz›lar
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lay›s›yla bu tür incelemelerde incelemenin yap›laca¤› yer konusunda inisiyatif tamamen inceleme elaman›na
verilmelidir.
2-.Ço¤u zaman incelemenin konusu
mükellefin yapt›¤› birkaç iﬂlem ile s›n›rl› olabilmektedir.Bu tarzda (s›n›rl›
sadece belli bir konu ile ilgili olan) incelemelerin iﬂyerinde yap›lmas› anlams›z olmaktad›r.
3-Sadece iﬂ yerinde tespit edilebilecek (iﬂ yerinin faaliyet konusu, üretim
miktar›, iﬂçi say›s›, iﬂ yerindeki emtia miktar›, iﬂ kapasitesi gibi) hususlara
dayanan incelemelerin iﬂ yerinde yap›lmas› zorunlu olmal›d›r.
4-Mükelleflerin hakl› gerekçelere dayanan yaz›l› talepleri olmas› halinde
inceleme iﬂyerinde yap›lmal› ancak
iﬂyerinin müsait olup olmad›¤› hususuna inceleme elaman› karar vermelidir.

III-SONUÇ:
213 Say›l› Vergi Usul Kanunun
139.madde hükmünün (iﬂyerinin müsait olmamas›, ölüm, iﬂin terk edilmesi gibi zaruri haller d›ﬂ›nda) incelemenin mutlaka iﬂyerinde yap›lmas›n›
zorunlu k›lmas› iﬂyerinde yap›lmayan
inceleme sonucu yap›lacak tarhiyatlar›n usul eksikli¤i sebebiyle yarg› aﬂamas›nda reddedilmesine neden olmaktad›r.Beyana dayal› vergi sistemine sahip olan ülkemizde vergi incelemelerinin hayati önem arz etti¤i göz
önünde tutuldu¤unda mükellefler ile
vergi idaresi aras›nda yukar›da anlat›lan nedenlerden dolay› yarg›ya taﬂ›nan ihtilaflara neden olan mezkur
madde hükmünün günümüz koﬂullar›na uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
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TÜ‹K TARAFINDAN ‹STEN‹LEN
‹STAT‹ST‹K FORMLARINA ANAYASA
MAHKEMES‹ ‹PTAL‹
Veysel Karani PALAK*
ﬁenol ÇET‹N**

G‹R‹ﬁ
nayasa Mahkemesi Baﬂkanl›¤›’nca 25.06.2008 tarih ve 26917 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan 20.03.2008 tarih ve E2006/167 K2008/86
say›l› Anayasa Mahkemesi Karar› ile 10.11.2005 tarih ve 5429 say›l›
Türkiye ‹statistik Kanunun 8. maddesi ile bu maddedeki zorunlulu¤un yerine
getirilmemesi durumunda uygulanacak idari para cezas›n› düzenleyen 54.
maddesinin ikinci f›kras›n›n (b) bendi iptal edilmiﬂtir. Buna göre; Hanehalk›
veya bireylerle yap›lan araﬂt›rmalar d›ﬂ›nda 25.06.2008 tarihinden itibaren TÜ‹K taraf›ndan haz›rlanan ve istatistikî amaçlara yönelik olarak bilgi talep eden
istatistik formlar›n›n doldurulup geri verilmesi zorunlulu¤u ile bu istatistik
formlar›n›n; zaman›nda verilmemesi, eksik veya hatal› verilmiﬂ olmas› gerekçesiyle gerçek kiﬂiler veya özel hukuk tüzel kiﬂilerin organ ve temsilcilerine
idari para cezas› düzenlenemeyecektir.

A

TÜ‹K VE TÜ‹K TARAFINDAN B‹LG‹LER‹N TOPLANMASINA
‹L‹ﬁK‹N YASAL DÜZENLEME
Türkiye ‹statistik Kurumu, (TÜ‹K) resmi istatistik programlar›n›n belirlenmesi, belirlenen resmi istatistik programlar› dahilindeki verileri istatistiki birimlerde toplayarak ülkenin ihtiyaç duydu¤u alanlarda kullan›lmas› ve de¤erlendirilmesi amac›yla faaliyet gösteren bir kurumdur. Kurum eski Devlet ‹statistik Kurumu’nun (D‹E) devam› olup 18.11.2005 tarih ve 25997 say›l› Resmi
* Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir
** Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir
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Gazete’de yay›mlanan 5429 say›l›
Kanun ile Baﬂbakanl›¤a ba¤l› olarak
kurulmuﬂtur. An›lan kanunda; TÜ‹K’in idari yap›lanmas›na, kurumun
faaliyetlerine iliﬂkin tan›mlama ve düzenlemelere, son olarak da D‹E’den
TÜ‹K’e dönüﬂtürülmesine iliﬂkin geçici hükümler yer almaktad›r.
5429 Say›l› Kanunun ‹kinci K›sm›n›n
‹kinci Bölümündeki yasal düzenlemelere göre; TÜ‹K, istatistik üretimi için
gerekli gördü¤ü her türlü veri ve bilgiyi; tüm istatistiki birimlerden, (her
türlü kurum, kuruluﬂ ile gerçek ve tüzel kiﬂiden) Baﬂkanl›kça belirlenen
süre, ﬂekil ve standartlarda do¤rudan
isteme hakk›na sahiptir. TÜ‹K’in resmi istatistik üretimi için oluﬂturulacak
programa çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlar›
dahil edebilece¤i; gerçek veya tüzel
kiﬂilerce bu kurumlara verilmiﬂ olan
bilgileri kullanarak resmi istatistikler
üretebilece¤i de düzenlenmiﬂtir. Bu
bölümde ayr›ca TU‹K taraf›ndan talep
edilen veri ve belgelerin eksiksiz ve
do¤ru olarak verilen süre içinde ücretsiz olarak verilmesi gerekti¤i belirtilmiﬂtir. Kanunun 8. maddesinde;
“MADDE 8. - ‹statistiki birimler,
kendilerinden istenen veri veya bilgileri, Baﬂkanl›¤›n belirleyece¤i ﬂekil,
süre ve standartlarda eksiksiz ve do¤ru olarak ücretsiz vermekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktad›r.
5429 Say›l› Kanunun Dördüncü K›sm›n›n ‹kinci Bölümündeki 54. maddenin ikinci f›kras›nda da;
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“MADDE 54 ---… Baﬂkanl›k veya
kurum ve kuruluﬂlar taraf›ndan Program kapsam›nda istenen bilgileri, geçerli bir mazereti olmaks›z›n belirlenen ﬂekil ve sürede vermeyen veya
eksik veya hatal› verenler, bir kereye
mahsus olmak üzere uyar›larak yedi
gün içerisinde bilgileri vermeleri veya
eksik ve hatalar› gidermeleri istenir.
Bu uyar›ya ra¤men, bilgileri hiç vermeyen veya talep edildi¤i halde eksikleri gidermeyen ve hatalar› düzeltmeyen gerçek kiﬂiler veya özel hukuk
tüzel kiﬂilerinin organ ve temsilcileri
hakk›nda, fiilin;
a. Hanehalk› veya bireylerle yap›lan
araﬂt›rmalarda iﬂlenmesi durumunda
beﬂyüz Yeni Türk Liras›,
b. (a) bendi d›ﬂ›nda kalan istatistikî birimlerle yap›lan araﬂt›rmalarda iﬂlenmesi durumunda bin Yeni Türk Liras›,
c. Say›mlarda iﬂlenmesi durumunda
ikibin Yeni Türk Liras›,
idari para cezas› uygulan›r."
hükmüne yer verilmiﬂtir.
TU‹K’‹N HANEHALKI VEYA
B‹REYLERLE YAPILAN
ARAﬁTIRMALAR HAR‹C‹NDE
‹DAR‹ PARA CEZASI DÜZENLEME
YETK‹S‹ KALDIRILMIﬁTIR
Seferihisar Sulh Ceza Mahkemesi’nce
itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine
yap›lan baﬂvuruda, 5429 say›l› TürkiHakemsiz Yaz›lar
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ye ‹statistik Kanunu 'nun 8. maddesi
ile 54. maddesinin ikinci f›kras›n›n (b)
bendinin Anayasa'n›n Baﬂlang›ç’› ile
2., 5., 10., 11., 12., 13., 17., 19., 20. ve
25. maddelerine ayk›r›l›¤› sav›yla iptali istenmiﬂtir.
Anayasa Mahkemesi’nce yap›lan inceleme sonucunda da dava konusu yap›lan 5429 say›l› Türkiye ‹statistik
Kanunu 'nun 8. maddesi ile 54. maddesinin ikinci f›kras›n›n (b) bendindeki düzenlemelerin Anayasaya ayk›r›
oldu¤u gerekçesiyle iptaline karar verilmiﬂtir. ‹ptale iliﬂkin karar›n gerekçesi ise aﬂa¤›da oldu¤u gibidir.
“…..Maddede aç›klay›c› bir düzenleme bulunmad›¤› için, "kiﬂisel veri"
veya "isteme ba¤l› veri" olarak adland›r›lan, belirli veya belirlenebilir kiﬂilerle ilgili her türlü bilgilerin istenebilece¤i kuﬂkusuzdur.
‹statistiki birimlerin kendilerinden istenen bilgileri belirlenen ﬂekil ve sürede eksiksiz ve hatas›z olarak vermek zorunlulu¤una uyulmamas› idari
para cezas› yapt›r›m›na ba¤lanm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, istenilecek veri ve bilgilerin kapsam› ya da s›n›rlar›n›n
ne/neler olaca¤›na, baﬂka bir anlat›mla, temel hak ve özgürlüklere müdahale niteli¤inde olan veri ve bilgilerin bu
zorunluluk kapsam›nda bulunup bulunmad›¤›na iliﬂkin herhangi bir düzenlemeye rastlanmamaktad›r. Dolay›s›yla, istatistiki birimler kendilerinHakemsiz Yaz›lar
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den istenildi¤i takdirde her türlü bilgiyi temel hak ve özgürlüklerine müdahale niteli¤inde olsa bile vermek zorundad›rlar.
Anayasa'n›n 20. maddesinde herkesin
özel hayat›na ve aile yaﬂay›ﬂ›na sayg›
gösterilmesini isteme hakk›na sahip
oldu¤u; 25. maddesinde de herkesin
düﬂünce ve kanaat özgürlü¤üne sahip
oldu¤u, her ne sebep ve amaçla olursa
olsun kimsenin düﬂünce ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamayaca¤› hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. 20. madde gerekçesinde, özel hayat›n korunmas›n›n her ﬂeyden önce bu hayat›n gizlili¤inin korunmas›, resmi makamlar›n
özel hayata müdahale edememesi anlam›na geldi¤i belirtilmiﬂtir.
A‹HM kararlar›nda da belirtildi¤i gibi, özel hayat bütün unsurlar›yla tan›mlanamayacak kadar geniﬂ bir kavram olup devletin yetkili temsilcileri
taraf›ndan ilgililer hakk›nda r›zas› olmaks›z›n bilgi toplamas›n›n her zaman söz konusu kiﬂinin özel hayat›n›
ilgilendirece¤i kuﬂkusuzdur.
Anket formlar›nda yer alan baz› sorular özel yaﬂam›n gizlili¤i ile düﬂünce
ve kanaatin aç›klanmas› sonucunu do¤urabilir. Bir ülkede en güçlü veri tekeli idaredir. Bu gücün s›n›rland›r›lmas› özel yaﬂam›n ve düﬂünce ve kanaat özgürlü¤ünün korunmas› bak›m›ndan önemlidir.
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Anayasa'n›n 20. ve 25. maddelerinde
yer alan güvencelere ra¤men itiraza
konu 8. madde hükmüyle kiﬂiler, bilgi
toplama, saklama, iﬂleme ve de¤iﬂtirme tekeli olan idareye ve di¤er kiﬂilere karﬂ› korumas›z b›rak›lm›ﬂ, veri
toplaman›n s›n›rlar›na yasal düzenlemede yer verilmemiﬂtir.
Aç›klanan nedenlerle itiraz konusu
kurallar›n Anayasa'n›n 20. ve 25.
maddelerine ayk›r› oldu¤undan iptali
gerekir.
Kurallar›n, Anayasa'n›n 20. ve 25.
maddelerine dayan›larak iptaline karar verildi¤inden, ayk›r› oldu¤u ileri
sürülen di¤er maddeler yönünden incelenmesine gerek görülmemiﬂtir.”
SONUÇ
Anayasa Mahkemesi, TÜ‹K taraf›ndan 5429 say›l› Kanuna istinaden resmi istatistiklerde kullan›laca¤› sav›yla
talep edilen veri ve bilgilerin neler
olaca¤›n›n kanunda ayr›nt›l› olarak
belirtilmedi¤i; bununla birlikte an›lan
kanun kapsam›nda bilgi talep edilen
kiﬂi ve kurumlar›n özel hayat›na ve aile yaﬂam›na yönelik her türlü verinin
talep edilebilece¤i; kiﬂi, kurum ve kuruluﬂlar›n TÜ‹K taraf›ndan istenen
bilgi ve verileri vermek zorunda olduklar›, istenen bilgilerin verilmemesi
durumunda idari para cezas› yapt›r›m›n›n bulundu¤u, idari para cezas›n›n
ödenmesinin bilgilerin verilmesini
önlemedi¤i ﬂeklindeki hükümleri geTemmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

rekçe göstererek, ilgili kanundaki baz› yasal düzenlemelerin Anayasa’n›n
20 ve 25 maddeleri ile A‹HM kararlar›na ayk›r› oldu¤unu belirterek 5429
say›l› Kanunun 8. maddesi ile 54.
maddesinin ikinci f›kras›n›n (b) bendini iptal etmiﬂtir..
Buna göre; Hanehalk› veya bireylerle
yap›lan araﬂt›rmalar d›ﬂ›nda 25.06.2008
tarihinden itibaren TÜ‹K taraf›ndan
talep edilen istatistik formlar›n›n doldurulup doldurulmamas›, istatistikî
bilgi talep edilen kiﬂi ve kurumun
keyfiyetine ba¤l›d›r. Meslek mensuplar› için bir külfet olan bu ‹statistik
formlar›n›n doldurulup belli bir süre
içinde TÜ‹K yetkililerine verilmesi
zorunlulu¤u yeni bir düzenleme yap›l›ncaya kadar ortadan kalkm›ﬂ bulunmaktad›r.
Ancak bu bilgilerin oluﬂmas›, derlenip
de¤erlendirilmesi, ülke aç›s›ndan önemi
göz ard› edilemez.
Kurumlara dolay›s›yla da meslek
mensuplar›na yeni bir angarya oluﬂmayacak ﬂekilde soruna çözüm bulunulmas› gerekmektedir.
KAYNAKÇA
Anayasa Mahkemesi Karar› E2006/167
K2008/86 (25.06.2008), Ankara: Resmi Gazete
T.C. Yasalar, (18.11.2005) Türkiye ‹statistik
Kanunu, Ankara: Resmi Gazete
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DÜZELTME

‹lgili makalenin II.2-‹rsaliyeli Fatura: bölümünün (a) ve (e) bentleri
05.12.1994 Tarihli 232 SIRA NO'LU VERG‹ USUL KANUNU GENEL TEBL‹⁄‹ ‹le afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifl olup makale bu bilgi
›fl›¤›nda de¤erlendirilmedir.
……….Mükellefler, faaliyetleriyle ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalar›n›n yan›s›ra, bundan böyle fatura ve sevk irsaliyesini ayr› ayr› da
kullanabileceklerdir.
Sat›lan mal›n al›c›ya teslim edilmek üzere sat›c› taraf›ndan tafl›nd›¤› veya tafl›t›ld›¤› hallerde, sat›c› taraf›ndan irsaliyeli fatura düzenlenebilece¤i gibi ayr› ayr› fatura ve sevk irsaliyesi de düzenlenebilecektir. ‹rsaliyeli
fatura düzenlenmesi halinde ayr›ca sevk irsaliyesi aranmayacakt›r.
Teslim edilen mal›n al›c› taraf›ndan tafl›nmas› veya tafl›tt›r›lmas›
halinde ise, sevk irsaliyesi al›c› taraf›ndan tanzim edilecektir……

5
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SEVK ‹RSAL‹YES‹ HAKKINDAK‹
YASAL DÜZENLEMELER VE VERG‹
MEVZUATTI AÇISINDAN
UYGULAMASI
Mehmet Reflat YAfiAR*

B

I - G‹R‹fi:

ilindi¤i üzere V.U.K.’da vergi mükellefleri tarafından düzenlenmesi gereken belgeler arasında bir çok belge sayılmıfl olmakla beraber en fazla
tartıflma konusu olan belgelerden sevk irsaliyesi ve irsaliyeli fatura oldu¤u bilinmektedir. Bu tür belgelerin hatalı kullanılmaları, kullananlar adına vergi cezalarının kesilmesine ve pek çok ihtilafın yargıya intikal etmesine yol açmaktadır. Bu yazımızın konusu sevk irsaliyesi ve irsaliyeli fatura ile ilgili
açıklamalar olacaktır.

II - VERG‹ USUL KANUNU AÇISINDA SEVK ‹RSAL‹YES‹:
II.1- Sevk ‹rsaliyesi:

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinin 5 numaralı bendinde belirtildi¤i üzere; (24.12.1985 tarih ve 19014 sayılı RESM‹ GAZETEDE
* Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
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yayımlanmıfl olan 2365 sayılı Kanunun 34'üncü maddesiyle de¤iflen
madde)

malın kime ve nereye gönderildi¤inin) bulunması ve bunların satıcı tarafından imzalanması gerekmektedir.

- Teslim edilen malın alıcı tarafından
taflınması veya taflıttırılması halinde
alıcının, taflınan veya taflıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve
taflıtta bulundurulması zorunlu oldu¤u
belirtilmifltir.

a) Alıcıların kimler olaca¤ı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve
alıcılara ifl yerlerinde teslim edilmek
üzere, satıcı tarafından kendi nakil
vasıtası ile mal gönderilmesi halinde;
nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar
için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve düzenlenen sevk irsaliyesinin
müflterinin adı ve adresi bölümüne
"Muhtelif Müflteriler" ibaresi ile nakil
vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya araçta bulunan satıfla yetkili
kimsenin adının yazılması mümkündür. Bu tür sevk irsaliyesi ile alıcılara
gönderilen ve alıcının talep etti¤i miktarda teslim edilen malların faturaları
malın teslimi anında düzenlenecek ve
bu faturalara sevk irsaliyesinin numarası kayıt edilecektir. Ayrıca, her satıfl
için sevk irsaliyesi düzenlenmeyecek,
ancak, faturaya mal iflyerinde teslim
edildi¤ine iliflkin flerh verilecektir.

- Satılan malın alıcıya teslim edilmek
üzere satıcı tarafından taflındı¤ı veya
taflıttırıldı¤ı hallerde satıcının,

Aynı iflletmenin muhtelif flube veya
kısımlarından her biri, ayrı ayrı irsaliye kullandı¤ı takdirde bu irsaliyelere
flube veya kısımlarına göre flube veya
kısmın, isimlerinin yazılması veya
özel iflaretle seri numaralar yapılması
zorunludur. ‹rsaliyelerin mürekkeple,
makine ile veya kopya kurflun kalem
ile doldurularak en az bir asıl bir örnek olarak düzenlenmesi, birden fazla
örnek düzenlendi¤i takdirde, her birine kaçıncı örnek oldu¤unun iflaret
edilmesi gerekmektedir.
En az iki nüsha olarak düzenlenecek
sevk irsaliyesinin bir nüshası alıcıda,
di¤er nüshası ise satıcıda kalacaktır.

‹rsaliyelerde gönderilen malın nev’i
ve miktarı ile satıcının veya malın
sevk edenin; adı, soyadı, varsa ticaret
ünvanı, adresi, ba¤lı bulundu¤u vergi
dairesi ve hesap numarasının (mükellefin di¤er iflyerine veya satılmak üzere bir alıcıya gönderildi¤i hallerde
Temmuz - A¤ustos
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Alım-satımın çeflitli flekillerine göre
irsaliye ile ilgili olarak yapılacak ifllemler afla¤ıda ayrı ayrı açıklanmıfltır.

Bu flekilde düzenlenmifl sevk irsaliyesi ile sevk edilen mallar için yedi günlük süre beklenilmeksizin faturanın
malın teslimi anında düzenlenmesi
zorunludur. Perakende satıfllarda ise
perakende satıfl fiflinin malın teslimi
anında düzenlenece¤i tabiidir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Di¤er taraftan, faturanın malın teslimi
anında düzenlenmesi flartıyla önceden
tek bir sevk irsaliyesi düzenlenebilmesi imkanı tanınan mükelleflerin,
faturayı anında düzenlemeyip daha
sonra yedi günlük süre içinde düzenlemek istemeleri halinde belirtilen kolaylıktan yaralanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu takdirde genel
esaslara göre malın sevki anında her
alıcı için ayrı birer sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Mükelleflerin faaliyetlerine iliflkin
olarak iflyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları
(Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, yemek, ekmek gibi) ufak hacimli
ve de¤eri belli tutarı lirayı aflmayan
malları taflımaları veya taflıttırmaları
halinde bu mallara ait faturanın
taflıma esnasında taflıtta bulundurulması ve faturanın üzerine "Bu mallar
müflteriye iflletmede teslim edildi¤i
için sevk irsaliyesi düzenlenmemifltir." flerhinin verilmesi flartıyla ayrıca
sevk irsaliyesi aranılmayacaktır.
c) Satılan mallara iliflkin faturaların
malın tesliminden önce düzenlendi¤i
ve malın daha sonra sevkeddildi¤i durumlarda; faturayı düzenleyenler faturada malın daha sonra sevk edilece¤ini belirteceklerdir. Faturada bulunması gereken malın teslim tarihi ve irsaliye numarası ise malın tesliminden
Hakemsiz Yaz›lar
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sonra alıcı ve satıcı kendilerinde kalan
sevk irsaliyesinden faydalanarak faturaya flerh verecekler, fatura ve sevk
irsaliyesi arasındaki uyumu sa¤layacaklardır.
d) Bazı mükelleflerin baflka mükelleflere teslim edilmek üzere üçüncü
flahıslara talimat vererek mal sevk
edilmesi durumunda sevk irsaliyesi
afla¤ıdaki örnekte açıklandı¤ı flekilde
düzenlenecektir.

e) ‹hracat ve ‹thal ‹fllemlerinde Sevk ‹rsaliyesinin ithal edilen veya ihraç edilen malın taflınmasında kullanılması
gerekmektedir. Ancak sevk irsaliyesinin malın ilgili gümrük idaresine varıflı
veya buradan teslim alınıflından itibaren taflınmasında düzenlenmesi gerekti¤inin bilinmesi gerekir.
Örnek: Toptancı (X) müflterisi olan
perakendeci (Z) ye teslim edilmek
üzere imalatçı (Y) ye talimat vererek
kendi adına mal sevkiyatı yapılmasını
istemektedir. Bu örnekte (Z) ye karflı
esas satıcı (X) dır. (Y) ise (X) ya karflı
satıcı durumundadır. Ancak, malı (X)
yerine (Z) ye teslim etmektedir.

Buna göre, 213 Sayılı VUK’a ba¤lı
olarak yayımlanan 167 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inin 6/a
maddesinde açıklandı¤ı gibi, malın
alıcı (Z) ye teslim edilmek üzere (Y)
tarafından taflındı¤ı veya taflıttırıldı¤ı
hallerde (Y), bir nüshası kendinde kalacak ve di¤er nüshası (Z) ye gönderiTemmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88
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lecek flekilde sevk irsaliyesi düzenleyecek ayrıca kendinde kalan nüshasının bir (örne¤ini) fotokopisini de
(X) ya gönderecektir. Sevk irsaliyesinin müflteriler bölümüne ise "(X)
adına (Z) ye teslim edilmek üzere"
ibaresini yazacaktır.

Daha sonra, (Y) tarafından (X) ya ve
(X) tarafından da (Z) ye düzenlenecek
satıfl faturalarına, (Y) tarafından düzenlenmifl sevk irsaliyesinin tarih ve
numarası yazılmak suretiyle, mal alım
satımına iliflkin belgeler düzenlenmifl
olacaktır.

e) Mükelleflerin, yarı mamul veya mamul mallarını, bazı ifllemler ya-pılmak
üzere, di¤er mükelleflere göndermeleri
ve bu mükelleflerden malları geri getirmeleri durumunda götürülen ve geri
getirilen mallar için gidifl ve gelifl
taflımaları sırasında ayrı ayrı sevk irsaliyesi düzenlemeleri zorunludur.
Malların götürülmesinde düzenlenecek sevk irsaliyelerinin müflteriler bölümüne ifllemi yapacak kimsenin adı
ve soyadı, varsa ticaret ünvanı, vergi
dairesi ve hesap numarası ile, yapılacak iflin türü (Mesela: "Ütüleme, Paketleme, Tamir veya Parça De¤ifltirmek üzere" fleklinde bir ibare) yazılacak, ifllem gördükten sonra malın tekrar taflınmasında düzenlenecek sevk
irsaliyelerinin müflteriler bölümüne
ise, ifllem türü ile ifllemi yapana iliflkin
bilgiler yazılacaktır.
Temmuz - A¤ustos
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Ancak, sözkonusu malların ifllemi yapacak mükellefler tarafından taflınması
veya taflıttırılması halinde sevk irsaliyesinin, yukarıda belirtilen esaslara
göre bu kimseler tarafından düzenlenece¤i tabiidir.
f) Numune üzerine veya tecrübe ve
muayene flartıyla satım yapılmak üzere mal sevkiyatı yapılması halinde
sevk edilen mallar için sevk irsaliyesi
düzenlenmesi zorunludur. Bu tür sevkiyatlarda, malı satıcı taflıyor veya
taflıtıyorsa irsaliye satıcı tarafından,
alıcı taflıyor veya taflıtıyorsa irsaliye
alıcı tarafından düzenlenecektir. Ancak, kabule ba¤lı olan ve bunun için
yazılı bir sözleflme bulunan bu tür
satıfllarda, fatura düzenlenmesindeki
yedi günlük sürenin kabul tarihinden
itibaren bafllayaca¤ı tabiidir.
II.2- ‹rsaliyeli Fatura:

Vergi mükellefleri sattıkları mallar
dolayısıyla Vergi Usul Kanununun
231 nci maddesinin 5 numaralı bendinin mükelleflere tanıdı¤ı, malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün
içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülü¤ü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde,
afla¤ıda sıralanan esaslara uygun olarak irsaliyeli fatura düzenleyebileceklerdir.
a) Bu usulü seçen mükellefler, irsaliHakemsiz Yaz›lar
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yeli fatura kullanmaya baflladı¤ı takvim yılı sona ermeden fatura veya
sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenleyemezler.

b) ‹rsaliyeli Fatura uygulamasını seçen
mükelleflerden mal satın alan mükelleflerin, bu malları taflımaları veya
taflıttırmaları esnasında irsaliyeli fatura
bulunması halinde, bunların sevk irsaliyesi düzenleme yükümlülükleri yoktur.
c) Malı satan mükellefler ‹rsaliyeli
Fatura yı en az üç nüsha olarak düzenleyeceklerdir. En az üç nüsha düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemifl sayılacaktır.
d) ‹rsaliyeli fatura da; faturayı düzenleyenin adı, ticari ünvanı, ifl adresi,
ba¤lı oldu¤u vergi dairesi ve vergi hesap numarası, malın cinsi, miktarı,
fıyatı ve tutarı ile nereye ve kime gönderildi¤i; müflterinin adı, ticari ünvanı,
adresi, varsa vergi dairesi ve vergi hesap numarası, faturanın seri ve müteselsil sıra numarası, düzenleme tarihi
ve saati ile anlaflmalı matbaa ile ilgili
bilgilere yer verilecektir. Bu bilgilerin
eksik olması halinde irsaliyeli fatura
hiç düzenlenmemifl sayılacaktır.
e) ‹fllerinin gere¤i irsaliyeli fatura uygulamasından yararlanmak isteyen
mükellefler, irsaliyeli fatura uygulamasına geçecekleri hesap döneminden
önce anlaflmalı matbaalara irsaliyeli fatura bastırmaları gerekmektedir. ‹rsaliyeli fatura uygulamasından hesap döHakemsiz Yaz›lar
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nemi itibariyle yararlanılacak; bu uygulamadan ancak hesap dönemi sonunda vazgeçilebilecektir. Bu uygulamayı seçen mükellefler, alıcıya teslim
etmek üzere yaptıkları mal satıfllarını,
sadece irsaliyeli fatura ile belgelendirebileceklerdir. Bu mükelleflerin ayrı
ayrı fatura veya irsaliye düzenleme
yetkileri o hesap yılı süresince yoktur.
Ayrı ayrı fatura veya sevk irsaliyesi
düzenlenmesi halinde bu belgeler hiç
düzenlenmemifl sayılacaktır.
‹rsaliyeli fatura uygulamasına hesap
dönemi içinde geçilemez, kesinlikle hesap dönemi baflında geçilmesi gerekir.
Yeni ifle bafllayanlar ifle bafllama tarihinden itibaren bu usulü seçebilirler;
daha sonra hesap dönemi içinde usulün
de¤ifltirilmesi mümkün de¤ildir. Dolayısıyla bu durumdaki mükellefler
hem irsaliyeli fatura, hem de ayrı ayrı
fatura ve irsaliye düzenleyemezler.

Di¤er taraftan yo¤un sevkiyat programları dolayısıyla sevk irsaliyelerinde yazılı emtiaların aynı gün sevk edilemedi¤i ve sevk irsaliyelerinin düzenleme tarihi ile malın fiili sevk tarihi arasında farklılıklar oldu¤u ve bu
nedenle de yapılan mali denetimler
sonucu mükellef adına cezai yaptırımlar uygulamaktadır.
Sevk irsaliyelerinde Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 inci maddelerinde yer alan bilgilerin bulunması zorunlu oldu¤undan, sevk irsaliyesinde
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düzenlenme tarihinin mutlaka bulunması gerekmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 ve 257 nci maddelerinin
Maliye Bakanlı¤ına verdi¤i yetkiye
dayanılarak, sevk irsaliyelerinde tanzim tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması uygun görülmüfl ve
bu durum Maliye Bakanlı¤ı tarafında
173 Seri No’lu VUK. Genel Tebli¤inde yayımlanmıfltır.

Buna göre, tanzim tarihi ile fiili sevk
tarihi sevk irsaliyeleri üzerinde ayrı
ayrı yer alacaktır. Tanzim tarihi ile
sevk tarihinin aynı gün olması halinde
de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilecek,
herhangi birine yer verilmeksizin düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemifl sayılarak özel usulsüzlük
cezası kesilecektir.
Sevk irsaliyesinin merkezde bilgisayarla düzenlenmesi ve düzenleme tarihinden sonra emtianın sevk edilecek
olması halinde, fiili sevk tarihi bu belge üzerine elle ve mürekkepli kalemle
yazılabilecektir.
II.3- Sevk ‹rsaliyesi Düzenlenmedi¤i
Durumlar veya Eksik Düzenledi¤i
Durumlarda Uygulanacak Müeyyideler

Yukarıda yasal dayanakları ile detaylı
olarak açıklanan sevk irsaliyesi veya
irsaliyeli fatura düzenlenmesine iliflkin usul ve esaslara uyulmadı¤ı takdirde afla¤ıdaki cezai müeyyideler uygulanır.
Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

213 sayılı V.U.K.’nun 353/2. bendi
hükmü uyarınca düzenlenmeyen, aslı
ile örne¤inde farklı mebla¤lara yer
verilen veya gerçe¤e aykırı olarak düzenlenen sevk irsaliyelerinin tespiti
halinde 2008 yılında her bir belge için
149,00 YTL özel usulsüzlük cezası
kesilir. Ancak her bir tespit için kesilecek özel usulsüzlük cezası 6.800,00
YTL yi ve her bir belge nev’ine iliflkin bir takvim yılı içinde kesilecek
toplam ceza 68.000 YTL yı geçmez.
Bu parasal cezalar V.U.K gere¤ince
Maliye Bakanlı¤ı tarafında herhangi
bir düzenleme yapılmadı¤ı süresince,
her yıl Maliye Bakanlı¤ı Tarafında
belirlenen Yeniden De¤erleme Oranında artıfl uygulanır.
III - SONUÇ:

Yukarıda detaylı olarak yapılan
açıklamalarda da anlaflılaca¤ı üzere
hareket halindeki malın kimli¤i anlamına gelen sevk irsaliyesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Sevk irsaliyesine iliflkin mevzuatta yer alan düzenlemelere uymaması halinde mali idare
tarafından cezai yaptırım uygulanaca¤ı anlaflılmaktadır. Ayrıca vergi
idaresi tarafından gerek duyulması
halinde vergi kayıp ve kaça¤ının önlenmesi için vergi mükellefi hakkında
kapsamlı vergi incelemesi de yapılaca¤ı oraya çıkmaktadır.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 181
‹SMMMO Yay›n Organ›

KAYNAKÇA

(02/02/1985) çevrimiçi eriflim; www.gib.gov.tr

(31/12/1985) çevrimiçi eriflim; www.gib.gov.tr

Vergi Usul Kanunu Ankara: Resmi Gazete

167 seri no’lu VUK Genel Tebli¤i

T.C. Yasalar (10.01.1961) 213 Sayılı

173 seri no’lu VUK Genel Tebli¤i

T.C. Yasalar (24.12.1985) Bazı kanun-

18654 Sayılı Maliye Bakanlı¤ı Yönetmeli¤i

kanun. Ankara: Resmi Gazete

(03.04.1986) çevrimiçi eriflim; www.gib.gov.tr
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ÖLÜM, DO⁄UM VE EVLENME
YARDIMLARINDA 5754 SAYILI
KANUNLA YAPILAN DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
Resul KURT*

I. G‹R‹ﬁ
amuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adland›r›lan 5510 say›l›
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu(5510 say›l› yasa,
2006)’nda özellikle sigortal›lar›n sosyal güvenlik haklar›n›n eﬂitlenmesine yönelik düzenlemeler yer al›yor. 5510 say›l› “Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanunu”nda yer alan ölüm, do¤um ve evlenme yard›mlar›nda
5754 say›l› Kanunla (5754 say›l› yasa, 2008) önemli de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r.

K

01.10.2008 tarihinde yürürlü¤e girecek 5510 say›l› “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu” ile ölüm do¤um ve evlenme yard›mlar› konusunda 5754 say›l› Kanunla yap›lan düzenlemeler bu yaz›n›n konusunu oluﬂturmaktad›r.
II. EVLENME YARDIMI
A. 5434 SAYILI T.C. EMEKL‹ SANDI⁄I KANUNU’NDA EVLENME
‹KRAM‹YES‹
5434 Say›l› Kanun’un 90. maddesi ile hem evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim
ayl›¤› kesilen k›z çocu¤una, hem eﬂe ve hem de ölen memurun ayl›k alan annesine bir defaya mahsus olmak üzere almakta olduklar› dul veya yetim ayl›klar›n›n 12 kat› tutar›nda kamuoyunda çeyiz yard›m› olarak bilinen evlenme ikramiyesi verilmekteydi.
Evlenme ikramiyesi verilenlerden, evlenme tarihinden itibaren 12 aydan önce
boﬂananlarla, evlili¤in butlan›na veya feshine karar verilenlere yeniden ayl›k
* SGK Baﬂmüfettiﬂi
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ba¤lanmas› halinde, ödenmiﬂ bulunan
evlilik ikramiyesinin 12 aydan eksik
süreye ait k›sm› tahsil edilinceye kadar ayl›klar› ödenmemekteydi.
B. 506 SAYILI SOSYAL
S‹GORTALAR KANUNU’NDA
EVLENME YARDIMI
506 Say›l› Kanununun ek 12. maddesi gere¤ince, sigortal›n›n ölümünden
dolay› ayl›k ve gelir almakta olan hak
sahibi k›z çocuklar›na evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere
ayl›k veya gelirlerinin iki y›ll›k tutar›
evlenme yard›m› olarak verilmekteydi.
‹ki y›l içerisinde meydana gelen boﬂanma veya dul kalma halinde bu süre
için tekrar ayl›k veya gelir ödenmemekteydi.
SSK mevzuat›nda, dul eﬂlere evlenme
yard›m› verilmesine iliﬂkin bir hüküm
bulunmad›¤›ndan, sadece yetim k›z
çocuklar›na evlenme yard›m› yap›lmaktayd›. Ayr›ca, 2925 Say›l› Tar›m
SSK’da da evlenme veya çeyiz yard›m› ödemesi bulunmamaktayd›.
C. 1479 SAYILI BA⁄-KUR
KANUNU’NDA EVLENME
YARDIMI
5434 say›l› Kanunda yetim ayl›¤› alan
k›z çocu¤u ile dul ayl›¤› alan eﬂe ve
506 say›l› Kanunda da yetim k›z çocuklar›na evlenme yard›m› (ikramiyeTemmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

si) bulunmas›na karﬂ›n, 1479 Say›l›
Ba¤-Kur Kanunu’nda ve 2926 Say›l›
Tar›m Ba¤-Kur‘da bu tür evlenme veya çeyiz yard›m› ödemesi yoktu. Bu
da, sosyal güvenlik yard›mlar› aras›nda önemli bir farkl›l›k olarak göze
çarpmaktad›r.
D. 5510 SAYILI YASAYLA
DÜZENLENEN EVLENME
YARDIMI
5510 say›l› Kanunun, 5754 say›l› Kanunla de¤iﬂiklik yap›lmadan önceki
halinde, evlenme ödene¤inin gelir veya ayl›klar› kesilmesi gereken hem
dul eﬂe ve hem de çocuklara almakta
olduklar› ayl›k veya gelirlerinin bir
y›ll›k tutar› bir defaya mahsus olarak
ödenmesi öngörülüyordu.
Ancak, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun
“Evlenme ve cenaze ödene¤i” baﬂl›kl› 37. Maddesinde 5754 say›l› Kanunla de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r. Buna göre;
“MADDE 37- Evlenmeleri nedeniyle,
gelir veya ayl›klar›n›n kesilmesi gereken k›z çocuklar›na evlenmeleri ve talepte bulunmalar› halinde almakta olduklar› ayl›k veya gelirlerinin iki y›ll›k tutar› bir defaya mahsus olmak
üzere evlenme ödene¤i olarak peﬂin
ödenir. Evlenme ödene¤i alan hak sahibinin ayl›¤›n›n kesildi¤i tarihten itibaren iki y›l içerisinde yeniden hak
sahibi olmas› halinde, iki y›ll›k sürenin sonuna kadar gelir veya ayl›k ba¤Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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lanmaz, bu durumda olanlar 60 ›nc›
maddenin birinci f›kras›n›n (f) bendi
kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s›
say›l›r.
Evlenme ödene¤i verilmesi halinde,
di¤er hak sahiplerinin ayl›k veya gelirleri evlenme ödene¤i verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34 üncü maddeye göre yeniden belirlenir.
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu veya sürekli iﬂ göremezlik geliri,
malûllük, vazife malûllü¤ü veya yaﬂl›l›k ayl›¤› almakta iken veya kendisi
için en az 360 gün malûllük, yaﬂl›l›k
ve ölüm sigortas› primi bildirilmiﬂ
olup da ölen sigortal›n›n hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan taraf›ndan onaylanan tarife üzerinden cenaze ödene¤i ödenir.
Cenaze ödene¤i, s›ras›yla sigortal›n›n
eﬂine, yoksa çocuklar›na, o da yoksa
ana babas›na, o da yoksa kardeﬂlerine
verilir.
Cenaze ödene¤inin üçüncü f›krada say›lanlara ödenememesi ve sigortal›n›n
cenazesinin gerçek veya tüzel kiﬂiler
taraf›ndan kald›r›lmas› durumunda,
üçüncü f›krada belirtilen tutar› geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masraf› yapan gerçek veya tüzel kiﬂilere ödenir.
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi
kurumlar› taraf›ndan ilgili mevzuat
Hakemsiz Yaz›lar
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gere¤i ölüm yard›m› hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödene¤i veya
bu mahiyette bir ödemenin yap›lmas›
halinde, Kurum taraf›ndan cenaze
ödene¤i ödenmez.” hükmü getirilmiﬂtir.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 37. maddesiyle
yap›lan düzenleme ile sosyal güvenlik
kanunlar›ndaki memur, Ba¤-Kur’lu
ve SSK sigortal›lar› aras›ndaki fark›l›klar ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. Evlenmeleri nedeniyle ba¤lanan gelir veya ayl›klar› kesilmesi gereken k›z çocuklar›n›n, talepte bulunmalar› halinde almakta olduklar› ayl›k veya gelirlerinin bir y›ll›k tutar›n›n bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödene¤i olarak peﬂin ödenece¤i öngörülmektedir.
Bu haktan faydalanabilmek için, resmi nikah olmas› ve evlendi¤i tarihte
yetim ayl›¤› al›yor olmas› ﬂartt›r. Yetim ayl›¤› almayan k›z çocuklara evlenme yard›m› ödenmeyecektir. Yine,
erkek çocuklar evlenme yard›m›ndan
yararlanamayacakt›r.
Yasan›n emek platformunun talebi
do¤rultusunda dul eﬂlerin evlenme
ödene¤inden yararland›r›lmas› yönündeki düzenleme kald›r›lm›ﬂt›r. Buna
karﬂ›l›k almakta olduklar› ayl›k veya
gelirlerinin iki y›ll›k tutar›n›n bir defaya mahsus olmak üzere evlenme
ödene¤i olarak verilmesi öngörülmüﬂtür. Evlenme ödene¤i alan hak sahibinin ayl›¤›n›n kesildi¤i tarihten itibaTemmuz - A¤ustos
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ren bir y›l içerisinde boﬂanmas› halinde, bir y›ll›k sürenin sonuna kadar gelir veya ayl›k ba¤lanmayacakt›r. Bu
düzenleme ile Ba¤-Kur’dan ayl›k ve
gelir alan eﬂ veya çocuklar da evlenme yard›m›ndan yararlanabileceklerdir.

2) 23 yaﬂ›ndan büyük, 39 yaﬂ›ndan
küçük olmas›,

Evlenme ödene¤i verilmesi halinde,
di¤er hak sahiplerinin ayl›k veya gelirleri evlenme ödene¤i verilen sürenin
bitimini takip eden ödeme döneminden
itibaren yeniden belirlenecektir.

4) Uygulaman›n yap›ld›¤› t›bbi merkezin Kurum ile sözleﬂme yapm›ﬂ olmas›,

III. DO⁄UM YARDIMLARI
A. "TÜP BEBEK" TEDAV‹S‹
‹stemesine ra¤men, çocuk sahibi olamayanlarda çeﬂitli yöntemler uygulanmaktad›r. Yap›lan tetkikler sonucunda belirlenen nedene yönelik çeﬂitli ilaç tedavileri ya da cerrahi tedavi uygulanmaktad›r. Bu giriﬂimlerden
sonuç al›namad›¤› taktirde, yard›mc›
üreme teknikleri olarak da bilinen
Tüp Bebek mikroenjeksiyon veya TESE yöntemlerine baﬂvurulmaktad›r.
Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sa¤l›k sigortal›s› kad›n
ise kendisinin, erkek ise kar›s›n›n;
1) Yap›lan t›bbi tedavileri sonras›nda
normal t›bbi yöntemlerle çocuk sahibi
olamad›¤›n›n ve ancak yard›mc› üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabilece¤inin Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmet sunucular› sa¤l›k kurullar›
taraf›ndan t›bben mümkün görülmesi,
Temmuz - A¤ustos
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3) Son üç y›l içinde di¤er tedavi yöntemlerinden sonuç al›namam›ﬂ oldu¤unun Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k
hizmet sunucular› sa¤l›k kurullar› taraf›ndan belgelenmesi,

5) En az beﬂ y›ld›r genel sa¤l›k sigortal›s› veya bakmakla yükümlü olunan
kiﬂi olup, 900 gün genel sa¤l›k sigortas› prim gün say›s›n›n olmas›,
ﬁartlar›n›n birlikte gerçekleﬂmesi halinde en fazla iki deneme ile s›n›rl› olmak üzere yard›mc› üreme yöntemi
tedavileri ile bir hastal›¤›n tedavisinin
baﬂka t›bbi bir yöntemle mümkün olmamas› ve Sosyal Güvenlik Kurumu
taraf›ndan yetkilendirilen sa¤l›k hizmet sunucular› sa¤l›k kurullar› taraf›ndan t›bben zorunlu görülmesi halinde yard›mc› üreme yöntemi tedavileri yap›labilecektir.
B. S‹GORTALI KADINLARA
DO⁄UM NEDEN‹YLE GEÇ‹C‹
‹ﬁGÖREMEZL‹K ÖDENE⁄‹
VER‹LMES‹
Do¤um nedeniyle çal›ﬂamayan kad›n
sigortal›n›n gelir kayb› söz konusu olmaktad›r. 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun “Geçici iﬂ göremezlik ödene¤i”
baﬂl›kl› 18. Maddesinde;
Hakemsiz Yaz›lar
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4/(a) ve 4/(b) bendinde belirtilen
muhtarlar ile ayn› bendin (1), (2) ve
(4) numaral› alt bentleri kapsam›ndaki sigortal› kad›n›n anal›¤› halinde,
do¤umdan önceki bir y›l içinde en az
doksan gün k›sa vadeli sigorta primi
bildirilmiﬂ olmas› ﬂart›yla, do¤umdan
önceki ve sonraki sekizer haftal›k sürede, ço¤ul gebelik halinde ise do¤umdan önceki sekiz haftal›k süreye
iki haftal›k süre ilâve edilerek çal›ﬂmad›¤› her gün için,
4/(a) ve 4/(b) bendinde belirtilen
muhtarlar ile ayn› bendin (1), (2) ve
(4) numaral› alt bentleri kapsam›ndaki sigortal› kad›n›n iste¤i ve hekimin
onay› ile do¤uma üç hafta kal›ncaya
kadar çal›ﬂ›lmas› halinde, do¤um sonras› istirahat süresine eklenen süreler
için,
geçici iﬂ göremezlik ödene¤i verilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Yine Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤i(Sosyal sigorta iﬂlemleri yönetmeli¤i, 2008)’nin 44. Maddesine göre; Kanunun 4/(a) bendi ve 4/(b) bendinde belirtilen muhtar; ticarî kazanç
veya serbest meslek kazanc› nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan; gelir vergisinden
muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline
kay›tl› olan sigortal›lar ile tar›msal faaliyette bulunan sigortal› kad›n›n ana-

l›¤› halinde, do¤umdan önceki bir y›l
içinde en az doksan gün k›sa vadeli sigorta primi bildirilmiﬂ olmas› ﬂart›yla,
do¤umdan önceki ve sonraki sekizer
haftal›k sürede, ço¤ul gebelik hâlinde
ise do¤umdan önceki sekiz haftal›k
süreye iki haftal›k süre ilave edilerek
çal›ﬂmad›¤› her gün, sigortal› kad›n›n
iste¤i ve hekimin onay› ile do¤uma üç
hafta kal›ncaya kadar çal›ﬂ›lmas› hâlinde, sigortal›n›n bu sürede çal›ﬂmam›ﬂ olmas› ﬂart› ile sigortal›n›n iste¤i
ve hekim raporu ile do¤um öncesinde
kullan›lmayan sürenin beﬂ haftaya,
ço¤ul gebelik hâlinde yedi haftaya kadar olan k›sm›ndan do¤um sonras›na
ilave edilen her gün için geçici iﬂ göremezlik ödene¤i verilecektir.
Böylece, çal›ﬂamad›¤› için gelir kayb›
olan kad›n sigortal›n›n geçici iﬂ göremezlik ödene¤i ile geçimini sa¤lamas› amaçlanm›ﬂt›r. Geçici iﬂ göremezlik ödene¤i, koﬂullar› taﬂ›mas› kayd›yla sadece sigortal› kad›na verilebilmektedir. Sigortal› erke¤in sigortal›
olmayan kar›s›n›n geçici iﬂ göremezlik ödene¤i isteme hakk› bulunmamaktad›r.
SSK sigortal›s› kad›nlara, do¤um öncesi ve sonras› iﬂyerinde çal›ﬂmad›klar› 8'er haftal›k (56+56 gün)1 sürelerle için do¤um nedeniyle istirahat
paras› ‘geçici iﬂ göremezlik ödene¤i'

1 Ço¤ul gebelik halinde ise do¤um öncesi çal›ﬂ›lmayacak süreye 2 hafta ilave ile 10 hafta olacakt›r.
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verilmesi gerekmekte ise de, sigortal›
kad›n, erken do¤um yaparsa do¤um
öncesinde kullanamad›¤› istirahat süresi do¤um sonuna ilave edilmemektedir. Görüldü¤ü gibi, erken do¤um
yapmam›ﬂ olsa, do¤um öncesi istirahat›n› 8 veya 10 hafta olarak kullanabilecek sigortal›, bu hakk›n› kullanamamaktad›r. Oysa erken do¤umda
hem sigortal› kad›n, hem de bebe¤in
sa¤l›k nedeniyle daha fazla dinlenmeye ve bak›ma ihtiyac› bulunmaktad›r.
Bu nedenle, erken do¤um yapan kad›n›n kullanamad›¤› do¤um öncesi istirahat süresinin, do¤um sonras›na aktar›labilmesi imkan› sa¤lanmal›d›r.
‹ﬂ kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve
sigortal› kad›n›n anal›¤› halinde verilecek geçici iﬂ göremezlik ödene¤i,
yatarak tedavilerde günlük kazanc›n›n
yar›s›, ayaktan tedavilerde ise üçte
ikisidir. Ancak, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nda, do¤um yapan
sigortal› kad›na yatarak veya ayakta
tedavi ayr›m› olmaks›z›n tüm sigortal›lara günlük kazanc›n›n üçte ikisi
iken, bu de¤iﬂtirilmekte ve yatarak tedavilerde günlük kazanc›n›n yar›s›,
ayaktan tedavilerde ise üçte ikisinin
ödenece¤i öngörülmektedir.
Sigorta prim ve ödeneklerinin hesab›na esas tutulacak günlük kazançlar›n
alt s›n›r›nda meydana gelecek de¤iﬂikliklerde, yeniden tespit edilen alt
s›n›r›n alt›nda bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanlar›n
veya almaya hak kazanm›ﬂ veya kazaTemmuz - A¤ustos
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nacak olanlar›n bu ödenekleri, günlük
kazançlar›n›n alt s›n›r›ndaki de¤iﬂikliklerin yürürlü¤e girdi¤i tarihten baﬂlayarak de¤iﬂtirilmiﬂ günlük kazançlar›n alt s›n›r›na göre ödenecektir.
Bir sigortal›da iﬂ kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k hallerinden birkaç› birleﬂirse, geçici iﬂ göremezlik
ödeneklerinden en yükse¤i verilecektir.
Daha önce, geçici iﬂ göremezlik ödene¤i alamayan Ba¤-Kur sigortal›s› kad›nlardan, muhtar; ticarî kazanç veya
serbest meslek kazanc› nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi
mükellefi olan; gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kay›tl› olan sigortal›lar ile tar›msal faaliyette bulunan sigortal› kad›nlar da do¤um yapmalar› halinde geçici iﬂ göremezlik ödene¤i alabilecektir.
C. S‹GORTALILARA EMZ‹RME
ÖDENE⁄‹ YARDIMI
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanununun “‹ﬂ kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve
anal›k sigortas›ndan sa¤lanan haklar” baﬂl›kl› 16. maddesinde,
“Anal›k sigortas›ndan sigortal› kad›na
veya sigortal› olmayan kar›s›n›n do¤um yapmas› nedeniyle sigortal› erke¤e, bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bentleri
kapsam›ndaki sigortal›lardan; kendi
çal›ﬂmalar›ndan dolay› gelir veya ayHakemsiz Yaz›lar
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l›k alan kad›na ya da gelir veya ayl›k
alan erke¤in sigortal› olmayan eﬂine,
her çocuk için yaﬂamas› ﬂart›yla do¤um tarihinde geçerli olan ve Kurum
Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan
taraf›ndan onaylanan tarife üzerinden
emzirme ödene¤i verilir.” hükmü getirilmektedir.
Yap›lan düzenleme ile, do¤um tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan taraf›ndan onaylanan tarife üzerinden tutar›nda emzirme ödene¤i verilecektir.
D. DO⁄UM VE ANALIK ‹ZN‹NDE
GEÇEN SÜRELER‹N
BORÇLANMASI
Do¤um yapan kad›nlar›n do¤um öncesi 8 hafta (ço¤ul gebelik halinde on
hafta) ve do¤um sonras› 8 haftal›k sürelerde sigorta primleri yat›r›lmamaktad›r. Yine do¤um sonras›nda iﬂçiler
için 6 aya, memurlar içinde 1 y›la kadar ücretsiz izin hakk› verilmektedir.
Bu durumda emeklilik primleri yatmayan kad›nlar ma¤dur olmaktad›r.
Sosyal güvenlik reformuyla yap›lan
düzenleme sonunda, kad›nlar›n ücretsiz do¤um ya da anal›k izni sürelerinin primini yat›rarak emeklili¤e sayd›rabilmelerine olanak tan›nm›ﬂt›r.
Bu aç›klamalardan sonra do¤um borçlanmas›n›n ayr›nt›lar›n› inceleyecek
olursak, do¤um yapan kad›nlar›n çaHakemsiz Yaz›lar
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l›ﬂma yaﬂam›ndan uzaklaﬂmas›yla birlikte, emeklilik için gerekli gün say›lar›n› dolduramad›klar› görülmektedir. ‹ﬂte sosyal güvenlik reformuyla
birlikte do¤um yapan kad›nlara 2 do¤um ve her do¤um için de 2’ﬂer y›l
borçlanma hakk› geliyor.
5510 say›l› Kanuna göre, 4/(a) (SSK)
bendi kapsam›ndaki sigortal› kad›n›n,
iki defaya mahsus olmak üzere do¤um tarihinden sonra iki y›ll›k süreyi
geçmemek kayd›yla hizmet akdine istinaden iﬂyerinde çal›ﬂmamas› ve çocu¤unun yaﬂamas› ﬂart›yla talepte bulunulan süreleri borçlanabilecek.
4/a sigortal›lar›n›n kendilerinin veya
hak sahiplerinin yaz›l› talepte bulunmalar› ve talep tarihinde prime esas
günlük kazanç alt ve üst s›n›rlar›
(31.12.2008’e kadar 638,70.-YTL ile
4.151,70.-YTL) aras›nda olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük
kazanc›n yüzde 32'si üzerinden borçlanma yap›labilecek. Asgari ücretten
borçlanma yap›ld›¤›nda ayl›k ödenecek tutar 204,38.-YTL olacak. Sigortal›lar›n hesaplanacak primlerini borcun tebli¤i tarihinden itibaren bir ay
içinde ödemeleri ﬂart› ile borçland›r›larak, borçland›r›lan süreleri sigortal›l›klar›na say›lacak. Sigortal›l›k borçlanmas› ile ayl›k ba¤lanmas›na hak
kazan›lmas› durumunda, ilgililere
borcun ödendi¤i tarihi takip eden ay
baﬂ›ndan itibaren ayl›k ba¤lanacak.
Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmaTemmuz - A¤ustos
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lar için ise yeni baﬂvuru ﬂart› aranacak. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten say›lmayacak. Borçlanma sürelerinin ne ﬂekilde belgelenece¤ini belirlemeye Kurum yetkili
olacak. Bu Kanuna göre tespit edilen
sigortal›l›¤›n baﬂlang›ç tarihinden önceki süreler için borçland›r›lma halinde, sigortal›l›¤›n baﬂlang›ç tarihi,
borçland›r›lan gün say›s› kadar geriye
götürülecek.
IV. CENAZE YARDIMLARI
A. 506 SAYILI SOSYAL S‹GORTALAR
KANUNU’NDA CENAZE YARDIMI
Sosyal Sigortalar Kanunu uyar›nca
halen, 5000 gösterge rakam›n›n, sigortal›n›n öldü¤ü tarihte yürürlükte
bulunan Devlet memurlar›n›n maaﬂ
katsay›s› ile çarp›m› sonucunda bulunacak miktar üzerinden cenaze masraf› karﬂ›l›¤› ödenmektedir. 506 say›l›
Kanunun 103’üncü maddesi gere¤ince ödenen cenaze masraf› karﬂ›l›¤›
01/07/2008 tarihinden geçerli olmak
üzere (5000 x 0,051448=) 257,24.YTL olarak uygulanmaktad›r.
B. 1479 SAYILI BA⁄-KUR
KANUNU’NDA CENAZE YARDIMI
1479 say›l› Kanuna ve 2926 say›l› Kanuna tabi sigortal›n›n, yaﬂl›l›k veya
malullük ayl›¤› almakta olanlar›n
ölümleri halinde, cenaze giderleri karﬂ›l›¤› olarak cenazeyi kald›ran gerçek
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ve tüzel kiﬂilere Yönetim Kurulu'nun
önerisi, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›'n›n onay› ile belirlenen
miktar kadar "Cenaze Masraf› Karﬂ›l›¤›" ödenmektedir. 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere cenaze masraf› karﬂ›l›¤› 257,24.-YTL olarak
ödenmektedir.
C. 5434 SAYILI T.C. EMEKL‹
SANDI⁄I KANUNU’NDA CENAZE
YARDIMI
01.07.2008-31.12.2008 döneminde,
eﬂ ve çocu¤un ölümü halinde (8.000 +
1.500) x 0,051448=) 488,76.- YTL,
memurun ölümü halinde [(8.000 +
1.500) x 0,051448] x 2=) 977,51 YTL
ölüm yard›m› yap›lmaktad›r.
D. 5510 SAYILI YASAYLA
GET‹R‹LEN DÜZENLEME
5510 say›l› Yasadan önce her üç sosyal güvenlik kanununda farkl› tutarlar
üzerinden cenaze yard›m› yap›lmaktad›r. 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun
“Evlenme ve cenaze ödene¤i” baﬂl›kl›
37. maddesinde,
“MADDE 37- …………..
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu veya sürekli iﬂ göremezlik geliri,
malûllük, vazife malûllü¤ü veya yaﬂl›l›k ayl›¤› almakta iken veya kendisi
için en az 360 gün malûllük, yaﬂl›l›k
ve ölüm sigortas› primi bildirilmiﬂ

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 187
‹SMMMO Yay›n Organ›

olup da ölen sigortal›n›n hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan taraf›ndan onaylanan tarife üzerinden cenaze ödene¤i ödenir.
Cenaze ödene¤i, s›ras›yla sigortal›n›n
eﬂine, yoksa çocuklar›na, o da yoksa
ana babas›na, o da yoksa kardeﬂlerine
verilir.
Cenaze ödene¤inin üçüncü f›krada say›lanlara ödenememesi ve sigortal›n›n
cenazesinin gerçek veya tüzel kiﬂiler
taraf›ndan kald›r›lmas› durumunda,
üçüncü f›krada belirtilen tutar› geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masraf› yapan gerçek veya tüzel kiﬂilere ödenir.
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi
kurumlar› taraf›ndan ilgili mevzuat
gere¤i ölüm yard›m› hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödene¤i veya
bu mahiyette bir ödemenin yap›lmas›
halinde, Kurum taraf›ndan cenaze
ödene¤i ödenmez.” Hükmü getirilmektedir.
5510 say›l› Yasa ile yap›lan düzenlemeye göre Cenaze ödene¤i;
a) ‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu,
b) Sürekli iﬂ göremezlik geliri, malullük, vazife malullü¤ü veya yaﬂl›l›k ayl›¤› almakta iken,
c) Cenaze ödene¤inde ölüm tarihinde
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sigortal› olma ﬂart› aranmaks›z›n,
Kendisi için en az 360 gün malullük
yaﬂl›l›k ve ölüm sigortas› primi bildirilmiﬂ iken,
ölen sigortal›n›n hak sahiplerine verilir.
Cenaze ödene¤i s›ras›yla; sigortal›n›n
eﬂine, yoksa çocuklar›na, o da yoksa
ana veya babas›na, o da yoksa kardeﬂlerine verilir.
Cenaze ödene¤inin ödenmesi için,
hak sahiplerince bir dilekçe ile Kuruma baﬂvurulmas› yeterlidir. Sigortal›n›n ölümü ve ölüm tarihi nüfus kütü¤üne kaydedilmemiﬂse dilekçeyle birlikte sigortal›n›n ölüm tarihini belirten
ilgili makamlarca usulüne göre düzenlenen bir belgenin de Kuruma verilmesi gerekir.
Cenaze ödene¤inin ikinci f›krada belirtilen kiﬂilere ödenememesi ve sigortal›n›n cenazesinin gerçek veya tüzel kiﬂiler taraf›ndan kald›r›ld›¤›n›n
belgelenmesi durumunda, Kanunun
37 nci maddesi üçüncü f›kras›nda belirtilen tutar› geçmemek üzere belgelere dayanan tutar, masraf› yapan gerçek veya tüzel kiﬂilere ödenir.
5510 say›l› Kanunun 4/(c) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumlar›
taraf›ndan ilgili mevzuat gere¤i ölüm
yard›m› hariç cenaze gideri, cenaze
nakil gideri ödene¤i veya bu mahiyet-
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te bir ödemenin yap›lmas› hâlinde,
SGK taraf›ndan cenaze ödene¤i ödenmez.
VI. SONUÇ
5510 say›l› “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu”
01.10.2008 tarihinde yürürlü¤e girecektir. 5434 say›l› Kanunda ve 506 say›l› Kanunda evlenme ikramiyesi bulunmas›na karﬂ›n, 1479 Say›l› Ba¤Kur Kanunu’nda ve 2925 Say›l› Tar›m SSK’da ve 2926 Say›l› Tar›m
Ba¤-Kur‘da bu tür evlenme veya çeyiz yard›m› ödemesi yap›lmamaktayd›.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 37. maddesiyle
yap›lan düzenleme ile sosyal güvenlik
kanunlar›ndaki anlams›z fark›l›klar
ortadan kald›r›lm›ﬂ ve evlenmeleri nedeniyle ba¤lanan gelir veya ayl›klar›
kesilmesi gereken k›z çocuklar›n›n,
evlenmeleri ve talepte bulunmalar›
halinde almakta olduklar› ayl›k veya
gelirlerinin 24 ayl›k tutar›n›n bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödene¤i olarak peﬂin ödenece¤i öngörülmektedir.
4/(a) ve 4/(b) bendinde belirtilen
muhtarlar ile ticarî kazanç veya serbest meslek kazanc› nedeniyle gerçek
veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan; gelir vergisinden muaf olup,
esnaf ve sanatkâr siciline kay›tl› olan
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sigortal›lar ile tar›msal faaliyette bulunan sigortal› kad›n›n anal›¤› halinde, do¤umdan önceki bir y›l içinde en
az doksan gün k›sa vadeli sigorta primi bildirilmiﬂ olmas› ﬂart›yla, do¤umdan önceki ve sonraki sekizer haftal›k
sürede, ço¤ul gebelik halinde ise do¤umdan önceki sekiz haftal›k süreye
iki haftal›k süre ilâve edilerek çal›ﬂmad›¤› her gün için geçici iﬂ göremezlik ödene¤i verilecektir.
Bu düzenleme ile her ne kadar ﬂirket
ortakl›¤›ndan dolay› 4/b’li olan sigortal›lara haks›zl›k yap›lmakta ise de, en
az›ndan reform öncesinde anal›k sigortas›ndan geçici iﬂ göremezlik
ödenmeyen muhtarlar ile ticarî kazanç
veya serbest meslek kazanc› nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan; gelir vergisinden
muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline
kay›tl› olan sigortal›lar ile tar›msal faaliyette bulunan sigortal› kad›nlara da
do¤um halinde geçici iﬂ göremezlik
ödene¤i verilecek.
Erken do¤um yapmam›ﬂ olsa, do¤um
öncesi istirahat›n› 8 veya 10 hafta olarak kullanabilecek sigortal›, bu hakk›n› kullanamamaktad›r. Oysa erken
do¤umda hem sigortal› kad›n, hem de
bebe¤in sa¤l›k nedeniyle daha fazla
dinlenmeye ve bak›ma ihtiyac› bulunmaktad›r. Bu nedenle, erken do¤um
yapan kad›n›n kullanamad›¤› do¤um
öncesi istirahat süresinin, do¤um son-
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ras›na aktar›labilmesi imkan› sa¤lanmal›d›r.

gortas› Kanunu Anakara : Resmi Gazete
(26200 say›l›)

KAYNAKÇA

T.C. Yasalar. (08.05.2008) 5510 Say›l›
Kanunda de¤iﬂiklik yapan 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 (26870 say›l›)

Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤i
(28.08.2008) Ankara: Resmi Gazete
(26981 say›l›)
T.C. Yasalar. (16.05. 2006). 5510 say›l›
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Si-
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SOSYAL GÜVENL‹K REFORMUYLA
GET‹R‹LEN ‹ﬁYER‹ VE ‹ﬁVEREN
TANIMLARI ‹LE UYGULAMADA
KARﬁILAﬁILAN ÖZELL‹KL‹ ‹ﬁYERLER‹
Ali TERZ‹O⁄LU*

I-G‹R‹ﬁ
510 say›l› yasan›n; 5754 say›l› yasa(Resmi Gazete, 2008) ile de¤iﬂik 11.
maddesinde, iﬂyeri, iﬂyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli ile ilgili
hükümler yer almaktad›r. Bu maddede önemli olan ve inceleyece¤imiz
husus iﬂyeri bildirgesinin verilme süresi ile ilgili olan›d›r, Çünkü s›kl›kla karﬂ›m›za ç›kan bir husus oldu¤undan bu konu daha geniﬂ ele al›nacakt›r. 12. maddesinde de iﬂveren, iﬂveren vekili, geçici iﬂ iliﬂkisi kurulan iﬂveren ve alt iﬂverenlerle ilgili tan›mlar ele al›nacak, bunun yan› s›ra, yasada tan›m› olmayan fakat, uygulamada s›k karﬂ›laﬂ›lan de¤iﬂik iﬂyerleri ele al›narak bunlarla ilgili
aç›klamalarda bulunulacakt›r.

5

Bu konular ele al›n›rken eski uygulama ile yeni uygulama aras›ndaki farklar ve
yarg› kararlar› dikkate al›n›p, yeni yasa ile getirilen hususlar›n aksayabilece¤i
noktalara da de¤inilecektir.
II-‹ﬁYER‹, ‹ﬁYER‹N‹N B‹LD‹R‹LMES‹, DEVR‹, ‹NT‹KAL‹ VE NAKL‹
5510 say›l› yasan›n 11. maddesinde bu tan›mlar yap›lm›ﬂt›r. 506 say›l› yasan›n
5. maddesinde k›saca iﬂyeri, sigortal›lar›n iﬂlerini yapt›klar› yerlerdir, diye tan›mlan›rken 5510 say›l› yasada tan›m biraz daha geniﬂletilerek, maddi olan ve
olmayan unsurlar ile birlikte iﬂlerini yapt›klar› yerlerdir olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
‹ﬂyerinin bölüm ve eklentileri ile araçlar da iﬂyerinden say›l›r.
* SGK Baﬂmüfettiﬂi
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‹ﬂyeri bildirgesini verme süresi;
1) ‹ﬂveren sigortal› çal›ﬂt›rmaya baﬂlad›¤› tarihten itibaren, iﬂyeri bildirgesi
düzenlemek,
2) Ancak yeni kurulan ﬂirketlerin; ticaret sicil memurluklar›na çal›ﬂan iﬂçi say›s› ile iﬂe giriﬂ tarihlerini bildirmesi halinde, bunu Kuruma yap›lm›ﬂ
sayarak, bu bildirimi 10 gün içinde ticaret sicil memurluklar›,düzenlemek,
3) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
tabi ﬂirketlerin nevilerinin de¤iﬂmesi,
birleﬂmesi veya di¤er bir ﬂirkete kat›lmas› halinde, bu hususlar›n ticaret sicil gazetesinde ilan tarihini takip eden
10 gün içinde, düzenlemek,
4) Adi ﬂirketlerde ﬂirkete yeni ortak
al›nmas› durumunda ise yeni orta¤›n
al›nd›¤› tarihi takip eden 10 gün içinde, düzenlemek,
5) ‹ﬂyerinin bulundu¤u ilden baﬂka bir
ile nakledilmesi halinde, nakledildi¤i
tarihi takip eden 10 gün içinde, düzenlemek,(SS‹ yönetmeli¤i, madde 35)
6) Sigortal› çal›ﬂt›r›lan bir iﬂin veya
iﬂyerinin baﬂka bir iﬂverene devredilmesi halinde devir tarihini takip eden
10 gün içinde, düzenlemek,2
7) ‹ﬂyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasç›lar›n ölüm tarihinden
itibaren en geç 3 ay içinde düzenlemek,
ve Kuruma vermekle yükümlüdürler.
Temmuz - A¤ustos
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Ancak, yukar›daki 5. maddeye bir istisna getirilmiﬂ olup; bu istisna, iﬂyerinin ayn› il s›n›rlar› içinde birden fazla Kurum ünitesi olan Ankara ve ‹stanbul gibi iller içindir. Ayn› il s›n›rlar› içinde, baﬂka bir ünitenin görev alan›na giren yeni bir adrese nakledilmesi halinde, bir yaz› ile adres de¤iﬂikli¤inin bildirilmesi yeterlidir. Bir baﬂka
anlat›mla bu durumda olanlar için iﬂyeri bildirgesi düzenleme zorunlulu¤u
yerine yaz› ile bildirme zorunlulu¤u
getirilmiﬂtir. Bu bilgilere göre yeni
ünite yeni bir iﬂyeri numaras› verir.
Bunun baﬂka anlat›m› ise; iﬂyeri bildirgesi verilmeksizin iﬂyerinin tescil
edilmesidir. Bu husus ile ilgili yasada
bir süre ve müeyyide düzenlenmemiﬂtir, dolay›s›yla bu düzenleme eksiktir.
Bu husus SS‹Y tasla¤›n›n 35. maddesinin 2. nolu baﬂl›¤›nda 10 gün içinde
dilekçenin verilmesi gerekti¤i yeklinde düzenlenmiﬂtir. Ancak yasada bir
düzenleme olmad›¤›ndan Yönetmelik
hükmüne riayet etmeyen iﬂverenler
hakk›nda müeyyide uygulanmas›
mümkün de¤ildir.
‹ﬂyeri bildirgesi düzenlemek, yukarda
belirtilen 7 halde zorunlu tutulmuﬂ
olup, belirtilen süresi içinde verilmemesi halinde 102. maddenin b f›kras›na göre idari para cezas› uygulanacakt›r. Bu tutar k›saca; 1. s›n›f defter tutmakla yükümlü olanlar için asgari ücretin 3 kati, bunlar›n d›ﬂ›ndaki di¤er
tüm defterleri tutmakla yükümlü olanlar için asgari ücretin 2 kat› ve defter
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 193
‹SMMMO Yay›n Organ›

tutmak zorunda olmayanlar için de asgari ücret tutar›nda olaca¤›, izah edilebilir. Bu hususta 506 say›l› yasadaki
düzenleme de ayn›d›r, idari para cezas›n›n tutar› aç›s›ndan bir de¤iﬂiklik
yoktur.
506 say›l› yasadaki 8. madde hükmüne göre halen uygulamada; iﬂyerini
bildirmenin yan› s›ra, iﬂyerinin devri
ile intikalinin bildirilmesinin zorunlu
oldu¤u düzenlenmiﬂtir, bunun d›ﬂ›nda
bir düzenleme yoktur.
Alt iﬂverenin, yani taﬂeronun, as›l iﬂverenin dosyas›ndan bildirimde bulunabilmesi için eskiden olmayan bir
ﬂart olarak, sözleﬂme ibraz› getirilmiﬂtir, bu ﬂekilde alaca¤› alt iﬂveren numaras› ile as›l iﬂveren dosyas›na taﬂeron bildirgesi verebilecektir.
SGK’nun internet sitesine konan
16.07.2008 tarihli Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤i Tasla¤›’n›n
29.maddesinde de iﬂyeri bildirgesi ile
ilgili düzenlemeye uygulama aç›s›ndan aç›kl›k getirilmiﬂtir. Bunlar›n baz›lar›n› incelemek gerekirse;
a) ‹ﬂverence yaz›l› olarak talep edilmesi ﬂart›yla, devaml› iﬂyerlerinden
tehlike derecesi en yüksek olan› veya
tehlike derecesi grupland›r›larak, kurumca bir veya birden fazla dosyada
birleﬂtirilebilir.
b) ‹hale konusu iﬂin konsorsiyum (ﬂirketler birli¤i) ﬂeklinde üstlenilmesi
halinde, konsorsiyumu oluﬂturan ﬂirHakemsiz Yaz›lar
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ketlerin her birinin ayr› ayr› istihkak
almalar› ve ihale makam›nda ayr› teminatlar›n›n bulunmalar› ﬂart›yla, ayr›
ayr› dosyalarda tescil edilebilir.
c) Esas iﬂin ayr›nt›s› ve tamamlay›c›s›
niteli¤inde olan ve iﬂçileri birbirine
kar›ﬂmayan iﬂyerleri ayr›ca tescil edilebilir.
d) Tek ihale ile istihkak› bir ödenen
ve teminat› tek olan iﬂ için tek bir iﬂyeri sicil numaras› verilerek tescil edilebilir.
e) Ayn› iﬂveren taraf›ndan yapt›r›lan
ve birden fazla ‹nﬂaat Ruhsat›n› içeren
ve bitiﬂik yada birbirine yak›n inﬂaat
iﬂyerleri de sigortal›lar› birbirine kar›ﬂ›yorsa, tek dosyada tescil edilebilir.
Yönetmelik Tasla¤›n›n 31. maddesinde de ‹ﬂyeri bildirgesi ile verilecek
belgeler düzenlenmiﬂtir;
a) Yerleﬂim belgesi ile imza sirkülerini,
b) Varsa iﬂveren vekili, Vekâletname
ve imza sirkülerini,
c) Di¤er kanununlar uyar›nca tutmak
zorunda olduklar› defterin türünü gösterir resmi belgelerini,
bir ay içinde vermek zorundad›rlar.
Yukarda say›lan belgeleri, iﬂyeri bildirgesi vermeden, alt iﬂverenlerin de
vermesi gerekir.
Ayr›ca Tüzel kiﬂilerde ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri, adi ﬂirketlerde noter onayl› ortakl›k belgesinin,
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kap›c›l›k iﬂyerlerinde kat malikleri listesin, ihale konusu iﬂlerde sözleﬂme
ve özel bina inﬂaat› iﬂyerlerinde ise
‹nﬂaat ruhsat› ile varsa anahtar teslimi
noter tasdikli inﬂaat yap›m sözleﬂmesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.
‹ﬂyerlerindeki iﬂletme ad›n›n de¤iﬂikli¤i için iﬂyeri bildirgesi verilmesi gerekmez, bir dilekçe ile ekine Ticaret
Sicil gazetesi konarak kuruma bildirilir.
‹ﬂyerinin devri, intikali ve nakli;
Halen yürürlükte olan 506 say›l› kanunun 82. maddesinde sigortal›lar›n
çal›ﬂt›r›ld›¤› iﬂyeri devredilir veya intikal ederse, eski iﬂverenin Kuruma
olan sigorta primi ile gecikme zamm›
borçlar›ndan ayn› zamanda yeni iﬂveren de müteselsilen sorumludur. Bu
hükme karﬂ› sözleﬂmeler muteber de¤ildir. denmektedir. Bu husus 5510
say›l› yasan›n 89. maddesinde düzenlenmiﬂtir.
Bu hükümle; iﬂyerinin, faaliyet halinde iken, bütün tesisat ve sigortal›lar›
ile birlikte di¤er bir iﬂveren taraf›ndan
devral›nmas› veya intikal etmesi gerekir.
‹ﬂyerinin devri, aktif ve pasifi ile iﬂçisi ve tesisat› ile birlikte faaliyet halinde iken bir baﬂka iﬂverene geçmesi
halinde gerçekleﬂir. Bu durumda çal›ﬂanlar›n hizmet akitlerinin kesintisiz
olarak devam› anlam›na gelecek ve
yeni iﬂverenin bu hizmet akitlerini taTemmuz - A¤ustos
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n›mas›n› kapsayaca¤›ndan, iﬂyerinin
elde¤iﬂikli¤i iﬂlemi yap›lacakt›r.
Gerçek kiﬂinin ölümü halinde de iﬂyerinin mirasç›lar›na intikali halinde de
mirasç›lar› ad›na elde¤iﬂikli¤i iﬂlemi
yap›lacakt›r.
SS‹ Yönetmeli¤inin 11. maddesine
göre, iﬂyerinin baﬂka bir ile yada ayn›
ildeki baﬂka bir SSK’n›n bölgesine taﬂ›nmas› halinde yeniden iﬂyeri bildirgesi vererek yeni bir iﬂyeri numaras›
alacak ve eski iﬂyerini de kapatt›¤›n›
bildirecektir. 5510 say›l› yasa ile
1.10.2008 den itibaren bu husustaki
yeni uygulama yukarda izah edilmiﬂtir.
III-‹ﬁVEREN, ‹ﬁVEREN VEK‹L‹,
GEÇ‹C‹ ‹ﬁ ‹L‹ﬁK‹S‹ KURULAN
‹ﬁVEREN VE ALT ‹ﬁVEREN;
5510 say›l› Kanunun 12. maddesinde
‹ﬂveren ; bir hizmet akdine dayanarak,
sigortal›lar› çal›ﬂt›ran gerçek veya tüzel kiﬂiler ile tüzel kiﬂili¤i olmayan
kurum ve kuruluﬂlard›r, diye tan›mlanmaktad›r. Burada önemli husus akdi ba¤›n hizmet akdi olmas›d›r, bir
baﬂka anlat›mla bir iﬂi istisna akdi, vekalet akdi ve benzeri akitler ile yapan
kiﬂi sigortal› olmayacakt›r.
Gerçek kiﬂi, do¤an her insan olup, Tüzel kiﬂileri ise Özel Hukuk veya Kamu Hukuku Tüzel kiﬂisi olarak ikiye
ayr› grubu kapsar. Adi ortakl›klar ve
634 say›l› Kat Mülkiyeti kanununa
Hakemsiz Yaz›lar
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göre kurulan kat malikleri kurulu, tüzel kiﬂili¤i olmayan kurum ve kuruluﬂlar olup, bunlar her biri ayr› ayr› iﬂveren say›l›r.
5510 say›l› yasan›n 6. maddesinde sigortal› say›lmayanlar birer birer kay›tl› olup, bu kapsamdakiler hizmet akdi
ile çal›ﬂsalar dahi sigortal› say›lmayacaklar ve bunlar› çal›ﬂt›ranlar da iﬂveren say›lmayacakt›r.
‹ﬂveren vekili; 506 say›l› yasada iﬂveren nam ve hesab›na iﬂin yönetimini
yapan olarak tan›mlanm›ﬂt›r. ‹ﬂveren
vekilli¤i için mutlaka yaz›l› bir vekâletname gerekmemektedir. ‹ﬂin sadece bir bölümünde iﬂveren ad›na iﬂlem
yapan kiﬂi iﬂveren vekili say›lmaz. ‹ﬂveren vekilinin iﬂyeri bildirgesi ile beyan edilmesi iﬂveren vekili için yeterlidir, iﬂveren vekilinin mali sorumlulu¤u da dahil ayn› iﬂveren gibi sorumludur.
5510 say›l› yasan›n 12. maddesinde
ise iﬂveren ad›na ve hesab›na iﬂin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse, iﬂveren vekilidir, denmektedir. 506 say›l› yasadaki tan›mdan farkl› olarak burada
iﬂin veya görülen hizmetin bütününü
denmek suretiyle aç›kl›k getirilmiﬂtir.
Yani iﬂin bir bölümünde iﬂvereni temsil eden imalat müdürü, pazarlama
müdürü, muhasebe müdürü vb.nin iﬂveren vekili olamayaca¤› iﬂin tamam›n› iﬂveren ad›na sevk ve idare eden
Hakemsiz Yaz›lar
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Genel müdür vb.nin iﬂveren vekili
olaca¤› hususu aç›kl›kla belirtilmiﬂtir.
Geçici iﬂ iliﬂkisi kurulan iﬂveren;
4857 say›l› Kanunun 7. maddesinde
tan›mlanm›ﬂ olup, devir s›ras›nda yaz›l› r›zas›n› almak suretiyle bir iﬂçiyi;
holding bünyesi içinde veya ayn› ﬂirketler toplulu¤una ba¤l› baﬂka bir iﬂyerinde veya yapmakta oldu¤u iﬂe
benzer iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmak koﬂuluyla
baﬂka bir iﬂverene iﬂ görme edimini
yerine getirmek üzere geçici olarak
devredildi¤inde geçici iﬂ iliﬂkisi kurulmuﬂ olur. Geçici iﬂ iliﬂkisi kurulan
iﬂveren as›l iﬂveren ile birlikte müﬂterek ve müteselsilen sorumlu olur.in
bölüm 5510/12. maddesinin son f›kras›nda; bir iﬂverenden iﬂin bölüm veya
eklentilerinde iﬂ alan ve görevlendirdi¤i sigortal›lar› çal›ﬂt›ran üçüncü kiﬂiye alt iﬂveren denir. As›l iﬂveren, alt
iﬂverenin iﬂçileri ile ilgili de kanunen
müteselsilen sorumludur.
Yarg›tay 9. Hukuk dairesinin 7.2.2005
tarih K2005/3322 say›l› karar› ile Yarg›tay 21.Hukuk dairesinin 24.10.2002
tarih K2002/9046 say›l› kararlar› iﬂveren ile arac› aras›ndaki hukuki iliﬂki
ile ilgilidir. Ayr›ca bu konuda Yarg›tay Hukuk Genel kurulunun 14.11.2001
tarih K 2001/820 say›l› karar› da incelenebilir.
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IV-UYGULAMADA ÖZELL‹K
ARZ EDEN BAZI ‹ﬁYERLER‹
VE ‹ﬁVERENLER:
1) ‹nﬂaat iﬂyerlerinde;
Gerçek veya tüzel kiﬂi taraf›ndan yap›lan bina inﬂaatlar›, tesisat, tamirat
ve tadilat benzeri iﬂler bu kiﬂiler taraf›ndan iﬂçi çal›ﬂt›r›larak yap›l›yor ise
iﬂçi çal›ﬂt›ran gerçek ya da tüzel kiﬂiler iﬂveren olaca¤›ndan adlar›na iﬂyeri
dosyas› aç›lacakt›r. Ancak bu tür iﬂler
inﬂaat sahibi taraf›ndan hiç iﬂçi çal›ﬂt›r›lmadan, anahtar teslimi bir baﬂkas›na yapt›r›l›yorsa, anahtar teslimi iﬂi
yapan müteahhit iﬂveren olacak ve
ad›na iﬂyeri dosyas› aç›lacakt›r. ‹nﬂaat
sahibi iﬂin bir k›sm›n› kabas›n› bir taﬂerona, di¤er ince iﬂlerinden s›vas›n›
bir baﬂka taﬂerona, fayans vb baﬂka
baﬂka taﬂeronlara yapt›rmas› durumunda, inﬂaat sahibi ad›na iﬂyeri dosyas› aç›lacak ve taﬂeronlar bu dosyaya
iﬂçilik bildiriminde bulunacak, bu
dosyadan asgari iﬂçilik incelemesi yap›lacakt›r.
Bu durumda taﬂeronlar kendi çal›ﬂt›rd›klar› devaml› iﬂyeri iﬂçilerini kendi
devaml› iﬂyeri dosyalar›ndan Kuruma
bildirirler ve as›l iﬂverene yapt›klar›
iﬂler ile ilgili Fatura keserler. ‹kinci
ihtimal de, bu as›l iﬂverene ait iﬂyeri
dosyas›ndan bu iﬂ ile ilgili çal›ﬂt›rd›¤›
iﬂçileri taﬂeron bildirgesi ile bildirirler.
Fatura kesmeleri halinde özel bina inﬂaat›n›n hesaplanan veya kay›tlardan
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bulunan toplam maliyet bedelinden
(ﬂayet salt iﬂçilik faturas› ise iﬂçilik
nispeti uygulanarak bulunacak bildirilmesi gereken iﬂçilikten) malzemeli
fatura bedelinin düﬂülmek suretiyle, o
oranda as›l iﬂverenin az iﬂçilikten sorumlu olmas›n› sa¤lam›ﬂ olurlar, bunun amac› da Kurumun incelemesinde; as›l iﬂverenden mükerrer iﬂçilik talep edilmesinin önüne geçmektir.
‹kinci ihtimal ise taﬂeronun as›l iﬂveren dosyas›ndan bu iﬂte çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçileri kuruma bildirmesidir, bu durumda da iﬂverenin sorumlu oldu¤u
iﬂçilik taﬂeronun yapt›¤› iﬂ ile ilgili
olarak bildirdi¤i iﬂçilik kadar az›lm›ﬂ
olacakt›r.
Her iki ihtimalde de taﬂeronun as›l iﬂverene ait iﬂyerinde çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçilerin iﬂ kazas› ve benzeri iﬂçi sa¤l›¤› iﬂ
güvenli¤i ile ilgili mevzuat hükümlerine riayeti hususunda as›l iﬂveren ile
taﬂeron birlikte sorumludurlar.
2) Konut iﬂyerinde iﬂverenlik; 634 say›l› kanuna göre kat malikleri kurulunun tüzel kiﬂili¤i olmad›¤›ndan tüm
malikler iﬂveren say›l›r. Bu da arsa
pay› ile orant›l›d›r.
Tamam› bir kiﬂiye ait olan apartmanda tüm kirac›lar bir araya gelerek kap›c› ve kaloriferci çal›ﬂt›r›yorsa, iﬂveren kirac›lar olacakt›r. Tek mesken
olan villa ve benzeri evlerde çal›ﬂt›r›lanlar›n iﬂvereni ise bunlar› çal›ﬂt›ran
kiﬂiler olacakt›r.
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3) Ev hizmetlerinde çal›ﬂanlar›n iﬂvereni; 24.11.1977 tarih ve 2100 say›l›
yasa ile de¤iﬂtirilen, ev hizmetlerinde
ücretle ve sürekli olarak çal›ﬂt›r›lanlar› iﬂe alanlar olacaklard›r.
4) Maden iﬂyerlerinde, arama ve iﬂletme ruhsat sahibi iﬂçi çal›ﬂt›rmas› durumunda iﬂveren say›l›r. Ancak uygulamada ruhsat bir baﬂkas›na kiralan›r
ya da devredilebilir. ‹ﬂletmesinin baﬂkas›na verilmesi sözleﬂmeleri uygulamada rödovans sözleﬂmesi olarak an›l›r. 26.11.2003/25271 say›l› Resmi
Gazetede yay›nlanan Maden Kanununun Uygulanmas›na Dair Yönetmelikte De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda
yönetmelik gere¤i rödovans sözleﬂmelerinin 1 ay içinde Enerji ve tabii kaynaklar bakanl›¤›na bildirilmesi
zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. Madenin
ruhsat›n› elinde bulunduran kiﬂi bu
sözleﬂme ile iﬂletmesini baﬂkas›na
devrederse ve Maden kanunun 31.
maddesine göre maden mühendisi veya maden baﬂçavuﬂu gibi kiﬂileri çal›ﬂt›r›yorsa, Ruhsat sahibi iﬂveren,
sözleﬂme ile fiilen iﬂleten kiﬂi de arac›
kabul edilecektir.
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V-SONUÇ:
‹ﬂyeri bildirgesinin verilmesi ile ilgili
506 say›l› kanuna parelel hükümler
5510 say›l› yasada da düzenlenmiﬂ
olup, Ayn› il s›n›rlar› içinde bir baﬂka
ünitenin görev bölgesine giren bir adrese iﬂyerinin nakledilmesi halinde iﬂyeri bildirgesi yerine bir dilekçe ile
bildirilmesi düzenlemesi getirilmiﬂ
olup, bununla ilgili yasada bir süre ve
müeyyide düzenlenmemiﬂtir. ‹ﬂyerinin devri intikali ve nakli ile ‹ﬂveren,
iﬂveren vekili, alt iﬂveren ve geçici iﬂ
iliﬂkisi kurulan iﬂveren ile ilgili hususlar 506 say›l› yasadaki düzenleme ile
5510 say›l› yasa ile getirilen düzenleme birlikte incelenmiﬂtir. Ayr›ca özellik arz eden baz› iﬂyerleri ile ilgili
aç›klama da getirilmiﬂtir.
KAYNAKÇA
SS‹ Yönetmeli¤i tasla¤›: Madde 35 Ankara : [yayl.y.]
T.C. Yasalar(8.5.2008). 5754 say›l› yasa.
Ankara: Resmi Gazete (26870 say›l›)

Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

198



mali ÇÖZÜM 199
‹SMMMO Yay›n Organ›

‹ﬁ KANUNU’NDAK‹ YEN‹
DÜZENLEMEYE GÖRE ‹ﬁYER‹
B‹LD‹R‹M‹
Dr. Muzaffer KOÇ*

I) G‹R‹ﬁ
eknolojik geliﬂmenin h›zland›¤›, bir üretim faktörü olarak bilginin üretim
sürecindeki konumunun artt›¤›, toplumsal de¤iﬂimin ivme kazand›¤› günümüzde, çal›ﬂma hayat›n›n dinamik yap›s›ndan dolay› iﬂçi-iﬂveren iliﬂkilerinde de¤iﬂme söz konusudur. Bu de¤iﬂimde iﬂverenlerin iﬂyerlerine ait bir
tak›m bildirim yükümlülükleri söz konusudur. Bu yaz›da, iﬂverenlerin ‹ﬂ Kanunu’ndaki yeni düzenlemeye göre iﬂyeri bildirim yükümlülü¤ü ele al›nacakt›r.

T

II) ‹ﬁYER‹ AÇILIﬁININ B‹LD‹R‹M‹
4857 Say›l› ‹ﬂ Kanununun 3 maddesine göre, Kanunun kapsam›na giren nitelikte bir iﬂyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çal›ﬂma konusunu
k›smen veya tamamen de¤iﬂtiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve iﬂyerini kapatan iﬂveren, iﬂyerinin unvan ve adresini, çal›ﬂt›r›lan iﬂçi say›s›n›, çal›ﬂma konusunu, iﬂin baﬂlama veya bitme gününü, kendi ad›n› ve soyad›n› yahut unvan›n›, adresini, varsa iﬂveren vekili veya vekillerinin ad›, soyad› ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlü¤üne bildirmek zorundad›r.
Ancak, ﬂirketlerin tescil kay›tlar› ise ticaret sicili memurluklar›n›n gönderdi¤i
belgeler üzerinden yap›l›r ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurlu¤unca bir
ay içinde Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ilgili bölge müdürlüklerine
gönderilir.
‹ﬂ Kanunu’na tabi iﬂyerine iliﬂkin bildirim yap›laca¤›ndan, öncelikle, ‹ﬂ Kanu* ‹ﬂ Müfettiﬂi
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nu’nun kapsam› ve istisnalar› ortaya
konulmal›d›r.
A) ‹ﬂ Kanunu’nun Kapsam› ve
‹stisnalar
‹ﬂ Kanunu’nun kapsam› “amaç ve
kapsam” baﬂl›¤› ile 1. maddede; “4
üncü maddedeki istisnalar d›ﬂ›nda kalan bütün iﬂyerlerine, bu iﬂyerlerinin
iﬂverenleri ile iﬂveren vekillerine ve
iﬂçilerine faaliyet konular›na bak›lmaks›z›n uygulan›r. ‹ﬂyerleri, iﬂverenler, iﬂveren vekilleri ve iﬂçiler, 3 üncü
maddedeki bildirim gününe bak›lmaks›z›n bu Kanun hükümleri ile
ba¤l› olurlar.”ﬂeklinde düzenlenmiﬂtir. Buna göre, 4. maddedeki istisnalar›n d›ﬂ›nda, genel olarak bütün iﬂyerlerinde ‹ﬂ Kanununun uygulanaca¤›
ortaya ç›kmaktad›r.
Ayn› ﬂekilde ‹ﬂ Kanunu’nun iﬂ sözleﬂmesiyle çal›ﬂan iﬂçi ve bunlar›n iﬂverenleriyle ilgili oldu¤u gözden uzak
tutulmamal›d›r. Böylece çok geniﬂ bir
kapsam belirlenmiﬂ olmaktad›r.
‹ﬂ Kanunu’nun kapsam› “amaç ve
kapsam” baﬂl›¤› ile 1. maddede ﬂöyle
belirtilmiﬂtir: “Bu kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar d›ﬂ›nda kalan bütün
iﬂyerlerinde, bu iﬂyerlerinin iﬂverenleri ile iﬂveren vekillerine ve iﬂçilerine
faaliyet konular›na bak›lmaks›z›n uygulan›r.” Buna göre 4. maddede belirtilen;
• Deniz ve hava taﬂ›ma iﬂlerinde,
Temmuz - A¤ustos
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• 50'den az iﬂçi çal›ﬂt›r›lan (50 dahil)
tar›m ve orman iﬂlerinin yap›ld›¤› iﬂyerlerinde veya iﬂletmelerinde,
• Aile ekonomisi s›n›rlar› içinde kalan
tar›mla ilgili her çeﬂit yap› iﬂleri,
• Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) h›s›mlar› aras›nda d›ﬂardan baﬂka biri kat›lmayarak evlerde ve el sanatlar›n›n yap›ld›¤› iﬂlerde,
• Ev hizmetlerinde,
• ‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i hükümleri
sakl› kalmak üzere ç›raklar hakk›nda,
• Sporcular hakk›nda,
• Rehabilite edilenler hakk›nda,
• 507 say›l› Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kiﬂinin çal›ﬂt›¤› iﬂyerlerinde,
bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
Ancak baz› istisnalar, nitelikleri ve bu
iﬂlerde çal›ﬂanlar›n sosyal haklar›n›n
korunmas›na yönelik olarak, tekrar istisna edilmiﬂlerdir; yani, baz› istisnalar, istisnalar› belirtilerek tekrar ‹ﬂ Kanunu’nun kapsam›na dahil edilmiﬂlerdir. ﬁöyle ki,
• K›y›larda veya liman ve iskelelerde
gemilerden karaya ve karadan gemilere yap›lan yükleme ve boﬂaltma iﬂleri,
• Havac›l›¤›n bütün yer tesislerinde
yürütülen iﬂler,
• Tar›m sanatlar› ile tar›m aletleri, maHakemsiz Yaz›lar
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kine ve parçalar›n›n yap›ld›¤› atölye
ve fabrikalarda görülen iﬂler,
• Tar›m iﬂletmelerinde yap›lan yap› iﬂleri,
• Halk›n faydalanmas›na aç›k veya iﬂyerinin eklentisi durumunda olan park
ve bahçe iﬂleri,
• Deniz ‹ﬂ Kanunu kapsam›na girmeyen ve tar›m iﬂlerinden say›lmayan,
denizlerde çal›ﬂan su ürünleri üreticileri ile ilgili iﬂler, bu Kanun hükümlerine tabidir.
Buna göre, yukar›da tek tek say›lanlar
ile özel kanunlarla getirilen istisnalar
d›ﬂ›ndaki bütün iﬂyerleri ‹ﬂ Kanunu’nun uygulama alan› içindedir.
B) Sürekli – Süreksiz ‹ﬂ Kavram›
‹ﬂ Kanununa tabi bir iﬂyerinin bildirilmesinin bir istisnai durumu, süreksiz
iﬂlerde ortaya ç›kmaktad›r. Baﬂka bir
ifadeyle, süreksiz iﬂlerin söz konusu
oldu¤u iﬂyerlerinin bildirimlerine gerek yoktur. Bu durum da sürekli
iﬂ–süreksiz iﬂ kavram›n› gündeme getirmektedir.
Sürekli iﬂ–süreksiz iﬂ kavram› ‹ﬂ Kanunu’nun 10. maddesinde ele al›nm›ﬂt›r. Bu madde, nitelikleri bak›m›ndan
en çok 30 iﬂ günü süren iﬂlere süreksiz
iﬂ, bundan fazla süren iﬂlere sürekli iﬂ
denilece¤ini, ‹ﬂ Kanunu’nun 3. ve di¤er baz› maddelerinin süreksiz iﬂlere
uygulanmayaca¤›n› hüküm alt›na alm›ﬂt›r.
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Buna göre, nitelikleri bak›m›ndan 30
iﬂgününden fazla süren sürekli iﬂlerin
yap›ld›¤› iﬂyerlerinin Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ilgili Bölge
Müdürlü¤ü’ne bildirilmesi gereklidir.
Yukar›da da ifade edildi¤i gibi, ‹ﬂ Kanunu’nun 10. maddesinde ayn› kanunun baz› maddelerinin süreksiz iﬂlerde uygulanamayaca¤› hüküm alt›na
al›nd›¤›ndan, söz konusu hükümler
yerine genel bir yasa olan Borçlar Kanunu’na gidilecektir.
Burada belirtilmesi gereken önemli
bir konu da, iﬂyeri bildiriminin iﬂveren ve iﬂçilere olan etkisidir. Bildirim
keyfiyetinin gerçekleﬂmemesi, iﬂveren/iﬂveren vekili ile iﬂçilerin aras›ndaki iliﬂkinin baﬂlamayaca¤›n› ifade
etmez. Çünkü, ‹ﬂ Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan “bu Kanun, 4 üncü
maddedeki istisnalar d›ﬂ›nda kalan
bütün iﬂyerlerine, bu iﬂyerlerinin iﬂverenleri ile iﬂveren vekillerine ve iﬂçilerine faaliyet konular›na bak›lmaks›z›n uygulan›r. ‹ﬂyerleri, iﬂverenler, iﬂveren vekilleri ve iﬂçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bak›lmaks›z›n
bu Kanun hükümleri ile ba¤l› olurlar.”
hükmüne göre bildirimin geç yap›lmas› veya hiç yap›lmamas› kanundan
do¤an haklar›n kaybolmas› anlam›na
gelmez. Baﬂka bir ifadeyle, fiili duruma göre hareket edilmelidir. Bildirim
keyfiyetinin yerine getirilmemesi iﬂçilik ve iﬂverenlik haklar›n›n yerine getirilmesine engel de¤ildir.
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C) Bildirimde Bulunmas› Gereken
Hususlar
4857 Say›l› Kanunun kapsam›na giren
nitelikte bir iﬂyerini,
• Kuran,
• Her ne suretle olursa olsun devralan,
• Çal›ﬂma konusunu k›smen veya tamamen de¤iﬂtiren veya
• Herhangi bir sebeple faaliyetine son
veren ve iﬂyerini kapatan iﬂveren,
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n ilgili Bölge Müdürlü¤ü’ne bildirimde bulunmak zorundad›r.
Yap›lacak bildirimde bulunmas› gereken hususlar, Kanunda, ﬂöyle s›ralanm›ﬂt›r:
• ‹ﬂyerinin unvan ve adresi,
• Çal›ﬂt›r›lan iﬂçi say›s›,
• Çal›ﬂma konusu,
• ‹ﬂin baﬂlama veya bitme günü,
• Kendi ad› ve soyad› yahut unvan›,
• Adresi, varsa
• ‹ﬂveren vekili veya vekillerinin ad›,
soyad› ve adresleri.
Uygulamada ise, dilekçe ekinde “iﬂyeri bildirgeleri” doldurularak, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹lgili Bölge Müdürlüklerine verilmektedir. Söz konusu “iﬂyeri bildirgelerine” yukar›da belirtilen hususlar iﬂlenmektedir.
Temmuz - A¤ustos
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11.02.2003 tarihli 4884 say›l› Kanunla, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun “iﬂyerini bildirme” baﬂl›kl› 3 maddesine bir
bildirim yükümlülü¤ü f›kras› eklenmiﬂtir. Buna göre, ﬂirketlerin tescil
kay›tlar›n›n ticaret sicili memurluklar›n›n gönderdi¤i belgeler üzerinden
yap›laca¤› ve söz konusu belgelerin
ilgili ticaret sicili memurlu¤unca bir
ay içinde Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› ilgili bölge müdürlüklerine
gönderilece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Uygulamada, ilgili ticaret sicili memurlu¤unca ﬂirketlerin, tescil kay›tlar›, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlüklerine gönderilmekte; ilgili Bölge Müdürlükleri,
söz konusu ﬂirketlere ait daha önce
yap›lan bildirimleri olmas› halinde,
bu belgeleri dosyalar›na iﬂlemekte;
dosyalar›n›n olmamas› halinde ilgili
ﬂirketlere, kay›tlar›n güncelli¤i ve
do¤ru olarak iﬂlenebilmesi için, “iﬂyeri bildirge” formlar›n› göndererek,
tescil iﬂlemini tamamlamaktad›rlar.
Ancak, ileride do¤abilecek “hukuki
veya cezai” ihtilaflar›n›n önlenmesi
için, ﬂirket yetkililerinin söz konusu
bildirimleri yapmalar› faydal› olur.
III) DEVRALINAN ‹ﬁYER‹N‹N
B‹LD‹R‹M‹
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 3 maddesi,
Kanun kapsam›nda bulunan herhangi
bir iﬂyerini her ne suretle olursa olsun
devralan iﬂverene de, iﬂyerini bir ay
Hakemsiz Yaz›lar
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içinde Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤ü’ne bildirme zorunlulu¤unu getirmektedir.

kapatan iﬂveren, durumu bir ay içinde
bölge müdürlü¤üne bildirmek zorundad›r.

Uygulamada, devral›nan iﬂyeri için,
“iﬂyeri bildirgeleri” doldurularak, dilekçe ekinde Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹lgili Müdürlü¤ü’ne
verilmektedir.

Uygulamada, en fazla ihmal edilen
hususlardan biri de, iﬂyerindeki faaliyete son veren iﬂveren/vekillerinin
konuyu, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› Bölge Müdürlüklerine bildirmemeleridir. Söz konusu bildirimi
yapmayan iﬂveren/vekillerine ‹ﬂ Kanunu hükümlerine göre para cezas›
uygulanacakt›r.

IV) ÇALIﬁMA KONUSU
DE⁄‹ﬁT‹R‹LEN ‹ﬁYER‹N‹N
B‹LD‹R‹M‹
Do¤al olarak, iﬂyerlerinde her zaman
ayn› faaliyetler devam etmez. ‹htiyaçlara göre iﬂyerinde yürütülen faaliyet
konular› de¤iﬂmektedir. Bu ba¤lamda
‹ﬂ Kanunu’nun 3. maddesi, iﬂyerinde
yürüttükleri faaliyet/çal›ﬂma konusunda de¤iﬂiklik yap›lmas› halinde, de¤iﬂikli¤in Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤ü’ne bildirilmesini zorunlu hale getirmiﬂtir. Örne¤in, g›da iﬂkoluna giren bir iﬂyerindeki faaliyete son verilerek, dokuma
iﬂkoluna giren bir faaliyete baﬂlanmas› halinde, durumun Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤ü’ne bildirilmesi yasal zorunluluktur.
V) ‹ﬁYER‹N‹N KAPANIﬁININ
B‹LD‹R‹LMES‹
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 3 maddesine göre, ‹ﬂ Kanunu kapsam›na giren
nitelikte bir iﬂyerinin herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve iﬂyerini
Hakemsiz Yaz›lar
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VI) ALT ‹ﬁVEREN‹N ‹ﬁYER‹
B‹LD‹R‹M‹
‹ﬂ Kanunu’nun 3. maddesindeki “alt
iﬂveren, bu s›fatla mal veya hizmet
üretimi için meydana getirdi¤i kendi
iﬂyeri için birinci f›kra hükmüne göre
bildirim yapmakla yükümlüdür.” F›kras› 5763 Say›l› Kanunu’nun 1. maddesiyle de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Yeni düzenlemeyle, alt iﬂveren; kendi
iﬂyerinin tescili için as›l iﬂverenden
ald›¤› yaz›l› alt iﬂverenlik sözleﬂmesi
ve gerekli belgelerle birlikte, bildirim
yapmakla yükümlüdür. Özellikle uygulamada rastlan›lan suistimallere engel olmak için düzenlemede alt iﬂverenlik sözleﬂmesinin yaz›l› yap›lmas›
öngörülmüﬂtür. Nitekim gerekçede,
“as›l iﬂveren ile alt iﬂveren aras›nda
kurulan iliﬂkinin yaz›l› yap›lmas› ﬂart›
getirilmiﬂtir. Alt iﬂverenlik müessesesi yaz›l› kurulmad›¤› zaman çeﬂitli yorum ve problemlere yol açmaktad›r.
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Yaz›l› hale getirildi¤inde itiraz ve yoruma mahal kalmamaktad›r.” denilmektedir.
Alt iﬂverenin yapt›¤› iﬂyeri bildirimi
üzerine tescili yap›lan iﬂyerine ait belgeler gerekti¤inde ‹ﬂ Müfettiﬂi taraf›ndan incelenecektir. Maddenin gerekçesinde “4857 say›l› Kanunun 2 nci
maddesinde hangi iﬂlerin alt iﬂverene
devredilebilece¤i yaz›lm›ﬂ ancak bu
devir iﬂleminin bu maddeye uygun
olup olmad›¤›n›n kontrolü yap›lamamaktad›r. 4857 say›l› Kanunun 3 üncü
maddesinde yap›lan düzenleme ile, iﬂi
devralan alt iﬂverenin Bölge Müdürlü¤üne tescil için müracaat etmesi, Bölge Müdürlü¤ünce baﬂvuru belgelerinin gerekti¤inde ‹ﬂ Müfettiﬂine incelettirilmesi ve muvazaal› bir durumun
tespiti halinde tescilin iptal edilmesi
öngörülmektedir.” Denilmektedir.
‹ﬂ Müfettiﬂi taraf›ndan yap›lan inceleme sonucunda muvazaal› iﬂlemin tespiti halinde, bu tespite iliﬂkin gerekçeli müfettiﬂ raporu iﬂverenlere tebli¤
edilir.
Bu rapora karﬂ› tebli¤ tarihinden itibaren alt› iﬂgünü içinde iﬂverenlerce yetkili iﬂ mahkemesine itiraz edilebilir.
‹tiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Rapora alt› iﬂ günü içinde itiraz edilmemiﬂ veya mahkeme muvazaal› iﬂle-

min tespitini onam›ﬂ ise tescil iﬂlemi
iptal edilir ve alt iﬂverenin iﬂçileri baﬂlang›çtan itibaren as›l iﬂverenin iﬂçileri say›l›r.
As›l iﬂveren-alt iﬂveren iliﬂkisinin kurulmas›, bildirimi ve iﬂyerinin tescili
ile yap›lacak sözleﬂmede bulunmas›
gerekli di¤er hususlara iliﬂkin usul ve
esaslar, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir 1.
‹ﬂ Kanunu’nun 98 maddesine göre,
Kanunu’nun 3 üncü maddesinin ikinci f›kras›ndaki iﬂyerini muvazaal› olarak bildiren as›l iﬂveren ile alt iﬂveren
veya vekillerine ayr› ayr› on bin Yeni
Türk Liras› idari para cezas› verilir.
VII) B‹LD‹R‹M YÜKÜMLÜLÜ⁄ÜNE
UYMAMA/CEZA‹ MÜEYY‹DE
A) Genel Olarak
‹ﬂ Kanunun 3. maddesine göre bildirim yükümlülü¤üne uymaman›n cezas› ayn› Kanunun 98. maddesinde düzenlenmiﬂtir. Buna göre, Kanunun 3
üncü maddesindeki iﬂyerini bildirme
yükümlülü¤üne ayk›r› davranan iﬂveren veya iﬂveren vekiline çal›ﬂt›r›lan
her iﬂçi için para cezas› öngörmüﬂtür.
Baﬂka bir ifadeyle Kanun, iﬂyerinin
bildirilmemesi halinde uygulanacak
para cezalar›n›, çal›ﬂt›r›lan iﬂçi say›lar›na ba¤lam›ﬂt›r. Ayn› ﬂekilde, kanun-

1 Yaz›n›n kaleme al›nd›¤› tarihte ilgili yönetmelik yay›mlanmam›ﬂt›.
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da yer alan para cezalar› y›ll›k yeniden de¤erleme oranlar› ile art›ﬂ göstermektedir.

meli¤i, 16.06.2004 tarih ve 25494 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak,
yürürlü¤e girmiﬂtir.

15.05.2008 tarihli 5763 say›l› yasa ile
‹ﬂ Kanunu’nun 98. Maddesi de¤iﬂtirilmiﬂtir. 26 May›s 2008 tarihinde yürürlü¤e giren düzenlemeden önce bildirme yükümlülü¤üne uymayan iﬂveren
ve iﬂveren vekillerine çal›ﬂt›r›lan yeniden de¤erleme oran›na göre, her iﬂçi için 88 YTL para cezas› uygulanmaktayd›. Ancak, 15.5.2008 tarihli
5763 say›l› yasa ile de¤iﬂtirilen yeni
düzenlemeye göre, 3 üncü maddenin
birinci ve ikinci f›kralar›ndaki iﬂyeri
bildirme yükümlülü¤üne ayk›r› davranan iﬂveren veya iﬂveren vekiline, çal›ﬂt›r›lan her iﬂçi için 100 YTL idari
para cezas› uygulanacakt›r.

15.05.2008 tarihli 5763 say›l› yasa ile
‹ﬂ Kanunu’nun 98. Maddesinde yap›lan de¤iﬂiklikle, 85 inci madde kapsam›ndaki iﬂyerlerinin bildirilmemesi
halinde çal›ﬂt›r›lan her iﬂçi için 1.000
YTL idari para cezas› öngörülmüﬂtür.
Baﬂka bir ifadeyle, a¤›r ve tehlikeli iﬂlerin yap›ld›¤› iﬂyerini bildirmemenin
cezas› her iﬂçi için 1.000 YTL olarak
öngörülmüﬂtür.

B) A¤›r Ve Tehlikeli ‹ﬂlerin Yap›ld›¤›
‹ﬂyeri

4857 Say›l› ‹ﬂ Kanununda yer alan
idari para cezalar›na itiraz zamanla
de¤iﬂmiﬂtir. Özetle,

‹ﬂ Kanunu’nun 85 maddesi, a¤›r ve
tehlikeli iﬂler baﬂl›¤›yla, onalt› yaﬂ›n›
doldurmam›ﬂ genç iﬂçiler ve çocuklar
a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamayaca¤›n› belirttikten sonra, hangi iﬂlerin a¤›r ve tehlikeli iﬂlerden say›laca¤›n›, kad›nlarla onalt› yaﬂ›n› doldurmuﬂ fakat onsekiz yaﬂ›n› bitirmemiﬂ
genç iﬂçilerin hangi çeﬂit a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›labilecekleri Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görüﬂü al›narak Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca haz›rlanacak bir yönetmelikte gösterilece¤ini hükme ba¤lam›ﬂt›r. Söz
konusu A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂler YönetHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Bu para cezas›n›n kesinleﬂmesinden
sonra bildirim yükümlülü¤üne ayk›r›l›¤›n sürmesi halinde takip eden her
ay için ayn› miktar ceza uygulan›r.
C) ‹dari Para Cezas›na ‹tiraz

1) 10.06.2003 -31.05.2005 dönemimde idari para cezalar›na karﬂ› ‹ﬂ Kanunu’nun 108 maddesine göre, tebli¤ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz
öngörülmüﬂtü.
2) 01.06.2005-18.12.2006 dönemimde idari para cezalar›na karﬂ›, Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre, karar›n tebli¤i tarihinden itibaren
en geç onbeﬂ gün içinde, sulh ceza
mahkemesine baﬂvuru öngörülmüﬂtü.
3) 19.12.2006 -07.02.2008 tarihi itiTemmuz - A¤ustos
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bariyle idari para cezalar›na karﬂ› ‹ﬂ
Kanunu’nun 108 maddesine göre,
tebli¤ tarihinden itibaren en geç yedi
gün içinde yetkili idare mahkemesine
itiraz edilmesi öngörülmüﬂtü.
4) 08.02.2008 tarihi itibariyle idari
para cezalar›na karﬂ›, Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre, karar›n
tebli¤i tarihinden itibaren en geç onbeﬂ gün içinde, sulh ceza mahkemesine baﬂvuru öngörülmüﬂtür.
Kanunda para cezas›n›n kesinleﬂmesinden bahsedildi¤inden, idari para
cezas›na itiraz edilmemiﬂ olmas› ya
da itiraz›n ret edilmiﬂ olmas› gereklidir. Bu ba¤lamda idari para cezas›n›n
ödenmiﬂ olmas›n›n önemi bulunmamaktad›r. Baﬂka bir ifadeyle, para cezas›n›n ödenmesi, cezan›n kesinleﬂti¤i
anlam›na gelmemektedir.
VIII) SONUÇ
‹ﬂ Kanunu kapsam›nda bir iﬂyerini kuran, devralan, çal›ﬂma konusu de¤iﬂtiren veya iﬂyerini kapatan iﬂveren, du-
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rumu bir ay içinde Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤üne bildirmek zorundad›r.
Alt iﬂveren de kendi iﬂyerinin tescili
için as›l iﬂverenden ald›¤› yaz›l› alt iﬂverenlik sözleﬂmesi ve gerekli belgelerle birlikte, bildirim yapmakla yükümlüdür.
Esasen, e-devletin gündemde oldu¤u
günümüzde, iﬂverenlerin, iﬂyerlerinin
aç›l›ﬂlar›n›, de¤iﬂikliklerini ve kapan›ﬂlar›n›, k›rtasiyecilikten uzak mekanizmalarla yapabilecekleri teknolojik
imkanlar haz›rlanmal›d›r. Bu farkl›
birimlere verilmesi gereken formlar›n
“ortak bir format”a dönüﬂtürülmesi
ﬂeklinde olabilece¤i gibi, oluﬂturulacak bilgi a¤› ile kamu kurumlar› aras›nda “koordinasyon”la da olabilecektir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar. 4857 say›l› iﬂ kanunu. Ankara : Resmi Gazete

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers



mali ÇÖZÜM 17
‹SMMMO Yay›n Organ›

TURMOB 19.OLA⁄AN GENEL
KURULUNA G‹DERKEN TÜRK
MUHASEBE MESLE⁄‹N‹N
DÜNYADAK‹ VE ÜLKEM‹ZDEK‹
YER‹
Yahya ARIKAN*

I. G‹R‹ﬁ
ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler ve Yeminli Mali Müﬂavirler
Odalar› Birli¤i (TÜRMOB)’nin 19. Ola¤an Genel Kurulu’na giderken
Dünya’daki mesleki geliﬂmelere paralel geliﬂmeler yaﬂ›yoruz. 21. Yüzy›l›n özelliklerine genel bir bak›ﬂ yaparak Türk muhasebe mesle¤inin yeni
ufuklarda olmas› gereken vizyonu, misyonu ve Türkiye’de mesle¤in içinde
bulundu¤u pozisyonu de¤erlendirilerek, dünyadaki geliﬂmelerin neresinde oldu¤umuzu görece¤iz.

T

II. TÜRK MUHASEBE MESLE⁄‹N‹N BUGÜNKÜ DURUMU
Türkiye’de muhasebenin geçmiﬂi yüzy›llara dayanmaktad›r. 19. Yüzy›l sonlar›na do¤ru baﬂlayan Muhasebe e¤itimi ile birlikte muhasebeye iliﬂkin çal›ﬂmalar ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Avrupa ülkelerinin muhasebe e¤itimlerine olan
etkisi ülkemizde muhasebe sisteminin geliﬂmesini olumlu yönde etkilemiﬂtir.
1950 y›l›nda yürürlü¤e giren Vergi Usul Kanunu ile 1957 y›l›nda revize edilen
Türk Ticaret Kanunu’nun bilanço hukukunu düzenleyen muhasebeye iliﬂkin
hükümleri, muhasebe sisteminin yerleﬂmesine ve geliﬂmesine yasal bir zemin
sa¤lam›ﬂt›r. Vergi Hukuku ve Ticaret Hukuku çok farkl› iki amaca hizmet etmektedir. Birinin amac›, devletin hakk›n› korumak, di¤erinin ise ekonomik faaliyetlerde düzeni sa¤lamak ve ücüncü kiﬂiler’in haklar›n› korumak oldu¤u
için muhasebe faaliyetleri sonucunda elde edilen sonuçlar vergi hukuku ve ti* TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s›-‹SMMMO Baﬂkan›
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caret hukuku aç›s›ndan farkl›laﬂ-maktad›r.
1960 y›l› sonras›nda muhasebenin
Amerika muhasebe uygulamalar›n›n
etkisine girmesi, 1974 y›l› sonras›nda
uluslararas› muhasebenin Türkiye’de
uygulama alan› bulmas›, Türk muhasebe sisteminin ve prensiplerinin yasal taleplerle uyuﬂma sürecini etkilemiﬂ ve
farkl›laﬂma belirgin bir hale gelmiﬂtir.
1984 sonras› Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan muhasebeye iliﬂkin yap›lan düzenlemelerin Maliye bakanl›¤› taraf›ndan kabul görmemesi muhasebe sistemindeki farkl›laﬂman›n artmas›na sebep olmuﬂtur. Bu farkl›laﬂma muhasebe mesle¤inin yasal bir
statüye kavuﬂtu¤u 1989 y›l›na kadar
sürmüﬂtür.
Muhasebe mesle¤inin üst kurumu
olan TÜRMOB’un oluﬂumundan sonra, Maliye Bakanl›¤› bünyesinde "Tek
Düzen Muhasebe Sistemi" Maliye
Bakanl›¤› taraf›ndan "Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli¤i" 1994 y›l›nda
yay›nlanarak uygulamaya baﬂlam›ﬂt›r.
Ancak, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
bu Tebli¤i tamamlayacak muhasebe
standartlar› yay›nlanmam›ﬂt›r.
Muhasebe sisteminin hukuki temelini
oluﬂturan en önemli iki etken olan
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul
Kanunu, genel kabul görmüﬂ muhasebe standartlar›n› içermemektedir.
Temmuz - A¤ustos
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Bir yandan vergi için muhasebenin ön
planda olmas›, muhasebe sisteminin
arzu edilen seviyede olmamas›n› yaratm›ﬂ, di¤er yandan hukuki altyap›n›n oldukça gecikmesi mesle¤in geliﬂmesine de olumsuz etki yapm›ﬂt›r.
Meslek hukukunun gecikmesi mesle¤in arzu edilen profile ulaﬂmas›n› geciktirirken, etkin bir muhasebe sistemi
kurulmas›n› da engellemiﬂtir.
Meslek mensubu Vergi Usul Kanunu’ndaki yükümlülükleri yerine getiren, a¤›rl›kl› olarak da defter tutup,
beyannameleri düzenleyen kiﬂi olarak
görülmüﬂtür.
III. 21. YÜZYIL DÜNYA
GEL‹ﬁMELER‹N‹N MESLE⁄E ETK‹S‹
VE MESLEK ÖRGÜTÜNÜN
ÇALIﬁMALARI
Teknolojik geliﬂmeler, internet, elektronik ticaret, bilgi yönetimi ve bilginin en etkin ﬂekilde kullan›m›, ortak
muhasebe dilinin oluﬂumu dünyada
yaﬂanan en önemli geliﬂmeleri oluﬂturmakta ve 21. yüzy›l›n baﬂlang›c›ndaki önemli özellikler aras›nda bulunmaktad›r.
Küreselleﬂme ortak muhasebe dili:
Küreselleﬂmenin muhasebe sistemi ve
mesle¤ine direkt etkisi, ﬂirketlerin
uluslararas› nitelik kazanmas› veya
uluslararas› ticaret içerisinde yer almas›n› sa¤lamas›d›r. Mali tablolar›n
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en önemli kullan›c›lar›ndan olan yöneticiler, ortaklar, yat›r›mc›lar ve finansörler kararlar›n› temel olarak
mevcut mali tablo ile di¤er mali ve
ekonomik faktörleri analiz ederek verirler. Ancak, ülkelerdeki farkl› muhasebe uygulamalar›, mali tablolar›
karﬂ›laﬂt›r›labilir olmaktan ç›kar›r. Bu
da mali tablo kullan›c›lar›n›n kararlar›n› güçleﬂtirir.
Küreselleﬂmenin muhasebe sistemine
olan en önemli etkisi, Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› oluﬂturulmas›
gere¤inin ortaya ç›kmas›d›r. Ortak
muhasebe standartlar›n›n kullan›m›,
mali tablo haz›rlay›c›lar› ve kullan›c›lar› için ortak bir muhasebe dilini
oluﬂturmuﬂ ve gerek haz›rlayanlar gerekse bu mali tablolar› karar verme
sürecinde kullananlar için büyük kolayl›k sa¤lam›ﬂt›r. Farkl› standartlar
kullanarak birden fazla mali tablo haz›rlama gere¤ini ortadan kald›rarak
maliyetlerini de düﬂürmüﬂtür. Bütün
bu geliﬂmeler çerçevesinde Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi
kurulmuﬂtur.
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Komitesi (IASC) iﬂletmelerin finansal
raporlama sürecinde kulland›klar›
muhasebe prensiplerinin dünya çap›nda uyumunu sa¤lamak amac›yla
1973’de oluﬂturulmuﬂ ba¤›ms›z kuruluﬂtur. IASC 1983’ten bu yana Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu

(IFAC) üyesi olan tüm profesyonel
muhasebe kuruluﬂlar›n› bünyesine dahil etmiﬂtir. Komitenin kuruluﬂundaki
temel amaçlar aras›nda finansal tablolar›n oluﬂturulmas›nda genel kabul
görmüﬂ muhasebe standartlar›n›n kullan›m›n› ve bu standartlara dünya çap›nda uyulmas›n› sa¤lamak, finansal
tablolar›n sunumuyla ilgili muhasebe
standartlar›, prosedürler ve düzenlemelerin geliﬂtirilmesi ve uyumunu
sa¤lay›c› çal›ﬂmalar yapmak bulunmaktad›r.
Bu amaçla ülkemizde Muhasebe ve
mali raporlama sisteminin standart
hale gelmesi için muhasebe standartlar›n›n oluﬂturulmas› çal›ﬂmalar›
TÜRMOB taraf›ndan üstlenilmiﬂ ve
bu amaçla, TÜRMOB bat› ülkelerindeki kuruluﬂlara benzeyen ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu
ile uyumlu olmak üzere Türkiye’de
muhasebeden yararlanan tüm çevrelerin temsil edilece¤i, özerk çal›ﬂan
“Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlar› Kurulu”nu (TMUDESK)
09.02.l994 tarihinde kurmuﬂtur.
TMUDESK çal›ﬂmalar›nda Ulusal
Muhasebe Standartlar›n› yay›nlamaya
baﬂlam›ﬂ yay›mlanan bu Ulusal Muhasebe Standartlar›n›n saptanmas›nda
iki ilke benimsemiﬂtir.
Bunlardan
birincisi; saptanan muhasebe stanTemmuz - A¤ustos
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dartlar›n›n Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› ile uyumlu olmas›,
ikincisi ise; Türk ekonomisinin ve iﬂletmelerin yap›s›n›n ve gereksinimlerinin göz önünde bulundurulmas›d›r.
01 Ocak 2002 tarihi itibariyle TMUDESK taraf›ndan haz›rlanan 19 adet
Muhasebe Standard› yürürlü¤e girmiﬂtir.
Daha sonra bu çal›ﬂmalar 2499 say›l›
Sermaye
Piyasas›
Kanununa
18.12.1999 tarih ve 4487 say›l› Kanunla eklenen Ek-1'inci madde uyar›nca kurulan ve idari ve mali özerkli¤i bulunan Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK)’na aktar›lm›ﬂt›r. TMSK Uluslararas› muhasebe
standartlar›na uyumlu 38 adet standart
yay›nlam›ﬂt›r.
Di¤er taraftan uluslararas› denetim
standartlar›na iliﬂkin çal›ﬂma yapmak
üzere Türkiye Denetim Standartlar›
Kurulu (TÜDESK) 20 ﬁubat 2003 tarihinde TÜRMOB bünyesinde oluﬂturulmuﬂ olup 9 May›s 2003 tarihinde
faaliyete geçmiﬂtir.Kurulun amac›,
3568 say›l› Kanuna tabi ruhsatl› meslek mensuplar›n›n üstlendikleri ve
yetkili olduklar› denetim faaliyetlerini
disiplinli bir ﬂekilde yürütebilmeleri
için "Ulusal Denetim Standartlar›"n›n
saptanmas›, belirlenmesi ve yay›nlanmas› ile güncelli¤inin korunmas› olarak belirlenmiﬂtir.
Temmuz - A¤ustos
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Teknolojik Geliﬂmeler :
21. yüzy›l›n di¤er önemli özelliklerinden biri de teknolojik geliﬂmelerdir.
Dünyada Internet’in kullan›m›n›n h›zla yayg›nlaﬂt›¤›n› ve elektronik ticaretin ticari iﬂlemlerin yürütülmesinde
çok önemli araçlardan biri haline geldi¤ini görüyoruz. O halde teknolojinin son derece h›zla de¤iﬂmekte oldu¤u bir çevrede muhasebe mesle¤inin
bu de¤iﬂimlerden etkilenmemesi söz
konusu de¤ildir. Muhasebecilik mesle¤inde verilen hizmetin do¤as›n›n
de¤iﬂmesinin yan› s›ra muhasebecilerin müﬂteri ile iletiﬂim yöntemleri de
bilgi teknolojisinden etkilenmektedir.
Teknolojik geliﬂmelerin muhasebe
mesle¤ine olan etkilerini inceledi¤imizde, muhasebede veri iﬂleme ve kay›t iﬂlemlerinin yani mesleki faaliyetlerin büyük ölçüde elektronik ortama
geçti¤ini görmekteyiz. Bu durum, süreci basitleﬂtirirken, manuel yap›lan
iﬂlemlerin ortadan kalkmas›n› ve k›sa
zamanda kesin sonuçlar almam›z›
sa¤lam›ﬂt›r.
Internet günlük hayat›m›z›n bir parças› olarak iﬂlerimizi kolaylaﬂt›rmaktad›r. Internet, bilgisayarlar›n birbirine
ba¤lanarak kaynaklar›n bilgisayar ortam›nda sunulmas›d›r.
Mesleki faaliyetlerimizin büyük bir
bölümü art›k teknolojik ortamda, internet üzerinden gerçekleﬂtirilmektedir. K›saca aç›klayacak olursak;
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• Elektronik Beyannameler,
• Elektronik Bildirgeler,
• Bilgisayarl› Muhasebe Bilgi Sistemlerindeki mevcut durum,
• Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri,
• Elektronik Denetim Uygulamalar›,
• Elektronik Defter, Elektronik Belge
Bunlar›n yan›nda günümüzde, internet ortam›nda her türlü muhasebe e¤itim ve ö¤retim faaliyetlerinin gerçekleﬂtirilmesi de yayg›nlaﬂmaktad›r.
Bugün odalar›m›z aday meslek mensuplar›n› ve meslek mensuplar›n› teknolojik alanda e¤itmekte ve di¤er
mesleki e¤itimleri art›k interaktif ortamda yap›labilmektedir.
E¤itim Çal›ﬂmalar›:
Kamu yarar›na sürekli yüksek kalitede hizmet sa¤layan muhasebe mesle¤inin dünyadaki geliﬂmelere paralel
olarak Türkiye’ de de geliﬂtirilmesi
meslek örgütlerimizin temel hedefleri
aras›ndad›r. Meslek örgütleri bugün
aday meslek mensuplar›n›n mesle¤e
giriﬂ öncesinde ve staj dönemleri boyunca, meslek mensuplar›n›n ise mesle¤i sürdürdükleri dönemlerdeki e¤itimlerine ve sürekli mesleki geliﬂmelerine iliﬂkin olarak uluslararas› geliﬂmelere paralel düzenlemeler e¤itimler, paneller, kongreler, sempozyum-

lar yapmaktad›r. Önümüzdeki dönemde yeni Türk Ticaret Kanunu,
Vergi Yasalar›,Sosyal Güvenlik Kanunu ve di¤er düzenlemelere yönelik
e¤itim çal›ﬂmalar› h›zl› bir ﬂekilde
sürdürülecektir.
Özellikle mesle¤in gelece¤i aç›s›ndan
meslek mensubunun yabanc› dil bilmesinin önemi çok önem kazanm›ﬂ bu
ba¤lamda meslek örgütü olarak çal›ﬂmalar›m›z geçmiﬂ de oldu¤u gibi gelecekte de devam edilecektir.
IV. MESLEK ÖRGÜTÜNÜN
GÜNDEM‹
Mesle¤in üst örgütü TÜRMOB dünyadaki mesleki geliﬂmelere paralel
olarak kendisine ba¤l› 78 odan›n görüﬂlerini de¤erlendirerek 16 dosyadan
oluﬂan projelerini 40. Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›nda gündeme getirmiﬂ
ve meslekte yeni vizyon önerisini tart›ﬂmaya açarak gündeme getirmiﬂtir.
Bu Projeler;
• Muhasebe Mesle¤inde Haks›z Rekabet
• Meslek Yasas›, Yönetmelikler ve
Mesleki Kararlar
• Muhasebe Mesle¤i Kalite Standartlar› Merkezinin Oluﬂturulmas›
• Muhasebe Mesle¤inde Etik
• Muhasebe Mesle¤inde Uzlaﬂma
• Uluslararas› Muhasebe Uzmanl›k
Ruhsat›
Temmuz - A¤ustos
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• Kamu kurumlar› ile ‹liﬂkilerde Verimlilik Yaratma
• Muhasebe Standartlar› Uygulamalar›
• Mevzuat› ‹zleme ve Oluﬂturma
• Vergi ve Di¤er Mevzuatlarda Görüﬂ
Oluﬂturma ve Yorumlar
• Muhasebe Mesle¤inde ‹ﬂ Geliﬂtirme
ve Mesle¤in Gelece¤i
• Avrupa Birli¤i Muktesebat›nda Muhasebe Mesle¤inin Uyumu
• Türkiye Muhasebe Mesle¤ini Geliﬂtirme Forumu
• KOB‹’ler, Muhasebe ve Denetim
Uygulamalar›
• Muhasebe Mesle¤inde Toplumsal
Çal›ﬂma Konular›
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V. SONUÇ
Görüldü¤ü gibi dünyadaki ve ülkemizdeki mesleki geliﬂmeler,vizyonu
geniﬂ, geliﬂmelere aç›k ve önderlik
edebilecek bir meslek örgütünün varl›¤›n› zorunlu k›lmaktad›r.
Bu da ancak ve en baﬂta, melek örgütünün yöneticilerinin, sözünü etti¤imiz vizyona sahip olmalar›, melek örgütlerinin gücünü yan›na alarak onurlu ve dimdik duruﬂu sayesinde sa¤lanabilir ve sürdürülebilir olacakt›r.
Bu anlamda, TURMOB 19.ola¤an
seçimli genel kuruluna giderken, yeni
görev alacak yöneticilerimize olan
deste¤imiz bu güne kadar oldu¤u gibi
bundan sonra da devam edecektir.
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VERG‹ HUKUKUNDAK‹ UZLAﬁMA
ÇERÇEVES‹NDE SOSYAL GÜVENL‹K
HUKUKUNDAK‹ UZLAﬁMANIN
TAHL‹L‹
Ersin UMDU*

I-G‹R‹ﬁ
ergilendirmede verimlilik ilkesi gere¤i olarak, olmas› gerekenden az, fakat zaman›nda toplanan vergiyi, olmas› gereken miktarda ancak gecikilerek toplanana ye¤lenmektedir. Bu sebeple Vergi idaresi ile vergi yükümlüsünün (veya ceza muhatab›n›n) aralar›ndaki uyuﬂmazl›¤› karﬂ›l›kl› görüﬂme, tart›ﬂma ve pazarl›k yöntemleriyle çözmeleri esnas›na dayal› uzlaﬂmaya zaman zaman gidilmektedir.

V

Uzlaﬂma, sözcük olarak, birden çok kiﬂinin aralar›nda mevcut ya da ileride ç›kmas› olas› düﬂünce ve ç›kar ayr›l›¤›n›, karﬂ›l›kl› ödünler vererek, gidermeleri
veya anlaﬂmalar›d›r. Bu tan›m›n, Kamu Hukukuna, kamu alacaklar› uyuﬂmazl›klar› ile ilgili olarak uygulanmas› durumunda, uzlaﬂma sözcü¤ünün kamu alacakl›s› olan kamu idaresi ile borçlusu olan yükümlünün veya ceza muhatab›n›n
aralar›nda do¤muﬂ ya da do¤acak uyuﬂmazl›¤›, karﬂ›l›kl› ödünlerle, gidermek
üzere anlaﬂmalar› demek olaca¤› söylenebilir.
Sosyal Sigorta mevzuat›nda büyük çapl› köklü de¤iﬂiklikleri düzenleyen
17/04/2008 tarih 5754 say›l› Kanunla de¤iﬂik 5510 say›l› Sosyal Sigortalar Ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda asgari iﬂçilik incelemesi konusunda da yeni bir düzenlemeye gidilerek, “uzlaﬂma müessesi” düzenlemiﬂtir.
Sosyal güvenlik reform sonras› “sosyal güvenlik sisteminde uygulamaya konulacak olan uzlaﬂma müessesi vergi hukukundaki uzlaﬂma çerçevesinde tahlili”
* SGK Müfettiﬂi

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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makalemizin konusunu oluﬂturmaktad›r.
II- SOSYAL GÜVENL‹K REFORM
SONRASI SOSYAL GÜVENL‹K
S‹STEM‹NDE UZLAﬁMA
‹ﬂverenin, iﬂin emsaline, niteli¤ine,
kapsam ve kapasitesine göre iﬂin yürütümü aç›s›ndan gerekli olan sigortal› say›s›n›n, çal›ﬂma süresinin veya
prime esas kazanç tutar›n›n alt›nda
bildirimde bulundu¤unun tespiti halinde, iﬂin yürütümü aç›s›ndan gerekli
olan asgarî iﬂçilik tutar›; yap›lan iﬂin
niteli¤i, kullan›lan teknoloji, iﬂyerinin
büyüklü¤ü, benzer iﬂletmelerde çal›ﬂt›r›lan sigortal› say›s›, ilgili meslek
veya kamu kuruluﬂlar›n›n görüﬂü gibi
unsurlar dikkate al›narak tespit edilir.
Söz konusu tespit Kurumun denetim
ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar› taraf›ndan yap›l›r ve buna genel
bir ifade ile asgari iﬂçilik incelemesi
denir.
Asgari iﬂçilik incelemeleri sonucunda
Kurum’a eksik bildirildi¤i tespit edilen prim matrahlar›, kay›t d›ﬂ› istihdam edilen sigortal›lar ad›na fiili ve
kaydi tespit yap›lamad›¤› için ço¤u
zaman söz konusu sigortal›lara mal
edilememektedir. Bu sebeple sigortal›lara kayden veya fiilen mal edilemeyen prim matrahlar› üzerinden hesaplanan prim, gecikme zamm› ve gecikme cezalar› nedeniyle, söz konusu sigortal›lara Kurum’un sa¤l›k, ayl›k
Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

ba¤lama gibi bir hizmette verememektedir. ‹ﬂte bu ﬂekilde tespit edilen
ve sigortal›lara mal edilemeyen primler sadece Kurum için gelir olarak de¤erlendirilmektedir.
Asgari iﬂçilik incelemesi sonucu tespit edilen prim matrah› dolay›s›yla tahakkuk eden gecikme zamm› ve gecikme cezalar› ile idari para cezalar›n›n iﬂverenler taraf›ndan ödenebilecek
makul seviyede olmas› arzu edilmektedir. 5510 say›l› Kanunla sosyal sigortalar uygulamas›nda bir ilk olarak
asgari iﬂçilik incelemesi sonucu ortaya ç›kan ve sigortal›lara mal edilmeyen fark prim matrah› ve bu matrah
üzerinden hesaplanan prim, gecikme
zamm›, gecikme cezas› ve idari para
cezalar›n›n tahsiline yönelik olarak iﬂveren ve Kurum’un itirazs›z anlaﬂmas› temeline dayanan uzlaﬂma uygulamas› getirilmiﬂtir.
III- SOSYAL GÜVENL‹K
HUKUKUNDAK‹ UYGULAMAYA
EMSAL; VERG‹ HUKUKUNDAK‹
UZLAﬁMA MÜESSES‹
Ülkemizde kamu alaca¤›ndaki uzlaﬂma müessesi genel olarak vergi alacaklar›nda uygulanmaktad›r. Vergi
Hukukunda tarhiyat öncesi ve tarhiyat
sonras› olmak üzere iki ayr› uzlaﬂma
müessesesi öngörülmüﬂtür. Buna göre
genel olarak tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonras› uzlaﬂma ﬂu ﬂekildedir.
213 Say›l› Vergi Usul Kanunun Ek-1.
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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maddesinde tarhiyat sonras› uzlaﬂma
müessesesi; “Mükellef taraf›ndan, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen
vergilerle bunlara iliﬂkin vergi ziya› cezalar›n›n (344 üncü maddenin
üçüncü f›kras› uyar›nca vergi ziya› cezas› kesilen tarhiyata iliﬂkin vergi
ve ceza hariç) tahakkuk edecek miktarlar› konusunda vergi ziya›na sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine
yeterince nüfuz edememekten ya da
369 uncu maddede yaz›l› yan›lmadan
kaynakland›¤›n›n veya bu Kanunun
116, 117 ve 118 inci maddelerinde yaz›l› vergi hatalar› ile bunun d›ﬂ›nda
her türlü maddi hata bulundu¤unun
veya yarg› kararlar› ile idarenin ihtilaf
konusu olayda görüﬂ farkl›l›¤›n›n oldu¤unun ileri sürülmesi durumunda,
idare bu bölümde yer alan hükümler
çerçevesinde mükellefler ile uzlaﬂabilir.” ﬁeklinde hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Ayn› kanunun Ek-11. maddesinde tarhiyat öncesi uzlaﬂma müessesi; “Maliye Bakanl›¤›, vergi incelemesine dayan›larak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda (344 üncü maddenin
üçüncü f›kras› uyar›nca vergi ziya› cezas› kesilecek tarhiyata iliﬂkin vergi ve ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaﬂma yap›lmas›na izin verebilir.
Tarhiyattan önce uzlaﬂmaya var›lmas›
halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakk›nda dava aç›lamaz ve hiçbir
mercie ﬂikâyette bulunulamaz. (3505
say›l› Kanunun 10'uncu maddesiyle
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

eklenen hüküm) Uzlaﬂ›lan vergi miktar› üzerinden, bu Kanunun 112'nci
maddesine göre gecikme faizi hesaplan›r.
Tarhiyat öncesi uzlaﬂman›n temin edilememiﬂ veya uzlaﬂma müzakeresinde
uzlaﬂmaya var›lamam›ﬂ olmas› halinde mükellefler veya ceza muhatab›
olanlar verginin tarh›ndan ve cezan›n
kesilmesinden sonra uzlaﬂma talep
edemezler” ﬂeklinde hüküm alt›na
al›nm›ﬂt›r.
5510 say›l› Kanun’un yürürlü¤e girdi¤i 01/10/2008 tarihinde itibaren uygulamaya konulacak olan uzlaﬂma müessesi 5510 say›l› Kanunun 85. maddesinin 9 ve 10. f›kralar›ndaki hükümler genel olarak tahlil edildi¤inde; uzlaﬂma Kurumun denetim ve kontrolle
görevli memurlar› taraf›ndan yap›lan
asgari iﬂçilik incelemesi sonucu hesaplanan fark iﬂçilik için uzlaﬂma ilgili raporun Kurumun ilgili birimine
gönderilmesinden öncesinde yap›lacakt›r.
Vergi Hukukundaki uygulamalar incelendi¤inde görüldü¤ü üzere Sosyal
Güvenlik Hukukunda uygulanacak
olan uzlaﬂma Vergi Hukukunda uygulanan tarhiyat öncesi uzlaﬂmaya benzemektedir.
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IV- VERG‹ HUKUKUNDAK‹
UZLAﬁMA ÇERÇEVES‹NDE
SOSYAL GÜVENL‹K
HUKUKUNDAK‹ UZLAﬁMANIN
TAHL‹L‹
5510 say›l› Kanunun 85. maddesinin
9 ve 10. f›kralar›nda uzlaﬂma konusu
düzenlenmiﬂtir. Buna göre;
1- Uzlaﬂma Konusu Alacaklar: Kurumun denetim ve kontrolle görevli
memurlar› taraf›ndan devaml› mahiyetteki iﬂyerlerinde yap›lan asgari iﬂçilik incelemesi sonucunda;
a- fark iﬂçilik tespiti yap›lm›ﬂ olmas›
b- söz konusu fark iﬂçili¤in, herhangi
bir sigortal› ile ilgilendirilememiﬂ olmas› gerekmektedir.
2- Uzlaﬂma Konusu Alaca¤›n Niteli¤i:
Uzlaﬂma konusu alacak olarak de¤erlendirilen fark sigorta primine esas
kazanç matrah› üzerinden gecikme
cezas› ve gecikme zamm› ile birlikte
hesaplanacak sigorta primi ve buna
ba¤l› olarak uygulanacak idari para
cezalar› uzlaﬂmaya dahil edilecektir.
3- Uzlaﬂma Zaman›: Uzlaﬂma Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar› taraf›ndan yap›lan asgari iﬂçilik incelemesi sonucu hesaplanan fark
iﬂçilik için uzlaﬂma ilgili raporun Kurumun ilgili birimine gönderilmesinden öncesinde yap›l›r. Bu husus Vergi
Hukukundaki tarhiyat öncesi uzlaﬂmaya benzemektedir. Buna göre; VerTemmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

gi Hukukundaki hükümleri k›yas
edersek; tarhiyat öncesi uzlaﬂma talebi, mükelleflerce, incelemenin her
safhas›nda yap›labilmektedir. Tarhiyat Öncesi Uzlaﬂma Yönetmeli¤i’nin
13 üncü maddesi hükümlerine göre,
uzlaﬂma talebinin iﬂleme konulabilmesi için, inceleme eleman›n›n, mükellefin uzlaﬂma talebi ile birlikte mükellef hakk›nda düzenleyece¤i inceleme raporunu veya ön raporu yetkili
uzlaﬂma komisyonuna intikal ettirmesi gerekir.
4- Uzlaﬂma ‹çin Müracaata Edilecek Yer: Maddede iﬂverenin uzlaﬂma
talebini iletece¤i makam veya kiﬂi
hakk›nda bir aç›kl›k bulunmamaktad›r. Ancak, raporun ilgili kurum ünitesine gönderilmesinden önceye kadar
uzlaﬂma talebinde bulunulabilece¤inden hareketle; iﬂverenler veya kanuni
temsilcilerinin incelemeyi yapan denetim eleman›na veya Rehberlik ve
Teftiﬂ Baﬂkanl›¤›n›n ilgili birimine
(Grup Baﬂkanl›¤›, Kurul Baﬂkanl›¤›
vb.) müracaat edebilecekleri sonucu
ortaya ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla, iﬂverenlerin uzlaﬂma taleplerini bizzat incelemeyi yapan müfettiﬂe ya da Rehberlik ve Teftiﬂ Baﬂkanl›¤›na (Grup
Baﬂkanl›¤›, Komisyon, Kurul Baﬂkanl›¤›) yaz›l› olarak veya tutana¤a ba¤lamak suretiyle yapmalar› gerekmektedir.
5- Uzlaﬂma Muhataplar›: Maddenin
son f›kras›nda; “uzlaﬂma komisyonlaHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 211
‹SMMMO Yay›n Organ›

r›n›n oluﬂumu, çal›ﬂma usul ve esaslar› ile bu maddenin uygulanmas›na
iliﬂkin di¤er usûl ve esaslar, Kurum
taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmeliklerle
düzenlenece¤i belirtildi¤inden uzlaﬂman›n Kurum taraf›nda kimlerin olaca¤›n› ﬂu an için belli de¤ildir. Ancak
yine Vergi Hukukundaki hükümleri
k›yas edersek; Tarhiyat Öncesi Uzlaﬂma Yönetmeli¤i’nin 5. maddesindeki
düzenleme gere¤i; komisyon Merkez
inceleme elemanlar›nca (SGK Müfettiﬂleri), devaml› çal›ﬂma yerlerinde
yap›lan incelemeler için kurulacak uzlaﬂma komisyonu; ilgili Kurul Baﬂkanl›klar›nca belirlenecek biri baﬂkan
olmak üzere üç merkezi inceleme eleman›ndan oluﬂturulmas› gerekir.
Karﬂ› tarafta iﬂveren veya iﬂveren vekili yer alacakt›r.
6- Uzlaﬂmaya Var›lmas› Hali: Bu
durum tutanakla tespit edilir. Uzlaﬂ›lan tutarlar kesin olup, uzlaﬂma konusu yap›lan tutarlar hakk›nda iﬂverence
dava aç›lamaz ve hiçbir mercie ﬂikayet ve itirazda bulunulamaz.
7- Uzlaﬂma Sonras› Ödeme: Uzlaﬂ›lan prim ve idari para cezalar›, uzlaﬂma tutana¤›n›n düzenlendi¤i tarihten
itibaren bir ay içinde ödenir. ‹ﬂveren,
uzlaﬂ›lan idari para cezas› tutar› için
ayr›ca peﬂin ödeme indiriminden yararland›r›lmaz.
8- Uzlaﬂman›n Bozulmas›: Uzlaﬂ›lan
tutarlar›n, bir ayl›k sürede tam olarak
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

ödenmemesi halinde uzlaﬂma bozulur
ve uzlaﬂ›lan tutarlar kazan›lm›ﬂ hak
teﬂkil etmez. Uzlaﬂman›n temin edilememiﬂ veya uzlaﬂma müzakeresinde
uzlaﬂmaya var›lamam›ﬂ olmas› veya
uzlaﬂman›n bozulmas› hallerinde iﬂveren, bu konuya iliﬂkin daha sonra
uzlaﬂma talep edemez.
9- Fark Primlerin Uzlaﬂma Sonras›
Sigortal›lara Mal Edilmesi: Uzlaﬂma neticesinde indirim yap›lmas› nedeniyle tahsil edilmemiﬂ olan sigorta
primlerinin daha sonra Kurum veya
mahkeme karar›yla sigortal›lara mal
edilmesi halinde, daha önce eksik tahsil olunan sigorta primleri, sigortal›n›n çal›ﬂt›¤› süre ve sigorta primine
esas kazanc› dikkate al›narak gecikme
cezas› ve gecikme zamm› ile birlikte
tahsil olunur.
V- SONUÇ
Y›llard›r vergi alacaklar› için uygulanan uzlaﬂma 5510 say›l› Kanunu yürürlü¤e girmesi neticesinde sosyal güvenlik sistemindeki alacaklar içinde
uygulanacakt›r. ‹lk bak›ﬂta uzlaﬂma
müessesi bugün Devletin egemenlik
gücünün gere¤i olarak al›nan Sosyal
Güvenlik alaca¤›n› pazarl›k konusu
yaparak devletin egemenlik gücünü
zay›flatt›, mükellefler aras›ndaki eﬂitli¤i, prim borcunu zaman›nda ve do¤ru olarak ödeyen iyi niyetli iﬂverenler
aleyhine bozdu¤u ﬂeklinde de¤erlendirilebilir. Bu ﬂekilde de¤erlendirildiTemmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88
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¤inde, uzlaﬂma müessesi, ilk baﬂta sadece iﬂverenlerin lehine bir düzenleme gibi görülmekle birlikte, Kurum’un asgari iﬂçilik incelemesi sonucu hesaplanacak sigorta primi, gecikme cezas›, gecikme zamm› ve idari
para cezas› niteli¤indeki alacaklar›n›
sürüncemede kalmadan tahsili yönünde at›lm›ﬂ önemli bir ad›md›r. Bunun
yan› s›ra, asgari iﬂçilik incelemeleriyle ilgili olarak iﬂverenlerle Kurum
aras›nda ortaya ç›kan uyuﬂmazl›klar›n
yarg›ya intikalinin getirece¤i, emek,
zaman, yarg› giderleri gibi maliyetlerin de önüne geçilmiﬂ olunacakt›r.
‹ﬂte bu ﬂekilde; ihtilafl› alacaklar›n bir
an önce Kurum hesaplar›na intikalini

Temmuz - A¤ustos
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sa¤lamak ve yarg› mercilerinin iﬂ yükünü hafifletmesi aç›s›nda oldukça
önemlidir. Çok ciddi bir ﬂekilde pratik
yarar sa¤layaca¤› kanaatindeyim. Bu
amaçlar›n gerçekleﬂmesi, idarenin
sundu¤u imkanlar› tamamen iﬂverenlerin kabul etmesine ba¤l›d›r. Di¤er
bir ifadeyle, kanun gönüllü kat›l›mc›
iﬂverenleri kapsamaktad›r.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar. 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu. Ankara : Resmi Gazete
T.C. Yasalar. 5510 say›l› Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu.
Ankara : Resmi Gazete
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ÜST ÜSTE YAPILAN BEL‹RL‹ SÜREL‹
‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹ SONRASI SÖZLEﬁMES‹
FESH ED‹LEN ‹ﬁÇ‹ ‹ﬁ GÜVENCES‹NDEN
YARARLANAB‹L‹R M‹?
Cengiz BÜYÜKB‹RER *

I.G‹R‹ﬁ:
ünlük faaliyetlerine devam edecek ve var olan hayat›n› idame ettirecek
olan insan tüm bunlar› gerçekleﬂtirmek için, ya iﬂveren s›fat›yla bir iﬂyeri açarak belli faaliyette bulunacak ya da iﬂçi s›fat›yla bir iﬂverene iﬂ sözleﬂmesi ile ba¤l› olarak ücret karﬂ›l›¤›nda çal›ﬂacakt›r.

G

‹ﬂçi ile iﬂverenin ba¤›n› kuran iﬂ sözleﬂmeleri, iki taraf›n hak ve yükümlülüklerini ortaya koymas› aç›s›ndan 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 8. Maddesinde belirtilen ﬂartlar› taﬂ›d›¤› sürece s›hhatli olacak, var olan iliﬂkinin daha sa¤lam temellere oturmas› sa¤lanacakt›r.
Bu makalede, iﬂ sözleﬂmesi türlerinden belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi ile belirsiz
süreli iﬂ sözleﬂmesinin ne anlama geldi¤inin yan›nda bir sözleﬂmenin hangi durum ve ﬂartlarda belirli veya belirsiz süreli kapsam›nda de¤erlendirilece¤i belirtildikten sonra birden fazla y›l süre ile yenilenen belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmelerinin feshi durumunda iﬂçinin Kanunda belirlenen ‹ﬂ Güvencesi olgusundan
yararlan›l›p yararlanamayaca¤› konular›nda Yarg›tay’›n konu ile ilgili verdi¤i
karara da de¤inilerek aç›klanmas› yoluna gidilmiﬂtir..
II. GENEL ANLAMDA ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹ VE UNSURLARI
506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununda sigortal›, bir hizmet akdine dayanarak
bir veya birkaç iﬂveren taraf›ndan çal›ﬂt›r›lan olarak tan›mlanm›ﬂ, 4857 say›l›
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiﬂi
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‹ﬂ Kanununda ise iﬂçi, bir iﬂ sözleﬂmesine dayanarak çal›ﬂan gerçek kiﬂi
olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Her iki tan›mda da görülece¤i üzere sigortal› da iﬂçi de olabilmek için gerekli ve önemli
ﬂart olan fiili çal›ﬂma olgusu, iﬂverene
ba¤›ml› olarak yani iﬂverenin emir ve
talimat› alt›nda hareket etmekle gerçekleﬂtirilmektedir. ‹ﬂçi iﬂveren aras›ndaki ba¤›ml›l›k emir talimat iliﬂkisi, 506 say›l› Yasada hizmet akdi ile
4857 say›l› Yasa da ise iﬂ sözleﬂmesi
ile ifade edilmektedir.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 8. Maddesi
uyar›nca iﬂ sözleﬂmesi, sözleﬂmenin
iki taraf›n› oluﬂturan ve iﬂçi olarak nitelendirilen taraf›n ba¤›ml› olarak iﬂ
görmeyi, iﬂveren olarak nitelendirilen
di¤er taraf›n da bu iﬂ görme karﬂ›s›nda ücret ödemeyi üstlenmesinden oluﬂan her taraflar›n her ikisine de hak ve
yükümlülükler öngören bir sözleﬂmedir.
‹ﬂ Kanunu çerçevesinde düzenlenen
bir iﬂ sözleﬂmesinin Kanunda aç›kça
belirtilmeyen durumlarda özel bir ﬂekil ﬂart› öngörülmemiﬂtir. Ancak en az
bir y›l ve daha fazla süreleri ilgilendiren iﬂ sözleﬂmelerinin, sözleﬂmede
belirlenen hükümlerin uygulanabilmesi ve sözleﬂmenin hüküm ifade
edebilmesi için yaz›l› ﬂekilde yap›lmas› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Çal›ﬂma hayat›ndaki iﬂ iliﬂkisini ortaya koyan iﬂ sözleﬂmesinin yaz›l› olarak yap›lmamas› durumunda, mevcut
iliﬂkinin s›n›rlar›n›, koﬂullar›n›, ücret
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miktar›n› ve zaman›n›, iliﬂkinin süresini, sözleﬂmenin sona erme koﬂullar›n› içeren bir belgenin iﬂveren taraf›ndan iﬂçiye verilmesi gerekmektedir.
Söz konusu yaz›l› belge, iﬂ sözleﬂmesinde bulunmas› gereken tüm unsurlar› içermese de iﬂçi iﬂveren aras›ndaki
iﬂ görme ve ücret ödeme iliﬂkisinin
sa¤l›kl› bir ﬂekilde devam›n› sa¤lamas› aç›s›ndan önemlidir. Kanun burada,
her ne kadar yaz›l› bir iﬂ sözleﬂmesi
ﬂart› getirmemiﬂse de, ﬂartlar› belirlenmeyen bir iliﬂkinin varl›¤›n› da engellemiﬂtir.
III. BEL‹RL‹, BEL‹RS‹Z SÜREL‹
‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹
‹ﬂ sözleﬂmesini oluﬂturan taraflar›n, iﬂ
sözleﬂmelerini sözleﬂme konusu iﬂin
özelli¤ine ve giderilmesi amaçlanan
ihtiyaçlar göz önüne al›narak uygun
türde düzenleyebilecekleri ‹ﬂ Kanunun 9. maddesinde belirtilmiﬂtir.
‹ﬂ sözleﬂmelerinden, taraflar aras› inﬂaa edilecek iliﬂkinin süresinin belirlenip belirlenmemesi göz önüne al›nd›¤›nda belirli süreli ve belirsiz süreli
iﬂ sözleﬂmelerinin varl›¤› ortaya ç›kmaktad›r. 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun
11. Maddesinde belirli süreli ve belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesinin tan›m› ve
unsurlar› belirtilmiﬂ olup, taraflar aras› iﬂ iliﬂkisinin bir süreye ba¤l› olarak
yap›lmad›¤›, belirtilmedi¤i sözleﬂme
belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesi, belirli süreli iﬂlerde veya belli bir iﬂin tamamlanmas› veya belirli bir olgunun ortaHakemsiz Yaz›lar
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ya ç›kmas› gibi objektif koﬂullara
ba¤l› olarak iﬂveren ile iﬂçi aras›nda
yaz›l› ﬂekilde yap›ld›¤› belirlendi¤i
sözleﬂme ise belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi niteli¤i taﬂ›maktad›r.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 11/2. Maddesi uyar›nca, belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi, sözleﬂmenin tekrar›n› etkileyecek esasl› bir neden mevcut olmad›¤›
sürece birden fazla üst üste (zincirleme) yap›lamaz. Bu ﬂekilde belirli süreli olarak düzenlenen bir iﬂ sözleﬂmesinin sözleﬂmenin tekrar›n› gerektirmeyecek esasl› nitelikte de¤erlendirilmeyen bir sebep olmadan yenilenmesi durumunda söz konusu iﬂ sözleﬂmesi baﬂlang›çtan itibaren belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesi niteli¤i kazan›r. Ancak belirsiz süreli olan ve esasl› nedene dayal› olarak yenilenen zincirleme
iﬂ sözleﬂmeleri, belirli süreli olma
özelli¤ini muhafaza ederler. Yani baﬂtan itibaren belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi
olarak iﬂlem görürler.
Belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi, sözleﬂmede belirlenen süre sonunda sona erdi¤i halde belirsiz süreli iﬂe sözleﬂmesinin varl›¤› durumunda iﬂçi ile iﬂveren
aras›ndaki iﬂ yapma ve karﬂ›l›¤›nda
ücret ödeme iliﬂkisinin sona ermesi
konusunda herhangi bir sürenin belirtilmedi¤i gibi hal ve ﬂartlar el verdi¤i
durumda sözleﬂme varl›¤›n› devam ettirmektedir.
Yarg›tay›n belirsiz süreli iﬂe sözleﬂmesinin belirli süreli iﬂ sözleﬂmesine
Hakemsiz Yaz›lar
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dönüﬂmesi ile ilgili olarak 11.04.2003
Tarih, 2002/20581 Esas ve 2003/6120
Karar numaral› karar›nda da özetle,
“Belirli süreli iﬂ sözleﬂmesinin belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesine dönüﬂmesi
için, birden çok kez yenilenmiﬂ olmas› gerekir. Ancak, genel müdürün iﬂ
sözleﬂmesi; gerek kendisinin konumu
ve gerekse iﬂin niteli¤i karﬂ›s›nda, kaç
kez yenilenmiﬂ olursa olsun, belirsiz
süreli iﬂ sözleﬂmesine dönüﬂmez ve
ihbar tazminat›n›n ödenmesi gerekmez.” ﬂeklinde belirtilmiﬂtir. Yasal iﬂ
güvencesinden kaçmak veya buna
iliﬂkin yasa hükümlerini dolanmak
endiﬂesiyle belirli süreli iﬂ sözleﬂmesine yönelecek iﬂverenler bak›m›ndan, an›lan karar›n önemli baz› ipuçlar›n› taﬂ›d›¤› söylenebilir. Buna göre
de, "konumu" veya "iﬂin mahiyeti"
gere¤i belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi yap›lmas› gerekmeyecek kiﬂilerle, belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi yap›lamayacakt›r. Yap›ld›¤› takdirde de, bunlar› hukuken, belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi niteli¤inde de¤erlendirmek mümkün bulunmayacakt›r (Centel, 2003).
IV. ‹ﬁVEREN TARAFINDAN ‹ﬁ
SÖZLEﬁMES‹N‹N GEÇERL‹ VE
HAKLI NEDENLE FESHED‹LMES‹
Belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesinin iﬂveren taraf›ndan fesh edilirken 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 18. maddesinde belirtilen geçerli bir nedene dayand›r›lmas› gerekmektedir. Bu madde uyar›nca,
otuz veya daha fazla say›da iﬂçinin çaTemmuz - A¤ustos
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l›ﬂt›r›ld›¤› iﬂyerlerinde ayn› iﬂverenin
bir veya de¤iﬂik iﬂyerlerinde geçen
sürelerin bütünü dikkate al›narak hesaplanan en az alt› ayl›k k›demi olan
iﬂçinin belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesinin
feshinin iﬂverence, iﬂçinin yeterlili¤inden veya davran›ﬂlar›ndan ya da
iﬂletmenin, iﬂyerinin veya iﬂin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayand›rmas› zorundad›r.
‹ﬂ sözleﬂmesinin feshi için geçerli bir
sebep oluﬂturmayacak hususlar;
1- Sendika üyeli¤i veya çal›ﬂma saatleri d›ﬂ›nda veya iﬂverenin r›zas› ile
çal›ﬂma saatleri içinde sendikal faaliyetlere kat›lmak.
2- ‹ﬂyeri sendika temsilcili¤i yapmak.
3- Mevzuattan veya sözleﬂmeden do¤an haklar›n› takip için iﬂveren aleyhine idari veya adli makamlara baﬂvurmak veya bu hususta baﬂlat›lm›ﬂ
sürece kat›lmak.
4- Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile
yükümlülükleri, hamilelik, do¤um,
din, siyasi görüﬂ ve benzeri nedenler.
5- 74 üncü maddede öngörülen ve kad›n iﬂçilerin çal›ﬂt›r›lmas›n›n yasak oldu¤u sürelerde iﬂe gelmemek.
6- Hastal›k veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaral› bendinin (b)
alt bendinde öngörülen bekleme süresinde iﬂe geçici devams›zl›k.
‹ﬂveren, yukar›da belirtilen nedenlerTemmuz - A¤ustos
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den birine dayand›rarak iﬂçinin belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesini fesh etmesi
durumunda ortada haks›z fesih söz
konusu oldu¤undan sözleﬂmesi fesh
edilen iﬂçi iﬂ güvencesinden do¤an
haklar›n tümünden yararlanacakt›r.
‹ﬂveren taraf›ndan belirli veya belirsiz
süreli iﬂ sözleﬂmesinin, sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini
beklemeksizin yani 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 17. maddesine göre; iﬂveren, iﬂçinin ihbar önellerine ait ücretini peﬂin vermek suretiyle hizmet akdini feshedebilece¤i gibi, 4857 say›l› ‹ﬂ
Kanunu’nun 25. maddesinin (I), (III),
(IV) numaral› bentlerine veya 854 say›l› Deniz ‹ﬂ Kanunu’nun 14. maddesinin (III) numaral› bendine veya
5953 say›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›ﬂanlarla Çal›ﬂt›ranlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda Kanun’un 12. maddesinin birinci f›kras›na göre fesh edilmesi hakl› fesih niteli¤i taﬂ›r ve böylece iﬂveren 4857 say›l› Kanunun 21. maddesinde belirtilen geçersiz fesihten kaynaklanan
yapt›r›mlardan da sorumlu tutulmamaktad›r.
Ayr›ca iﬂçinin de iﬂ sözleﬂmesini, süresi belli olsun veya olmas›n sürenin
bitiminden önce veya bildirim önelini
beklemeksizin 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 24. maddesine veya 854 say›l›
Deniz ‹ﬂ Kanunu’nun 14. maddesinin
(II) ve (III) numaral› bentlerine veya
5953 say›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›Hakemsiz Yaz›lar
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ﬂanlarla Çal›ﬂt›ranlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda Kanun’un 7. maddesi ile 11. maddesinin
birinci f›kras›nda belirtilen hususlar
nedeniyle fesh etmesi durumunda da
söz konusu fesih hakl› nedenlerle fesih olarak de¤erlendirilmektedir.
V. Z‹NC‹RLEME OLARAK
YAPILAN BEL‹RL‹ SÜREL‹ ‹ﬁ
SÖZLEﬁMES‹ FESH ED‹LEN
‹ﬁÇ‹N‹N ‹ﬁ GÜVENCES‹
KAPSAMINDAK‹ DURUMU
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 11/2. maddesi uyar›nca, esasl› bir neden olmad›¤› sürece birden fazla üst üste (zincirleme) yap›lamayaca¤› belirtilen belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi ﬂartlar›n varl›¤›
halinde zincirleme olarak yap›ld›¤›nda söz konusu sözleﬂme baﬂtan itibaren belirsiz süreli iﬂe sözleﬂmesi haline gelmekte ve iﬂ güvencesi aç›s›ndan
da belirsiz süreli iﬂe sözleﬂmesinin tabi oldu¤u hükümlere sahip olmaktad›r.
Zincirleme olarak yap›lan belirsiz iﬂ
sözleﬂmesinin iﬂveren taraf›ndan 4857
say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 11/2. maddesinde belirtilen, iﬂçinin yeterlili¤inden
veya davran›ﬂlar›ndan ya da iﬂletmenin, iﬂyerinin veya iﬂin gereklerinden
kaynaklanan geçerli bir sebebe dayand›rmadan fesh edilmesi durumunda,
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilen ve iﬂveren için yapt›r›m, iﬂçi için ise hak niteli¤i taﬂ›yan
Hakemsiz Yaz›lar
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sonuçlar›n mevcudiyeti söz konusudur.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 18. maddesi uyar›nca, iﬂverence geçerli sebep
gösterilmeksizin veya fesih için gösterilen sebebin geçerli olmad›¤› mahkemece veya özel hakem taraf›ndan
tespit edilerek feshin geçersizli¤ine
karar verildi¤inde, iﬂveren iﬂçiyi bir
ay içinde iﬂe baﬂlatmak zorundad›r.
‹ﬂçiyi baﬂvurusu üzerine iﬂveren bir
ay içinde iﬂe baﬂlatmaz ise, iﬂçiye en
az dört ayl›k ve en çok sekiz ayl›k ücreti tutar›nda tazminat ödemekle yükümlü olur. ‹ﬂçiye ödenecek olan söz
konusu tazminat miktar›n› da, feshin
geçersizli¤ine karar veren mahkeme
veya özel hakem taraf›ndan davac›n›n
k›demi, fesih nedeni gibi hususlar dikkate al›narak belirlenir. Ayr›ca, sözleﬂmesi fesh edilen iﬂçi taraf›ndan
baﬂvuru yap›lan mahkeme veya özel
hakemin verdi¤i karar›n itiraz yollar›n›n tükenmesi ve verilen karar›n kesinleﬂmesine kadar iﬂyerinde çal›ﬂt›r›lmad›¤› süre için iﬂçiye en çok dört
aya kadar do¤muﬂ bulunan ücret ve
di¤er haklar› ödenir.
Mahkeme veya özel hakem taraf›ndan
verilen karar›n ard›ndan sözleﬂmesi
fesh edilen iﬂçi iﬂe baﬂlat›l›rsa, fesih
s›ras›nda iﬂvence iﬂçiye ödenen bildirim süresine ait ücret ile k›dem tazminat› ad› alt›ndaki ödemeler iﬂçinin iﬂyerinde çal›ﬂt›r›lmad›¤› süreye ait ücret ve di¤er ödemelerden mahsup ediTemmuz - A¤ustos
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lir. ‹ﬂe baﬂlat›lmayan iﬂçiye iﬂçinin k›demine göre bildirim süresi verilmemiﬂ veya bildirim süresi beklenmeksizin bildirim süresine ait ücret peﬂin
olarak ödenmemiﬂse bu sürelere ait
ücret tutar› ayr›ca iﬂçiye ödenir.
Konu ile ilgili olarak Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin 02.05.2006 Tarih,
2006/10642 Esas ve 2006/12286 Karar numaral› karar›nda; “Yarg›tayca,
2547 say›l› Yüksek Ö¤retim Kanunu’nun 4584 say›l› Yasa ile de¤iﬂik
geçici 47. maddesi hükmüne göre,
yard›mc› doçentlik kadrosunda görev
yapanlar için çal›ﬂma sürelerindeki k›s›tlama kald›r›ld›¤›, ayr›ca 4857 say›l›
‹ﬂ Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen belirli süreli iﬂ sözleﬂmesinin birden fazla üst üste (zincirleme) yap›labilmesi için esasl› bir nedenin bulunmas› aksi halde iﬂ sözleﬂmesi baﬂlang›çtan itibaren belirsiz süreli kabul
edilece¤i ve davac› iﬂçi ile birbiri ard›na ve birden fazla say›da iﬂ sözleﬂmesi yap›lmas›n› gerektiren esasl› bir
neden bulunmad›¤›, bu itibarla davac›n›n belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesi ile
çal›ﬂt›¤›n›n kabulü ve mahkemece aksine düﬂünceyle davan›n reddinin hatal› oldu¤u, davac›n›n iﬂ sözleﬂmesi
geçerli bir nedene dayan›lmaks›z›n
feshedildi¤inden yap›lan feshin geçersizli¤ine ve davac›n›n iﬂe iadesine, davac›n›n yasal süre içinde baﬂvurusuna
ra¤men iﬂe baﬂlat›lmamas› halinde
tazminat ve davac›n›n iﬂyerinde çal›ﬂt›r›lmad›¤› süre için dört ayl›k ücretin
Temmuz - A¤ustos
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ödenmesine karar verildi¤i ” belirtilmiﬂtir.
Yarg›tay›n karar›nda da belirtildi¤i
üzere, iﬂçiyle yap›lan belirli süreli iﬂ
sözleﬂmesinin 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 11/2. maddesi uyar›nca esasl› nedene dayand›r›lmadan birden fazla üst
üste (zincirleme) yap›lmas› üzerine
baﬂtan itibaren belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesine dönüﬂen belirli süreli iﬂ
sözleﬂmesinin geçerli bir nedene dayan›lmaks›z›n feshedilmesi durumunda Yasa iﬂçiyi iﬂ güvencesi d›ﬂ›nda
tutmam›ﬂ ve haks›z olarak sözleﬂmesi
fesh edilen ma¤dur konumda bulunan
iﬂçiyi 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 21.
maddesi uyar›nca iﬂ güvencesi kapsam›nda, yap›lan feshin geçersizli¤i ve
iﬂçinin iﬂe iadesi, iﬂçinin yasal süre
içinde iﬂverene baﬂvurmas›na ra¤men
iﬂe baﬂlat›lmamas› halinde tazminat
ve iﬂçinin iﬂyerinde çal›ﬂt›r›lmad›¤›
süre için en çok dört aya kadar do¤muﬂ bulunan ücret ve di¤er haklar›n
ödenmesi ﬂeklinde de¤erlendirilmiﬂtir.
VI-SONUÇ
‹ﬂçi ile iﬂveren aras›ndaki iliﬂkiyi düzenleyen ve belirli süreli olarak düzenlenen iﬂ sözleﬂmesinin zincirleme
olarak yenilenmesi halinde baﬂtan itibaren belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi haline gelmesi hükmünün 4857 say›l› ‹ﬂ
Kanununun 11. Maddesinde düzenlenmesi, iﬂverenlerin, belirsiz süreli
olmas› gerekirken belirli süreli iﬂ sözHakemsiz Yaz›lar
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leﬂmesi düzenleyerek belirsiz süreli iﬂ
sözleﬂmesinden do¤an iﬂ güvencesi
kapsam›nda yer alan yükümlülüklerinden özellikle de iﬂçilerin en önemli
parasal haklar›ndan olan k›dem tazminat›ndan kaç›nmalar›n›n önlemesi
amaçlanm›ﬂt›r. Bu ﬂekilde baﬂtan itibaren belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesi haline gelen sözleﬂmenin iﬂveren taraf›ndan geçerli nedene dayan›lmaks›z›n fesh edilmesi durumunda iﬂçi
4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 21. Maddesinde belirtilen haklardan yararlanmakta, böylece yasa iﬂverenler karﬂ›-

Hakemsiz Yaz›lar
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s›nda iﬂçiyi güvence alt›na almaktad›r. Yag›tay›n içtihatlar› ve bu konuda
verilen kararlar› da yasal düzenlemeyi
destekler do¤rultudad›r.
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1. Giriﬂ:
ç farkl› ve büyük sosyal güvenlik kurumunun tek çat› alt›nda birleﬂmesinden sonra mevzuatlar› da 5510 say›l› Kanunla birleﬂmiﬂ oluyor. Anayasa Mahkemesince iptal edilmedi¤i takdirde 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu bu sat›rlar› okudu¤unuzda yürürlü¤e
girmiﬂ olacak. Hakk›nda hiçbir e¤itim verilmedi¤i gibi birbirinden farkl› yöntemler uygulayan bu üç kurumun uygulamalar›na vak›f olabilmek çal›ﬂanlar
için büyük önem taﬂ›sa da bu konuda sa¤l›kl› enformasyon deste¤i almak büyük ölçüde bu gibi periyodiklere kal›yor.

Ü

SSGSS Kanununun yürürlü¤e girmesi bu konudaki enformasyon deste¤ini kat
be kat art›rm›ﬂ durumda. Bu yaz›m›zda da de¤iﬂiklik yasalar›yla kalbura dönen Ba¤-Kur mevzuat›ndan Sosyal Güvenlik Kurumu çat›s› alt›ndaki ad›yla
4/b sigortal›l›¤› hak ve yükümlülüklerine geçiﬂe de zaman›nda vak›f olmak ba¤›ms›z çal›ﬂanlar için çok önemli hususlardan birine temas edece¤iz.
O da 4 Ekim 2000 tarihi öncesinde Ba¤-Kur’lu olmalar›n› gerektirecek faaliyette bulunmuﬂ olmalar›na ra¤men Ba¤-Kur’a kaydolmayanlar›n 02.02.2004
tarihine kadar da bu haklar›n› kullanmam›ﬂ olmalar› durumunda art›k bir daha
o süreleri borçlan›p sigortal›l›k süresi olarak kazanmalar›n›n önünün kapat›lmas›na benzer biçimde yeni bir engelin daha 4 Ekim 2000 – 1 Ekim 2008 tarihleri aras›nda Ba¤-Kur’lu olmalar›n› gerektirecek faaliyette bulunmuﬂ olmalar›na ra¤men Ba¤-Kur’a kaydolmayanlar›n 01.04.2009 tarihine kadar da bu
* Sosyal Güvenlik Uzman›
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haklar›n› kullanmam›ﬂ olmalar› durumunda art›k bir daha o süreleri borçlan›p sigortal›l›k süresi olarak kazanmalar›n›n önünün kapat›lacak oluﬂudur.
2. 4 Ekim 2000 K›s›tlamas›ndan
Sonra 1 Ekim 2008 K›s›tlamas›
01.10.2008 tarihinden yürürlükten
kalkan 1479 Say›l› Kanun gere¤ince;
Kanunla ve Kanunlar›n verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulu sosyal güvenlik
kuruluﬂlar› kapsam› d›ﬂ›nda kalan ve
herhangi bir iﬂverene iﬂ sözleﬂmesiyle
ba¤l› olmaks›z›n kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlardan;
• Esnaf ve sanatkârlar ile di¤er ba¤›ms›z çal›ﬂanlardan ticari kazanç veya
serbest meslek kazanc› dolay›s›yla
gerçek veya basit usulde gelir vergisi
mükellefi olanlar ile gelir vergisinden
muaf olanlardan esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek
kuruluﬂlar›na usulüne uygun olarak
kay›tl› olanlar.
• Kollektif ﬂirketlerin ortaklar›,
• Adi komandit ﬂirketlerin komandite
ve komanditer ortaklar›,
• Limitet ﬂirket ortaklar›,
• Sermayesi paylara bölünmüﬂ komandit ﬂirketlerin komandite ortaklar›,
• Donatma iﬂtirakleri ortaklar›, (Deniz
araçlar›na ortakl›¤› olan pay sahipleri)
• Anonim ﬂirketlerin kurucu ortaklar›
ve yönetim kurulu üyesi olan ortaklar›,
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Ba¤-kur sigortal›s› say›lmakta olsalar da;
Ba¤-kur’a giriﬂ için, giriﬂ bildirgesinin ilgili kuruluﬂlara onaylatt›r›larak
‹l Müdürlü¤üne verilmesi ile gerçekleﬂti¤inden zorunlu sigortal›lar›n, giriﬂ bildirgesinde istenen tüm bilgileri
hatas›z doldurup kay›tl› oldu¤u vergi
dairesine, esnaf siciline ve meslek
odas›na tasdik ettirerek; ‹l Müdürlü¤ünün evrak kayd›na vermeleri gerekmektedir.
‹ﬂte 1479 say›l› Ba¤-Kur Kanununa
(4956 say›l› Kanunu 02.08.2003)’nun
47 nci maddesiyle getirilen geçici 18
inci maddesiyle 04.10.2000 Tarihinden önce Ba¤-kur’lu olmalar›n› gerektirecek vergi kayd›, meslek odas›
kayd› veya esnaf odas› kay›tlar›ndan
birine veyahut hepsine birden sahip
de olsalar o sürede Ba¤-kur’a kay›t olmayanlar 02.02.2004 tarihine kadar
da Ba¤-Kur’a kay›t olarak geriye dönük borçlar›n› yap›land›rma haklar›n›
kullanmam›ﬂlarsa 02.02.2004 tarihinden itibaren art›k bu haklar›n› süresini
geçirdikleri gerekçesiyle kullanamamaktad›rlar.
Konu bilahare yarg›ya intikal etmiﬂ
olsa da “Murisin 1.11.1997 gününde öldü¤ü ve 4.10.2000 tarihinden önce
Ba¤-Kur tescili olmad›¤›ndan, Hukuk
Genel Kurulunun 2003/21-363 E.
2003/420 K. Say›l› içtihatlar›nda oldu¤u gibi Kurumca tescil edilmemiﬂ
kiﬂinin sonradan toplu ödeme ile geriye yönelik olarak Ba¤-Kur'lu say›lmaHakemsiz Yaz›lar
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s› ve buna dayal› sürelerin Ba¤-Kur'luluk
olarak de¤erlendirilmesi olanaks›z oldu¤una” iliﬂkin Yarg›tay (Yarg›tay 21.HD.
2005/4418 E. 2005-/8724 K.) karar›ndan ve Yine 04.10.2000 tarihinden önce
Ba¤-Kur'da hiç tescili bulunmayanlar›n
20.04.1982-04.10.2000 tarihleri aras›n›
vergi kay›tlar› mevcut olsa bile bu süreyi borçlanmalar›n›n mümkün olmamas› 04.10.2000 tarihinden sonraki
k›s›m için ancak borçlanma yapabilece¤ine hükmeden di¤er bir Yüksek
Mahkeme içtihad›ndan (Yarg›tay 21.HD.
2005/4899 E. 2005/5110 K.) da görülece¤i üzere 1479 say›l› Kanuna göre sigortal›l›k niteli¤i taﬂ›d›¤› halde 04.10.2000
tarihine kadar kay›t ve tescilini yapt›rmam›ﬂ olan Ba¤-Kur’lular›n sigortal›l›k hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000
tarihinden itibaren baﬂlat›lmaktad›r.
5510 say›l› SSGSS Kanunuyla bu k›s›tlamaya benzer yeni bir uygulama
getirilmektedir.
5510 say›l› Kanun kapsam›nda yenilenerek ç›kart›lan (Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤i 28.08.2008)’nin
geçici 7 nci maddesinde getirilen hükme göre ticari kazanç veya serbest
meslek kazanc› nedeniyle gerçek ve
basit usulde gelir vergisi mükellefleri
ile anonim ﬂirketlerin yönetim kurulu
üyesi olan ortaklar›, sermayesi paylara bölünmüﬂ komandit ﬂirketlerin komandite ortaklar›, di¤er ﬂirket ve donatma iﬂtiraklerinin ise tüm ortaklar›ndan, sigortal›l›k niteli¤i taﬂ›d›klar›
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

için 1479 say›l› Kanuna tabi sigortal›
(Yeni Kanundaki ad›yla 4/b sigortal›s›) olmas› gerekirken 1 Ekim 2008 tarihine kadar Ba¤-Kur’a kay›t ve tescilini yapt›rmam›ﬂ olanlar›n sigortal›l›klar›, SSGSS Yasas›n›n yürürlük tarihi
olan 1 Ekim 2008 tarihi itibar›yla baﬂlat›lacakt›r.
Ancak, 1 Ekim 2008 tarihi ile 4 Ekim
2000 tarihi aras›nda vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kayd› ile sigortal›n›n 1 Nisan 2009 tarihine kadar talepte bulunmas› hâlinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamam› için talep
tarihindeki prime esas günlük kazanç
alt s›n›r› ile üst s›n›r› aras›nda kalmak
ﬂart› ile kendileri taraf›ndan beyan edilecek prime esas kazanc›n yüzde 32’si
üzerinden borçlanma tutar› hesaplanacak ve sigortal›ya tebli¤ edilecek.
Sigortal›n›n kendisine tebli¤ edilen
borçlanma tutar›n›n tamam›n› tebli¤
tarihinden itibaren alt› ay içinde ödemesi hâlinde, bu süreler sigortal›l›k
süresi olarak de¤erlendirilecek. Sigortal›ya tebli¤ edilen borç tutar›n›n bu
süre içinde tam olarak ödenmemesi
hâlinde ise bu süreler, sigortal›l›k süresi olarak de¤erlendirilmeyecek ve
ödenen tutar sigortal›lara veya hak sahiplerine yasal faizi ile birlikte geri
verilecek. Yasal faiz, primin SGK’ya
yat›r›ld›¤› tarihi izleyen aybaﬂ›ndan,
iadenin yap›ld›¤› ay›n baﬂ›na kadar
geçen süre için hesaplanacak.
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1 Ekim 2008 tarihi ile 4 Ekim 2000 tarihi aras›nda vergi mükellefiyet süreleri (Gelir vergisi mükellefiyetinden
muaf olanlar için esnaf sicil kayd› veya meslek odas›) bulunmas›na karﬂ›n
Ba¤-Kur’a kay›tl› durumda olmayanlar 1 Nisan 2009 tarihine kadar talepte de bulunmam›ﬂlarsa daha sonra bu
süreleri ödeyerek sigortal›l›k süresi
olarak kazanamayacaklar.
Her ne kadar 1 Nisan 2009 tarihine
kadar bildirim ve borçlanma mümkün
ise de 28 Temmuz 2008 tarihinde baﬂvuru süresi sona eren 5763 say›l› ‹stihdam Paketi Kanunu çerçevesinde
vazedilip 19 A¤ustos 2008 – 08.09.2008
tarihleri aras›ndaki 20 günlük bir süre
için uzat›lm›ﬂ ve büyük bir ilgi görmüﬂ olan Prim Aff› 1 Ekim 2008 tarihi ile 4 Ekim 2000 tarihi aras›nda vergi mükellefiyet kayd› (Gelir vergisine
tabi de¤ilse, esnaf sicili veya meslek
odas› kayd›) bulunup da halen Ba¤Kur’a kayd›n› yapt›rmayanlar için çok
önemli bir imkân› ifade ediyordu.
Zira ba¤›ms›z çal›ﬂmas›na ra¤men
kendisini Ba¤-Kur’a bildirmeyen mükellef, salt kendisi bildirmemekle sigortal› olmaktan ilânihaye kurtulma
hakk›na sahip de¤ildir. Ba¤-Kur’un
bir biçimde kendisini sigortal› olarak
saptamas› durumunda Prim Aff› kapsam›nda ödeyece¤i borcun kat be kat
fazlas›n› ödemekle yüz yüze duruma
gelecektir. Yahut 1 Nisan 2009 tarihine kadar tespit edilmese de ileride
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sosyal güvence kapsam›nda emekli
olma aray›ﬂ›na girdi¤inde istese de 1
Ekim 2008 tarihi öncesi mükellefiyet
sürelerini sigortal›l›¤a dönüﬂtüremeyecektir.
Uzat›lan Prim Aff›ndan da yararlanmam›ﬂsa yine de her ﬂey bitmiﬂ de¤ildir. 1 Ekim 2008 tarihi ile 4 Ekim
2000 tarihi aras›nda vergi mükellefiyet kayd› (Gelir vergisine tabi de¤ilse,
esnaf sicili veya meslek odas› kayd›)
bulunup da halen ekonomik endiﬂelerle veya önem vermeyerek Ba¤-Kur’a
kayd›n› yapt›rmayanlar 1 Nisan 2009
tarihine kadar Ba¤-Kur’a kaydolmad›klar› takdirde bu süreleri geri kazan›m hakk› olmaks›z›n yitirmiﬂ olacaklar.
3. Sonuç:
Sosyal güvenli¤in ve en önemli unsuru olan emeklili¤in öneminin genç
yaﬂlarda yeterince kavranmad›¤› bir
gerçek olsa da ileri yaﬂlarda bu konuda s›k› bir aray›ﬂa girildi¤i de apaç›k
bir gerçek. Bu nedenle 5510 say›l›
Kanun Anayasa Mahkemesince iptal
edilmezse 1 Nisan 2009 tarihine kadar
Ba¤-Kur’a kaydolmam›ﬂ olanlar vergi
kay›tlar› bulunsa bile bu süreleri tekrar borçlanamayacaklar›ndan bu hükümden haberi olmayanlar›n d›ﬂ›nda
durumu uyup da gerekli giriﬂimde bulunmalar›nda büyük fayda mülahaza
etti¤imi belirtmeliyim. Prim Aff› ile
bu süreleri kaydolarak ödemeyenler
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de pastan›n sadece kremas›n› kaybetmiﬂ durumda olduklar›n› pastan›n daha önemli k›sm›n› yitirmediklerini, 1
Nisan 2009 tarihine kadar kaydolmazlarsa bu konuda as›l kayb› o zaman
yaﬂayacaklar›n› bilmeliler.
KAYNAKÇA
Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤i
(28.08.2008) Ankara: Resmi Gazete (26981
say›l›).
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T.C. Yasalar (02.08.2003). 4956 say›l› Kanun. Ankara: Resmi Gazete (25817 say›l›)
T.C. Yasalar (16.06.2006) 5510 say›l›
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu. Ankara: Resmi Gazete
(26200 say›l›)
Yarg›tay 21.HD. 2005/4418 E. 2005/8724 K.
Yarg›tay 21.HD. 2005/4899 E. 2005/5110 K.
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KISM‹ SÜREL‹ ÇALIﬁMA VE KIDEM
TAZM‹NATI ÖDENMES‹
Cumhur Sinan ÖZDEM‹R*

ﬂ Kanunu(4857 iﬂ kanunu) “iﬂçinin normal haftal›k çal›ﬂma süresinin, tam
süreli iﬂ sözleﬂmesiyle çal›ﬂan emsal iﬂçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleﬂme k›smî süreli iﬂ sözleﬂmesidir” ﬂeklinde bir
düzenleme öngörmüﬂ ancak aç›k bir tan›mlama getirmemiﬂtir.

‹

Uygulama yönetmeli¤inde(‹ﬂ Kanuna ‹liﬂkin Çal›ﬂma Süreleri Yönetmeli¤i,
2004) ise “iﬂyerinde tam süreli iﬂ sözleﬂmesi ile yap›lan emsal çal›ﬂman›n üçte
ikisi oran›na kadar yap›lan çal›ﬂma” k›smi süreli çal›ﬂmad›r ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r.
Sözleﬂmenin k›smi süreli olup olmad›¤›n›n tespitinde en önemli ölçüt iﬂçinin
haftal›k çal›ﬂma süresinin tam süreli emsal iﬂçiye göre 2/3’ü veya daha az› olup
olmad›¤›d›r.Emsal iﬂçi,iﬂyerinde ayn› veya benzeri iﬂte tam süreli çal›ﬂt›r›lan
iﬂçidir.
‹ﬂçinin çal›ﬂaca¤› günlerin ve o günlerdeki çal›ﬂma sürelerinin bilinmesi için
k›smi süreli iﬂ sözleﬂmelerinin yaz›l› olarak yap›lmas› gerekir.
Yaz›l› olarak düzenlenecek k›smi süreli iﬂ sözleﬂmesinde kanaatimce aﬂa¤›daki bilgelerin bulunmas› gerekir:
a. ‹ﬂyerinin unvan›.
b. ‹ﬂverenin ad›.
c. ‹ﬂyerinin adresi.
d. ‹ﬂçinin ad› ve ikamet adresi.
e. ‹ﬂin niteli¤i ve yap›laca¤› yer veya yerler.
* Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹ﬂ Müfettiﬂi
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f. Sözleﬂme süresi ve ücreti.
g. Haftal›k çal›ﬂma süresi.
h. Çal›ﬂ›lacak günler ve çal›ﬂan gün
içinde çal›ﬂma saatleri.
i. Özel hükümler.
K›dem Tazminat›:
4857 Say›l› ‹ﬂ Kanunu'nun 120 ve geçici 6.maddesi gere¤i “K›dem tazminat› için bir k›dem tazminat› fonu kurulur. K›dem tazminat› fonuna iliﬂkin
Kanunun yürürlü¤e girece¤i tarihe
kadar iﬂçilerin k›demleri için 1475 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 14.maddesi hükümlerine göre k›dem tazminat› haklar› sakl›d›r” hükmünü içeren yasal düzenlemede bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
Yürürlükte bulunan mülga 1475 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 14.maddesi; K›dem
tazminat›na hak kazanabilmenin koﬂullar›n› düzenlemiﬂtir.
Yürürlükte olan yasa hükmüne göre;
Bu Kanuna tabi iﬂçilerin hizmet akitlerinin:
a. ‹ﬂveren taraf›ndan bu Kanunun
17.maddesinin II numaral› bendinde
(4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu 25/II. maddesi)gösterilen sebepler d›ﬂ›nda,
b.‹ﬂçi taraf›ndan bu Kanunun 16.maddesi(4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu 24. maddesi) uyar›nca,
c. Muvazzaf askerlik hizmeti dolay›s›yla,
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d. Ba¤l› bulunduklar› kanunla kurulu
kurum veya sand›klardan yaﬂl›l›k,
emeklilik veya malullük ayl›¤› yahut
toptan ödeme almak amac›yla;(‹ﬂçinin
faydalanabilmesi için ayl›k veya toptan ödemeye hak kazanm›ﬂ bulundu¤unu ve kendisine ayl›k ba¤lanmas›
veya toptan ödeme yap›lmas› için yaﬂl›l›k sigortas› bak›m›ndan ba¤l› bulundu¤u kuruma veya sand›¤a müracaat
etmiﬂ oldu¤unu belgelemesi ﬂartt›r.‹ﬂçinin ölümü halinde bu ﬂart aranmaz).
e. (4447 Say›l› Kanun’un 45.maddesi
ile ilave edilen bent. Yürürlük: 08.09.1999)
506 say›l› Kanunun 60.maddesinde
öngörülen yaﬂlar d›ﬂ›nda kalan di¤er
ﬂartlar› veya ayn› Kanunun Geçici
81.maddesine göre yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lanmas› için öngörülen sigortal›l›k süresini ve prim ödeme gün say›s›n› tamamlayarak kendi istekleri ile iﬂten
ayr›lmalar› nedeniyle feshedilmesi,
f. Kad›n›n evlendi¤i tarihten itibaren
bir y›l içerisinde kendi arzusu ile sona
erdirmesi,
g. ‹ﬂçinin ölümü sebebiyle son bulmas› hallerinde,
‹ﬂçinin iﬂe baﬂlad›¤› tarihten itibaren
hizmet akdinin devam› süresince her
geçen tam y›l için iﬂverence iﬂçiye 30
günlük ücreti tutar›nda k›dem tazminat› ödenir.Bir y›ldan artan süreler
için de ayn› oran üzerinden ödeme yap›l›r. ‹ﬂçilerin k›demleri, hizmet akdinin devam etmiﬂ veya fas›lalarla yeniHakemsiz Yaz›lar
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den akdedilmiﬂ olmas›na bak›lmaks›z›n ayn› iﬂverenin bir veya de¤iﬂik iﬂyerlerinde çal›ﬂt›klar› süreler göz önüne al›narak hesaplan›r. ‹ﬂyerlerinin
devir veya intikali yahut herhangi bir
suretle bir iﬂverenden baﬂka bir iﬂverene geçmesi veya baﬂka bir yere nakli halinde iﬂçinin k›demi, iﬂyeri veya
iﬂyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplam› üzerinden hesaplan›r.
K›smi Süreli ‹ﬂ Sözleﬂmesi ‹le Çal›ﬂan
‹ﬂçiye Ödenecek K›dem Tazminat›:
Yarg›tay;
1. Ayda 15 gün çal›ﬂan iﬂçiye her ay
tam çal›ﬂm›ﬂ gibi k›dem tazminat hesab› yap›lmas› hatal›d›r(Yarg›tay
9.HD-E:1991/10981-K:1991/16220T:17.12.1991).
2. Davac› iﬂçi iﬂyerinde haftada beﬂ
gün ve günde 2 saat üzerinden
01.07.1982-30.04.1996 döneminde
çal›ﬂm›ﬂt›r.Günlük k›smi çal›ﬂmada
k›dem tazminat›n›n hesap ﬂekli uyuﬂmazl›k konusudur.Davac›n›n iki saat
çal›ﬂma karﬂ›l›¤› ücretinin günlük normal yedi buçuk saatlik çal›ﬂma karﬂ›l›¤› ücretten düﬂük olaca¤› tabidir.Bu
itibarla çal›ﬂ›lan tüm süre y›l,ay,gün
olarak öncelikle belirlenip k›smi süre
karﬂ›l›¤› ücret dikkate al›nmak sureti
ile k›dem tazminat›n›n hesaplanmas›
yöntemi 1475 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun,14.maddesinde öngörülen buyurucu kurallara ayk›r›l›k oluﬂturmaz...( Yarg›tay 9.HD-E:1997/16566K:1997/20066-T:02.12.1997)”
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3. Part-time çal›ﬂan bir iﬂçinin ihbar
ve k›dem tazminatlar› hesab›na esas
hizmet süresinin ve ücretinin belirlenmesinde mahkemece hataya düﬂülmüﬂtür.Dairemizin yerleﬂmiﬂ uygulamalar›na göre bu tür çal›ﬂmalarda hizmet akdinin baﬂlang›c› ile sona ermesi aras›ndaki çal›ﬂ›lan ve çal›ﬂ›lmayan
günler ayr›m› yap›lmaks›z›n tüm süre
olarak nazara al›nmal› ve al›nan son
ayl›k ücret otuza bölünerek günlük
ücret bulunmal› ve bu ücret esas al›narak tüm süreye göre ihbar ve k›dem
tazminat› hesaplanmal›d›r…(Yarg›tay
9.HD-E:1997/16566-K:1997/20066T:02.12.1997)”.
4. Davac› iﬂçinin daval›ya ait iﬂyerinde günde 1,5 saat çal›ﬂt›¤› konusunda
taraflar aras›nda uyuﬂmazl›k yoktur.
Uyuﬂmazl›k bu k›smi süreli çal›ﬂma
için k›dem tazminat›n›n hesaplanma
ﬂekli ile ilgilidir. Yarg›tay’›n uygulamas›na göre k›smi çal›ﬂma halinde
normal günlük 7,5 saat çal›ﬂma durumuna göre kural olarak daha düﬂük
yevmiye ile çal›ﬂma söz konusu olur.
Bu yevmiye üzerine önce 1 y›ll›k sonrada 5 y›ll›k ve ayr›ca y›ldan eksik çal›ﬂma süreleri için k›dem tazminat›
hesaplan›r. Y›ll›k k›dem tazminat tutar› tavan s›n›r›n alt›nda ise o miktar
üzerinden tüm süre için hesaplama
yap›lmal›d›r. Böyle bir durumda k›smi çal›ﬂma süresinin günlük tam süreye göre orant› yap›larak bu orant›n›n
tavan miktar›na da uygulanmas› do¤ru de¤ildir. (Yarg›tay 9.HD-E:2001
/2036-K:2001/5526-T:04.04.2001)”.
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5. Daval›, daval› iﬂveren yan›nda iﬂyeri hekimi olarak 11.02.1992 31.12.1998 tarihleri aras›nda haftada
iki gün part-time bir çal›ﬂma usulü ile
çal›ﬂm›ﬂt›r. Buna göre davac›n›n ücreti tespit edilmiﬂtir. Ne var ki mahkemece hükme var›l›rken çal›ﬂma gün
say›lar› toplanarak davac›n›n hizmet
süresi 718 gün bulunmuﬂ ve buna göre k›dem tazminat›na karar verilmiﬂtir.Oysa Yarg›tay’›n yerleﬂik içtihad›na göre davac›n›n hizmeti 6 y›l 10 ay
20 gün sürmüﬂ olup son ücreti göz
önünde tutularak sonuca var›lmaktad›r. Karar›n bu nedenle bozulmas› gerekmiﬂtir (Yarg›tay 9.HD-E:2001/
6063-K:2001/8620-T:21.05.2001)”.
Kararlar›ndan da anlaﬂ›laca¤› k›smî
süreli olarak çal›ﬂan bir iﬂçinin, k›dem
tazminat› hesab›na esas hizmet süresinin belirlenmesinde, iﬂ sözleﬂmesinin
baﬂlang›c› ile sona ermesi aras›nda çal›ﬂ›lan veya çal›ﬂ›lmayan günler ayr›m› yapmaks›z›n tüm sürenin göz önüne al›nmas› gerekti¤i görüﬂündedir.
Örne¤in;
a. Son ayl›k brüt maaﬂ› 2.000.-YTL
olan ve belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesiyle haftada 45 saat 5 y›l çal›ﬂm›ﬂ olan
iﬂçi A…’n›n, iﬂ sözleﬂmesi tazminata
hak kazanacak ﬂekilde sona ermiﬂtir.‹ﬂçi A…’n›n hak kazanaca¤› k›dem
tazminat› tutar› 2.000 x 5 = 10.000.YTL olacakt›r.
b. Son ayl›k brüt maaﬂ› 2.000.-YTL
Temmuz - A¤ustos
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olan iﬂçi B…’de ayn› iﬂi yapmaktad›r
ancak k›smî süreli iﬂ sözleﬂmesi ile 5
y›l ,günde 3 saat,hafta da 15 saat çal›ﬂm›ﬂt›r.‹ﬂçi B…’nin de hak kazanaca¤› k›dem tazminat› tutar› 2.000 x 5
= 10.000.-YTL olacakt›r.
Fiili çal›ﬂma sürelerine bak›ld›¤›nda
iﬂçi A…’n›n, iﬂçi B…’den üç kat daha
fazla çal›ﬂt›¤› ve bu yüzden B…’nin
k›dem tazminat› hakk›n›n A…’ya göre üçte bir nispetinde olmas› gerekti¤i
ortaya ç›kacakt›r.
Yürürlükte bulunan mülga 1475 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 14.maddesine göre
“…iﬂçinin iﬂe baﬂlad›¤› tarihten itibaren hizmet akdinin devam› süresince
her geçen tam y›l için iﬂverence iﬂçiye
30 günlük ücreti tutar›nda k›dem tazminat› ödenir…”Yasal düzenlemeden
de görülece¤i üzere k›dem süresinin
hesab›nda sadece haftan›n çal›ﬂ›lan
günlerinin göz önünde tutulmas›n› öngören veya tam gün yada tam hafta
çal›ﬂ›l›p çal›ﬂmamaya göre bir ayr›m
yoktur.
Yasal düzenleme ve Yarg›tay kararlar› dikkate al›nd›¤›nda k›dem tazminat
hesab›nda iﬂçinin çal›ﬂt›¤› saat ve
günler toplanarak k›demi hesaplanamaz. Di¤er bir ifadeyle tüm süre
gün,ay ve y›l olarak bir bütün olarak
belirlenecektir.
Sonuç:
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunuyla birlikte esnek çal›ﬂma kavram›na daha fazla yer
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verilmiﬂ ve buna iliﬂkin düzenlemeler
yap›lm›ﬂt›r.Esnek çal›ﬂma modellerinden birisi olan k›smi süreli çal›ﬂmaya
iliﬂkin uygulamaya yönelik hükümler
çok aç›k olmad›¤›ndan,yarg› kararlar›
uygulamaya netlik kazand›rmaktad›r.
‹ﬂ Kanunun 13.maddesinde belirtilen
“…k›smî süreli çal›ﬂan iﬂçinin ücret
ve paraya iliﬂkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal iﬂçiye göre çal›ﬂt›¤› süreyle orant›l› olarak ödenir…”
hükmünün k›dem tazminat konusunda
da uygulanmas›n›n yerinde olaca¤›
kanaatindeyim.
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5510 SAYILI KANUNDA HÜKÜMLER‹
IﬁI⁄INDA ASGAR‹ ‹ﬁÇ‹L‹K UYGULAMASI
VE UZLAﬁMA MÜESSESES‹
Mehmet Zülfi CAMKURT*

1. G‹R‹ﬁ
sgari iﬂçilik uygulamas›, inﬂaat iﬂyerleri ve ihale konusu iﬂler ile devaml› ve mevsimlik iﬂyerlerinden; emsaline, niteli¤ine, kapsam ve kapasitesine göre iﬂin yürütümü için gerekli olan sigortal› say›s›n›n, çal›ﬂma süresinin veya prime esas kazanç tutar›n› esas alarak, araﬂt›rma ve inceleme yap›larak bu iﬂyerlerinden Kuruma yeterli iﬂçili¤in bildirilip bildirilmedi¤inin
tespitini öngörmektedir. Bu yönüyle asgari iﬂçilik uygulamas›, iﬂverenler taraf›ndan Kuruma bildirilmeyen veya eksik bildirilen iﬂçilik tutarlar›n› tespit ve
tahsiline yönelik tek tarafl› idari bir iﬂlemdir.

A

Asgari iﬂçilik uygulamas›n›n temel amac›, iﬂverenlerin iﬂyerlerinde çal›ﬂt›rd›¤›
sigortal›lar› gerçe¤e uygun olarak Kuruma bildirmelerini sa¤lamakt›r. Bunun
yan› s›ra; kay›t d›ﬂ› istihdam› önleyerek, sosyal güvenli¤in yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamak, Kurumun baﬂl›ca gelir kayna¤› olan prim kay›plar›n› en aza indirmek, iﬂverenler aras›nda haks›z rekabeti engellemek ve en önemlisi cayd›r›c›l›¤› egemen k›larak, Kuruma olan güveni pekiﬂtirmektir.
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 85’ inci
maddesinde asgari iﬂçilik uygulamas›yla ilgili yer alan hükümler, 506 say›l›
Kanundaki hükümlerin paralelindedir. 5510 say›l› kanunda bu konuda yeni
olarak getirilen en önemli düzenleme asgari iﬂçilik uygulamas›nda uzlaﬂma
müessesedir. Asgari iﬂçilikteki uzlaﬂma müessesesi, son derece önemli ve ayr›
bir yaz›n›n konusu olacak geniﬂtir. Yaz›m›zda, Sosyal Güvenlik Kurumunun
asgari iﬂçilik uygulamas›n›, an›lan Kanun hükümleri ile Rehberlik ve Teftiﬂ
* SGK Müfettiﬂi Yönetim Organizasyon Uzman›
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Baﬂkanl›¤›n›n uygulamalar›ndan yararlanarak ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z.
2. 5510 Say›l› Kanunda ASGAR‹
‹ﬁÇ‹L‹K
2.1. Asgari ‹ﬂçili¤in Kapsam›
Asgari iﬂçilik uygulamas›n›n kapsam›
son derece geniﬂ tutulmuﬂtur. Kurumca yeterli iﬂçili¤in bildirilip bildirilmedi¤i araﬂt›r›lacak iﬂler; Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluﬂlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlar ile
bankalar taraf›ndan ihale mevzuat›na
göre yapt›r›lan iﬂler ve özel nitelikteki
inﬂaat iﬂleridir(5510/85-2.f). Devaml›
ve mevsimlik iﬂyerlerinden Kuruma
bildirilmesi gereken asgari iﬂçilik
miktar›n›n tespiti ise, bizzat Kurum
denetim elemanlar› taraf›ndan yap›lan
incelemelerin sonucuna göre tespit
edilmektedir 1.
2.2. Asgari ‹ﬂçili¤in Dayanak ve
Yöntemi
‹ﬂverenin, iﬂin emsaline, niteli¤ine,
kapsam ve kapasitesine göre iﬂin yürütümü aç›s›ndan gerekli olan sigortal› say›s›n›n, çal›ﬂma süresinin veya
prime esas kazanç tutar›n›n alt›nda
bildirimde bulundu¤unun tespiti ha-

linde, iﬂin yürütümü aç›s›ndan gerekli
olan asgarî iﬂçilik tutar›; yap›lan iﬂin
niteli¤i, kullan›lan teknoloji, iﬂyerinin
büyüklü¤ü, benzer iﬂletmelerde çal›ﬂt›r›lan sigortal› say›s›, ilgili meslek
veya kamu kuruluﬂlar›n›n görüﬂü gibi
unsurlar dikkate al›narak Kurumun
denetim ve kontroller görevlendirilmiﬂ memurlar›nca tespit edilir (5510
/85-1.f).
‹nﬂaat iﬂyerleri ile ihaleli konusu iﬂlerden bildirilmesi gereken asgari iﬂçilik
miktar›, Kurumca belirlenen iﬂçilik
oranlar› ve hesaplama ﬂekilleri dikkate al›narak tespit edilmektedir. Yeterli
iﬂçili¤in bildirilip bildirilmedi¤ine yönelik Kurumca yap›lacak araﬂt›rma iﬂlemi, hakediﬂ bedeline veya bina yaklaﬂ›k maliyet bedeline Kurumca belirlenen iﬂçilik oran›n›n uygulanmas› suretiyle hesaplanan matrahtan yap›lan
bildirimlerin düﬂülmesi suretiyle yap›lmaktad›r. ‹ﬂverenin iﬂçilikli faturalar›n›n oldu¤una yönelik iddiada bulunmas› halinde ise, konu denetim
elemanlar› taraf›ndan incelenmekte ve
inceleme sonucuna göre yine belirlenen oranlar kullan›lmak suretiyle bildirilmesi gerekli iﬂçilik miktar› bulunmaktad›r.
Asgari iﬂçilik miktar›n›n tespit yetkisi

* SGK Müfettiﬂi Yönetim Organizasyon Uzman›
1 ‹hale konusu iﬂler ile inﬂaat iﬂyerlerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgari iﬂçili¤in tespitine yönelik incelemeler konusunda SMMM yetki verilmiﬂ olmakla birlikte, meslek mensuplar›n›n devaml› ve mevsimlik iﬂyerleriyle ilgili inceleme yetkileri bulunmamaktad›r.
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ve yöntemiyle ilgili pek çok Yarg›tay
karar›nda; Kurumun yap›lan iﬂin niteli¤ini, iﬂi tamamlama süresini, iﬂyeri
koﬂullar›n›, iﬂyeri bünyesinde kullan›lan teknolojiyi, iﬂ yerinin büyüklü¤ünü, benzer iﬂletmelerde çal›ﬂt›r›lan iﬂçi say›s›n›, istihkak tutarlar›n›, k›saca,
iﬂçilik bildirilmesi gereken tüm verileri gözetmek, gerekirse benzerleriyle
k›yaslama ve yerinde bizzat denetim
yapmak suretiyle asgari iﬂçilik ücreti
oran›n› ve bildirilmesi gereken en az
iﬂçilik miktar›n› saptamak zorunda oldu¤u, eksik iﬂçilik bildirimin ancak bu
ﬂekilde ortaya ç›kaca¤› hüküm alt›na
al›nm›ﬂt›r 2.
2.3. ‹ﬂçilik Oranlar›n›n Belirlenmesi
‹ﬂverenler taraf›ndan inﬂaat iﬂyerleri
ile ihale konusu iﬂler için Kuruma bildirmesi gereken iﬂçilik tutar›n›n tespitinde, tespit edilen iﬂçilik oranlar› kullan›lmaktad›r. Kuruma yeterli iﬂçilik
tutar›n›n bildirilmiﬂ olup olmad›¤›n›n
araﬂt›r›lmas›nda, iﬂin yürütümü için

gerekli olan asgarî iﬂçilik tutar›n›n
tespitinde dikkate al›nacak asgarî iﬂçilik oranlar›n›n saptanmas› ve asgarî
iﬂçilik oranlar›na vaki itirazlar›n incelenerek karara ba¤lanmas› amac›yla
Kurum bünyesinde kurulacak komisyon3 taraf›ndan belirlenmekte, tebli¤
ve genelgelerle yay›mlanmaktad›r
(5510/85-6,7.f).
2.4. Asgari ‹ﬂçili¤in Aﬂamalar› ve
‹ncelemeye Yapmaya Yetkili Olanlar
‹nﬂaat iﬂyerleri ve ihale konusu iﬂlerle
ilgili incelemeler iki aﬂamadan oluﬂmaktad›r. Bir anlamda ön inceleme
olarak tan›mlanabilecek ilk aﬂama,
Kurum ünitelerinde ilgili servislerde
görevli dosya memurlar taraf›ndan
yap›lan hesaplama iﬂlemini kapsamaktad›r. Dosya memuru taraf›ndan
inﬂaat iﬂyerleri için bina yaklaﬂ›k maliyet bedeline, ihale konusu iﬂlerde ise
hakediﬂ bedeline Kurumca tespit edilen iﬂçilik oranlar›n›n uygulanmas›
sonucu tespit edilen iﬂçilik tutar›ndan

2 Yarg›tay 21.H.D. 20.11.1995 Tarih, E.1995/4928, K.1995/7106, Yarg›tay 10.H.D. 2.12.2004
Tarih, E.2004/6719, K.2004/11234, Yarg›tay 10.H.D., 24.5.2005 Tarih, E.2005/4221,
K.2005/5544, Yarg›tay 10.H.D. 29.9.2005 Tarih, E.2005/3994, K.2005/9572
3 Asgari ‹ﬂçilik Tespit Komisyonu, Kurum teknik elemanlar›ndan dört üye, Yönetim Kurulunda temsil edilen iﬂçi ve iﬂveren konfederasyonlar›nca görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤inden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik elemandan oluﬂmaktad›r.
Kurumca gerek görüldü¤ünde, ayn› esaslara göre birden fazla Asgarî ‹ﬂçilik Tespit Komisyonu
kurulabilmektedir. Komisyon salt ço¤unlukla toplanmakta ve kararlar en az dört üyenin ayn› yöndeki oyu ile al›nmaktad›r. Kurum d›ﬂ›ndaki üyelerin üst üste üç toplant›ya, son alt› ay içinde ise
beﬂ toplant›ya kat›lmamas› halinde, toplant›ya kat›lmayan üyeyi görevlendiren konfederasyonlar›n yerine, üye say›s› bak›m›ndan en yüksek bir sonraki konfederasyondan üye davet edilmektedir (5510/85-6,7.f).
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bildirilen SPEK tutarlar›n›n düﬂülmesi sonucu tespit edilen Kuruma eksik
veya fazla iﬂçilik bildirilip bildirilmedi¤i tespit edilir. Kuruma yeterli iﬂçilik bildirilmedi¤inin tespit edilmesi
halinde; eksik bildirilen iﬂçilik matrah› üzerinden hesaplanacak prim tutarlar› hesaplanacak gecikme cezas› ve
gecikme zamm›yla birlikte bir ay içersinde ödenmek üzere iﬂverene tebli¤
edilmektedir. Borcun kesinleﬂmesini
müteakip, prim ve gecikme cezas› ve
gecikme zamm›n›n ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca iﬂyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yap›l›r.
‹nﬂaat iﬂyerleri ve ihale konusu iﬂlerle
ilgili Kurum incelemesi, Kurum müfettiﬂleri ve Sosyal Güvenlik Kontrol
Memurlar› arac›l›¤› yap›l›r (5510/592.f,85/). Bu nitelikte iﬂlerle ilgili kontrol memurlar› taraf›ndan yap›lacak
denetimler konusunda inﬂaat›n yaklaﬂ›k maliyet bedeli ve hakediﬂ tutar›na
ba¤l› s›n›rlamalar bulunmaktad›r. Devaml› ve mevsimlik iﬂyerlerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgari iﬂçilik tutar›n›n tespitine yönelik incelemeler ise sadece Kurum müfettiﬂleri
taraf›ndan yap›lmaktad›r. Kurumun
denetim ve kontrolle görevli elemanlar› taraf›ndan yap›lacak incelemelerde de asgari iﬂçilik komisyonu taraf›ndan belirlenen iﬂçilik oranlar› kullan›l›r. Dosya memurunun yapt›¤› ön inTemmuz - A¤ustos
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celemeden farkl› olarak; iﬂverenin kay›t ve belgeleri incelenmekte, iﬂçilik
içeren fatural› ödemeleri iﬂçilik hesaplamas›nda dikkate al›nmaktad›r.
Kurumun müfettiﬂleri ve kontrol memurlar›n›n yan› s›ra, özel bina inﬂaat
iﬂyerleri ve ihale konusu iﬂlerle ilgili
olarak Kurumun denetim yetkisi sakl›
kalmak kayd›yla, 3568 say›l› Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci
Malî Müﬂavirlik ve Yeminli Malî Müﬂavirlik Kanununa göre yetki verilmiﬂ
serbest muhasebeci malî müﬂavirler
ile yeminli malî müﬂavirler taraf›ndan
da incelemeler yap›labilmektedir.
Meslek mensuplar›nca rapor düzenlenebilecek iﬂlerin istihkak ve maliyet
tutarlar›n›n s›n›rlar› Kurum taraf›ndan
belirlenmektedir(5510/59-4,5,6.f).
2.5. ‹hale Konusu ‹ﬂlerde Asgari
‹ﬂçilik
‹hale konusu iﬂlerle ilgili olarak iﬂin
yürütümü için gerekli asgari iﬂçili¤in
hesaplanmas›nda, ihale makam› taraf›ndan iﬂverene ödendi¤i belirlenen
toplam hakediﬂ tutar› esas al›nmaktad›r. Toplam hakediﬂ tutar›, iﬂverene
ödenmesi gereken katma de¤er vergisi (KDV) ve varsa nefaset tutarlar› hariç, malzeme fiyat fark›, stopaj ve varsa akreditif bedeli toplam›ndan oluﬂmaktad›r. Bunun yan› s›ra, yüklenim
konusu iﬂin tamamlanmas›n›n gecikmesine ba¤l› olarak, iﬂverene ödenmesi gereken hakediﬂ tutar›ndan ihale
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makam›nca kesilen ceza tutarlar› da
asgari iﬂçilik incelemesinde de¤erlendirmeye esas al›nan hakediﬂ tutar›n›n
içinde kabul edilmektedir. Bu aç›klamalardan hareketle ihale konusu iﬂlerde iﬂin yürütümü için gerekli olan asgari iﬂçilik ve eksik iﬂçilik tutarlar›n›n
hesaplanmas›n› aﬂa¤›daki ﬂekilde formüle edilebilir.

miktar›na eﬂit veya bu miktardan fazla iﬂçilik bildiriminde bulundu¤u tespit edilen iﬂverenlere iliﬂiksizlik belgesi verilerek iﬂyeri dosyas› tasfiye
edilmektedir. Kurumca belirlenen iﬂçilik oran›n›n karﬂ›l›¤› miktar›n alt›nda bildirimde bulunan ve fark primi
yat›rmayan iﬂverenler hakk›nda müfettiﬂ incelemesi istenilmektedir.

‹ﬂin Yürütümü ‹çin Gerekli Asgari
‹ﬂçilik Tutar› = (Toplam Hakediﬂ Tutar› - Malzemeli ‹ﬂçilik Ödemeleri) x
‹ﬂçilik Oran› (%)

ﬁirketler veya kooperatifler taraf›ndan
yap›lan inﬂaat iﬂyerlerinden Kuruma
bildirilmesi gereken asgari iﬂçilik
miktar›n›n hesaplama iﬂlemi; o inﬂaat
için bay›nd›rl›k ve iskan bakanl›¤›nca
yay›mlanan birim maliyetler esas al›narak bulunan “yaklaﬂ›k maliyet bedeli” ya da iﬂveren veya müteahhitçe
giderleﬂtirilen “defter maliyeti” ne göre yap›lmaktad›r.

Eksik ‹ﬂçilik Tutar› = (‹ﬂin Yürütümü ‹çin Gerekli Asgari ‹ﬂçilik Tutar›)
– (Salt ‹ﬂçilik Ödemeleri + Kuruma
Bildirilen SPEK + SPEK Üst S›n›r›
Üzerindeki Ücret Ödemelerinin Üst
S›n›r› Aﬂan Ücret K›sm›)
2.6. Özel Bina ‹nﬂaatlar›nda Asgari
‹ﬂçilik
Gerçek veya tüzel kiﬂilere ait bina inﬂaatlar›n›n yap› özellikleri, türü, s›n›f›, kullan›m amac› ve yap›m ﬂekli ne
olursa olsun ilgili kurum ve kuruluﬂlardan yap› kullanma izin belgesi al›nabilmesi için; Kuruma prim, gecikme zamm› v.b. borcun bulunmad›¤›na
dair iliﬂiksizlik belgesinin ibraz› zorunlulu¤u bulunmaktad›r. ‹liﬂkisizlik
belgesi için Kuruma baﬂvurulmas› halinde; öncelikle dosya memurunca, iﬂyeri dosyas› üzerinde bir ön de¤erlendirme yap›lmakta ve Kurumca belirlenen iﬂçilik oran›n›n karﬂ›l›¤› iﬂçilik
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Gerçek veya tüzel kiﬂiler taraf›ndan
bizzat yap›lan veya yapt›r›lan bina inﬂaatlar›ndan Kuruma bildirilmesi gereken asgari iﬂçilik miktar›n›n tespitinde öncelikle yaklaﬂ›k maliyet bedeli esas al›nmaktad›r. Yaklaﬂ›k maliyet
bedeli, ilgili belediye baﬂkanl›¤›, valilik veya yetkili di¤er kuruluﬂlardan
al›nm›ﬂ inﬂaat ruhsat›nda kay›tl› yap›n›n m2 cinsinden yüzölçümü ile Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca yay›mlanan yap› m2 birim maliyetinin
çarp›m› sonucu bulunur. Yaklaﬂ›k
maliyet bedelinin hesab›nda, yap› m2
birim maliyetlerinin hangilerinin ne
ﬂekilde al›naca¤› Kurum taraf›ndan
ç›kar›lm›ﬂ yönetmelik (Sosyal Sigorta
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‹ﬂlemleri Yönetmeli¤i ) ve genelgelerle belirlenmiﬂtir.

2.7. Devaml› ve Mevsimlik
‹ﬂyerlerinde Asgari ‹ﬂçilik

Bina yaklaﬂ›k maliyetinin hesaplanmas› aﬂa¤›daki ﬂekilde formüle edilebilir.

Çal›ﬂma hayat›nda devaml› ve mevsimlik iﬂyerleri önemli bir yere sahiptir. Devaml› ve mevsimlik iﬂyerlerinde asgari iﬂçilik uygulamas›n›n esaslar›na girmeden önce, devaml› ve
mevsimlik iﬂyeri kavramlar›n›n aç›klanmas› konunun daha iyi anlaﬂ›lmas›
noktas›nda yararl› olacakt›r. Faaliyeti
belirli bir süreye ba¤l› olmayan veya
süreyle s›n›rland›r›lamayan, esas itibariyle çal›ﬂma anlam›nda süreklili¤in
esas oldu¤u iﬂyerleri “devaml› iﬂyeri”;
iﬂyerinde yürütülen faaliyetin niteli¤ine göre iﬂçi say›s›n›n y›l›n belirli dönemlerinde artt›¤› belirli dönemlerinde azald›¤›, bir baﬂka deyiﬂle de¤iﬂik
nedenlerden dolay› (iklim, sektör yap›s› vb.) y›l boyunca her ay ayn› say›da iﬂçi çal›ﬂt›rmaya elveriﬂli bulunmayan iﬂyerleri ise “mevsimlik iﬂyeri”
olarak adland›r›l›r (Camkurt, 2007).

Bina Yaklaﬂ›k Maliyeti = Yüzölçümü x Birim Maliyet Bedeli
‹ﬂin Yürütümü ‹çin Gerekli Asgari
‹ﬂçilik Tutar› = (Bina Yaklaﬂ›k Maliyeti – Malzemeli ‹ﬂçilik Ödemeleri) x
‹ﬂçilik Oran› (%)
Eksik ‹ﬂçilik Tutar› = (‹ﬂin Yürütümü ‹çin Gerekli Asgari ‹ﬂçilik Tutar›)
– (Salt ‹ﬂçilik Ödemeleri + Kuruma
Bildirilen SPEK + SPEK Üst S›n›r›
Üzerinde Ücret Ödemelerinin Üst S›n›r› Aﬂan Ücret K›sm›)
Yaklaﬂ›k maliyet bedelinin hesab›nda
dikkate al›lacak birim maliyetler veya
birim maliyet ortalamalar›; binan›n
baﬂlama ve bitiﬂ tarihlerine bir baﬂka
ifadeyle, inﬂaat›n faaliyet y›llar›na göre tespit edilmektedir.
Baz› inﬂaatlar›n, ba¤›ms›z daireler ile
birlikte dükkanlar›n da bulundu¤u ve
bu dükkanlar›n yüzölçümlerine ayr›ca
yer verildi¤i veya baz› katlar›n niteliklerinin farkl› olacak ﬂekilde ruhsatland›r›ld›¤› durumlarda; dükkan ve
dairelerin maliyetleri ayr› ayr› tespit
edilebilmesi halinde, bu husus göz
önünde tutularak toplam maliyet hesaplanmaktad›r(13.05.2004 tarih, 16318 Ek say›l› Genelge ).
Temmuz - A¤ustos
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Devaml› ve mevsimlik iﬂyerlerinden
Kuruma bildirilmesi gereken asgari
iﬂçilik miktar›n›n bildirilip bildirilmedi¤ine yönelik olarak, iﬂyerlerinin yap›s› ve faaliyet durumlar› itibariyle bir
oran belirlenmesi ve uygulanmas› olanakl› de¤ildir. Bu iﬂyerlerinden yeterli iﬂçili¤in bildirilip bildirilmedi¤i,
bizzat Kurum denetim elemanlar› taraf›ndan yap›lan incelemelerin sonucuna göre tespit edilmektedir.
Kurum denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ elemanlar›; iﬂverenin, iﬂin
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emsaline, niteli¤ine, kapsam ve kapasitesine göre iﬂin yürütümü aç›s›ndan
gerekli olan sigortal› say›s›n›n, çal›ﬂma süresinin veya prime esas kazanç
tutar›n›n alt›nda bildirimde bulundu¤unun tespiti halinde, iﬂin yürütümü
aç›s›ndan gerekli olan asgarî iﬂçilik
tutar›; yap›lan iﬂin niteli¤i, kullan›lan
teknoloji, iﬂyerinin büyüklü¤ü, benzer
iﬂletmelerde çal›ﬂt›r›lan sigortal› say›s›, ilgili meslek veya kamu kuruluﬂlar›n›n görüﬂü gibi unsurlar dikkate alarak yapacaklar› incelemelerle tespit
etmektedirler.
Devaml› ve mevsimlik iﬂyerlerinden
Kuruma bildirilmesi gereken asgari
iﬂçilik miktar›; iﬂverenlerin Kuruma,
emsaline, yap›lan iﬂin nitelik, kapsam
ve kapasitesine göre iﬂin yürütülmesi
için gerekli olan sigortal› say›s›n›n,
çal›ﬂma süresinin veya prime esas
kazanç tutar›n›n alt›nda bildirimde
bulundu¤unun tespiti durumunda inceleme yoluyla saptanmaktad›r. Kuruma eksik iﬂçilik bildiriminde bulunan devaml› ve mevsimlik iﬂyerlerinden bildirilmesi gereken asgari iﬂçilik
tutar›; iﬂin yürütülmesi için gerekli
olan asgari iﬂçilik miktar›, yap›lan iﬂin
niteli¤i, bünyesinde kullan›lan teknoloji, iﬂ yerinin büyüklü¤ü, benzer iﬂletmelerde çal›ﬂt›r›lan iﬂçi say›s›, ilgili meslek veya kamu kuruluﬂlar›n›n

görüﬂü gibi unsurlar dikkate al›narak
Kurum müfettiﬂleri taraf›ndan aﬂa¤›da
belirlenen yöntemlere göre tespit edilmektedir.
a) Emsal-benzer iﬂletmelerden tespit
edilecek bilgiler
b) Meslek veya kamu kuruluﬂlar›ndan al›nan bilgiler
c) Karinelerden yararlanma
d) ‹ﬂveren veya sigortal›lar›n beyanlar›
e) ‹ﬂyeri kay›tlar›ndan tespit edilen bilgiler
f) Di¤er bilgiler
Yukar›da belirlenen yöntemlerin asgari iﬂçili¤in tespitine yönelik incelemelerde kullan›lmas› as›l olmakla birlikte, bu yöntemlerin uygulanamad›¤›
veya baﬂka yöntemlerin uygulanmas›n›n gerekti¤i durumlarda; Rehberlik
ve Teftiﬂ Baﬂkanl›¤›n›n iznine ba¤l›
olarak denetim elemanlar› taraf›ndan
baﬂka yöntemler de uygulanabilmektedir 4. Yine, asgari iﬂçili¤in tespitine
yönelik, belirlenen yöntemlerden sadece birisi denetlenen iﬂyerine uygulanabilece¤i gibi, inceleme aylar›n›n
her birine ayr› ayr› denetim yöntemlerinin uygulanmas› da mümkündür.

4 Nitekim, otel iﬂletmelerinin denetimi kapsam›nda Kuruma bildirilmesi gereken asgari iﬂçilik
tutar›n›n tespitine yönelik olarak “‹ﬂ Analizi Yöntemi”, Kurum denetim elamanlar›
taraf›ndan kullan›lmaktad›r.
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3. ASGAR‹ ‹ﬁÇ‹L‹KTE UZLAﬁMA
3.1. Uzlaﬂma Kapsam›ndaki Asgari
‹ﬂçilik
Kurum müfettiﬂleri taraf›ndan devaml› ve mevsimlik nitelikteki iﬂyerlerinden yeterli iﬂçilik tutar›n›n bildirilip
bildirilmedi¤ine yönelik yap›lan incelemeler sonucunda; Kuruma eksik bildirildi¤i tespit edilen ve iﬂyerinde
kayden veya fiilen çal›ﬂt›¤› tespit edilen sigortal›lara mal edilemeyen prime esas kazanç matrah› üzerinden hesaplanacak sigorta primi, gecikme cezas›, gecikme zamm› ile bunlara ba¤l›
olarak iﬂveren hakk›nda uygulanacak
idari para cezalar› uzlaﬂman›n konusudur (5510/85-9.f).
Geçici mahiyetteki olan ihale konusu
iﬂler ile özel nitelikli inﬂaat iﬂlerine
yönelik yap›lan asgari iﬂçilik incelemeleri sonucu ya da devaml› veya geçici nitelikteki iﬂyerlerinde asgari iﬂçilik tutar›n›n tespitine yönelik olmayan
incelemeler (ihbar, ﬂikayet, iﬂ kazas›
incelemeleri vb.) sonucu saptanacak
sigorta primleri ve bunlara dayal› olarak uygulanan idari para cezalar› uzlaﬂma kapsam› d›ﬂ›ndad›r. ‹nﬂaat iﬂyerleri ile ihale konusu iﬂler için hesaplanacak asgari iﬂçilik tutar›n›n uzlaﬂma kapsam› d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂ
olunmas›n›n nedeninin, Kurumca belirlenen iﬂçilik oranlar›n›n bina yaklaﬂ›k maliyetine ya da hakediﬂ tutar›na
uygulanmas› ve bu iﬂlerle ilgili fatural› ödemelerin bulunabilmesi ihtimalleri oldu¤u söylenebilir.
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Bunun yan› s›ra belirtmek gerekir ki,
devaml› ve mevsimlik iﬂyerlerinde
yap›lan incelemeler sonucu, Kuruma
eksik bildirilen iﬂçilik tutarlar›n›n tamam› da uzlaﬂma kapsam›nda de¤ildir. Kuruma eksik bildirildi¤i tespit
edilen iﬂçilik tutarlar›n›n tamam›n›n
veya bir k›sm›n›n iﬂyerinde çal›ﬂt›¤›
kayden veya fiilen çal›ﬂt›¤› tespit edilen sigortal›lara mal edilmesi durumunda, sigortal›lar mal edilen iﬂçilik
tutar›n›n karﬂ›l›¤› prim, gecikme zamm› ve gecikme cezas›, uzlaﬂma uygulamas›n›n kapsam› d›ﬂ›ndad›r. Bu
noktada belirtmek gerekir ki, inceleme dönemindeki ay veya aylardan
herhangi birisi için hesaplanan ve tamam› iﬂyerinde fiilen veya kayden çal›ﬂt›¤› tespit edilen sigortal›lara mal
edilen sigorta primlerinin dayana¤›
belgelerle ilgili iﬂverenlere uygulanan
idari para cezalar› da uzlaﬂmaya konu
edilememektedir.
Yukar›daki aç›klamalarda da anlaﬂ›laca¤› üzere, uzlaﬂmaya konu edilebilecek bir asgari iﬂçilik tutar›ndan bahsedilebilmesi için; ‹ncelemenin devaml›
mahiyetteki iﬂyerlerinde ve asgari iﬂçilik tutar›n›n tespitine yönelik yap›lm›ﬂ olmas›, tespit edilen fark sigorta
primlerinin sigortal›lara mal edilemeyecek nitelikte olmas› ve konuyla ilgili düzenlenen raporun Kurum denetim
elemanlar›nca Kurumun ilgili birimine gönderilmemiﬂ olmas› gerekmektedir.
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3.2. Uzlaﬂma ‹çin Talep ve Talepte
Bulunma Süresi
Yap›lan inceleme kapsam›nda uzlaﬂma talebinde bulunacak kiﬂilerin iﬂvereni Kurum nezdinde temsile uygun
resmi s›fata sahip olmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda, gerçek kiﬂi iﬂverenler bizzat veya noterden onayl› vekâletnameye dayal› olarak vekilleri arac›l›¤›yla, tüzel kiﬂi iﬂverenler ile küçük ve k›s›tl›lar ise kanuni temsilcileri arac›l›¤›yla incelemenin baﬂlang›c›ndan, incelemeyle ilgili düzenlenen
raporun ilgili Kurum ünitesine gönderilmesine kadar geçen süre içerisinde
her zaman uzlaﬂma talebinde bulunabilirler.
‹ﬂyeri hakk›nda düzenlenen müfettiﬂ
raporunun ilgili Kurum ünitesine gönderilmesinden sonra iﬂveren taraf›ndan uzlaﬂma talebinde bulunulmas›
durumunda bu talep dikkate al›nmaz.
Belirtmek gerekir ki, kanun koyucunun uzlaﬂma talebi için öngördü¤ü
son tarih, raporun üniteye gönderilmesi oldu¤undan, iﬂverenin uzlaﬂma
talebinin iﬂleme al›nmas›nda raporun
üniteye ulaﬂ›p ulaﬂmamas› veya ünite
taraf›ndan rapordaki öneriler hakk›nda iﬂlem yap›l›p yap›lmamas›n›n bir
önemi bulunmamaktad›r.
Uzlaﬂma için
veya iﬂveren
yetkili kiﬂiler
baﬂvurularak

gerekli talebin, iﬂveren
ad›na hareket etmeye
taraf›ndan yaz›l› olarak
yap›lmas› gereklidir.
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Ancak, iﬂyeri kay›t ve belgelerinin incelemesi s›ras›nda iﬂverenin uzlaﬂma
isteme yönündeki beyan›n›n kay›t inceleme veya ifade tutana¤›nda yer almas› durumunda, iﬂverenin ayr›ca bir
talepte bulunma ﬂart›n›n aranmamas›
gerekir. Denetim eleman› taraf›ndan
raporun düzenlenerek, Rehberlik ve
Teftiﬂ Baﬂkanl›¤›na teslim edilmesini
müteakip, iﬂverenin uzlaﬂma talebinin
de¤erlendirmeye al›nmas› gerekmektedir.
5510 say›l› Kanunda iﬂverenin, asgari iﬂçilik uygulamas›nda uzlaﬂmaya
davet edilmesi yönünde herhangi bir
hüküm bulunmamaktad›r. Ancak uzlaﬂma komisyonlar›n›n oluﬂumu, çal›ﬂma esas ve usulleri konusunda haz›rlanacak yönetmelikte, iﬂverenin
bilgisi d›ﬂ›nda yap›lan veya iﬂverenin
bilgisi dahilinde yap›lmakla birlikte,
gerek duyulmas› halinde incelemeyi
yapan denetim eleman› taraf›ndan iﬂverenin uzlaﬂmaya davet edilmesi yönünde düzenlemelerin yap›lmas› yerinde olacakt›r.
3.3. Uzlaﬂma ‹çin Müracaat Edilecek
Makam
5510 say›l› Kanunun 85’ inci maddesinin 9’ uncu f›kras›nda iﬂverenin uzlaﬂma talebini iletece¤i makam veya
kiﬂi hakk›nda bir aç›kl›k bulunmamaktad›r. Ancak, raporun ilgili kurum
ünitesine gönderilmesinden önceye
kadar uzlaﬂma talebinde bulunulabileTemmuz - A¤ustos
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ce¤inden hareketle; iﬂverenler veya
kanuni temsilcilerinin incelemeyi yapan denetim eleman›na veya Rehberlik ve Teftiﬂ Baﬂkanl›¤›n›n ilgili birimine (Grup Baﬂkanl›¤›, Kurul Baﬂkanl›¤› vb.) müracaat edebilecekleri
sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla, iﬂverenlerin uzlaﬂma taleplerini
bizzat incelemeyi yapan müfettiﬂe ya
da Rehberlik ve Teftiﬂ Baﬂkanl›¤›na
(Grup Baﬂkanl›¤›, Komisyon, Kurul
Baﬂkanl›¤›) yaz›l› olarak veya tutana¤a ba¤lamak suretiyle yapmalar› gerekmektedir.
3.4. Uzlaﬂma Sa¤lanmas› ve
Uzlaﬂman›n Kesinli¤i
Asgari iﬂçilik incelemesi sonucu devaml› ve mevsimlik iﬂyerinden bildirilmesi gerekti¤i tespit edilen ve sigortal›lara mal edilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrah› ve bu
matrah üzerinden hesaplanan gecikme
cezas›, gecikme zamm› ve idari para
cezas› tutarlar›ndan, iﬂverenle üzerinde uzlaﬂmaya var›lan tutarlar tutanakla tespit edilir. ‹ﬂverenle uzlaﬂmaya
var›l›p tutanakla imza alt›na al›nan tutarlar hakk›nda, iﬂverence dava aç›lamaz ve hiçbir mercie ﬂikayet ve itirazda bulunulamaz. Uzlaﬂmaya var›lan
tutarlar iﬂveren ve Kurum için ba¤lay›c›d›r. Kurumla iﬂveren aras›nda var›lan mutabakat› belgeleyen ve ödenmesi gereken prim, gecikme zamm›,
gecikme cezas› ve idari para cezalar›n›
gösteren uzlaﬂma tutana¤› ayn› zamanda bir tahakkuk belgesi niteli¤indedir.
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‹ﬂverenin talebine istinaden uzlaﬂmayla
ilgili süreç baﬂlamakla birlikte, uzlaﬂman›n sa¤lanamamas› veya uzlaﬂma
müzekkeresi üzerinde uzlaﬂmaya var›lamamas› veya uzlaﬂman›n bozulmas›
durumunda iﬂveren ayn› konuda daha
sonra uzlaﬂma talep edemez.
3.5. Uzlaﬂma Konusu Prim ve ‹PC
Tutarlar›n›n Ödenmesi, Uzlaﬂman›n
Bozulmas›
‹ﬂverenler, üzerinde uzlaﬂmaya var›lan prim, gecikme zamm›, gecikme
cezas› ve idari para cezalar›n›n tamam›n› uzlaﬂma tutana¤›n›n düzenlendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma ödemek zorundad›rlar. ‹ﬂverenlerin, uzlaﬂ›lan idari para cezas› tutar›n›n tamam›n› peﬂin olarak ödemeleri
durumunda, ayr›ca 5510 say›l› Kanunun 102’ nci maddesinde yer alan peﬂin ödeme indiriminden yararland›r›lmalar› sözkonusu de¤ildir. Bu noktada, iﬂverenlerin peﬂinde ödeme indirimden yararland›r›lma yönündeki talepleri Kurum taraf›ndan dikkate al›nmaz.
Uzlaﬂmaya var›lan prim ve di¤er alacak tutarlar›n, uzlaﬂma tutana¤›n›n
düzenlendi¤i tarihten itibaren bir ayl›k süre içerisinde ödenmemesi durumunda uzlaﬂma bozulur. Daha önce
uzlaﬂ›lan tutarlar iﬂveren aç›s›ndan
kazan›lm›ﬂ hak teﬂkil etmez. ‹ﬂverenle var›lan uzlaﬂma sonucunda indirim
yap›lmas› nedeniyle tahsil edilmemiﬂ
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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olan sigorta prim, gecikme zamm› ve
gecikme cezalar› ile idari para cezalar› uzlaﬂman›n bozulmas› nedeniyle iﬂverenden tahsil edilir.
‹ﬂveren, yap›lan uzlaﬂma gere¤i ödemesi gereken sigorta primleri ile idari
para cezalar›n› ödemiﬂ olmakla, uzlaﬂma sonucu indirim yap›lan primleri
ödemekten kurtulmaktad›r. Ancak, var›lan uzlaﬂma neticesinde indirim yap›lmas› nedeniyle tahsil edilmemiﬂ olan
sigorta primlerinin daha sonra Kurum
veya mahkeme karar›yla sigortal›lara
mal edilmesi halinde, daha önce eksik
tahsil olunan sigorta primleri, sigortal›n›n çal›ﬂt›¤› süre ve sigorta primine
esas kazanc› dikkate al›narak gecikme
cezas› ve gecikme zamm› ile birlikte
tahsil olunur (5510/85-10.f). ‹ﬂveren bu
gibi durumlarda, iﬂveren uzlaﬂmay› ileri sürerek itirazda bulunamaz.

Uzlaﬂma müessesesiyle birlikte, asgari iﬂçilik incelemesi sonucu hesaplanacak sigorta primi, gecikme cezas›,
gecikme zamm› ve idari para cezas›
niteli¤indeki alacaklar›n› sürüncemede kalmadan tahsili sa¤lanacakt›r. Bunun yan› s›ra, asgari iﬂçilik incelemeleriyle ilgili olarak iﬂverenlerle Kurum aras›nda ortaya ç›kan uyuﬂmazl›klar›n dava konusu edilmesinin getirece¤i emek, zaman, yarg› giderleri
gibi maliyetlerin de önüne geçilmiﬂ
olunacakt›r.
Uzlaﬂma kapsam› d›ﬂ›nda b›rak›lan
inﬂaat iﬂyerleri ve ihale konusu iﬂlerden bildirilmesi gereken iﬂçilik tutar›n›n tespitine yönelik yap›lan incelemeler sonucu ortaya ç›kan fark iﬂçilik
tutarlar›n›n da kapsama al›nmas›nda
yarar bulunmaktad›r.
KAYNAKÇA

4. SONUÇ

13.05.2004 tarih, 16-318 Ek say›l› Genelge

Kurum müfettiﬂleri taraf›ndan devaml› ve mevsimlik iﬂyerlerinde yap›lan
asgari iﬂçilik incelemeleri sonucu tespit edilen fark SPEK matrah› üzerinden hesaplanan sigorta primi, gecikme cezas›, gecikme zamm› ve idari
para cezalar› iﬂverenler ile Kurum
aras›nda ortaya ç›kan en önemli ihtilaflardand›r. Uzlaﬂma müessesi, bu
ihtilaflar›n yarg› yoluna intikal etmeden çözümü noktas›nda çok ciddi bir
iﬂlevi yerine getirecek gecikmiﬂ bir
uygulamad›r.

Camkurt, Mehmet Zülfi(2007) “Devaml› Ve Mevsimlik ‹ﬂyerlerinden
Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bildirilmesi Gereken Asgari ‹ﬂçilik Miktar›n›n Tespitinde “Emsal ‹ﬂyerlerinden
Edinilen Bilgiler Yöntemi”nin Kullan›lmas›”, E-Yaklaﬂ›m Dergisi. 43
(2007)

Hakemsiz Yaz›lar
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Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤i (16.01.2004) Ankara : Resmi Gazete 25348 say›l›
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Soru ve Yanıt

SORU 1
Yurt d›ﬂ›nda iﬂçi olarak çal›ﬂt›¤›m süreler ile ilgili olarak ba¤kurdan
borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt›m. Ödemeleri yapt›¤›m y›l ile
ilgili olarak y›ll›k gelir vergisi beyannamesi serbest meslek kazanc› beyan
edece¤im. Ödedi¤im ba¤kur primlerini Serbest Meslek kazanc›mdan
indirebilirmiyim?
YANIT 1
Gelir Vergisi Kanunu’nun ‘Mesleki Giderler'' baﬂl›kl› 68’inci maddesinin 8
numaral› bendinde; Serbest meslek faaliyetleri dolay›s›yla emekli sand›klar›na
ödenen giriﬂ ve emeklilik aidatlar› ile mesleki teﬂekküllere ödenen aidatlar'' ›n
serbest meslek kazanc›n›n tespitinde gider olarak indirilebilece¤i hükmüne yer
verilmiﬂtir.
Ayn› kanunun 89’uncu maddesinde; ''(5228 say›l› Kanunun 28’inci maddesiyle de¤iﬂen ﬂekli) (31.07.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) Gelir Vergisi matrah›n›n tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aﬂa¤›daki indirimler yap›labilir.'' aç›klamas› yer almakta olup 1’inci
bendinde;
''Beyan edilen gelirin %10'unu (bireysel emeklilik sistemi d›ﬂ›ndaki ﬂah›s
sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî ücretin y›ll›k
tutar›n› aﬂmamak ﬂart›yla, mükellefin ﬂahs›na, eﬂine ve küçük çocuklar›na ait
hayat, ölüm, kaza, hastal›k, sakatl›k, anal›k, do¤um ve tahsil gibi ﬂah›s sigorta
primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katk› paylar› (sigortan›n veya
emeklilik sözleﬂmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir
sigorta veya emeklilik ﬂirketi nezdinde akdedilmiﬂ olmas›, prim ve katk›
tutarlar›n›n gelirin elde edildi¤i y›lda ödenmiﬂ olmas› ve ücret geliri elde
edenlerin ücretlerinin safi tutar›n›n hesaplanmas› s›ras›nda ayr›ca indirilmemiﬂ
bulunmas› ﬂart›yla, eﬂlerin veya çocuklar›n ayr› beyanname vermeleri halinde,
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bunlara ait prim ve katk› paylar› kendi gelirlerinden indirilir).''hükmü yer
alm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤inde de 1479 say›l›
Ba¤-Kur Kanunu kapsam›na giren serbest meslek erbab›n›n ödedikleri Ba¤Kur primlerini an›lan tebli¤de belirtilen esaslar dahilinde mesleki kazançlar›
dolay›s›yla verecekleri y›ll›k beyannamede gösterdikleri gelirden indirebilecekleri aç›klamas› yer alm›ﬂt›r.
Konuyla ilgili olarak yay›mlanan 256 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤inin 2’nci bölümünde söz konusu primlerin gelir vergisi matrah›n›n tespitinde indirim konusu yap›labilmesi için, ödeme tutar› ve tarihinin belgelendirilmesi gerekti¤i, 3’üncü bölümünde ise gelirin elde edildi¤i dönem ile
iliﬂkili olmas› ve bu dönem sonuna kadar ödenmiﬂ olmas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir.
3201 say›l› ''Yurt D›ﬂ›nda Bulunan Türk Vatandaﬂlar›n›n Yurt D›ﬂ›nda Geçen
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi Hakk›nda
Kanun'' un ''Amaç ve Kapsam'' baﬂl›kl› 1’inci maddesinde; ''18 yaﬂ›n› doldurmuﬂ Türk vatandaﬂlar›n›n yurt d›ﬂ›nda geçen ve belgelendirilen çal›ﬂma
süreleri, bu çal›ﬂma süreleri aras›nda veya sonunda herbirinde bir y›la kadar
olan iﬂsizlik süreleri ve yurt d›ﬂ›nda ev kad›n› olarak geçen süreleri, 2 nci
maddede belirtilen sosyal güvenlik kuruluﬂlar›na prim, kesenek ve karﬂ›l›k
ödenmemiﬂ olmas› ve istekleri halinde bu Kanun hükümlerine göre sosyal
güvenlikleri bak›m›ndan de¤erlendirilir.'' denilmektedir.
Bu hükümlere göre; 3201 say›l› Kanun gere¤i, yurt d›ﬂ›nda bulundu¤unuz süre
için borçlanarak ödemiﬂ oldu¤u ve belge ile tevsik etti¤iniz Ba¤-Kur primi
ödemelerinizi, ödendi¤i y›la ait y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan
edilen serbest meslek kazanc›ndan indirilmesi mümkündür.
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SORU 2
2008 model Fiat Doblo 1,3 Combi yandan caml› çift s›ra koltuklu kamyonet
sat›n al›rken ödedi¤imizi KDV’ni indirim konusu yapabilirmiyiz?
YANIT 2
“Katma De¤er Vergisi Kanununun 30/b maddesinde faaliyetleri k›smen veya
tamamen binek otomobillerinin kiralanmas› veya çeﬂitli ﬂekillerde iﬂletilmesi
olanlar›n bu amaçla kulland›klar› hariç olmak üzere iﬂletmelere ait binek
otomobillerinin al›ﬂ vesikalar›nda gösterilen katma de¤er vergisinin mükellefin
vergiye tabi iﬂlemleri üzerinden hesaplanan indirilemeyece¤i hükme
ba¤lanm›ﬂt›r.
Konu ile ilgili olarak 27/07/2005 tarih ve 25888 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan ve yay›m› tarihinde yürürlü¤e giren 8 seri nolu Gümrük Genel
Tebli¤inde (Tarife S›n›rland›rma Kararlar›) 87.03 G.T.‹.P numaras›nda yer
alan eﬂyalar›n tan›mlanmas› yap›lm›ﬂt›r.
Buna göre, 21/07/2005 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren bu tebli¤ ekindeki
tarife s›n›rland›rma karar› uyar›nca, 2008 model Fiat Doblo 1,3 Combi yandan
caml› çift s›ra koltuklu kamyonet 87.03 G.T.‹.P numaras›nda yer alan binek
otomobil niteli¤ine haiz oldu¤undan al›ﬂ vesikalar›nda gösterilen katma de¤er
vergisinin mükellefin vergiye tabi iﬂlemleri üzerinden hesaplanan katma de¤er
vergisinden indirilmesi mümkün bulunmamaktad›r.
Ayr›ca Maliye Bakanl›¤› binek otomobillerin al›m›nda yüklenilen ancak
indirimi mümkün olmayan KDV’nin maliyete eklenmesi veya gider yaz›labilmesi ile ilgili görüﬂünü 23 seri no’lu KDV Genel Tebli¤i ile aç›klam›ﬂt›r.
Buna göre 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.
Di¤er taraftan, Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesinin ikinci f›kras›nda
"Faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas› veya
çeﬂitli ﬂekillerde iﬂletilmesi olanlar›n bu amaçla kulland›klar› binek otomobilleri hariç olmak üzere, iﬂletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdi¤i
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hesap dönemi için ay kesri tam ay say›lmak suretiyle kalan ay süresi kadar
amortisman ayr›l›r. Amortisman ayr›lmayan süreye isabet eden bakiye de¤er,
itfa süresinin son y›l›nda tamamen yok edilir." hükümleri yer almaktad›r.
Yukar›da ki aç›klamalar çerçevesinde; 2008 model Fiat Doblo 1,3 Combi
yandan caml› çift s›ra koltuklu kamyonetin binek otomobil olarak kabul
edilmesi sebebiyle, bu otomobilin aktife girdi¤i hesap dönemi için ay kesri tam
ay say›lmak suretiyle kalan ay süresi kadar kist amortisman ayr›lmas›,
amortisman ayr›lmayan süreye isabet eden bakiye de¤erin, itfa süresinin son
y›l›nda tamamen yok edilmesi gerekmektedir.
SORU 3
‹ﬂyerimizde 18 yaﬂ ve üzeri bay/ bayan çal›ﬂt›rmaktay›z. ‹stihdam› teﬂvik
yasas›na göre iﬂveren hissesi sigorta prim teﬂvikinden yararland›r›lmak
istenilen iﬂçilerimizin taﬂ›mas› gereken özellikler hakk›nda bilgi alabilir
rmiyiz ? Bu teﬂvikten yararlanma ﬂartlar› iﬂyerinin ﬂubeleri ve merkezi
olarak ayr› ayr› m› de¤erlendirilmektedir ?
YANIT 3
2008-73 no 01,08,2008 tarihli SGK Genelgesine göre 4447 say›l› Kanunun
geçici 7 nci maddesinde belirtilen iﬂveren hissesi sigorta prim teﬂvikinden
yararlan›labilmesi için, gerek iﬂe yeni al›nan sigortal›lar yönünden, gerekse
sözkonusu sigortal›lar›n çal›ﬂt›r›ld›¤› iﬂyerleri yönünden an›lan maddede
öngörülen ﬂartlar›n birlikte gerçekleﬂmiﬂ olmas› gerekmektedir. Dolay›s›yla,
maddede aran›lan ﬂartlardan bir veya birkaç›n›n gerçekleﬂmemiﬂ olmas›
halinde sözkonusu teﬂvikten yararlan›lmas› mümkün olamayacakt›r.
Sigortal›lar Yönünden Aran›lan ﬁartlar;
Geçici 7 nci madde kapsam›na; 18 yaﬂ›ndan büyük, 29 yaﬂ›ndan küçük olan
erkek ve 18 yaﬂ›ndan büyük olan kad›nlardan, 1/1/2008 ila 30/6/2008
dönemine iliﬂkin Kuruma verilen ayl›k prim ve hizmet belgelerinde kay›tl›
bulunmay›p, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri aras›nda iﬂe al›nan ve fiilen
çal›ﬂt›r›lanlar girmektedir.
Buna göre, an›lan maddede öngörülen iﬂveren hissesi sigorta prim teﬂvikinden
yararlan›labilmesi için, sigortal› yönünden;
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1- ‹ﬂe giriﬂ tarihi itibariyle; erkek ise 18 yaﬂ›ndan büyük ve 29 yaﬂ›ndan küçük,
kad›n ise 18 yaﬂ›ndan büyük olmas›,
2- 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylar›na iliﬂkin düzenlenen ayl›k prim ve
hizmet belgelerinde kay›tl› olmamas›,
3- 1/7/2008 (dahil) ila 30/6/2009 (dahil) tarihleri aras›nda iﬂe al›nmas›,
4- Fiilen çal›ﬂmas›,
ﬂartlar›n›n tamam›n›n birlikte gerçekleﬂmiﬂ olmas› gerekmektedir.
2008-73 say›l› tebli¤den SGK bünyesindeki dosya baz›nda ﬂartlar› yerine
getiren iﬂyerleri yararland›r›lmaktad›r.
SORU 4
Ayl›k ‹ﬂgücü Çizelgesi nedir? Ne zaman düzenlenir? Düzenlenmemesi
Halide uygulanacak idari para cezas›n›n tutar› nedir? Bir iﬂçi dahi
çal›ﬂt›r›yorsak ayl›k iﬂgücü çizelgesi düzenlememiz gerekir mi ?
YANIT 4
10 ve daha yukar› iﬂçi istihdam eden iﬂyerinin doldurup her ay ‹ﬂkur’a düzenli
gönderdi¤i çizelgedir. Yerel düzeyde istihdam ve iﬂgücü hareketlerini güncel
ve güvenilir bir ﬂekilde izlenmesini sa¤lar. Toplu iﬂten ç›karmalar›n, iﬂyeri
kapanmalar›n›n ve istihdam› zorunlu olanlar›n takip edilmesine yard›mc› olur.
Ayl›k iﬂgücü çizelgesi ‹ﬂkur ‘da yeni online siteme geçilmesi üzerine art›k
iﬂverenler, e-iﬂkur sitesinden iﬂveren bölümünden iﬂlemlerini daha k›sa sürede
yaparak iﬂyerinden Ayl›k iﬂgücü çizelgesini düzenleyebilmektedir.
4904 say›l› ‹ﬂkur Yasas› gere¤i bir iﬂçi dahi olsa ayl›k iﬂgücü çizelgesi
düzenlemek zorunlu de¤ildir.
Bir iﬂçi dahi olsa, Kurum iﬂçi ç›k›ﬂlar›nda iﬂsizlik ödene¤i almak üzere gelen
iﬂçinin iﬂyeri kayd›n›n olmad›¤›n› tespit ederse ilgili iﬂyerine uyar› yaz›s›
gönderir. ‹lgili SSK müdürlü¤ünden mutabakat yaz›s›n› da ald›ktan sonra
uyar›ya ra¤men kay›tl› olmayan iﬂyeri varsa buna idari para cezas› uygulan›r.

Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

250 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

SORU 5
‹ﬂyerimizde çal›ﬂan iﬂçi say›s› 50 iﬂçinin üzerindedir. Özürlü istihdam›na
iliﬂkin iﬂveren hissesi prim teﬂvikinden yararlanmak için neler yapmam›z
gerekmektedir.
YANIT 5
4857 say›l› ‹ﬂ kanunun 30. Maddesi gere¤ince; “‹ﬂverenler, elli veya daha fazla
iﬂçi çal›ﬂt›rd›klar› özel sektör iﬂyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu iﬂyerlerinde
ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü iﬂçiyi meslek, beden ve ruhi
durumlar›na uygun iﬂlerde çal›ﬂt›rmakla yükümlüdürler. Ayn› il s›n›rlar› içinde
birden fazla iﬂyeri bulunan iﬂverenin bu kapsamda çal›ﬂt›rmakla yükümlü
oldu¤u iﬂçi say›s›, toplam iﬂçi say›s›na göre hesaplan›r.”
........
“Yer alt› ve su alt› iﬂlerinde özürlü iﬂçi çal›ﬂt›r›lamaz ve yukar›daki hükümler
uyar›nca iﬂyerlerindeki iﬂçi say›s›n›n tespitinde yer alt› ve su alt› iﬂlerinde
çal›ﬂanlar hesaba kat›lmaz.”
.........
“Özel sektör iﬂverenlerince bu madde kapsam›nda çal›ﬂt›r›lan 17/7/1964 tarihli
ve 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortal›lar ile 1/7/2005
tarihli ve 5378 say›l› Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumal›
iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan özürlü sigortal›lar›n, ayn› Kanunun 72 nci ve 73 üncü
maddelerinde say›lan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt
s›n›r› üzerinden hesaplanan sigorta primine ait iﬂveren hisselerinin tamam›,
kontenjan fazlas› özürlü çal›ﬂt›ran, yükümlü olmad›klar› halde özürlü çal›ﬂt›ran
iﬂverenlerin bu ﬂekilde çal›ﬂt›rd›klar› her bir özürlü için prime esas kazanç alt
s›n›r› üzerinden hesaplanan sigorta primine ait iﬂveren hisselerinin yüzde ellisi
Hazinece karﬂ›lan›r. ‹ﬂveren hissesine ait primlerin Hazinece karﬂ›lanabilmesi
için iﬂverenlerin çal›ﬂt›rd›klar› sigortal›larla ilgili olarak 506 say›l› Kanun
uyar›nca ayl›k prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortal›lar›n tamam›na ait sigorta
primlerinin sigortal› hissesine isabet eden tutar› ile Hazinece karﬂ›lanmayan
iﬂveren hissesine ait tutar›n ödenmiﬂ olmas› ﬂartt›r. Bu f›kraya göre iﬂveren
taraf›ndan ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal
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Güvenlik Kurumuna yap›lacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan
gecikme zamm›, iﬂverenden tahsil edilir. Hazinece karﬂ›lanan prim tutarlar›
gelir ve kurumlar vergisi uygulamalar›nda gider veya maliyet unsuru olarak
dikkate al›nmaz. Bu f›kran›n uygulanmas›na iliﬂkin usul ve esaslar Maliye
Bakanl›¤› ile Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ve Hazine Müsteﬂarl›¤›
taraf›ndan müﬂtereken belirlenir.”
hükümleri yeralmaktad›r.
Özürlü Statüsünde Çal›ﬂt›r›lan Sigortal›lara ‹liﬂkin Yap›lacak Baﬂvurunun
ﬁekli ve ‹stenilecek Belgeler;
4857 say›l› Kanunun 30 uncu maddesinde düzenlenen teﬂvikten yararlanmak
isteyen iﬂverenlerin; Türkiye ‹ﬂ Kurumu ‹l/ﬁube Müdürlüklerinden onaylatacaklar› ve özürlü statüsünde çal›ﬂt›rd›klar› sigortal›lar›n TC kimlik numaras›n›, ad-soyad›n›, ‹ﬂ Kurumuna tescil tarihini, kontenjan dahilinde/korumal› iﬂyerinde/kontenjan fazlas› olarak/yükümlü olunmad›¤› halde
çal›ﬂt›rma durumlar›n› ihtiva eden (Ek-1)’de yer alan belgenin asl›n› iﬂyerinin
ba¤l› bulundu¤u Sosyal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlüklerine ibraz etmeleri
gerekmektedir.
‹ﬂyerinde kontenjan fazlas› olarak veya yükümlü olunmad›¤› halde çal›ﬂt›r›lan
özürlü sigortal›lar›n, daha sonra kontenjan dahilinde çal›ﬂt›r›lmaya
baﬂlan›lmas› durumunda bu de¤iﬂikli¤in yine Türkiye ‹ﬂ Kurumu ‹l/ﬁube
Müdürlüklerinden onaylat›lacak (Ek-1)’de yer alan belge ile belgelenmesi
gerekmektedir.
‹ﬂverenler, iﬂyerinde çal›ﬂt›rd›klar› özürlü sigortal›lar›n tamam›n›n son
durumlar›n› göstermek üzere Türkiye ‹ﬂ Kurumu ‹l/ﬁube Müdürlüklerinden
onaylatacaklar› (Ek-1)’de yer alan belgeyi, her y›l›n Ocak ay› içinde Kuruma
ayr›ca ibraz edeceklerdir.
Korumal› iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan özürlü iﬂçilerden dolay› teﬂvikten
yararlanmak isteyen iﬂverenler ayr›ca, iﬂyerlerinin korumal› iﬂyeri statüsünde
oldu¤una iliﬂkin belgenin asl›n› veya ilgili Türkiye ‹ﬂ Kurumu ‹l/ﬁube
Müdürlü¤ünce onaylanm›ﬂ suretini iﬂyerinin iﬂlem gördü¤ü Sosyal Güvenlik
‹l/Merkez Müdürlü¤üne ibraz edeceklerdir.
4857 say›l› Kanunun 30 uncu maddesi 1/7/2008 tarihi itibariyle de¤iﬂtirildi¤inden an›lan maddenin de¤iﬂtirilmeden önceki 10 uncu f›kras› uyar›nca
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teﬂvikten faydalanmakta olan iﬂverenlerin de, çal›ﬂt›rmay› sürdürdükleri özürlü
sigortal›lar›ndan dolay› yeni düzenlemelere göre sigorta primi iﬂveren hissesi
prim teﬂvikinden yararlanabilmeleri için (Ek-1) belgeyi Kuruma vermeleri
gerekmektedir.
2008/ Temmuz ay›na iliﬂkin ayl›k prim ve hizmet belgesinden baﬂlamak üzere,
4857 say›l› Kanunun 30 uncu maddesi kapsam›nda Kuruma bildirilecek olan
özürlü sigortal›lara iliﬂkin ayl›k prim ve hizmet belgesinden önce, (Ek-1)
belgelerinin Kuruma verilmesi gerekmektedir. Sözkonusu belgeler Kuruma
ibraz edilmedi¤i sürece an›lan maddede düzenlenen sigorta primi iﬂveren
hissesi teﬂvikinden yararlan›lmas› mümkün olamayacakt›r.
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Yargı Kararları

DANIﬁTAY ÜÇÜNCÜ DA‹RE BAﬁKANLI⁄I
Esas No : 2007/4952
Karar No : 2008/1270
Kanun Yarar›na Temyiz Eden: DANIﬁTAY BAﬁSAVCISI
Davac›: ..........
Vekili: ............
Karﬂ› Taraf: ..........Vergi Dairesi Müdürlü¤ü-‹ZM‹R
‹stemin Özeti: Orta¤› oldu¤u limited ﬂirketten tahsil edilemeyen kamu alaca¤›
nedeniyle davac› ad›na, ortak s›fat›yla, hissesi oran›nda düzenlenen
15.02.2006 tarih ve 305, 306 say›l› ödeme emirlerini; limited ﬂirket kuruluﬂ
sözleﬂmesinin de¤iﬂtirilmesi niteli¤ini taﬂ›mas› nedeniyle Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan edilmekle üçüncü kiﬂileri de ba¤lay›c› nitelik kazanan pay
devrinin muvazaa içerdi¤i ileri sürülerek genel mahkemelerde aç›lan iptal
davas›na konu edilip, iptali sa¤lanmad›kça, pay›n› bütün hak ve yükümlülükleriyle devreden orta¤›n, kamu alaca¤›n›n ait oldu¤u döneme bak›lmaks›z›n 6183 say›l› Yasan›n 35'inci maddesine göre cebren takip edilemeyece¤i
gözetilmeden düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka uygunluk bulunmad›¤›
gerekçesiyle iptal eden ‹zmir 2. Vergi Mahkemesinin 13.09.2006 gün ve E:2006
/267, K:2006/810 say›l› karar›n›; kamu alaca¤›n›n tahsili için davac› ad›na
hissesi oran›nda düzenlenen ödeme emirlerinden davac›n›n hisselerini
devretti¤i 15.10.1999 tarihine kadar isabet eden k›sm›nda yasaya ayk›r›l›k
bulunmad›¤› bu tarihi aﬂan dönemlere ait amme alacaklar›n›n tahsili amac›yla
düzenlenen ödeme emirlerinde ise yasal isabet bulunmad›¤› gerekçesiyle
k›smen bozan ve karar düzeltme istemini reddeden ‹zmir Bölge ‹dare
Mahkemesinin 18.01.2007 gün ve E:2006/3954, K:2007/221 say›l› karar›n›n;
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limited ﬂirketteki pay›n› devreden orta¤›n ﬂirketten ayr›ld›¤› tarihten önceki
dönemlere ait olsa da ﬂirket borcundan dolay› takip edilemeyece¤inden,
düzenlenen ödeme emirlerinin hukuka ayk›r› olmas› nedeniyle Dan›ﬂtay
Baﬂsavc›s› taraf›ndan kanun yarar›na temyiz edilmiﬂtir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›ﬂtay Üçüncü Dairesince; Dan›ﬂtay Baﬂsavc›s› taraf›ndan
kanun yarar›na temyiz edilen ‹zmir Bölge ‹dare Mahkemesinin 18.01.2007 gün
ve E:2006/3954, K:2007/221 say›l› karar› incelendikten ve Tetkik Hakimi
M.O¤uz Ulaﬂ'›n aç›klamalar› dinlendikten sonra iﬂin gere¤i görüﬂülüp düﬂünüldü:
Türk Ticaret Kanununun 511'inci maddesinin 4'üncü ve 7'nci bentlerinde;
limited ﬂirket ortak ve müdürlerinin her birinin ad, soyad, ikametgâh ve
tabiiyetlerinin tescil ve ilan edilece¤i belirtilmiﬂ, 515'inci maddesinde
mukavelede yap›lan her de¤iﬂikli¤in de tescil ve ilan edilece¤i, mukavelelerin
de¤iﬂtirilmesi hakk›ndaki kararlar›n üçüncü ﬂah›slar hakk›nda, tescil tarihinden
itibaren hüküm ifade edece¤i kurala ba¤lanm›ﬂt›r.
Ortak s›fat›yla ve sermaye pay›na göre sorumlulu¤un paya ba¤l› olmas›
nedeniyle paylar›n bütün hak ve yükümlülükleriyle devri ve ticaret sicilinde
tescili, sorumlulu¤u kald›r›c› etki yapaca¤›ndan, davac›n›n, pay devrinden
sonraki bir tarihte ﬂirketin hangi dönemin vergi borcundan dolay› olursa olsun
ortak s›fat›yla sorumlu tutularak ödeme emriyle takibine olanak bulunmamaktad›r.
Davaya konu yap›lan ödeme emirlerinin, 6183 say›l› Yasan›n limited ﬂirket
ortaklar›n›n ﬂirket tüzel kiﬂili¤inden tahsil edilemeyen kamu alacaklar›ndan
sermaye hisseleri oran›nda sorumlu olduklar›n› öngören 35'inci maddesine
göre düzenlendi¤i; davac›n›n ortak s›fat›yla cebren takip edildi¤i ve hisselerin
15.10.1999 tarihinde devredilerek bu devrin ‹zmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi karar›yla hükmen ticaret siciline tescilinin yap›ld›¤› saptanm›ﬂken,
ödeme emirlerini bu nedenle iptal eden vergi mahkemesi karar›n› k›smen
bozan Bölge ‹dare Mahkemesi karar›nda hukuka uygunluk görülmemiﬂtir.
Aç›klanan nedenlerle, Dan›ﬂtay Baﬂsavc›s›n›n temyiz isteminin kabulü ile
‹zmir Bölge ‹dare Mahkemesinin 18.01.2007 günlü ve E:2006/3954,
K:2007/221 say›l› karar›n›n; 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun
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51'inci maddesi uyar›nca kanun yarar›na ve hükmün hukuki sonuçlar›na etkili
olmamak üzere bozulmas›na, karar›n bir örne¤inin Maliye Bakanl›¤› ile
Dan›ﬂtay Baﬂsavc›l›¤›na gönderilmesine ve Resmî Gazete’de yay›mlanmas›na
21.04.2008 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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DANIﬁTAY ÜÇÜNCÜ DA‹RE BAﬁKANLI⁄I

Esas No : 2006/4576
Karar No : 2008/508
Kanun Yarar›na Temyiz Eden: DANIﬁTAY BAﬁSAVCISI
Davac›: ..............‹SKENDERUN
Karﬂ› Taraf : .............. Vergi Dairesi Müdürlü¤ü-‹SKENDERUN
‹stemin Özeti: Yeminli mali müﬂavir olan ve Kas›m 1998 döneminde elde
etti¤i serbest meslek gelirini eksik beyan etti¤i ileri sürülen davac› ad›na takdir
edilen matrah üzerinden re'sen sal›nan a¤›r kusur cezal› katma de¤er vergisini;
........... Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi ile davac› aras›nda
düzenlenen katma de¤er vergisi iade tasdik sözleﬂmeleri, düzenlenen katma
de¤er vergisi iade tasdik raporlar› ve vergi dairesince bu raporlara göre
iadelerin yap›lm›ﬂ olmas› davac›n›n serbest meslek faaliyetinde bulundu¤unu
ortaya koyan doneler olmakla birlikte katma de¤er vergisi yönünden vergiyi
do¤uran olay›n hizmetin yap›lmas› an›nda meydana gelmesi nedeniyle
1.1.1999 tarihli tasdik sözleﬂmesi ve bu sözleﬂme uyar›nca düzenlenen tasdik
raporu ve vergi dairesi düzeltme fiﬂi tarihleri dikkate al›nd›¤›nda yeminli mali
müﬂavirlik hizmetinin Kas›m 1998 döneminde de¤il 1999 y›l› içinde verilmiﬂ
oldu¤u, bu nedenle uyuﬂmazl›k konusu dönemde serbest meslek kazanc›n›n
sözleﬂmede yaz›l› tutar kadar kay›t ve beyan d›ﬂ› b›rak›ld›¤›n›n aç›k ve kesin
delillerle ispatlanamad›¤› gerekçesiyle kald›ran Hatay 1. Vergi Mahkemesinin
11.10.2005 gün ve E:2004/495, K:2005/463 say›l› karar›na karﬂ› daval› idare
taraf›ndan yap›lan itiraz› reddeden Adana Bölge ‹dare Mahkemesinin 8.3.2006
gün ve E:2006/276, K:2006/227 say›l› karar›na karﬂ› yap›lan karar düzeltme
istemini kabul ederek, söz konusu karar› kald›rd›ktan sonra; davac›n›n tasdik
etti¤i vergi iadesi raporu nedeniyle kendisi ve müﬂterisi aras›nda karﬂ›l›kl›
edimleri içeren sözleﬂmenin varl›¤›, davac›n›n serbest meslek geliri elde etti¤i
halde beyan etmedi¤ini hukuken geçerli tespitlerle ortaya koydu¤u, bu
durumun gelirin elde edilmedi¤ini ispat etme konusundaki sorumlulu¤un
davac›ya ait oldu¤unu gösterdi¤i ve davac› taraf›ndan uyuﬂmazl›k döneminde
serbest meslek makbuzlar›n› ve yasal defterlerini ibraz ederek bu sorumlulu¤u
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yerine getirmedi¤i hususlar› birlikte de¤erlendirildi¤inde ve 1999 y›l›
belgelerini zamanaﬂ›m›na u¤ramas› nedeniyle saklamad›¤› yolundaki iddias›na
ra¤men katma de¤er vergisi iadesi tasdik sözleﬂmesini ibraz edebilmiﬂ
olmas›n›n iddias›nda tutarl›l›k olmad›¤›n› gösterdi¤inden sal›nan a¤›r kusur
cezal› katma de¤er vergisinde hukuka ayk›r›l›k bulunmad›¤› gerekçesiyle vergi
mahkemesi karar›n› bozan Adana Bölge ‹dare Mahkemesinin 28.6.2006 gün ve
E:2006/1386, K:2006/1371 say›l› karar›n›n; katma de¤er vergisi aç›s›ndan
vergiyi do¤uran olay, mal›n teslimi veya hizmetin yap›lmas› an›nda meydana
gelmekte olup, bu hususta ticari, sinai, zirai veya serbest meslek faaliyeti
çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetler yönünden farkl› bir düzenlemeye yer
verilmedi¤i, olayda yeminli mali müﬂavir olarak serbest meslek faaliyetinde
bulunan davac›n›n müﬂterisi olan ............ Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim
ﬁirketi ile aras›nda yap›lan 1.1.1999 gün ve 448-29048 say›l› tasdik
sözleﬂmesine istinaden düzenlenen 5.2.1999/YMM-74-1999/508-008 say›l›
katma de¤er vergisi iadesi raporu nedeniyle hizmet al›ﬂ veriﬂinin Kas›m 1998
döneminde de¤il, 1999 y›l›nda gerçekleﬂtirildi¤i anlaﬂ›ld›¤›ndan Kas›m 1998
dönemi için yap›lan tarhiyatta yasal isabet görülmedi¤inden hukuka ayk›r›
oldu¤u ileri sürülerek Dan›ﬂtay Baﬂsavc›s› taraf›ndan kanun yarar›na
bozulmas› istenmiﬂtir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›ﬂtay Üçüncü Dairesince Dan›ﬂtay Baﬂsavc›s› taraf›ndan
kanun yarar›na temyiz edilen Adana Bölge ‹dare Mahkemesinin 28.6.2006 gün
ve E:2006/1386, K:2006/1371 say›l› karar› incelendikten ve Tetkik Hakimi
Nagihan Altekin'in aç›klamalar› dinlendikten sonra iﬂin gere¤i görüﬂülüp
düﬂünüldü:
Uyuﬂmazl›k, 24.2.2004 tarihinde düzenlenen tutanak ile davac›n›n Ekskon
Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi ile aralar›nda Kas›m 1998 dönemine
iliﬂkin yap›lan sözleﬂme uyar›nca belirlenen ücret tutar› olan 2.870.000.000 lira
için serbest meslek makbuzu düzenlemedi¤i ve katma de¤er vergisi beyan›na
dahil etmedi¤i tespit edilerek takdir komisyonuna sevki üzerine takdir edilen
matrah üzerinden yap›lan cezal› tarhiyata iliﬂkindir.
213 say›l› Vergi Usul Kanununun "Vergiyi Do¤uran Olay" baﬂl›kl› 19'uncu
maddesinde, vergi alaca¤›n›n vergi kanunlar›n›n vergiyi ba¤lad›klar› olay›n
vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile do¤aca¤› belirtilmiﬂ, 3065 say›l›
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Katma De¤er Vergisi Kanununun "Vergiyi do¤uran olay›n meydana gelmesi"
baﬂl›kl› 10'uncu maddesinin (a) f›kras›nda, mal teslimi ve hizmet ifas›
hallerinde, mal›n teslimi ve hizmetin yap›lmas›; (b) f›kras›nda da, mal›n
tesliminden veya hizmetin yap›lmas›ndan önce fatura veya benzeri belgeler
verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla s›n›rl› olmak üzere
fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, (c) f›kras›nda ise, k›s›m k›s›m mal
teslimi veya hizmet yap›lmas› mutad olan veya bu hususlarda mutab›k kal›nan
hallerde, her bir k›sm›n teslimi veya bir k›s›m hizmetin yap›lmas› an›nda
vergiyi do¤uran olay›n meydana gelece¤i kurala ba¤lanm›ﬂt›r.
Dosyada mevcut ........Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi ile davac›
aras›nda yap›lan 1.1.1999 tarihli tasdik sözleﬂmesiyle Kas›m 1998 dönemini
kapsayan iﬂlemler için 2.870.000.000 lira ücret üzerinden makbuz karﬂ›l›¤›
nakden ödenmek koﬂuluyla mutab›k kal›nd›¤›, Mali ﬁube Araﬂt›rma
Kurulu'nun 11.12.2003 günlü yaz›s›nda yer verilen Kas›m 1998 dönemi için
5.2.1999 tarihli tasdik raporuna dayan›larak 10.2.1999 tarih ve 1/13 say›l›
düzeltme fiﬂiyle daval› idarece ...........Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim
ﬁirketine ilgili katma de¤er vergisi iadelerinin yap›ld›¤› görüldü¤ünden,
davac› ile ad› geçen ﬂirket aras›ndaki katma de¤er vergisi iade tasdik sözleﬂmeleri, düzenlenen katma de¤er vergisi tasdik raporlar› ve vergi dairesince
bu raporlara göre iadelerin gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas› yeminli mali müﬂavirce
serbest meslek faaliyetinin yap›ld›¤›n› ortaya koyan doneler olmakla birlikte
katma de¤er vergisi yönünden vergiyi do¤uran olay›n hizmetin yap›lmas›
an›nda meydana gelmesi nedeniyle tasdik sözleﬂmelerinin, düzenlenen tasdik
raporlar›n›n ve vergi dairesince yap›lan düzeltme fiﬂlerinin tarihleri dikkate
al›nd›¤›nda aradaki hizmet al›ﬂ veriﬂinin 1998 tarihinde de¤il 1999 y›l›nda
gerçekleﬂti¤i anlaﬂ›ld›¤›ndan, davac›n›n serbest meslek kazanc›n› 1998 y›l›nda
elde etmedi¤ini kan›tlayamad›¤›ndan söz edilerek verilen karar›n bozulmas›
gerekmiﬂtir.
Aç›klanan nedenlerle, Dan›ﬂtay Baﬂsavc›s›n›n temyiz isteminin kabulü ile
Adana Bölge ‹dare Mahkemesinin 28.6.2006 gün ve E:2006/1386,
K:2006/1371 say›l› karar›n›n, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun
51'inci maddesi uyar›nca kanun yarar›na ve hükmün hukuki sonuçlar›na etkili
olmamak üzere bozulmas›na, karar›n bir örne¤inin Maliye Bakanl›¤› ile
Dan›ﬂtay Baﬂsavc›l›¤›na gönderilmesine ve Resmî Gazete’de yay›mlanmas›na,
25.2.2008 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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UYUﬁMAZLIK MAHKEMES‹ BAﬁKANLI⁄I

ESAS NO : 2007/337
KARAR NO: 2008/149
KARAR TR : 2.6.2008
(Hukuk Bölümü)
Ö Z E T : 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu uyar›nca verilen idari para cezas›na karﬂ› yap›lan itiraz›n ADL‹ YARGI YER‹NDE çözümlenmesi gerekti¤i hk.
KARAR
Davac›: ..............San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Vekili : Av.....
Daval› : Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Vekili : Av.....
OLAY: ‹ﬂ müfettiﬂi taraf›ndan düzenlenen raporda, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun
86,81 ve 78. maddelerine muhalefet edildi¤inin tespit edildi¤inden bahisle Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Ankara Bölge Müdürlü¤ü’nün 29.7.2005
gün ve 20113 say›l› iﬂlemi ile, an›lan Kanunun 108. maddesine dayan›larak
105. maddesine göre davac› ad›na idari para cezas› verilmiﬂtir.
Davac› vekili, para cezas›na karﬂ› adli yarg› yerinde itirazda bulunmuﬂtur.
ANKARA 12. SULH CEZA MAHKEMES‹; 30.9.2005 gün ve 2005/564 Müt.
say› ile, idari para cezas›n›n hukuka uygun olmas› nedeniyle davac›n›n baﬂvurusunun reddine karar vermiﬂtir.
Davac› vekili taraf›ndan bu karara itiraz edilmesi üzerine, ANKARA 8. A⁄IR
CEZA MAHKEMES‹; 11.11.2005 gün ve E:2005/365 D.‹ﬂ say› ile, para cezas›n›n 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›’n›n 105. maddesi uyar›nca belirlendi¤i, ayn› Yasan›n 108. maddesindeki düzenleme karﬂ›s›nda, itiraz› inceleme yetkisi idare
mahkemesine ait oldu¤u halde, Sulh Ceza Mahkemesince itiraz›n görev yönünden reddi yerine iﬂin esas›na girilerek karar verilmesi yasaya ayk›r› olduTemmuz - A¤ustos
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¤undan, itiraz›n bu nedenle kabulüne karar verilmesinin uygun bulundu¤u gerekçesiyle Sulh Ceza Mahkemesi karar›n›n kald›r›lmas›na karar vermiﬂtir.
Bu kez, davac› vekili, idari para cezas› verilmesine iliﬂkin karar›n iptali istemiyle idari yarg› yerinde dava açm›ﬂt›r.
ANKARA 12. ‹DARE MAHKEMES‹; 9.6.2006 gün ve E:2006/805 say› ile,
1.6.2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun muhtelif hükümlerinden söz ederek, 1.6.2005 tarihinden itibaren, 5326 say›l› Yasa’da
say›lan idari para cezas› ve idari tedbirlerden oluﬂan idari yapt›r›mlar ile di¤er
yasalarda yer alan idari yapt›r›mlara karﬂ›, Yasan›n 19. maddesinde say›lan istisnai durumlar haricinde sulh ceza mahkemeleri nezdinde dava aç›lmas› gerekti¤i, dosyan›n incelenmesinden, davac›n›n, iﬂyerinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i
yönünden yap›lan teftiﬂ sonucunda tespit edilen eksiklikler nedeniyle 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 108. maddesine dayan›larak ayn› Kanunun 105. maddesi
uyar›nca 8.859,26 YTL idari para cezas› verilmesine iliﬂkin 29.7.2005 tarih ve
5 say›l› iﬂleme karﬂ› Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2005/564 Müt. say›l› dosyas›nda açt›¤› davan›n, an›lan Mahkemenin 30.9.2005 günlü karar› ile
uyuﬂmazl›¤›n esas› incelenerek reddedildi¤i, bu karara karﬂ› yap›lan itiraz üzerine, Ankara 8. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin 11.11.2005 tarih ve E:2005/365 D.‹ﬂ
say›l› karar› ile, idari para cezalar›na karﬂ› aç›lan davan›n idare mahkemesinin
görevinde oldu¤u gerekçesiyle itiraz kabul edilerek ad› geçen mahkeme karar›n›n kald›r›ld›¤› ve bu karar›n kesinleﬂmesi üzerine, para cezas›n›n iptali istemiyle Mahkemelerinin kay›tlar›na 27.3.2006 tarihinde giren dilekçe ile dava
aç›lmas› yoluna gidildi¤inin anlaﬂ›ld›¤›, 2247 say›l› Uyuﬂmazl›k Mahkemesinin Kuruluﬂ ve ‹ﬂleyiﬂi Hakk›nda Kanun’un 19. maddesinden söz ederek, bu
durumda; davac› ﬂirkete 4857 say›l› Kanun’a ayk›r› davrand›¤›ndan bahisle
8.859,26 YTL idari para cezas› verilmesine iliﬂkin iﬂlemin iptali istemiyle
27.3.2006 tarihinde Mahkemelerinin kayd›na giren dilekçe ile aç›lan bu davan›n görüm ve çözümünde, 5326 say›l› Yasa hükümleri uyar›nca sulh ceza mahkemelerinin görevli oldu¤u sonucuna var›ld›¤›ndan, Mahkemelerinin görevsizli¤ine, 2247 say›l› Kanun’un 19. maddesi uyar›nca görevli yarg› yerinin belirlenmesi için dosyan›n Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’ne gönderilmesine ve dosya incelemesinin bu konuda Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’nce karar verilinceye kadar
ertelenmesine karar vermiﬂtir.
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Dosyan›n gönderildi¤i UYUﬁMAZLIK MAHKEMES‹ HUKUK BÖLÜMÜ;
2.10.2006 gün ve E:2006/240, K:2006/169 say› ile, davan›n, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 78, 81, 86,105 ve 108. maddelerine göre verilen idari para cezas›n›n
kald›r›lmas› istemiyle aç›ld›¤›, Kabahatler Kanunu’nun “Genel kanun niteli¤i”
baﬂl›kl› 3. maddesinde, “Bu Kanunun genel hükümleri di¤er kanunlardaki kabahatler hakk›nda da uygulan›r” denildi¤i, bu Kanunun genel hükümleri aras›nda yer alan 27. maddesinin (1) numaral› bendinde, idari para cezas› ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliﬂkin idari yapt›r›m karar›na karﬂ›, karar›n tebli¤i veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeﬂ gün içinde, sulh ceza mahkemesine baﬂvurulabilece¤inin öngörüldü¤ü, buna göre, Kabahatler Kanunu’nun
belirledi¤i ilke ve esaslara uyan di¤er kanunlardaki idari para cezalar› ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliﬂkin idari yapt›r›mlara karﬂ› yap›lacak itirazlarda sulh ceza mahkemesinin genel görevli k›l›nd›¤›, incelenen olayda, yukar›da belirtilen koﬂullar›n oluﬂtu¤u anlaﬂ›ld›¤›ndan iﬂ mevzuat›na dayanan dava
konusu idari para cezas›na karﬂ› yap›lacak itiraza bakma görevinin sulh ceza
mahkemesine ait bulundu¤u, her ne kadar, 5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun
“Genel kanun niteli¤i” baﬂl›kl› 3. maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin 1.3.2006
gün ve E:2005/108, K:2006/35 say›l› karar›yla iptal edilmiﬂ ve gerekçeli karar
22.7.2006 günlü, 26236 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂ ise de, bu maddenin iptaline karar verilmesiyle meydana gelen hukuksal boﬂluk kamu yarar›n› olumsuz yönde etkileyecek nitelikte görüldü¤ünden, Anayasa’n›n 153. maddesi ve 2949 say›l› Yasa’n›n 53. maddesi gere¤ince, yeni düzenleme yapmas›
için yasama organ›na süre tan›mak amac›yla iptal karar›n›n Resmi Gazete’de
yay›mlanmas›ndan baﬂlayarak alt› ay sonra yürürlü¤e girmesine karar verildi¤i, Anayasa’n›n 153. maddesinden söz ederek, an›lan hükümlere göre sözü edilen Anayasa Mahkemesi karar›n›n hukuki sonuçlar› incelendi¤inde: ‹ptal hükmünün, karar 22.7.2006 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂ oldu¤una göre,
Anayasa Mahkemesi’nce belirlenen alt› ayl›k sürenin sona erece¤i 22.1.2007
gününde yürürlü¤e girece¤i aç›k olup, ancak bu tarih itibariyle görev kural› yürürlükten kalkaca¤›ndan, yasama organ›nca kendisine verilen alt› ayl›k süre
içinde herhangi bir düzenleme yap›lmad›¤› takdirde 22.1.2007 tarihinden itibaren görevli yarg› yerinin hukukun genel ilkelerine göre saptanabilece¤i; fakat,
yasama organ› taraf›ndan, Anayasa Mahkemesi’nce verilen alt› ayl›k süre içinde iptal hükmü do¤rultusunda yasal düzenleme yap›lmas› halinde ise, iﬂaret
edilen yarg› yerinin yeni düzenlemenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren görevli olaca¤›n›n tart›ﬂmas›z bulundu¤u, belirtilen durum karﬂ›s›nda; yasama orTemmuz - A¤ustos
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gan› taraf›ndan iptal hükmü do¤rultusunda henüz yasal düzenleme yap›lmamas› nedeniyle an›lan madde hükmü yürürlükten kalkmad›¤›ndan, 5326 say›l› Yasa’n›n yürürlü¤e girdi¤i 1.6.2005 tarihinden sonra 26.8.2005 gününde aç›lan
davan›n görüm ve çözümünde adli yarg› yerinin görevli bulundu¤u, aç›klanan
nedenlerle, ‹dare Mahkemesinin baﬂvurusunun kabulü ile Sulh Ceza Mahkemesi karar›n› görevsizlik nedeniyle kald›ran A¤›r Ceza Mahkemesi karar›n›n
kald›r›lmas›n›n icap etti¤i gerekçesiyle davan›n çözümünde ADL‹ YARGININ
görevli oldu¤una, bu nedenle Ankara 12. ‹dare Mahkemesi’nin BAﬁVURUSUNUN KABULÜ ile Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi karar›n› görevsizlik
nedeniyle kald›ran Ankara 8. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin 11.11.2005 gün ve
E:2005/365 D.‹ﬂ say›l› KARARININ KALDIRILMASINA karar vermiﬂtir.
Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’nin bu karar› üzerine ANKARA 12. SULH CEZA
MAHKEMES‹; 11.5.2007 gün ve E:2007/323 Müt. say› ile, muteriz vekilinin
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Ankara Bölge Müdürlü¤ü’nce 4857 say›l› Yasa uyar›nca hakk›nda idari para cezas› düzenlendi¤ini, itirazen kald›r›lmas›n› talep etti¤i, muteriz vekilinin talebi üzerine Mahkemelerince daha önce
görevsizlik karar› verildi¤i, dosyan›n idari yarg› ve adli yarg› aras›ndaki görev
uyuﬂmazl›¤› nedeniyle Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’ne gönderildi¤i, yap›lan inceleme sonucunda sulh ceza mahkemesinin görevli oldu¤una iliﬂkin karar verilerek Mahkemelerine dosyan›n yeniden gönderildi¤i, Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’nin karar›ndan sonra yürürlü¤e giren 19/12/2006 tarih ve 5560 say›l› Yasa’n›n 3. maddesinde yap›lan de¤iﬂiklik ile; “(1) Bu Kanunun; idarî yapt›r›m
kararlar›na karﬂ› kanun yoluna iliﬂkin hükümleri, di¤er kanunlarda aksine hüküm bulunmamas› halinde" ﬂeklinde düzenleme yap›ld›¤›, idari para cezas›n›n
4857 say›l› Yasa’ca verilmiﬂ olmas› ve an›lan Yasan›n 108. maddesindeki(De¤iﬂik birinci f›kra: 1/7/2005-5378/39 md.) düzenleme: "Bu Kanunda öngörülen
idari para cezalar›, 101 inci maddedeki idari para cezalar› hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürünce
verilir. 101 inci madde kapsam›ndaki idari para cezalar› ise, do¤rudan Türkiye
‹ﬂ Kurumu ‹l Müdürü taraf›ndan verilir. (Mülga birinci cümle: 1.7.20055378/39 md.) Verilen idari para cezalar›na dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli¤ edilir. Bu cezalara karﬂ› tebli¤ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. ‹tiraz, idarece verilen cezan›n yerine getirilmesini durdurmaz. ‹tiraz üzerine verilen karar kesindir. ‹tiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yap›larak en k›sa sürede sonuçland›r›l›r. Bu KanuTemmuz - A¤ustos
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na göre verilen idari para cezalar›, 21.7.1953 tarihli ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre tahsil olunur" ﬂeklinde olup, görevle ilgili düzenlemeler kamu düzeni ile ilgili oldu¤undan ve
derhal yürürlü¤e girece¤inden; Mahkemelerinin görevsizli¤ine karar vermenin
icap etti¤i gerekçesiyle itiraz konusu karar›n yarg›lama mercii idari yarg› olmakla Mahkemelerinin görevsizli¤ine, Mahkemeleri ile Ankara 12. ‹dare
Mahkemesi aras›nda ortaya ç›kan görev uyuﬂmazl›¤›n›n çözümü için karar kesinleﬂti¤inde dosyan›n Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiﬂ; bu karar kesinleﬂmiﬂtir.
‹NCELEME VE GEREKÇE :
Uyuﬂmazl›k Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Ahmet AKYALÇIN’›n Baﬂkanl›¤›nda, Üyeler: Mustafa KICALIO⁄LU, Erdo¤an BUYURGAN, Habibe
ÜNAL, Ayper GÖKTUNA, Muhittin KARATOPRAK ve Gürbüz GÜMÜﬁAY’›n kat›l›mlar›yla yap›lan 2.6.2008 günlü toplant›s›nda;
I-‹LK ‹NCELEME : Dosya üzerinde 2247 say›l› Yasa’n›n 27. maddesi uyar›nca yap›lan incelemeye göre;
Uyuﬂmazl›k Mahkemesi Genel Kurulu’nun 11.7.1988 günlü, E:1988/1,
K:1988/1 say›l› ‹lke Karar›nda, “2247 say›l› Uyuﬂmazl›k Mahkemesinin Kuruluﬂ ve ‹ﬂleyiﬂi Hakk›nda Kanunun bütünüyle incelenip de¤erlendirilmesinden,
bu Kanunun uygulanmas› yönünden 2 nci maddesinin ikinci f›kras›nda yer
alan, ‘ceza uyuﬂmazl›klar›’ ibaresinden, savc›n›n ya da ﬂahsi davac›n›n talebi
ile baﬂlayan yarg›lamas› sonunda san›¤›n mahkumiyetine ya da beraatine hükmedilebilecek davalarda, askeri ve adli ceza mahkemeleri aras›nda ç›kan görev
ve hüküm uyuﬂmazl›klar›n›n anlaﬂ›lmas›, bunun d›ﬂ›nda kalan tüm görev uyuﬂmazl›klar›n›n ‘hukuk uyuﬂmazl›¤›’ say›lmas› gerekti¤i sonucuna var›lmaktad›r.
Uygulanmas› idari organlara b›rak›lan cezalar, adli nitelikte olmad›¤›ndan,
bunlar hakk›nda yap›lan itirazlar ya da aç›lan davalar ‘ceza davas›’ olarak nitelendirilemezler. ‹dari niteliklerinden dolay› bu davalara iliﬂkin görev ve hüküm uyuﬂmazl›klar›n›n Uyuﬂmazl›k Mahkemesinin Hukuk Bölümünde incelenip çözümlenmesi gerekti¤i...” aç›kça belirtilmiﬂtir. Bu durum gözetildi¤inde,
olay bölümünde yaz›l› baﬂvuru konusu görev uyuﬂmazl›¤›n›n Hukuk Bölümünde incelenmesi gerekti¤i kuﬂkusuzdur.
Olayda, ‹dare Mahkemesince 2247 say›l› Yasa’n›n 19. maddesinde öngörülen
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ﬂekilde baﬂvurulmas› üzerine adli ve idari yarg› yerleri aras›nda do¤an görev
uyuﬂmazl›¤›n›n esas›n› inceleyen Mahkememiz, “Davan›n çözümünde ADL‹
YARGININ görevli oldu¤una, bu nedenle Ankara 12. ‹dare Mahkemesi’nin
BAﬁVURUSUNUN KABULÜ ile Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi karar›n›
görevsizlik nedeniyle kald›ran Ankara 8. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
11.11.2005 gün ve E:2005/365 D.‹ﬂ say›l› KARARININ KALDIRILMASINA…” karar vermiﬂtir.
Bunun üzerine, Sulh Ceza Mahkemesince, Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’nin karar›ndan sonra yürürlü¤e giren 19/12/2006 tarih ve 5560 say›l› Yasa’n›n 3. maddesinde yap›lan de¤iﬂiklik ile; “(1) Bu Kanunun; idarî yapt›r›m kararlar›na karﬂ› kanun yoluna iliﬂkin hükümleri, di¤er kanunlarda aksine hü-küm bulunmamas› halinde" ﬂeklinde düzenleme yap›ld›¤›, idari para cezas›n›n 4857 say›l›
Yasa’ca verilmiﬂ olmas› ve an›lan Yasan›n 108. maddesinde, bu cezalara karﬂ›
tebli¤ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilece¤i belirtildi¤inden ve görevle ilgili düzenlemeler kamu düzeni
ile ilgili oldu¤undan ve derhal yürürlü¤e girece¤inden; Mahkemelerinin görevsizli¤ine karar vermenin icap etti¤i gerekçesiyle itiraz konusu karar›n yarg›lama mercii idari yarg› olmakla Mahkemelerinin görevsizli¤ine, Mahkemeleri ile
Ankara 12. ‹dare Mahkemesi aras›nda ortaya ç›kan görev uyuﬂmazl›¤›n›n çözümü için karar kesinleﬂti¤inde dosyan›n Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiﬂtir.
Görev kurallar› kamu düzenine iliﬂkin oldu¤undan, görev konusunda taraflar
için bir müktesep hak do¤mayaca¤›; bu nedenle, yeni bir yasayla kabul edilen
görev kurallar›n›n, geçmiﬂe de etkili olaca¤›, bilinen bir genel hukuk ilkesidir.
Böylece, davan›n aç›ld›¤› andaki kurallara göre görevli olan mahkeme, yeni bir
yasa ile görevsiz hale gelmiﬂ ise, ( davan›n aç›ld›¤› anda görevli olan ve fakat
yeni yasaya göre görevsiz hale gelen) mahkemenin görevsizlik karar› vermesi
gerekece¤i; ancak, yeni yasadaki görev kural›n›n, de¤iﬂikli¤in yürürlü¤e girmesinden sonra aç›lacak davalarda uygulanaca¤›na dair geçiﬂ hükümlerinin
varl›¤› halinde, mahkemece görevsizlik karar› verilemeyece¤i aç›kt›r.
Her ne kadar uyuﬂmazl›k konusu idari para cezas› ile ilgili olarak daha önce adli ve idari yarg› yerleri aras›nda do¤an görev uyuﬂmazl›¤› konusunda Uyuﬂmazl›k Mahkemesince görevli yarg› yerinin tespiti yolunda verilmiﬂ bir karar
bulunmakta ise de; Sulh Ceza Mahkemesinin karar›nda, Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’nin karar›ndan sonra yürürlü¤e giren Kabahatler Kanunu’nda yap›lan deTemmuz - A¤ustos
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¤iﬂiklik sonucu görevsiz hale gelindi¤i gerekçesine yer verildi¤inden, bu gerekçe karﬂ›s›nda Sulh Ceza Mahkemesinin baﬂvurusunun incelenmesi gerekti¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.
Öte yandan, 2247 say›l› Yasa’n›n 19. maddesindeki “Adli, idari, askeri yarg›
mercilerinden birisinin kesin veya kesinleﬂmiﬂ görevsizlik karar› üzerine kendine gelen bir davay› incelemeye baﬂlayan veya incelemekte olan bir yarg›
mercii davada görevsizlik karar› veren merciin görevli oldu¤u kan›s›na var›rsa, gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi için Uyuﬂmazl›k Mahkemesine baﬂvurur ve elindeki iﬂin incelenmesini Uyuﬂmazl›k Mahkemesinin karar vermesine de¤in erteler.” hükmüne göre, adli yarg› yeri, davaya bakma görevinin daha önce görevsizlik karar› veren idari yarg› yerine ait oldu¤unu belirten gerekçeli bir karar ile do¤rudan Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’ne baﬂvurma
olana¤›na sahiptir. ﬁu kadar ki, baﬂvuru karar›n›n, görev konusunda Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’nce karar verilmesine de¤in iﬂin incelenmesinin ertelenmesi
hususunu da ihtiva etmesi gerekir.
Olayda, adli yarg› yerince, öncelikle görevsizlik karar› verilmekle birlikte, bununla yetinilmemiﬂ ve ‹dare Mahkemesinin kesinleﬂmiﬂ görevsizlik karar›
aranmaks›z›n görevli merciin belirtilmesi için re’sen Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’ne baﬂvurulmas›na da karar verilmiﬂtir.
Bu haliyle, her ne kadar 2247 say›l› Yasa’da öngörülen yönteme uymamakta
ise de, Uyuﬂmazl›k Mahkemesi karar›ndan sonra bu karar do¤rultusunda Ankara 12. ‹dare Mahkemesi, 31.10.2006 gün ve E:2006/805, K:2006/2013 say›l› görevsizlik karar› verdi¤inden ve bu karar kesinleﬂti¤inden, davan›n taraflar›nca baﬂvuruda bulunulmad›¤› gözetilerek, Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi’nce re’sen yap›lan baﬂvurunun 2247 say›l› Yasa’n›n 19. maddesi kapsam›nda oldu¤unun kabulü ile Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’nin önüne gelmiﬂ bulunan ve
adli ve idari yarg› mercileri aras›nda do¤an görev uyuﬂmazl›¤›n›n çözüme kavuﬂturulmas›, gerek dava ekonomisine gerekse Uyuﬂmazl›k Mahkemesi’nin
kuruluﬂ amac›na uygun olaca¤›ndan, görev uyuﬂmazl›¤›n›n esas›n›n incelenmesine oybirli¤i ile karar verildi.
II-ESASIN ‹NCELENMES‹: Raportör-Hakim Nurdane TOPUZ’un, davan›n
çözümünde adli yarg›n›n görevli oldu¤u yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Baﬂsavc›larca görevlendirilen Yarg›tay Cumhuriyet Savc›s› Ayla SONGÖR ile Dan›ﬂtay Savc›s› Gülen AYDINO⁄LU’nun, davada
adli yarg›n›n görevli oldu¤u yolundaki sözlü aç›klamalar› da dinlendikten sonra GERE⁄‹ GÖRÜﬁÜLÜP DÜﬁÜNÜLDÜ:
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Dava, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 78, 81, 86,105 ve 108. maddelerine göre verilen idari para cezas›n›n kald›r›lmas› istemiyle aç›lm›ﬂt›r.
22.5.2003 tarih ve 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun “Amaç ve kapsam” baﬂl›kl› 1.
maddesinin birinci f›kras›nda, “Bu Kanunun amac› iﬂverenler ile bir iﬂ sözleﬂmesine dayanarak çal›ﬂt›r›lan iﬂçilerin çal›ﬂma ﬂartlar› ve çal›ﬂma ortam›na iliﬂkin hak ve sorumluluklar›n› düzenlemektir” denilmiﬂ; 78. maddesinde, sa¤l›k
ve güvenlik tüzük ve yönetmeliklerinden söz edilmiﬂ; 81. maddesinin 1. f›kras›nda, devaml› olarak en az elli iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂverenlerin, Sosyal Sigortalar
Kurumunca sa¤lanan tedavi hizmetleri d›ﬂ›nda kalan, iﬂçilerin sa¤l›k durumunun ve al›nmas› gereken iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin sa¤lanmas›, ilk
yard›m ve acil tedavi ile koruyucu sa¤l›k hizmetlerini yürütmek üzere iﬂyerindeki iﬂçi say›s›na ve iﬂin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla iﬂyeri hekimi çal›ﬂt›rmak ve bir iﬂyeri sa¤l›k birimi oluﬂturmakla yükümlü olduklar› belirtilmiﬂ; 86. maddesinin 1. f›kras›nda, a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂacak iﬂçilerin iﬂe giriﬂinde veya iﬂin devam› süresince en az y›lda bir, bedence bu iﬂlere
elveriﬂli ve dayan›kl› olduklar› iﬂyeri hekimi, iﬂçi sa¤l›¤› dispanserleri, bunlar›n bulunmad›¤› yerlerde s›ras› ile en yak›n Sosyal Sigortalar Kurumu, sa¤l›k
oca¤›, hükümet veya belediye hekimleri taraf›ndan verilmiﬂ muayene raporlar› olmad›kça, bu gibilerin iﬂe al›nmalar›n›n veya iﬂte çal›ﬂt›r›lmalar›n›n yasak
oldu¤u kurala ba¤lanm›ﬂ; 105. maddesinde, iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili hükümlere ayk›r›l›k halinde verilecek para cezalar› düzenlenmiﬂ; ayn› Kanun’un
108. maddesinin 2. f›kras›nda, bu cezalara karﬂ› tebli¤ tarihinden itibaren en
geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilece¤i öngörülmüﬂken, 8.2.2008 gün ve 26781 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 23.1.2008 gün
ve 5728 say›l› Kanun’un 578. maddesinin öö bendi ile, 22.5.2003 tarihli ve
4857 say›l› Kanun’un 108 inci maddesinin ikinci f›kras› yürürlükten kald›r›lm›ﬂ; son olarak an›lan madde 15.5.2008 tarihli 5763 say›l› Kanun’un 10. maddesiyle, “Bu Kanunda öngörülen idari para cezalar›, 101 ve 106 nc› maddelerdeki idari para cezalar› hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürünce verilir. 101 ve 106 nc› maddeler
kapsam›ndaki idari para cezalar› ise do¤rudan Türkiye ‹ﬂ Kurumu ‹l Müdürü
taraf›ndan verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir. 106 nc› maddeye göre verilecek idari para cezas› için, 4904 say›l› Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas al›n›r” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂ; madde hükmü 26.5.2008 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir.
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Bu durumda, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nda idari para cezas›na karﬂ› kanun yoluna iliﬂkin bir düzenleme yer almamaktad›r.
30.3.2005 tarihli ve 5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesini de¤iﬂtiren 6.12.2006 günlü, 5560 say›l› Yasa’n›n 31. maddesinde " (1) Bu Kanunun;
a) ‹darî yapt›r›m kararlar›na karﬂ› kanun yoluna iliﬂkin hükümleri, di¤er kanunlarda aksine hüküm bulunmamas› halinde,
b) Di¤er genel hükümleri, idarî para cezas› veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yapt›r›m›n› gerektiren bütün fiiller hakk›nda,
uygulan›r" denilmiﬂtir.
19.12.2006 tarihinde yürürlü¤e giren bu düzenlemeye göre, Kabahatler Kanunu’nun, idarî yapt›r›m kararlar›na karﬂ› kanun yoluna iliﬂkin hükümlerinin, di¤er kanunlarda aksine hüküm bulunmamas› halinde uygulanaca¤›; di¤er kanunlarda görevli mahkemenin gösterilmesi durumunda ise uygulanmayaca¤›
anlaﬂ›lmaktad›r.
Görev kurallar› kamu düzenine iliﬂkin oldu¤undan, görev konusunda taraflar
için bir müktesep hak do¤mayaca¤›; bu nedenle, yeni bir yasayla kabul edilen
görev kurallar›n›n, geçmiﬂe de etkili olaca¤›, bilinen bir genel hukuk ilkesidir.
Davan›n aç›ld›¤› andaki kurallara göre görevli olan mahkeme, yeni bir yasa ile
görevsiz hale gelmiﬂ ise, (davan›n aç›ld›¤› anda görevli olan ve fakat yeni yasaya göre görevsiz hale gelen) mahkemenin görevsizlik karar› vermesi gerekece¤i; ancak, yeni yasadaki görev kural›n›n, de¤iﬂikli¤in yürürlü¤e girmesinden
sonra aç›lacak davalarda uygulanaca¤›na dair intikal hükümlerinin varl›¤› halinde, mahkemece görevsizlik karar› verilemeyece¤i aç›kt›r.
Di¤er taraftan, dava görevsiz mahkemede aç›lm›ﬂ, bu s›rada yap›lan bir kanun
de¤iﬂikli¤i ile görevsiz mahkeme o dava için görevli hale gelmiﬂ ise, mahkeme, art›k görevsizlik karar› veremeyip (yeni kanuna göre görevli hale geldi¤i
için) davaya bakmaya devam etmesi gerekir. ‹ncelenen uyuﬂmazl›kta, öngörülen idari para cezas›n›n 5326 say›l› Kanun’un 16. maddesinde belirtilen idari yapt›r›m türlerinden biri oldu¤u, 4857 say›l› Kanun’da da idari para cezas›na itiraz konusunda görevli mahkemenin gösterilmedi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu durumda, Kabahatler Kanunu’nun 5560 say›l› Kanun’la de¤iﬂik 3. maddesinde
belirtildi¤i üzere, idari yapt›r›m kararlar›na karﬂ› kanun yoluna iliﬂkin hükümTemmuz - A¤ustos
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lerinin, di¤er kanunlarda aksine hüküm bulunmamas› halinde uygulanacak olmas› nedeniyle, görevli mahkemenin belirlenmesinde 5326 say›l› Yasa hükümleri dikkate al›naca¤›ndan, idari para cezas›na karﬂ› aç›lan davan›n görüm ve
çözümünde, an›lan Kanunun 27. maddesinin (1) numaral› bendi uyar›nca adli
yarg› yerinin görevli oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.
Aç›klanan nedenlerle, Sulh Ceza Mahkemesinin 19. madde kapsam›nda görülen baﬂvurusunun reddi ile ayr›ca verdi¤i görevsizlik karar›n›n kald›r›lmas› gerekmiﬂtir.
SONUÇ : Davan›n çözümünde ADL‹ YARGININ görevli oldu¤una, bu nedenle Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 19. madde kapsam›nda görülen
11.5.2007 gün ve E:2007/323 Müt. say›l› BAﬁVURUSUNUN REDD‹ ile ayr›ca verdi¤i GÖREVS‹ZL‹K KARARININ KALDIRILMASINA, 2.6.2008
gününde OYB‹RL‹⁄‹ ‹LE KES‹N OLARAK karar verildi.
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Özelgeler

T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAﬁKANLI⁄I
‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlü¤ü)

Say›

: B.07.1 .G‹B.4.34.16.01/GVK-68/1

Konu : Bir k›sm› iﬂyeri olarak kullan›lacak gayrimenkulün kredi faizinin, tapu harc›n›n ve sigorta poliçe bedelinin has›lattan indirilip indirilemeyece¤i hk.
……
‹lgi

:….07.2008 tarihli dilekçeniz.

‹lgi dilekçenizde,…. Vergi Dairesi Müdürlü¤ü’nün …. vergi kimlik numaral›
mükellefi oldu¤unuzu, faaliyet konunuzun avukatl›k oldu¤unu, …..06.2008 tarihinde banka kredisi ile gayrimenkul ald›¤›n›z›, 450 m2’lik gayrimenkulün
150 m2’sini iﬂyeri olarak kulland›¤›n›z› belirterek, söz konusu gayrimenkulle
ilgili ödemiﬂ oldu¤unuz tapu harc›, sigorta poliçe bedeli ve banka kredi faizinin serbest meslek kazanc›n›z›n tespitinde has›lattan indirip indiremeyece¤iniz
hususu sorulmaktad›r.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'nun 68. maddesinin birinci f›kras›nda, bu
maddede yaz›l› giderlerin serbest meslek kazanc›n›n tespitinde has›lattan indirilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂ, f›kran›n 1.bendinde, mesleki kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler indirilecek giderler aras›nda
say›lm›ﬂ, bendin parantez içi hükmünde ise, ikametgahlar›n›n bir k›sm›n› iﬂyeri olarak kullananlar›n, ikametgah için ödedikleri kiran›n tamam› ile ›s›tma ve
ayd›nlatma gibi di¤er giderlerinin yar›s›n› indirebilecekleri, iﬂyeri kendi mülkü
olanlar›n kira yerine amortisman›, ikametgah› kendi mülkü olup bunun bir k›sm›n› iﬂyeri olarak kullananlar›n amortisman›n yar›s›n› gider yazabilecekleri
hükümlerine yer verilmiﬂtir.
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Öte yandan ayn› f›kran›n, 9. bendinde ise mesleki kazanc›n elde edilmesi ve
idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iﬂ yerleriyle
ilgili ayni vergi, resim ve harçlar›n serbest meslek kazanc›n›n tespitinde indirim konusu yap›laca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 262. maddesinde, “maliyet
bedeli, iktisadi bir k›ymetin iktisap edilmesi veyahut de¤erinin art›r›lmas› münasebetiyle yap›lan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplam›n› ifade eder” denilmiﬂ, ayn› Kanunun 269. maddesinde, iktisadi iﬂletmelere
dahil bilumum gayrimenkuller ile tesisat, makineler, gemiler ve di¤er taﬂ›tlar›n maliyet bedeli ile de¤erlenece¤i, 270. maddesinde, gayrimenkullerde maliyet bedeline, sat›n alma bedelinden baﬂka makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri ile mevcut bir binan›n sat›n al›narak y›k›lmas›ndan ve arsan›n tesviyesinden mütevellit giderlerin gayrimenkulün maliyet bedeline dahil edilece¤i ve noter, mahkeme, k›ymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Al›m ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler aras›nda göstermekte mükelleflerin serbest olduklar› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin iktisab›nda kullan›lan krediler nedeniyle ödenen faizlerin iktisadi k›ymetin maliyet bedeline eklenecek k›sm› ile do¤rudan gider yaz›lacak k›sm›n›n tespitinde de¤erleme hükümlerinin uygulanmas› ile ilgili olarak 163 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inde 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 gerekti¤i, iﬂletme dönemine ait olanlar›n ise ilgili bulunduklar› y›llarda do¤rudan gider yaz›lmas› ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulmas›n›n mümkün bulundu¤u belirtilmektedir. An›lan Tebli¤e göre mükelleflerin yat›r›m döneminde ödedikleri faizleri
ilgili iktisadi k›ymetin maliyet bedeline eklemelerinin zorunlu oldu¤u, iﬂletme
döneminde ödedikleri faizleri ise maliyet bedeline eklemek veya do¤rudan gider yazmak hususunda serbest olduklar› bildirilmiﬂtir
Maliyet bedeline eklenmesi zorunlu olan k›sm›n tespitinde, iktisadi k›ymetin
iktisap tarihinden hesap dönemi sonuna kadar geçen sürenin dikkate al›nmas›
gerekir.
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Bu hüküm ve aç›klamalara göre, hem ikametgah hem de iﬂyeri olarak kullanmak üzere sat›n ald›¤›n›z gayrimenkulün iktisab› için bankadan alm›ﬂ oldu¤unuz kredi için iktisap tarihinden ilgili takvim y›l›n›n sonuna kadar ödedi¤iniz
faizleri, maliyete eklemeniz zorunludur. Bu tarihten sonra ödedi¤iniz kredi faizlerini ise tercihe ba¤l› olarak maliyete intikal ettirmek suretiyle amortismana
tabi tutman›z veya mesleki kazanc›n›z›n elde edilmesi ve idame ettirilmesine
isabet eden k›sm›n gider olarak muhasebe kay›tlar›n›za intikal ettirilmesi
mümkün bulunmaktad›r.
Di¤er taraftan, k›smen iﬂyeri olarak kullanaca¤›n›z mülkiyeti kendinize ait
gayrimenkul için hesaplayaca¤›n›z amortisman tutar›n›n yar›s› ile gayrimenkule iliﬂkin ödedi¤iniz tapu harc›n›n serbest meslek kazanc›n›n tespitinde gider
olarak indirilmesi mümkündür.
Öte yandan, gayrimenkule ait sigorta poliçe bedelinin ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 68.maddesinde yer alan “Mesleki Giderler” içerisinde say›lmamas› sebebiyle, serbest meslek kazanc›n›z›n tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün de¤ildir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Grup Müdür V.
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAﬁKANLI⁄I
‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlü¤ü)
Say› : B.07.1.G‹B.4.34.16.01/GVK-63
Konu: Askerlik borçlanmas›n›n ücretin safi tutar›n›n tespitinde gelir
vergisi matrah›ndan indirimi hk.
….
‹lgi :….07.2008 tarihli dilekçeniz.
‹lgide kay›tl› dilekçenizde, ücretli olarak çal›ﬂt›¤›n›z›, askerlik borçlanmas› ile
ilgili toplu olarak yapm›ﬂ oldu¤unuz ödemelerin ücretinizin tespitinde gelir
vergisi matrah›n›zdan indirilip indirilemeyece¤ini sordu¤unuz anlaﬂ›lmaktad›r.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesinde ücretin tarifi yap›lm›ﬂ
olup, 63.maddesinde de “Ücretin gerçek safi de¤eri iﬂveren taraf›ndan verilen
para ve ay›nlarla sa¤lanan menfaatler toplam›ndan aﬂa¤›daki indirimler
yap›ld›ktan sonra kalan miktard›r.
…
2- (4697 say›l› Kanunun 4.maddesiyle 07/10/2001 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere de¤iﬂen bent) Kanunla kurulan emekli sand›klar› ile 506 say›l›
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20.maddesinde belirtilen sand›klara
ödenen aidat ve primler,
…”hükmü mevcuttur.
Di¤er taraftan 111 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤inde Konuyla ilgili
olarak;
1- Emekli Sand›¤› ve Sosyal Sigorta Kurumlar›na Ödenen Borçlanma Aidat ve
Primleri:
Belli ﬂartlar› taﬂ›yan kimselerin sosyal güvenliklerini sa¤lamak amac›yla,
kanunla kurulan ve tüzel kiﬂili¤i haiz Emekli Sand›klar› ve Sosyal Sigorta
Kurumlar›na, ödenen paralara aidat ve prim denilmekte ve bunlar 193 say›l›
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Gelir Vergisi Kanunu’nun 63.maddesindeki ﬂartlarla, ücretin gerçek safi
tutar›n›n hesab›nda, gider olarak indirilmektedir.
Emekli Sand›¤› ve Sosyal Sigorta Kurumlar›ndan, kanunla kurulmuﬂ olanlar›n
üyelerine çeﬂitli kanunlarla, daha önceki dönemlerde ödenmemiﬂ bulunan aidat
veya primleri borçlanma suretiyle ödeme ve dolay›s›yla emeklili¤e esas
al›nacak hizmet sürelerini uzatabilme hakk› tan›nmaktad›r. Bunun için,
kanunlarla belli edilen koﬂullar alt›nda borçlan›lan aidat ve primlerin, üyelerce
ödenmesi zorunludur.
Bu ödemeler de Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/2. maddesinde say›lan aidat ve
primler niteli¤indedir ve bunlar›n da ücretin gerçek safi tutar›n›n hesaplanmas›
s›ras›nda gider olarak indirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun lafz›na ve ruhuna
uygun görülmektedir.
Aç›klanan nedenlerle;
A- Emeklilik aidat› ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi
kanunen kabul edilmiﬂ bulunan kurumlara, kanunlar›nda öngörülen ﬂekilde
ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktar›na
ve nispetine bak›lmaks›z›n, kesildi¤i aya ait gelir vergisi matrah›n›n tespitinde
gider olarak nazara al›nmas›;
B- Aidat toptan ödenmiﬂse, ödenen tutara ulaﬂ›ncaya kadar bu miktar›n
ücretlerin vergiye tabi tutar›ndan indirilmesi;
C- Ücretlerinin gerçek ve safi tutarlar›n›n hesab›nda gider olarak indirilmek
suretiyle vergi d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂ olan aidat ve primlerini, türlü nedenlerle geri
alan ve kendilerine toptan ödeme yap›lanlar›n, yeniden iﬂtirakçi durumuna
girmeleri nedeniyle ilgili kuruma peﬂin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri
aidat ve primlerin tekrar gider olarak indirilmemesi, gerekmektedir. “
aç›klamalar› bulunmaktad›r.
Bu hüküm ve aç›klamalara göre, Sosyal Sigortalar Kurumuna askerlikle ilgili
borçlanmak suretiyle toplam ödedi¤iniz, borçlanma aidat ve primlerine iliﬂkin
ödeme belgesini iﬂvereninize ibraz etmeniz halinde, ibraz edildi¤i aydan
baﬂlayarak ödenen tutara ulaﬂ›ncaya kadar bu miktar›n ücretlerin vergiye tabi
tutar›ndan indirilmesi mümkündür.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAﬁKANLI⁄I
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlü¤ü)

Say›

: B.07.1.G‹B.0.04.99.16.01./01/KVK-12-2008-MUK-30

09.06.2008/17363

Konu : Örtülü sermaye say›lan borçlanmalar üzerinden ödenen veya
hesaplanan faizlerin KDV’ye tabi olup olmad›¤› hk.
………………………………….
‹lgi

: /05/2008 tarihli dilekçeniz.

‹lgide kay›tl› dilekçenizde; örtülü sermaye say›lan borçlanmalar üzerinden
ödenen veya hesaplanan faiz ve kur farklar›n›n KDV’ ye tabi olup olmad›¤›,
KDV’ye tabi tutulacak ise borç alan kurum taraf›ndan KDV’nin indirim veya
iade/mahsup yoluyla al›n›p al›namayaca¤› konusunda Baﬂkanl›¤›m›z görüﬂü
talep edilmektedir.
Bilindi¤i üzere, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun Örtülü Sermaye
baﬂl›kl› 12. maddesinde;
“Kurumlar›n, ortaklar›ndan veya ortaklarla iliﬂkili olan kiﬂilerden do¤rudan
veya dolayl› olarak temin ederek iﬂletmede kulland›klar› borçlar›n, hesap
dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç kat›n› aﬂan
k›sm›, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye say›l›r.
…………..
(7) Örtülü sermaye üzerinden kur fark› hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya
hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlar›n›n uygulanmas›nda,
gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye ﬂartlar›n›n
gerçekleﬂti¤i hesap döneminin son günü itibariyle da¤›t›lm›ﬂ kar pay› veya dar
mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar say›l›r. Daha önceden yap›lan
vergilendirme iﬂlemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yap›lacak
düzeltmede örtülü sermayeye iliﬂkin kur farklar›n› da kapsayacak ﬂekilde, taraf
olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. ﬁu kadar ki, bu düzeltmenin
yap›lmas› için örtülü sermaye kullanan kurum ad›na tarh edilen vergilerin
kesinleﬂmiﬂ ve ödenmiﬂ olmas› ﬂartt›r.” hükmüne yer verilmiﬂtir.
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3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 1/1. maddesine göre; Türkiye’de
ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan
teslim ve hizmetler Katma De¤er Vergisine tabidir. Yine an›lan Kanunun 24.
maddesinin “c” f›kras›nda vade fark›, fiyat fark›, faiz, prim gibi çeﬂitli gelirler
ile servis ve benzer adlar alt›nda sa¤lanan her türlü menfaat, hizmet ve de¤erler
Katma De¤er Vergisi matrah›na dahil unsurlar olarak hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Katma De¤er Vergisi Kanununun 35. maddesinde; “Mallar›n iade edilmesi,
iﬂlemin gerçekleﬂmemesi, iﬂlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta
de¤iﬂiklik vuku buldu¤u hallerde, vergiye tabi iﬂlemleri yapm›ﬂ olan mükellef
bunlar için borçland›¤› vergiyi; bu iﬂlemlere muhatap olan mükellef ise
indirme hakk› bulunan vergiyi de¤iﬂikli¤in mahiyetine uygun ﬂekilde ve
de¤iﬂikli¤in vuku buldu¤u dönem içinde düzeltir. ﬁu kadar ki, iade olunan
mallar›n fiilen iﬂletmeye girmiﬂ olmas› ve bu giriﬂin defter kay›tlar› ile
beyannamede gösterilmesi ﬂartt›r.” hükmü yer almaktad›r.
Kanun koyucu bir örtülü sermaye say›lmas› için ﬂu ﬂekilde kriterler
öngörmüﬂtür.
• Do¤rudan veya dolayl› olarak ortak veya ortakla iliﬂkili kiﬂiden temin
edilmesi,
• ‹ﬂletmede kullan›lmas›,
• Bu ﬂekilde kullan›lan borcun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte
kurumun öz sermayesinin üç kat›n› aﬂmas›
Görüldü¤ü üzere baz› iﬂlemlerin örtülü sermaye say›l›p say›lmayaca¤› zamana
ba¤l› bir durumdur. Yani bir iﬂlemin örtülü sermaye say›l›p say›lmayaca¤›
iﬂlemin yap›ld›¤› tarihte kesin olarak tespit edilebildi¤i gibi tespiti mümkün
olmayabilir. Tespiti mümkün olmayan durumlarda yap›lan iﬂlemlerin genel
vergileme prensipleri do¤rultusunda yap›laca¤› ve üzerinden hesaplanan
faizler için KDV hesaplanaca¤› aç›kt›r.
Kazanç hesaplanmas›na yönelik genel prensip Gelir Vergisi Kanununun 41/3.
maddesinde yer almakta olup, müteﬂebbisin sermaye üzerinden yürüttü¤ü
faizleri gider olarak dikkate alamayaca¤›na dayanmaktad›r. Bu durumun
Kurumlar Vergisi Kanunundaki izdüﬂümü ise örtülü sermaye kavram›na
tekabül etmektedir ve iﬂletmeye konulan sermaye üzerinden yürütülen faizlerin
gider yaz›lamayaca¤› temel prensibine s›k› s›k›ya ba¤l› kal›nm›ﬂt›r. Gerçekte
de bir giriﬂimcinin koymuﬂ oldu¤u sermayeden elde edebilece¤i yegane kazanç
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kard›r. Kar ise konulan sermaye ile yap›lan faaliyet sonucu oluﬂan art›
de¤erdir.
Ancak 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 12. maddesine göre,
Borçlanma niteli¤indeki iﬂlemler örtülü sermaye say›ld›¤›nda, vergilendirme
iﬂlemleri, örtülü sermayeye iliﬂkin kur farklar›n› da kapsayacak ﬂekilde taraf
olan mükellefler nezdinde düzeltilir. Bu düzeltmenin yap›lmas› için örtülü
sermaye kullanan kurum ad›na tarh edilen vergilerin kesinleﬂmiﬂ ve ödenmiﬂ
olmas› ﬂartt›r. Bu iﬂlemlerin örtülü sermaye say›lmas› ise iﬂlemlerle ilgili
vergilendirmenin farkl› kurallarla yap›laca¤› anlam›na gelmektedir.
Dolay›s›yla daha önceden borç alacak iliﬂkisi nedeniyle ödenen faizler bu
durum has›l olduktan sonra sermaye üzerinden ödenen faizler anlam›na
gelecektir ki bu da kar pay› niteli¤ine dönüﬂmüﬂ bir ödeme demektir.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12/7. maddesi ve 3065 say›l› Katma
De¤er Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi birlikte de¤erlendirildi¤inde, örtülü
sermaye üzerinden kur fark› hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan
tutarlar, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye
ﬂartlar›n›n gerçekleﬂti¤i hesap döneminin son günü itibariyle da¤›t›lm›ﬂ kar
pay› veya dar mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar say›lmaktad›r. Yani
mevcut yasal düzenlemelere göre, örtülü sermaye üzerinden hesaplanan
tutarlar dönem sonu itibariyle iﬂtirak kazanc› veya kar pay› olarak kabul
edilmektedir. Yukar›da da yer verilmiﬂ olan 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi
Kanunu’nun 1. maddesinde katma de¤er vergisinin konusunu teﬂkil eden
iﬂlemlere yer verilmiﬂ olup, iﬂtirak kazançlar› veya kar paylar› Katma De¤er
Vergisinin konusuna girmemektedir.
Katma De¤er Vergisi Kanununun 1. maddesine göre kar paylar› katma de¤er
vergisinin konusuna girmemektedir. Buna göre örtülü sermaye say›lan
ödemeler için hesaplanan faizler katma de¤er vergisine tabi olmay›p, yap›lan
iﬂlemin örtülü sermaye oldu¤u daha sonradan anlaﬂ›ld›¤› durumlar da ise daha
önceden yap›lm›ﬂ olan katma de¤er vergisi hesaplamalar›n›n Katma De¤er
Vergisi Kanununun 35. maddesine göre ilgili olduklar› dönemler itibariyle
düzeltilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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‹lgili Kanun

: Kurumlar Vergisi Kanunu - Yeni

‹lgili Madde

: K.V.K 6.md.

‹lgili Birim

: Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlü¤ü

Özelge Tarihi

: 25.12.2007

Özelge Say›s›

: 176300-ÖZ/271-10954

ﬁirketin sat›ﬂlar›n› artt›rmak amac›yla belli bir tutar›n üzerinde ürün alan
müﬂterilerine promosyon olarak verdi¤i y›lbaﬂ› bilet bedellerinin kurum
kazanc›n›n tespitinde gider olarak indirilip indirilemeyece¤i hakk›nda.
‹limiz …… Vergi Dairesi Müdürlü¤ü’nün …….. vergi numaral› mükellefi …..
San.Tic.Ltd.ﬁti hakk›nda ilgi yaz›n›z ekinde al›nan 05/12/2007 tarihli dilekçe
tetkik edilmiﬂtir.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 6’nc› maddesinde: ''(1)Kurumlar
Vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazanc›
üzerinden hesaplan›r.
(2)Safi kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç
hakk›ndaki hükümleri uygulan›r…'' hükmü yer almaktad›r.
Di¤er taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun bilanço esas›nda ticari kazanc›n
tespiti ile ilgili 38’inci maddesinde; ''Bilanço esas›na göre ticari kazanç,
teﬂebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve baﬂ›ndaki de¤erleri
aras›ndaki müsbet farkt›r. Bu dönem zarf›nda sahip veya sahiplerce:
1. ‹ﬂletmeye ilave olunan de¤erler bu farktan indirilir.
2. ‹ﬂletmeden çekilen de¤erler ise farka ilâve olunur.
Ticari kazanc›n bu suretle tespit edilmesi s›ras›nda, Vergi Usul Kanunu'nun
de¤erlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41'inci maddeleri
hükümlerine uyulur.'' hükmüne yer verilmiﬂtir.
Bu hüküm gere¤ince, safi kurum kazanc›n›n tespitinde Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 8 ve 10’uncu maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’›nc›
maddesindeki giderler, has›lattan indirim konusu yap›lmaktad›r.
Öte yandan, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun ''‹ndirilecek giderler'' baﬂl›kl›
40’›nc› maddesinde safi kazanc›n tespitinde indirilecek giderler bentler halinde
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say›lm›ﬂ, söz konusu maddenin 1 numaral› bendinde; ticari kazanc›n elde
edilmesi ve idame ettirilmesi için yap›lan genel giderlerin safi ticari kazanc›n
tespitinde indirilecek gider olarak kabul edilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Buna göre, yap›lan bir harcaman›n yukar›da belirtilen maddeye göre genel
gider olarak kazançtan indirilebilmesi için; yap›lan giderin kazanc›n elde
edilmesi ve devam ettirilmesi ile ilgili olmas›, yap›lan giderin iﬂin ifas› için
gerekli olmas›, keyfi olmamas›; iﬂin hacmi ile mütenasip olmas› ve giderin
yap›lmas› halinde gelirin artmas› baﬂka bir deyiﬂle giderin geliri art›r›c› bir
sonuç yaratmas› gerekmektedir. ‹ﬂletme ile ilgili reklam harcamalar› da genel
gider niteli¤indedir.
Ayr›ca, sat›ﬂlar›n› artt›rmak için promosyon olarak nitelendirilebilecek hediye
kampanyalar› düzenleyen ﬂirketler, bu kampanyalarda piyasadan sat›n ald›klar›
veya imal ettikleri mallar›, müﬂterilerine belli miktarda ürünleri almalar›
karﬂ›l›¤›nda veya kuponsuz olarak bedelsiz vermektedirler. Söz konusu
kampanyalar›n düzenlenmesindeki amaç, ﬂirketin dolay›s›yla iﬂletmenin ticari
kazanc›n›n artt›r›lmas›d›r.
Yukar›da yer alan hüküm ve aç›klamalara göre, ad› geçen ﬂirket taraf›ndan
sat›ﬂlar›n› artt›rmak amac›yla belli bir tutar›n üzerinde ürün alan müﬂterilerine
promosyon olarak çeyrek y›lbaﬂ› bileti verilmesi halinde, söz konusu bilet
bedellerinin kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak indirim konusu
yap›lmas› mümkün bulunmaktad›r.
Bilgi edinilmesi ile söz konusu mükellefe verilecek olan özelgenin bir
örne¤inin müdürlü¤ümüze gönderilmesini rica ederim.
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAﬁKANLI⁄I
‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlü¤ü
Usul Müdürlü¤ü

Say›

: B.07.1.G‹B.4.34.19.02/VUK-1/227-14150

04.09.2008*8721

Konu : Doktorlar›n Pos Cihaz› kullan›p kullanmayacaklar› hk.

‹lgi

: 29.08.2008 Tarihli dilekçeniz.

‹lgide kay›tl› dilekçenizde, …………………… Vergi Dairesi Müdürlü¤ünün
………………………… vergi kimlik numaral› mükellefi oldu¤unuz, t›p
merkezlerine t›bbi dan›ﬂmanl›k hizmeti verebilmek amac›yla hizmet vermiﬂ
oldu¤unuz firman›n bir odas›n› iﬂ yeri olarak kulland›¤›n›z, vermiﬂ oldu¤unuz
hizmeti ﬂirketlere bizzat giderek, ﬂirketlerin kendi bünyelerinde ve ﬂirketlerin
olanaklar›n› kullanarak gerçekleﬂtirdi¤iniz, hizmet bedelini ise serbest meslek
makbuzu düzenlemek suretiyle tahsil etti¤iniz belirtilerek, POS cihaz›
kullanma zorunlulu¤unuz bulunup bulunmad›¤› hususunda Baﬂkanl›¤›m›z
görüﬂü talep edilmektedir.
Konuya iliﬂkin olarak Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup
Müdürlü¤ünün 26.05.2008 tarih ve 11034 say›l› yaz›lar›nda belirtilen görüﬂleri
de dikkate al›narak gerekli aç›klamalar aﬂa¤›da yap›lm›ﬂt›r.
Bilindi¤i üzere, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi”
baﬂl›kl› 61. maddesinde, “Ücret, iﬂverene tabi ve belirli bir iﬂyerine ba¤l›
olarak çal›ﬂanlara hizmet karﬂ›l›¤› verilen para ve ay›nlarla sa¤lanan ve para ile
temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminat›, mali sorumluluk tazminat›, tahsisat,
zam, avans, aidat, huzur hakk›, prim, ikramiye, gider karﬂ›l›¤› veya baﬂka adlar
alt›nda ödenmiﬂ olmas› veya bir ortakl›k münasebeti niteli¤inde olmamak ﬂart›
ile kazanc›n belli bir yüzdesi ﬂeklinde tayin edilmiﬂ bulunmas› onun mahiyetini
de¤iﬂtirmez” hükmüne yer verilmiﬂ olup, ayn› Kanunun 65. maddesinde “Her
türlü serbest meslek faaliyetinden do¤an kazançlar serbest meslek kazanc›d›r.
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Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade ﬂahsi mesaiye, ilmi veya mesleki
bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan iﬂlerin iﬂverene tabi
olmaks›z›n ﬂahsi sorumluluk alt›nda kendi nam ve hesab›na yap›lmas›d›r...”
hükmüne yer verilmiﬂtir.
Bu hükümlere göre, doktorluk faaliyetinizi iﬂverene tabi olmaks›z›n ﬂahsi
sorumluluk alt›nda kendi nam ve hesab›n›za yapmaman›z, ücret akdi ile …….
Hastanesinde ba¤›ml› olarak doktorluk faaliyetinde bulunman›z halinde
………. Hastanesinden ald›¤›n›z bedelin ücret olarak de¤erlendirilerek ücrete
iliﬂkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir.
Di¤er taraftan, 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 238’inci maddesinde;
‹ﬂverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya
mecburdurlar.
…
Hükmü yer almaktad›r.
Öte yandan, 379 s›ra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inin 2- Serbest
Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diﬂ Hekimleri ile Veteriner Hekimler
Dahil) Taraf›ndan Kullan›lacak Kredi Kart› Okuyucular› bölümünde; “………
Söz konusu hükümlerle Bakanl›¤›m›za tan›nan yetkilere dayan›larak, serbest
meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diﬂ hekimleri ile veteriner hekimler
dahil), iﬂ yerlerinde bu Tebli¤de belirtilen özellikleri haiz kredi kart›
okuyucular›ndan (bundan böyle POS -Point of Sale- olarak an›lacakt›r)
bulundurmalar› ve kredi kart› ile yap›lan ödemelerde bu cihazlar› kullanmalar›
zorunlulu¤u getirilmiﬂ ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fiﬂlerinin, an›lan
mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu
uyar›nca düzenlenmiﬂ "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilmesi uygun
görülmüﬂtür.
2.1- Cihazlar›n ve Belgelerin Özellikleri
An›lan hekimlerce kullan›lacak POS cihazlar› ve bunlar taraf›ndan üretilen
belgelerin, serbest meslek faaliyeti kapsam›nda elde edilen kazanc›n Vergi
Usul Kanununa göre belgelendirilmesini sa¤layacak ﬂekilde aﬂa¤›da say›lan
özellikleri haiz olmas› gerekmektedir.
a) Ek 3'teki örnekte belirtildi¤i ﬂekilde belge üzerinde; mükellef bilgileri, tarih,
Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

mali ÇÖZÜM 281
‹SMMMO Yay›n Organ›

saat, s›ra no, hizmetin cinsi, vergi dahil tutar› vb. bilgiler ve "Bu belge V.U.K.
uyar›nca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir." ibaresi
yer alacakt›r.
b) POS'lardan her günün sonunda günlük kapan›ﬂ raporu (Z raporu) al›nabilecektir.
POS'lar, yukar›da say›lan özellikleri haiz olup olmad›¤›n›n tespitine yönelik
olarak Bakanl›¤›m›zca herhangi bir onay iﬂlemine tabi tutulmayacakt›r. Ancak
ﬂekil ve muhtevas› itibariyle Ek 3'teki örne¤e uygun olmayan POS fiﬂleri,
Vergi Usul Kanunu uyar›nca düzenlenmiﬂ belge hükmünde say›lmayacakt›r.
…….
2.3- Uygulama Usul ve Esaslar›
a) An›lan mükellefler, 1/6/2008 tarihinden itibaren iﬂyerlerinde bu Tebli¤de
belirtilen özelliklere sahip POS'lar› bulunduracaklar ve kullanacaklar; söz
konusu ﬂartlar› taﬂ›mayan POS'lar› kullanamayacaklard›r. Bahsi geçen
mükellefler gerekli ﬂartlar› taﬂ›mayan POS'lar› 1/6/2008 tarihinden itibaren
mevcut halleri ile kullanamayacaklar›ndan, bu cihazlar sahipleri (bankalar,
kat›l›m bankalar› vb.) taraf›ndan ya toplanacak ya da bu Tebli¤de yer alan esas
ve usullere uygun hale getirilecektir.
b) Söz konusu mükellefler, bu Tebli¤ ile bulundurma ve kullanma zorunlulu¤u
getirilen POS'lar› kullanmak suretiyle yapt›klar› tahsilatlarda müﬂterilerine bu
POS'lardan ç›kan belgeleri verecekler, müﬂteri taraf›ndan talep edilse dahi
baﬂkaca bir belge düzenlemeyeceklerdir.
c) Bahsi geçen POS cihazlar›n›n özelli¤inden ve kredili sat›ﬂlara iliﬂkin
mevzuattan dolay› belgenin birinci nüshas›n›n mükellefte kalmas› durumunda,
müﬂteriye verilen ikinci nüsha, vergi uygulamalar›nda as›l belge gibi mütalaa
edilecektir.
d) An›lan mükellefler, bu POS'lar› kullanmak suretiyle hizmet ifas›nda bulunduklar› her günün sonunda kapan›ﬂ raporu almak ve bu raporlar› gerekti¤inde
Bakanl›¤›m›z görevlilerine ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundad›rlar.
e) Mükelleflerin iﬂyerlerinde bu Tebli¤de öngörülen POS'lar› kullan›yor olmalar› serbest meslek makbuzu düzenleme mecburiyetlerini kald›rmamaktad›r.
Zira bedeli kredi kart› kullan›lmaks›z›n ödenen hizmetler için POS'lar›n
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kullan›lmas› söz konusu olmamaktad›r. Bu durumda, an›lan mükelleflerin
bedelini kredi kart› kullan›lmaks›z›n (nakit, çek, havale vb. olarak) tahsil
ettikleri hizmetler için Vergi Usul Kanununa göre serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekmektedir.
……”
Öte yandan, 30.05.2008 tarih ve 36 say›l› Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde,
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanl›¤›m›za verdi¤i
yetkiye istinaden ç›kar›lan 379 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunun Genel
Tebli¤i ile serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diﬂ hekimleri ile
veteriner hekimler dahil), iﬂ yerlerinde an›lan Tebli¤de belirtilen özellikleri
haiz kredi kart› okuyucular› (POS) bulundurmalar› ve kredi kart› ile yap›lan
ödemelerde bu cihazlar› kullanmalar› zorunlulu¤u getirilmiﬂ ve bu cihazlarla
düzenlenecek POS fiﬂlerinin, an›lan mükelleflerce yürütülen serbest meslek
faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyar›nca düzenlenmiﬂ "serbest meslek
makbuzu" olarak kabul edilmesinin uygun görüldü¤ü ve bu uygulaman›n
01/06/2008 tarihinden itibaren baﬂlayaca¤› aç›klanm›ﬂt›.
Ancak, sözü edilen tebli¤le bulundurma ve kullanma zorunlulu¤unun baﬂlama
tarihi 382 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile 01/09/2008 tarihi
olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
382 s›ra numaral› tebli¤ ile serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diﬂ
hekimleri ile veteriner hekimler dahil) taraf›ndan kullan›lacak kredi kart›
okuyucular›yla düzenlenecek POS fiﬂlerinin "serbest meslek makbuzu" olarak
kabul edilece¤ine iliﬂkin hükümde bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂ, zorunlulu¤a
iliﬂkin uygulama tarihi ertelenmiﬂtir.
Bu nedenle, dileyen hekimler (diﬂ hekimleri ile veteriner hekimler dahil)
taraf›ndan 01/06/2008 tarihi itibariyle 379 s›ra numaral› Genel Tebli¤de yer
alan özellikleri haiz POS cihaz›n› iﬂyerlerinde bulundurmalar› ve kullan›lmalar› halinde bu cihazlarla düzenlenen belgeler "serbest meslek makbuzu"
olarak kabul edilecek, ayr›ca serbest meslek makbuzu düzenlenmeyecektir.”
Aç›klamalar› yer almaktad›r.
Buna göre, özel hastanede ücret akdi ile sigortal› olarak çal›ﬂman›z halinde,
iﬂveren taraf›ndan ücret bordrosu düzenlenmesi gerekti¤inden, hastaneye
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serbest meslek makbuzu düzenlemeniz mümkün bulunmamakta ve hastanede
pos cihaz› bulundurman›z gerekmemektedir.
Ancak, ayr›ca bir muayenehanenizin bulunmas› halinde bu muayenehanede
01.09.2008 tarihi itibariyle 379 s›ra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤inde belirtilen özellikleri taﬂ›yan pos cihaz› bulundurup, kredi kart› ile
yapaca¤›n›z tahsilatlar› bu cihazlardan ç›kan belgelerle belgelendirme mecburiyetiniz oldu¤u tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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Pratik Bilgiler
1- ASGAR‹ ÜCRET

01.01.07 - 30.06.07

01.07.07 - 31.12.07

01.01.08 - 30.06.08

01.07.08 - 31.12.08

a) 16 Yaﬂ›ndan Büyükler ‹çin

562.50 YTL

585.00 YTL

608.40 YTL

638.70 YTL

b) 16 Yaﬂ›ndan Küçükler ‹çin

476.70 YTL

491.40 YTL

515.40 YTL

540.60 YTL

a) 16 Yaﬂ›ndan Büyükler ‹çin

168.75 YTL

175.50 YTL

182.52 YTL

191.61 YTL

b) 16 Yaﬂ›ndan Küçükler ‹çin

143.01 YTL

147.42 YTL

154.62 YTL

162.18 YTL

TABAN

TAVAN

a) 01/07/2002 - 31/03/2003 Dönemi ‹çin

327.583.290

1.637.916.450

b) 01/04/2003 - 30/06/2003 Dönemi ‹çin

393.099.960

1.965.499.800

c) 01/07/2003 - 31/12/2003 Dönemi ‹çin

458.015.820

2.290.079.100

A) Ücretliler ‹çin

B) Ç›raklar ‹çin

2- S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS ÜCRETLER

d) 01/01/2004 - 30/06/2004 Dönemi ‹çin

549.630.000

2.748.150.000

e) 01/07/2004 - 31/12/2004 Dönemi ‹çin

444.150.000

2.886.975.000

f) 01/01/2005 - 31/12/2005 Dönemi ‹çin

488.70 YTL

3.176.55 YTL

g) 01/01/2006 - 31/12/2006 Dönemi ‹çin

531.00 YTL

3.451.50 YTL

h) 01/01/2007 - 30/06/2007 Dönemi ‹çin

562.50 YTL

3.656.25 YTL

›) 01/07/2007 - 31/12/2007 Dönemi ‹çin

585.00 YTL

3.802.50 YTL

j) 01/01/2008 - 30/06/2008 Dönemi ‹çin

608.40 YTL

3.954.60 YTL

k) 01/07/2008 - 31/12/2008 Dönemi ‹çin

638.70 YTL

4.151.55 YTL

3- KIDEM TAZM‹NATI TAVANI
a) 15/05/2002 - 30/06/2002 Tarihleri Aras›

1.103.540.000

b) 01/07/2002 - 30/09/2002 Tarihleri Aras›

1.160.150.000

c) 01/10/2002 - 31/12/2002 Tarihleri Aras›

1.260.150.000

d) 01/01/2003 - 30/06/2003 Tarihleri Aras›

1.323.950.000

e) 01/07/2003 - 31/12/2003 Tarihleri Aras›

1.389.950.000

f) 01/01/2004 - 30/06/2004 Tarihleri Aras›

1.485.430.000

g) 01/07/2004 - 31/12/2004 Tarihleri Aras›

1.574.740.000

h) 01/01/2005 - 30/06/2005 Tarihleri Aras›

1.648,90 YTL

›) 01/07/2005 - 31/12/2005 Tarihleri Aras›

1.727.15 YTL

i) 01/01/2006 - 30/06/2006 Tarihleri Aras›

1.770.63 YTL

j) 01/07/2006 - 31/12/2006 Tarihleri Aras›

1.857.44 YTL

k) 01/01/2007 - 30/06/2007 Tarihleri Aras›

1.960.69 YTL

l) 01/07/2007 - 31/12/2007 Tarihleri Aras›

2.030.19 YTL

m) 01/01/2008 - 30/06/2008 Tarihleri Aras›

2.087.92 YTL

n) 01/07/2008 - 31/12/2008 Tarihleri Aras›

2.173.18 YTL
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Pratik Bilgiler
4- S‹GORTA PR‹M ORANLARI

‹ﬁÇ‹ PAYI (%) ‹ﬁVEREN PAYI (%)

‹ﬂ Kazas› Meslek Hastal›¤› Primi

TOPLAM PAYI (%)

1.5

1.5

1

1

(%1.5'dan az olamaz- %7'den fazla olamaz)
Anal›k Sigorta Primi
Hastal›k Sigorta Primi

5

6

11

Malüllük.Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigorta Primi

9

11

20

Malüllük Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigorta Primi

9

13

22

1

2

3

7.5

22.5

30

(Maden iﬂyerlerinde yeralt›nda çal›ﬂanlardan)
‹ﬂsizlik Sigortas› (%1 Devlet Katk›s› Hariç)
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
5- ‹STE⁄E BA⁄LI S‹GORTA PR‹MLER‹

EN AZ

EN FAZLA

a) S.S.K. Tabi olanlar (01/01/2006 - 31/12/2006 %25)

132,75 YTL

862,88 YTL

b) S.S.K. Tabi olanlar (01/01/2007 - 30/06/2007 %25)

140,63 YTL

914,06 YTL

c) S.S.K. Tabi olanlar (01/07/2007 - 31/12/2007 %25)

146.25 YTL

950.63 YTL

d) S.S.K. Tabi olanlar (01/01/2008 - 30/06/2008 %25)

152.10 YTL

988.65 YTL

e) S.S.K. Tabi olanlar (01/07/2008 - 31/12/2008 %25)

159.67 YTL

1.037.89 YTL

f) Ba¤-Kur'a Tabi olanlar (Sa¤l›k sigorta primleri hariç)

80.98 YTL

373.47 YTL

6- YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹NLER
H‹ZMET SÜRELER‹ (10.06.2003’den itibaren)

‹Z‹N SÜRES‹

a) 1 Y›ldan 5 Y›la Kadar (5 y›l dahil) olanlar

14 günden az olamaz

b) 5 Y›ldan fazla 15 y›ldan az olanlar

20 günden az olamaz

c) 15 Y›l ve Daha Fazla Olanlar

26 günden az olamaz

d) 18 Yaﬂ›ndan Küçük ‹ﬂçiler ile 50 ve daha yukar› yaﬂtaki iﬂçiler

20 günden az olamaz

7- SSK GEC‹KME ZAMMI ORANLARI (Ayl›k)
Ay
Ocak
ﬁubat
Mart
Nisan
May›s
Haziran
Temmuz
A¤ustos
Eylül
Ekim
Kas›m
Aral›k

Y›l

2004
1.91
1.81
1.84
1.75
2.13
2.05
1.97
1.87
1.91
1.73
1.73
1.75

2005
1.49
1.36
1.32
1.33
1.34
1.22
1.25
1.25
1.16
1.14
1.11
1.11

2006
1.10
1.10
1.09
1.09
1.17
1.40
1.64
1.56
1.61
1.67
1.59
1.63

2007
1.56
1.45
1.52
1.47
1.45
1.43
1.36
1.43
1.41
1.27
1.26
1.28

2008
1.26
1.30
1.35
1.41
1.50
1.64
1.57

Kurumun prim ve di¤er alacaklar›n›n süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen k›sm›na, sürenin bitti¤i tarihten itibaren ilk üç
ayl›k sürede her ay için %3 oran›nda gecikme cezas›, ayr›ca her ay için bulunan bu tatarlara ödeme süresinin bitti¤i tarihten baﬂlamak üzere borç
ödeninceye kadar, her ay için ayr› ayr› Hazine Müsteﬂarl›¤›’nca aç›klanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ayl›k ortalama faizi, bileﬂik bazda uygulanarak gecikme zamm› hesaplan›r. (506/80.md)
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Pratik Bilgiler
8- B‹LD‹R‹M SÜRELER‹ VE ‹HBAR TAZM‹NATI TUTARLARI
H‹ZMET SÜRELER‹
B‹LD‹R‹M SÜRES‹
a) 6 Aydan az
2 Hafta

‹HBAR TAZM‹NAT TUTARI
2 haftal›k ücret

b) 6 ay- 1,5 Y›l aras›
4 Hafta
c) 1.5 Y›l - 3 Y›l aras›
6 Hafta
d) 3 Y›ldan fazla
8 Hafta
9- 50 VEYA DAHA FAZLA ‹ﬁÇ‹ ÇALIﬁTIRAN ÖZEL SEKTÖR ‹ﬁYERLER‹NDE
a) Özürlü ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rma Oran›
b) Eski Hükümlü ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)

4 haftal›k ücret
6 haftal›k ücret
8 haftal›k ücret
%3
-

c) Terör Ma¤duru ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)
10- S.S.K.'YA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI (01.07.2008 - 31.12.2008 DÖNEM‹)
10.1) ‹ﬂyeri Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde Kuruma Verilmemesi (SSK md.8)
- Bilanço Esas›na Göre Defter Tutanlara
1.916.10 YTL
- Bilanço Esas› D›ﬂ›nda Defter Tutanlara
1.277.40 YTL
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
638.70 YTL
10.2) Sigortal› ‹ﬂe Giriﬂ Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde Verilmemesi (SSK md.9)
10.3) Çal›ﬂma ‹zni Olmayan Sigortal›n›n ‹ﬂe Giriﬂ Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde
Verilmemesi (SSK md.9)
10.4) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini Takip Eden Ay›n Sonuna Kadar Verilmemesi
(Her Bir Fiil için 1.916.10 YTL yi Aﬂmamak Üzere)
1. Belgenin As›l Nitelikte Olmas› Halinde Belgede Kay›tl› Sigortal› Baﬂ›na

638.70 YTL
1.277.40 YTL

127.74 YTL

2. Belgenin Ek Nitelikli Olmas› Halinde Belgede Kay›tl› Sigortal› Say›s›na Bak›lmaks›z›n
3. Ek Belgenin SSK md. 79/3 ‹stinaden Kurumca Re’sen Düzenlenmesi
4. Mahkeme Karar› ile veya Denetim Elemanlar›nca yap›lan Tespitler ya da
Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›nca Düzenlenen Belgelerden Hizmetleri veya
Kazançlar› Kuruma Bildirilmedi¤i veya Eksik Bildirildi¤i Saptanan Sigortal›larla
‹lgili Olmas› Halinde As›l veya Ek Nitelikte Olup Olmad›¤›na Bak›lmaks›z›n

79.84 YTL
1.916.10 YTL

10.5) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin ‹ﬂyerine As›lmamas› (SSK md.79/4)
10.6) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin (SGDP) ‹ﬂyerine As›lmamas›
10.7) Muayene ‹çin Verilmesi Gereken Belgenin Kurumca Yap›lan ‹htara Ra¤men
Üç Gün ‹çinde Verilmemesi (SSK md.90)
10.8) ‹ﬂyeri Kay›tlar›n›n Kurumca Yap›lan Yaz›l› ‹htara Ra¤men 15 Gün ‹çinde
Mücbir Sebep Olmaks›z›n ‹braz Edilmemesi Halinde

1.277.40 YTL
1.277.40 YTL

- Bilanço Esas›na Göre Defter Tutanlara
- Bilanço Esas› D›ﬂ›nda Defter Tutanlara
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
10.9) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin Zorunlu Oldu¤u Halde ‹nternet Üzerinden Vermeyenler

7.664.40 YTL
3.832.20 YTL
1.916.10 YTL
1.916.10 YTL

1.916.10 YTL

638.70 YTL
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10.10) Yabanc›lar›n Çal›ﬂma ‹zinleri Hakk›nda Kanunda Yer Alan ‹dari Para Cezalar› (2008 Y›l›)
a) 4817/18. maddede Öngörülen Bildirim Yükümlülü¤ünü Süresi ‹çinde Yerine Getirmeyen
Ba¤›ms›z Çal›ﬂan Yabanc› ‹le Çal›ﬂt›ran ‹ﬂverene Her Bir Yabanc› ‹çin
b) Çal›ﬂma ‹zni Olmaks›z›n Ba¤›ml› Çal›ﬂan Yabanc›ya

451.00 YTL
904.00 YTL

c) Çal›ﬂma ‹zni Bulunmayan Yabanc›y› Çal›ﬂt›ran ‹ﬂveren veya ‹ﬂveren Vekillerine
Her Bir Yabanc› ‹çin
4.531.00 YTL
Çal›ﬂma ‹zni Olmaks›z›n Ba¤›ms›z Çal›ﬂan Yabanc›ya
1.810.00 YTL
Not:
1- ‹dari para cezalar›na karﬂ› itiraz 15 gün içinde Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlüklerine itiraz edilebilir.
2- ‹dari para cezalar›na karﬂ› yap›lan itiraz›n SBK taraf›ndan reddi halinde 30 gün içinde Yetkili ‹dare
Mahkemesi’ne baﬂvurulmal›. (06.04.2007’den itibaren)
3- ‹dari para cezas› tutar› 6.820 YTL’nin alt›nda olan ve tek hakim taraf›ndan verilen ‹dare
Mahkemesine karﬂ› Bölge ‹dare Mahkemesi’ne; ‹dari para ceza tutar› 6.820 YTL üzerinde olan ve
heyet halinde verilen ‹dare Mahkemesi kararlar›na karﬂ› Dan›ﬂtay’a baﬂvurulularak itiraz edilmesi mümkündür.
4- ‹dari para cezalar›n›n tebli¤i tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezan›n 1/4’ü
ödenmeyecektir.
5- Fiilin iﬂlendi¤i günden itibaren 5 y›l içinde tebli¤ edilmeyen idari para cezalar› zaman aﬂ›m›na u¤rar.
11- S.S.K. ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI SÜRELER
a) ‹ﬂyeri Bildirgesi En Geç, Sigortal› Çal›ﬂt›rmaya Baﬂlad›¤› Tarih
b) ‹ﬂe Giriﬂ Bildirgesi
b.1) Faaliyete öteden beri devam eden iﬂyerinde, en geç sigortal› çal›ﬂt›rmaya baﬂlad›¤› tarihden önce
b.2) ‹lk defa iﬂyeri aç›l›ﬂ›nda iﬂe baﬂlama tarihinden itibaren bir ay ‹çinde (‹ﬂyeri aç›l›ﬂ ile ayn› tarihte
iﬂe baﬂlayan sigortal›lar)
b.3) ‹nﬂaat iﬂlerinde, iﬂçinin iﬂe baﬂlad›¤› gün elden yada ‹adeli Taahhütlü kuruma bildirilir.
c) ‹ﬂyerinin Devri, En Geç Devir Tarihinde, Kapanmas›, Terki veya Tasfiyesi Halinde En Geç 1 Ay ‹çinde
Bilgi Verilir. (Yön.md.12/a)
d) ‹dari Para Cezas›na ‹tiraz, ‹dari Para Cezas›n›n Tebli¤i Tarihinden ‹tibaren 30 Gün ‹çerisinde Ödenir
veya ‹lgili Kurum Ünitesine 15 gün içinde itiraz edilir. ‹tiraz›n Reddi Halinde Tebli¤ Tarihinden
‹tibaren 30 Gün ‹çinde Yetkili ‹dare Mahkemesi’ne baﬂvurulabilir.
e) ‹ﬂyeri ‹le ‹lgili Defter ve Belgeler ‹stenildi¤i Taktirde ‹braz Edilmek Üzere 5 Y›l Süre ‹le Saklan›r.
f) S.S.K.'ya Tabi Kurumlarda, Sigortal›n›n Sa¤l›k Yard›mlar›ndan Yararlanabilmesi ‹çin, (md.32/A,B,D)
Hastal›¤›n Anlaﬂ›ld›¤› Tarihten Önceki Bir Y›l ‹çinde En Az 90 Gün Hastal›k Primi Ödemiﬂ Olmas› ﬁartt›r.
(Yurtd›ﬂ› Tedavileri için Hastal›¤›n Anlaﬂ›ld›¤› Tarihten Önceki Bir Y›l ‹çinde 300 Gün Hastal›k
Sigortas› Primi Ödemiﬂ Olmal›d›r.
g) ‹ﬂ Kazas›n› Bildirim; Kaza Tarihinden ‹tibaren 2 Gün ‹çinde Kuruma Yap›lmal›d›r.
h) ‹ki (dahil) ve daha fazla sigortal› çal›ﬂt›ran iﬂverenler Ayl›k Prim ve Hizmet Belgelerini ‹nternet
Ortam›nda Vermeleri Zorunludur.
›) ‹ﬂyerinde Sigortal› Çal›ﬂt›rmaya Ara Verildi¤ini 1 Ay ‹çinde Yaz›l› Olarak Bildiren ‹ﬂvenen Her Ay
Ayr›ca Bir Bildirimde Bulunmaz. (Yön.md.20/k)

Temmuz - A¤ustos
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12 - SON 5 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ ASGAR‹ ÜCRETLER
(01.01.2001’den ‹tibaren)
Uygulama Dönemi

01.01.2001 - 30.06.2001

16 Yaﬂ›n› Doldurmayan
‹ﬂçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti
118.957.500 TL

16 Yaﬂ›n› Doldurmuﬂ
‹ﬂçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti
139.950.000 TL

01.07.2001 - 31.07.2001

124.920.000 TL

146.947.500 TL

01.08.2001 - 31.12.2001

142.749.000 TL

167.940.000 TL

01.01.2002 - 30.06.2002

188.700.750 TL

222.000.750 TL

01.07.2002 - 31.12.2002

213.210.000 TL

250.875.000 TL

01.01.2003 - 31.12.2003

256.500.000 TL

306.000.000 TL

01.01.2004 - 30.06.2004

360.000.000 TL

423.000.000 TL

01.07.2004 - 31.12.2004

378.000.000 TL

444.150.000 TL

01.01.2005 - 31.12.2005

415,80 YTL

488,70 YTL

01.01.2006 - 31.12.2006

450,00 YTL

531,00 YTL

01.01.2007 - 30.06.2007

476,50 YTL

562,50 YTL

01.07.2007 - 31.12.2007

491,40 YTL

585,00 YTL

01.01.2008 - 30.06.2008

515.40 YTL

608.40 YTL

01.07.2008 - 31.12.2008

540.60 YTL

638.70 YTL

13 - SON 6 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS KAZANÇLARIN
ALT VE ÜST SINIRLARI (01.08.2000’den ‹tibaren)
Günlük Kazanc›n

Ayl›k Kazanc›n

Dönemi

Alt S›n›r›

Üst S›n›r›

Alt S›n›r›

Üst S›n›r›

01.08.2000 - 31.03.2000

5.000.000 TL

20.000.000 TL

150.000.000 TL

600.000.000 TL

01.04.2000 - 31.12.2001

7.000.000 TL

35.000.000 TL

210.000.000 TL 1.050.000.000 TL

01.01.2002 - 31.03.2002

7.400.025 TL

35.000.000 TL

222.000.750 TL 1.050.000.000 TL

01.04.2002 - 30.06.2002

9.262.400 TL

46.312.000 TL

277.872.000 TL 1.389.360.000 TL

01.07.2002 - 31.03.2003

10.919.467 TL

54.597.215 TL

327.583.290 TL 1.637.916.450 TL

01.04.2003 - 30.06.2003

13.103.332 TL

65.516.660 TL

393.099.960 TL 1.965.499.800 TL

01.07.2003 - 31.12.2003

15.267.194 TL

76.335.970 TL

458.015.820 TL 2.290.079.100 TL

01.01.2004 - 30.06.2004

18.321.000 TL

91.605.000 TL

549.630.000 TL 2.748.150.000 TL

01.07.2004 - 31.12.2004

14.805.000 TL

96.232.500 TL

444.150.000 TL 2.886.975.000 TL

01.01.2005 - 31.12.2005

16,29 YTL

105,89 YTL

488,70 YTL

3.176,55 YTL

01.01.2006 - 31.12.2006

17,70 YTL

115,05 YTL

531,00 YTL

3.451,50 YTL

01.01.2007 - 30.06.2007

18,75 YTL

121,88 YTL

562,50 YTL

3.656,25 YTL

01.07.2007 - 31.12.2007

19,50 YTL

126,75 YTL

585,00 YTL

3.802,50 YTL

01.01.2008 - 30.06.2008

20.18 YTL

131.82 YTL

608.40 YTL

3.954.60 YTL

01.07.2008 - 31.12.2008

21.29 YTL

138.38 YTL

638.70 YTL

4.151.55 YTL
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14 - 4857 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun Ceza
Mad. Mad.

Fiil

2007 Y›l›
Miktar
YTL

‹ﬂyeri bildirim yükümlülü¤üne
ayk›r› davran›ﬂ
85. md. (a¤›r ve tehlikeli iﬂler)
83.00
kapsam›ndaki iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan
her iﬂçi için

3

98

5

99/a

7

99/a

8

99/b

14

99/b

28

99/c

29

100

30

101

32

102/a Ücret ile bu kanunda do¤an veya
T‹S’den veya iﬂ sözleﬂmesinden
do¤an ücreti kasten ödememek
veya eksik ödemek
102/a Asgari ücreti ödememek veya
eksik ödemek
102/b Ücret hesap pusulas› düzenlememek
102/b Yasaya ayk›r› ücret kesme cezas›
vermek veya sebebini ve hesab›n›
bildirmemek
102/b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye
vermemek
102/c Fazla çal›ﬂma ücretini ödememek
veya iﬂçiye haketti¤i serbest
zaman› alt› ay içinde vermemek
veya iﬂçinin onay›n› almadan
fazla çal›ﬂma yapt›rmak
103
Y›ll›k ücretli izni yasaya ayk›r›
ﬂekilde bölmek

39
37
38

52
41

56

‹ﬂyerini muvazaal› olarak bildiren
as›l iﬂveren ile alt iﬂveren veya
vekillerine ayr› ayr›
‹ﬂçilere eﬂit davranma ilkesine
uymamak (Davranmamak)
Geçici iliﬂkisine iliﬂkin
yükümlülüklere uymamak
Çal›ﬂma koﬂullar›na iliﬂkin belgeyi
vermemek
Ça¤r› üzerine çal›ﬂma hükümlerine
ayk›r› davranmak
‹ﬂten ayr›lan iﬂçiye Çal›ﬂma Belgesi
vermemek, belgeye gerçe¤e
ayk›r› bilgi yazmak
29. madde hükümlerine ayk›r›
olarak toplu iﬂçi ç›kartmak
Özürlü ve eski hükümlü
çal›ﬂt›rmamak

Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

2008 Y›l› Miktar YTL

Aç›klama

*** 5763 - 26.05.2008
** 5754 - 08.05.2008
* 5728 - 23.01.2008
Tarihinden ‹tibaren

100.00***
1.000.00***
Çal›ﬂt›r›lan her iﬂçi için
10.000.00***

83.00

88.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

83.00

88.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

83.00

88.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

83.00

88.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

83.00

88.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

336.00

360.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

1.266.00

1.357.00

167.00

100.00**

Çal›ﬂt›r›lmayan her özürlü, eski
hükümlü ve çal›ﬂt›r›lmayan her
ay için
Bu durumdaki her iﬂçi ve her
ay için

167.00

100.00**

336.00
336.00

360.00
360.00

336.00

360.00

167.00

179.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

167.00

179.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

Bu durumdaki her iﬂçi ve her
ay için
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Pratik Bilgiler
14 - 4857 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun Ceza
Mad. Mad.

Fiil

2007 Y›l› 2008 Y›l› Miktar YTL Aç›klama
Miktar *** 5763 - 26.05.2008
YTL
** 5754 - 08.05.2008
*

5728 - 23.01.2008

Tarihinden ‹tibaren

57

103

59

103

60

103

63

104

64
65

104
104

68
69

104
104

71

104

72

104

73
74

104
104

75
76

104
104

77

105/c

78/1

105/a

78/2

105/c

79

105/c

80

105/c

81

105/c

‹zin ücretini yasaya ayk›r› ﬂekilde
ödemek veya eksik ödemek
Sözleﬂmesi fesh edilen iﬂçiye
y›ll›k izin ücreti ödememek
Y›ll›k izin yönetmeli¤inin esas
usüllerine ayk›r› olarak izni
kulland›rmamak veya eksik
kulland›rmak
Çal›ﬂma sürelerine ve buna dair
yönetmelik hükümlerine uymamak
Telafi çal›ﬂmas› usüllerine uymamak
K›sa çal›ﬂma ve k›sa çal›ﬂma ödene¤i
düzenlemelerine uymamak
Ara dinlenmesini uygulamamak
Geceleri 7.5 saatten fazla çal›ﬂt›rmak
gece ve gündüz posta de¤iﬂtirmemek
Çocuklar› çal›ﬂt›rma yaﬂ›na çal›ﬂt›rma
yasas›na ayk›r› davranmak
Yer ve sualt›nda çal›ﬂt›rma yasa¤›na
uymamak
Gece çal›ﬂt›r›lma yasa¤›na uymamak
Do¤um öncesi - sonras› sürelerde
kad›n iﬂçiyi çal›ﬂt›r›p ücretsiz izin
vermemek
‹ﬂçi özlük dosyas›n› düzenlememek
Çal›ﬂma sürelerine iliﬂkin
yönetmeliklere muhalefet etmek
‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i hükümlerine
ayk›r› davranmak
‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i tüzük ve
yönetmeliklerine ayk›r› davranmak
Kurma izni ve iﬂletme belgesi almadan
iﬂyeri açmak
Durdurulan iﬂi izin almadan devam
ettirmek, kapat›lan iﬂyerini izinsiz açmak
‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu kurulmas›,
çal›ﬂt›r›lmas› hükümlerine uymamak
Madde hükümlerine ayk›r› olarak iﬂyeri
hekimi çal›ﬂt›rma ve iﬂyeri sa¤l›k birimi
oluﬂturma yükümlülüklerine uymamak

155.00

179.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

167.00
167.00

179.00
179.00

Bu durumdaki her iﬂçi için
Bu durumdaki her iﬂçi için

844.00

904.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

167.00
167.00

179.00
179.00

Bu durumdaki her iﬂçi için
Bu durumdaki her iﬂçi için

844.00
844.00

904.00
904.00

844.00

904.00

844.00

904.00

844.00
844.00

904.00
904.00

844.00
844.00

904.00
904.00

844.00

1.000.00***

83.00

200.00***

844.00

1.000.00***

844.00

1.000.00***

844.00

1.000.00***

844.00

1.000.00***

Al›nmayan her iﬂ sa¤l›¤› ve
güv. tedbiri her ay için
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14 - 4857 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun Ceza
Mad. Mad.

82

85

86
87
88
89
90
92/2

96/1
96/2

Fiil

105

‹ﬂ güvenli¤i ile ilgili görevli mühendis
veya teknik eleman görevlendirme
yükümlülü¤ünü yerine getirmemek
A¤›r ve tehlikeli iﬂlerde 16 yaﬂ›ndan
küçükleri çal›ﬂt›rmak veya yönetmelikte
gösterilen yaﬂ kay›tlar›na ayk›r› iﬂçi
105/d çal›ﬂt›rmak
A¤›r ve tehlikeli iﬂlerde mesleki e¤itim
almam›ﬂ iﬂçi çal›ﬂt›rmak
105 A¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂanlar için
sa¤l›k raporu almamak
105 18 yaﬂ›ndan küçük iﬂçiler sa¤l›k raporu
almamak
105 Gebe ve emzikli kad›nlar hakk›ndaki
yönetmelik hükümlerine uymamak
105 ‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetmeliklerine
ayk›r› davranmak
106 ‹ﬂ ve iﬂçi bulmak için ‹ﬂ-kur’dan izin
almadan faaliyet göstermek
107 Teftiﬂ s›ras›nda davete gelmemek,
belge, bilgi ve ifade vermemek, gerekli
olan belge ve delilleri getirmemek,
göstermemek, ‹ﬂ müfettiﬂlerinin 92/1.
f›krada yaz›l› görevlerini yapmak için
kendilerine her çeﬂit kolayl›¤›
göstermemek ve bu yoldaki emir ve
isteklerini geciktirmek, yerine getirmemek
107 ‹ﬂverence ifade verenlere telkinde
bulunmak veya kötü davranmak
107 ‹ﬂçiler ve di¤er kiﬂiler taraf›ndan
müfettiﬂin teftiﬂ, denetleme, görevini
yapmas›n› ve sonuçland›rmas›n›
engellemek.

2007 Y›l›
Miktar
YTL

2008 Y›l› Miktar YTL Aç›klama
*** 5763 - 26.05.2008
** 5754 - 08.05.2008
* 5728 - 23.01.2008
Tarihinden ‹tibaren

844.00

904.000

844.00

1.000.00***

500.00***
167.00
167.00

200.00*** Bu durumdaki her iﬂçi için

844.00

200.00*** Bu durumdaki
her çocuk iﬂçi için
1.000.00***

844.00

1.000.00***

1689.00

1.810.00

8455.00

8.000.00*

8455.00

8.000.00*

8455.00

8.000.00*

15 - 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK
‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun Mad.
Ek Md.1

Fiil
Çal›ﬂt›r›lmayan Her ‹ﬂçi ‹çin ve
Çal›ﬂt›r›lmayan Her Ay ‹çin

Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

2007 Y›l›
2008
01/01- 30/06 01/07- 31/12 01/01-30/06
01/07-31/12
5.625.00 YTL 5.850.00 YTL 6.084.00 YTL 6.387.00 YTL
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16 - 4904 Say›l› ‹ﬂKur Kanununa Göre Uygulanacak ‹dari Para Cezalar› (08.02.2008'den ‹tibaren)
Ceza Mad. Cezay› Gerektiren Fiil
Ceza Miktar› (YTL)
20/a
Yurt d›ﬂ› iﬂ ve iﬂçi bulma faaliyetlerine iliﬂkin hizmet akitlerini
Kuruma onaylatmayan özel istihdam bürolar›na her bir hizmet akdi için
300
20/b
‹ﬂ Kur taraf›ndan istenilen bilgi ve belgelerle iﬂgücü piyasas›n›n izlenmesi
için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebli¤i tarihinden itibaren
onbeﬂ gün içerisinde Kuruma vermeyen özel istihdam bürolar›na
600
20/c
‹ﬂKur müfettiﬂlerince istenilen bilgi, belge, kay›t ve defterleri onbeﬂ gün
içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolar›na
1,200
‹ﬂçi isteme ve iﬂ araman›n düzene ba¤lanmas›na iliﬂkin çal›ﬂmalar yapmak,
iﬂgücünün yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda uygun olduklar› iﬂlere yerleﬂtirilmelerine
ve çeﬂitli iﬂler için uygun iﬂgücü bulunmas›na ve yurt d›ﬂ› hizmet akitlerinin
yap›lmas›na arac›l›k etmek, istihdam›nda güçlük çekilen iﬂgücü ile iﬂyerlerinin
yasal olarak çal›ﬂt›rmak zorunda olduklar› iﬂgücünün istihdamlar›na katk›da
2.000
20/d
bulunmak, özel istihdam bürolar›na iliﬂkin Kuruma verilen görevleri yerine
50.000
getirmek, iﬂverenlerin yurt d›ﬂ›nda kendi iﬂ ve faaliyetlerinde çal›ﬂt›raca¤›
iﬂçileri temin etmesi ile tar›m iﬂlerinde ücretli iﬂ ve iﬂçi bulma arac›l›¤›na
izin verilmesi ve kald›r›lmas›na iliﬂkin iﬂlemleri yapmaya ayk›r› davranan kiﬂilere
‹ﬂKura onaylat›lmayan her bir yurt d›ﬂ› hizmet akdi için
300
iﬂten ayr›lma bildirgesini 15 günlük süre içinde iﬂKura göndermeyen
iﬂverenlere her bir fiil için ayr› olmak üzere
2,000
20/e
4904 sy Kanunun 21. maddesinde belirtilen bilgi verme ve gizlilik
hükümlerinde bildirim yükümlülü¤üne ayk›r› hareket eden özel kesim
iﬂyerlerine (De¤iﬂik 26/05/2008-5763/23,md,)
2,000
20/f
‹ﬂ arayanlara ve aç›k iﬂlere iliﬂkin bilgileri, iﬂ ve iﬂçi bulma faaliyeti d›ﬂ›nda
baﬂka bir amaçla kullanan bürolara ikibin Yeni Türk Liras›; iﬂ arayanlardan
her ne ad alt›nda olursa olsun menfaat temin eden bürolara
10,000
20/g
Yönetmelikte öngörülenler d›ﬂ›nda iﬂ arayanlardan ücret al›nmas›na veya
herhangi bir menfaat teminine yönelik sözlü ya da yaz›l› anlaﬂmalar,
iﬂgücünün sigortas›z çal›ﬂmas› veya sendikaya üye olmamas› ya da asgari
ücretin alt›nda ücret ödenmesi koﬂullar›n› taﬂ›yan anlaﬂmalar, iﬂ arayan›n,
di¤er özel istihdam bürolar›ndan veya Kurumdan hizmet almalar›n›
engelleyen anlaﬂmalar yap›lmas› halinde
2,000
20/h
‹ﬂKurdan izin belgesi almadan iﬂ ve iﬂçi bulmaya arac›l›k faaliyetinin bir
iﬂyerinde veya 5187 say›l› Bas›n Kanununda yaz›l› araçlarla ya da radyo,
televizyon, video, internet, kablolu yay›n veya elektronik bilgi iletiﬂim
10.000
araçlar› ve benzer yay›n araçlar›ndan biri ile iﬂlenmesi halinde bu fiili
gerçekleﬂtiren gerçek veya tüzel kiﬂilere
fiilin her bir tekrar›nda
20.000
20/›
Kurumdan izin belgesi almadan iﬂ ve iﬂçi bulmaya arac›l›k faaliyeti
gösteren kiﬂiler ile Kurumdan izin almadan yurtd›ﬂ›na iﬂçi götürmek
isteyen kiﬂilere ait iﬂ ve iﬂçi bulma ilan›n›, 5187 say›l› Bas›n Kanununda
yaz›l› araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yay›n veya
elektronik bilgi iletiﬂim araçlar› ve benzer yay›n araçlar› ile yay›nlayan gerçek
ve tüzel kiﬂilere
5,000
20/j
4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›ﬂma ‹zinleri Hakk›nda Kanun gere¤i çal›ﬂma
izni almayanlar için arac›l›k faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kiﬂilere
kiﬂi baﬂ›na
5,000
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Pratik Bilgiler

Ayl›k Sigorta Primi=Gelir Basama¤› x 0.20
Ayl›k Sa¤l›k Primi (1 ile 8. basamak için) = 8. Basamak Gelir Tutar› x 0.20
Ayl›k Sa¤l›k Primi (8. basamaktan sonraki basamaklar için) = Basamak Gelir Tutar› x 0.20
Basamak Yükseltme Fark› = Yükselinen basama¤›n Gelir Tutar› - Önceki Basama¤›n Gelir Tutar›
Giriﬂ Kesene¤i = Basamak Gelir Tutar› x 0.25

Temmuz - A¤ustos
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Pratik Bilgiler
I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR VE TUTARLAR
I- A GEL‹R VE KURUMLAR VERG‹S‹ ORANLARI
2008 Y›l› Ücret ve Ücret D›ﬂ› Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
7.800 YTL Kadar

%15

19.800 YTL ‘n›n

7.800 YTL için

1.170 YTL. Fazlas›

%20

44.700 YTL ‘n›n
44.700 YTL ‘ndan Fazlas›n›n

19.800 YTL için

3.570 YTL. Fazlas›

%27

44.700 YTL için

10.293 YTL. Fazlas›

%35

Kurumlar Vergisi Oran› (2007 takvim y›l› gelirlerine uygulanmak üzere)

%20

Kurumlar Kar Pay› Stopaj Oran›

%15

2007 Y›l› Ücret ve Ücret D›ﬂ› Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
7.500 YTL Kadar

%15

19.000 YTL ‘n›n

7.500 YTL için

1.125 YTL. Fazlas›

%20

43.000 YTL ‘n›n

19.000 YTL için

3.425 YTL. Fazlas›

%27

43.000 YTL ‘ndan Fazlas›n›n

43.000 YTL için

9.905 YTL. Fazlas›

GEÇ‹C‹ VERG‹ ORANLARI

2007 y›l› ‹çin

%35
2008 y›l› ‹çin

Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar ‹çin

%20

%20

Gelir Vergisine Tabi Olanlar ‹çin

%15

%15

I- B-UYGULANACAK BAZI DAMGA VERG‹S‹ N‹SPETLER‹ VE MAKTU TUTARLARI *
Damga Vergisi Oranlar›
01/01/2008
1) Ücretlerde**
Binde 6
2) Avanslarda
Binde 7.5
3) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi
22.70 YTL
4) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
30.30 YTL
5) Muhtasar - KDV Beyanname
15.10 YTL
6) Di¤er Beyannameler (Damga Vergi Beyannamesi Hariç)
15.10 YTL
7) Belediyeler ve ‹l Özel ‹darelerine Verilen Beyannameler
11.20 YTL
8) SSK Bildirgesi
11.20 YTL
9) Gümrük ‹darelerine Verilen Beyannameler
30.30 YTL
10) Bilançolar
17.50 YTL
11) Gelir Tablosu ve ‹ﬂletme Hesab› Özeti
8.60 YTL
12) Kira Sözleﬂmeleri (Kira Bedeli Üzerinden)
Binde 1.5
Not: * Her bir ka¤›ttan al›nacak damga vergisine iliﬂkin üst s›n›r 01.01.2008 tarihinden itibaren 1.015.093 YTL’dir.
• 01.01.2004 Tarihinden itibaren Anonim, Eshaml› Komandit ve Limited ﬁirketlerin Kuruluﬂlar›na, Sermaye Art›r›mlar›na ve Süre Uzat›mlar›na
‹liﬂkin Olarak Düzenlenen Ka¤›tlar Damga Vergisinden Müstesnad›r.
** GVK madde 23 hariç. (08.07.2006 tarih 5535 say›l› yasa)
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Pratik Bilgiler
I-C YILLARA GÖRE YEN‹DEN
DE⁄ERLEME ORANLARI

I-D 2003-2004 YILLARINDA UYGULANAN F‹NANSMAN G‹DER
KISITLAMA VE 2005-2007 YILI GEÇ‹C‹ VERG‹ DÖNEMLER‹NE
UYGULANAN YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI

Y›l

Oran

1992

%61.5

1993

%58.4

1994

%107.6

K›s›tlamas›

01/01/2003 31/12/2003 Dönemi ‹çin

% 14.9

1995

%99.5

Oranlar›

01/01/2004 31/03/2004 Dönemi ‹çin

% 9.3

1996

%72.8

01/01/2004 30/06/2004 Dönemi ‹çin

% 8.8

1997

%80.4

01/01/2004 30/09/2004 Dönemi ‹çin

% 7.6

1998

%77.8

01/01/2004 31/12/2004 Dönemi ‹çin

% 9.1

1999

%52.1

01/01/2006 31/03/2006 Dönemi ‹çin

% 0.39

2000

%56

01/01/2006 30/06/2006 Dönemi ‹çin

% 2.15

2001

%53.2

Yeniden

01/01/2006 30/09/2006 Dönemi ‹çin

% 5.55

2002

%59

De¤erleme

01/01/2006 31/12/2006 Dönemi ‹çin

% 7.8

2003

%28.5

Oranlar›

01/01/2007 31/03/2007 Dönemi ‹çin

%-

2004

%11.2

01/01/2007 30/06/2007 Dönemi ‹çin

% 1.29

2005

%9.8

01/01/2007 30/09/2007 Dönemi ‹çin

% 4.54

2006

%7.8

01/01/2007 31/12/2007 Dönemi ‹çin

% 7.2

2007

%7.2

01/01/2008 31/03/2008 Dönemi ‹çin

% 1.39

01/01/2008 30/06/2008 Dönemi ‹çin

% 5.56

Temmuz - A¤ustos
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01/01/2003 31/03/2003 Dönemi ‹çin

%16.53

Finansman

01/01/2003 30/06/2003 Dönemi ‹çin

%18

Gider

01/01/2003 30/09/2003 Dönemi ‹çin

% 15.7
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Pratik Bilgiler B- Vergi
I-E- GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI
(01.01.2008’den ‹tibaren)
Bent No. Kanun maddesinin aç›klamas›
2

Tevkifat Oran› %

Yapt›klar› Serbest Meslek ‹ﬂleri dolay›s›yla bu iﬂleri icra edenlere yap›lan ödemelerden (noterlere
serbest meslek faaliyetlerinden dolay› yap›lan ödemeler hariç);
a.

18. madde kapsam›na giren serbest meslek iﬂleri dolay›s›yla yap›lan ödemelerden

17

b. Di¤erlerinden
3

20

42. madde kapsam›na giren iﬂler dolay›s›yla bu iﬂleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen
istihkak bedellerinden

3

Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklar›n›n sat›ﬂ› dolay›s›yla yap›lan ödemelerden

20

70. maddede yaz›l› mal ve haklar›n kiralanmas› karﬂ›l›¤› yap›lan ödemelerden

20

b.

Vak›flar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karﬂ›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden

20

c.

Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karﬂ›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden

20

a.

Da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin

4
5.

a.

6.

i. (a), (c) ve (d) bentlerinde yaz›l› kazançlardan

0

ii. (b) alt bendinde yaz›l› kazançlardan

10

b. i.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, tam mükellef gerçek kiﬂilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
bu vergilerden muaf olanlara da¤›t›lan, 75. Maddenin 2. F›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar
paylar›ndan (kar›n sermayeye eklenmesi kar da¤›t›m› say›lmaz) (2006/10731 Say›l› BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)

15

ii.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, dar mükellef gerçek kiﬂilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir iﬂ yeri
veya daimi temsilci arac›l›¤›yla kar pay› elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar
mükelleflere da¤›t›lan, 75. maddenin ikinci f›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar paylar›ndan
(kar›n sermayeye eklenmesi kar da¤›t›m› say›lmaz) (2006/10731 Say›l› BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)

15

iii. 75. maddesinin ikinci f›kras›n›n 4 numaral› bendinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›n›n ana merkeze
aktar›lan tutar› üzerinden
10.

a.

15

Baﬂ bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango ‹daresince ç›kar›lan biletleri satanlar ile di¤er kiﬂilerce
ç›kart›lan bu nitelikteki biletleri satanlara yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

20

b. 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanuna göre gerçek ve tüzel kiﬂilerin mallar›n› iﬂ akdi ile
ba¤l› olmaks›z›n bunlar ad›na kap› kap› dolaﬂmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili
olarak yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
11

20

Çiftçilerden al›nan zirai mahsullerden ve hizmetler için yap›lan ödemelerden;
a.

Hayvan ve bunlar›n mahsulleri ile kara ve su avc›l›¤› mahsulleri için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için

1

ii. (i) alt bendi d›ﬂ›nda kalanlar için

2

b. Di¤er zirai mahsuller için,

c.

i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için

2

ii. (i) alt bendi d›ﬂ›nda kalanlar için

4

Zirai faaliyet kapsam›nda ifa edilen hizmetler için,
i. Orman idaresine veya orman idaresine karﬂ› taahütte bulunan kurumlara yap›lan ormanlar›n
a¤açland›r›lmas›, bak›m›, kesimi, ürünlerin toplanmas›, taﬂ›mas› ve benzeri hizmetler için
ii. Di¤er hizmetler için

d. Çiftçilere yap›lan do¤rudan gelir deste¤i ve alternatif ürün ödemeleri için

2
4
0
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Pratik Bilgiler
I-E GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI
(01.01.2008’den ‹tibaren)
Bent No. Kanun maddesinin aç›klamas›

Tevkifat Oran› %

12

PTT acenteli¤i yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden

13

Esnaf muafl›¤›ndan yararlananlara mal ve hizmet al›mlar› karﬂ›l›¤›nda yap›lan ödemelerden;
a.

20

Havlu, çarﬂaf, çorap, hal›, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nak›ﬂ iﬂleri ve her nevi
turistik eﬂya, has›r, sepet, süpürge, paspas, f›rça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu
emtian›n imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden

2

b. Hurda mal al›mlar› için

2

c.

5

Di¤er mal al›mlar› için

d. Di¤er hizmet al›mlar› (‘a’, ’b’ ve ’c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayr›lmamas›
hali de bu kapsamdad›r) için
14

10

75. maddenin ikinci f›kras›n›n 14 numaral› bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan (kanunla
kurulan dernek ve vak›flar ile dernek ve vak›f olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri
ve bunlar›n üst kuruluﬂlar›, siyasi partiler, emekli ve yard›m sand›klar› gibi vergi uygulamalar›nda
dernek ve vak›f olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vak›flar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)

15. a.

20

75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan (2003/6577 Say›l› BKK ile 01.01.2004’den itibaren)

15

b. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan
c.

10

75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan

5

I-F REESKONT VE AVANS ‹ﬁLEMLER‹NDE UYGULANAN ‹SKONTO VE FA‹Z ORANLARI
(Vadelerine en çok üç ay kalan senetler karﬂ›l›¤›nda)
YÜRÜRLÜK TAR‹H‹
30.12.1999
17.05.2002
14.06.2003
08.10.2003
15.06.2004
13.01.2005
25.05.2005
20.12.2005
20.12.2006
28.12.2007

REESKONT (%) (Y›ll›k)
60
55
50
43
38
32
28
23
27
25

AVANS (%) (Y›ll›k)
70
64
57
48
42
35
30
25
29
27

Not: Ticari ‹ﬂletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont iﬂlemlerinde, VUKanununun 238. Seri No’lu
Genel Tebli¤ uyar›nca Avans ‹ﬂlemleri için uygulanan oran geçerlidir.
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Pratik Bilgiler
I-G YILLAR ‹T‹BAR‹YLE AYLIK GEC‹KME VE TEC‹L FA‹Z‹ ORANLARI
a) Y›llar ‹tibariyle Ayl›k Gecikme Zamm›
30/12/93

07/03/94

Tarihleri Aras›

%9

08/03/94

30/08/95

Tarihleri Aras›

%12

31/08/95

31/01/96

Tarihleri Aras›

%10

01/02/96

08/07/98

Tarihleri Aras›

%15

09/07/98

20/01/00

Tarihleri Aras›

%12

21/01/00

01/12/00

Tarihleri Aras›

%6

02/12/00

28/03/01

Tarihleri Aras›

%5

29/03/01

30/01/02

Tarihleri Aras›

%10

31/01/02

11/11/03

Tarihleri Aras›

%7

12/11/03

01/03/05

Tarihleri Aras›

%4

02/03/05

20/04/06

Tarihleri Aras›

%3

21/04/06

Tarihinden ‹tibaren

%2.5

Not: Gecikme zamm›nda ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yap›l›r.
b) Y›llar ‹tibariyle Ayl›k Tecil Faizi
07/09/95

01/02/96

Tarihleri Aras›

%8

02/02/96

21/10/96

Tarihleri Aras›

%12

22/10/96

09/07/98

Tarihleri Aras›

%10

10/07/98

24/01/00

Tarihleri Aras›

%8

25/01/00

20/12/00

Tarihleri Aras›

%4

21/12/00

30/03/01

Tarihleri Aras›

%3

31/03/01

01/02/02

Tarihleri Aras›

%6

02/02/02

11/11/03

Tarihleri Aras›

%5

12/11/03

03/03/05

Tarihleri Aras›

%3

04/03/05

27/04/06

Tarihleri Aras›

%2.5

28/04/06

Tarihinden ‹tibaren

%2
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Pratik Bilgiler
II- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI CEZALAR
II-A USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2008 TAR‹H‹NDEN GEÇERL‹ OLMAK ÜZERE)
MÜKELLEF GRUPLAR

B‹R‹NCE DERECE

‹K‹NC‹ DERECE

USULSÜZLÜK ‹Ç‹N

USULSÜZLÜK ‹Ç‹N

1) Sermaye ﬁirketleri

80.00 YTL

46.00 YTL

2) Sermaye ﬁirketleri D›ﬂ›nda Kalanlar

50.00 YTL

25.00 YTL

3) ‹kinci S›n›f Tüccarlar

25.00 YTL

13.00 YTL

4) Yukar›dakiler D›ﬂ›nda Kal›p Beyanname

13.00 YTL

6.80 YTL

5) Kazanc› Basit Usulde Tespit Edilenler

6.80 YTL

3.20 YTL

6) Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

3.20 YTL

1.80 YTL

Birinci S›n›f Tüccar ve Serbest Meslek Erbab›

Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar

II-B ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2008 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN)
1-Fatura,Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlar›n›n verilmemesi,
al›nmamas›, düzenlenmemesi veya düzenlenen bu belgelerin gerçe¤i yans›tmamas› halinde,
(Her Belge ‹çin,) 01.01.2008 Tarihinden itibaren Ceza miktar› 149.00 YTL’dan az, bir takvim y›l› ‹çinde

%10

toplam olarak 68.000.00 YTL’den fazla olamaz.

2- Perakende Sat›ﬂ Fiﬂi, Ödeme Kaydedici Fiﬂ, Giriﬂ ve Yolcu Taﬂ›ma Bileti, Sevk ‹rsaliyesi, Yolcu
Listesi, Günlük Müﬂteri Listesi ile Maliye Bakanl›¤›’nca Düzenleme Mecburiyeti Getirilen Belgelerin
Düzenlenmemesi, Bulundurulmamas› ve Kaydedilmemesi veya Düzenlenen Bu Belgelerin Gerçe¤i
Yans›tmamas› Halinde;
(Her Belge için) Ceza miktar› her belge için her tespitte 6.800.00 YTL, y›l içinde de 68.000.00 YTL’yi

149,00 YTL

aﬂamaz. VUK. Md. 353/2

3- Fatura, Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu,
Perakende Sat›ﬂ Fiﬂi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fiﬂi, Giriﬂ ve Yolcu Taﬂ›ma Biletlerini Almayan Nihai
29.80 YTL
Tüketicilere Vergi ‹ncelemesine Yetkili Kiﬂiler Taraf›ndan Yap›lmas› ﬁart›yla; (VUK. Md. 353/3)
4-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara (VUK. Md. 353/4)
149.00 YTL
5- Vergi Levhas›n› Bulundurmayan ve Asmayanlara (VUK. MD. 353/4)
149.00 YTL
6- Belirlenen Muhasebe Standartlar›na, Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolara ‹liﬂkin Usul ve Esaslara
Uymayanlara (VUK. MD. 353/6)
3.200.000 YTL
7- VUK’un 8. maddesinin son f›kras› uyar›nca düzenlenen tek vergi numaras› ile ilgili mecburiyetlere
uymayanlara (Her bir iﬂlem için) (VUK. MD. 353/7)
170.00 YTL
8- Belge bas›m› ile ilgili bildirim görevini tamamen veya k›smen yerine getirmeyen matbaa iﬂletmecilerine
(VUK. MD. 353/8)
500.00 YTL
9- 4358 S. Kanun uyar›nca iﬂletmeler Vergi Kimlik No’su zorunlulu¤u getirilen kurum ve kuruluﬂlardan
yapt›klar› iﬂlemlere iliﬂkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK. MD. 353/9)
680.00 YTL
10- VUK’un 127/d bendi uyar›nca Maliye Bakanl›¤›n›n özel iﬂaretli görevlisinin
500.00 YTL
ikaz›na ra¤men durmayan araç sahibi ad›na (VUK. MD. 353/10)
11- Bilgi vermekten ile VUK 256, 257 ve Mük. 257 madde hükümlerine uymayan
- Birinci s›n›f tüccarlar ve serbest meslek erbab› hakk›nda
1.490.00 YTL
- ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazanc› basit usulde tespit edilenler hakk›nda
680.00 YTL
- Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›ﬂ›nda kalanlar hakk›nda
320.00 YTL
12- Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas› halinde. (Mük.Md.355)
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
372.50 YTL
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
745.00 YTL
- Yasal süreden itibaren 30 günden sonra
1.490.00 YTL
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III- BAZI ‹ND‹R‹M VE ‹ST‹SNALAR
01.01.2007 Tarihinden ‹tibaren 01.01.2008 Tarihinden ‹tibaren
III-A SAKATLIK ‹ND‹R‹M‹ (AYLIK)
1. Derece Sakatl›k ‹çin

570,00 YTL

600.00 YTL

2. Derece Sakatl›k ‹çin

280,00 YTL

300.00 YTL

3. Derece Sakatl›k ‹çin

140,00 YTL

150.00 YTL

8,80 YTL

9.00 YTL

01.01.07/30.06.07 11,75 YTL

01.01.08/30.06.08 12.33 YTL

01.07.07/31.12.07 12.09 YTL

01.07.08/31.12.08 12.86 YTL

2.300,00 YTL
2007 Y›l› ‹çin

2.400.00 YTL
2008 Y›l› ‹çin

19.000,00 YTL

19.800.00 YTL

19.000,00 YTL

19.800.00 YTL

III-B VERG‹DEN ‹ST‹SNA YEMEK BEDEL‹
III-C VERG‹DEN ‹ST‹SNA ÇOCUK YARDIMI
‹ki çocu¤u aﬂmamak koﬂulu ile her bir çocuk için
III-D KONUT K‹RA GEL‹RLER‹ ‹ST‹SNASI
III-E BEYAN SINIRLARI
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiﬂ Bulunan Menkul
Sermaye ‹ratlar› ve Vergi Alaca¤› Dahil
Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylar›nda
2- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiﬂ Bulunan Gayri
Menkul Sermaye ‹ratlar›nda
3- Di¤er Kazanç ve ‹ratlarda (De¤er Art›ﬂ Kazançlar›)
4- Di¤er Kazanç ve ‹ratlarda (Arizi Kazançlar›)
5- Tevkifata ve ‹stisnaya konu olmayan Menkul ve
Gayrimenkul Sermaye ‹rad› Beyan S›n›r›

6.400,00 YTL

6.800.000 YTL

15.000,00 YTL

16.000.00 YTL

900 YTL

960 YTL

Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

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

Pratik Bilgiler
IV - PERAKENDE SATIﬁ F‹ﬁ‹ VE YAZAR KASA F‹ﬁ‹ DÜZENLEME ÜST SINIRI
(01.01.2008 - 31.12.2008)

600.00 YTL

(01.01.2007 - 31.12.2007)

560.00 YTL

V - SEVK ‹RSAL‹YES‹N‹N FATURALANDIRILMASI SÜRES‹
Sevk irsaliyesiyle yap›lan sat›ﬂlarda fatura kesme müddeti sevk irsaliyesi düzenleme
tarihinden itibaren

7 gün

VI - AMORT‹SMAN AYIRMA SINIRI
(01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri aras›)

600.00 YTL

(01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri aras›)

560,00 YTL

VII - B‹LANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLER‹ (2008 Y›l› ‹çin) VUK Mad. 177
01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanacak
1- Sat›n ald›klar› mallar› oldu¤u gibi veya iﬂledikten sonra satanlar›n;
a) Y›ll›k al›mlar›n›n tutar›

107.000.00 YTL

b) Y›ll›k sat›mlar›n›n tutar›

150.000.00 YTL

2- Birinci bentte yaz›l› olanlar›n d›ﬂ›ndaki iﬂlerle u¤raﬂ›p ta bir y›l ‹çinde elde

60.000,00 YTL

ettikleri gayrisafi iﬂ has›lat›
3- 1. ve 2. Bentlerde yaz›l› iﬂlerin birlikte yap›lmas› halinde bentte yaz›l› iﬂ

107.000,00 YTL

has›lat›n›n beﬂ kat› ile y›ll›k sat›ﬂ tutar› toplam›
VIII - EK MAL‹ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI

2007 Y›l› ‹çin

2008 Y›l› ‹çin

AKT‹F TOPLAMI

7.415.700,00 YTL

7.949.600,00 YTL

NET SATIﬁLAR TOPLAMI

16.479.400,00 Y T L

17.665.900,00 YTL

IX - 7/A SEÇENE⁄‹N‹ UYGULAMAK ZORUNDA OLANLAR
AKT‹F TOPLAMI
NET SATIﬁLAR TOPLAMI
X - EMLAK VERG‹S‹ ORANLARI
N‹TEL‹⁄‹
Meskenlerde
Di¤er Binalarda
Arazilerde
Arsalarda

2007

2008

1.236.000,00 YTL
2.471.800,00 YTL

1.325.000,00 YTL
2.649.800,00 YTL

Normal Yörelerde

Büyükﬂehir
Belediyesi
Binde 2
Binde 4
Binde 2
Binde 6

Binde 1
Binde 2
Binde 1
Binde 3

XI - 2007 YILI VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹ TAR‹FES‹
Matrah
Veraset Yoluyla
‹ntikallerde (%)
‹ntikallerde (%)
‹lk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrah›n

150.000 YTL ‹çin
320.000 YTL ‹çin
680.000 YTL ‹çin
1.380.000 YTL ‹çin
2.530.000 YTL s›n›n Üstü

1
3
5
7
10

‹vazs›z
10
15
20
25
30

2008 YILINDA VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA TUTARLAR
a- Evlatl›klar dahil Füru¤ ve eﬂten herbirine isabet eden miras›n 96.075.00 YTL füru¤ bulunmamas› halinde eﬂe isabet eden miras hissesinin 192.265.00 YTL
b- ‹vazs›z ‹ntikallerde (Hibe, Hediye, Çekiliﬂ vs.) 2.216.00 YTL Veraset ve ‹ntikal vergisinden istisnad›r.
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XII- Bildirim ve Süreler
B‹LD‹R‹LMES‹ GEREKEN OLAY B‹LD‹R‹M SÜRES‹
‹ﬁE BAﬁLAMA

DAYANA⁄I

GERÇEK K‹ﬁ‹LERDE ‹ﬁE BAﬁLAMA

VERG‹ USUL KANUNU

TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE

VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

KEND‹LER‹NCE VEYA 1136 SAYILI
AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT
ALMIﬁ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI
KANUNA GÖRE YETK‹ ALMIﬁ MESLEK
MENSUPLARINCA, ﬁ‹RKETLER‹N ‹ﬁE
BAﬁLAMA B‹LD‹RGELER‹ ‹SE BAﬁLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
T‹CARET S‹C‹L MEMURLU⁄UNCA ‹LG‹L‹
VERG‹ DA‹RES‹NE YAPILIR.
ADRES DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
‹ﬁ DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
‹ﬁLETME DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
‹ﬁ‹ BIRAKMA

OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN

VERG‹ USUL KANUNU

B‹R AY ‹ÇERS‹NDE

VE ‹ﬁLEM ÖNERGES‹

OLAYIN VUKUUNDAN

VERG‹ USUL KANUNU

‹T‹BAREN B‹R AY ‹ÇERS‹NDE

VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN

VERG‹ USUL KANUNU

B‹R AY ‹ÇERS‹NDE

VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN

VERG‹ USUL KANUNU

B‹R AY ‹ÇERS‹NDE

VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN

VERG‹ USUL KANUNU

B‹R AY ‹ÇERS‹NDE

VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN

VERG‹ USUL KANUNU

B‹R AY ‹ÇERS‹NDE

VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN

VERG‹ USUL KANUNU

B‹R AY ‹ÇERS‹NDE

VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

ÖDEME KAYDED‹C‹

Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKT‹REN

3100 S.K. 35 VE 51 NOLU

C‹HAZ SATIN ALMA

B‹R ‹ﬁLE U⁄RAﬁMAYABAﬁLANILAN

TEBL‹⁄‹, ‹ﬁLEM

TAR‹HTEN ‹T‹BAREN 30 GÜN

YÖNERGES‹

ÖDEME KAYDED‹C‹

SATIN ALINDI⁄I TAR‹HTEN ‹T‹BAREN

3100 S.K. 35 VE 51 NOLU

NAK‹L
ÖLÜM
TASF‹YE VE ‹FLAS

C‹HAZI B‹LD‹RME

15 GÜN

TEBL‹⁄‹, ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

KEND‹ ‹STE⁄‹ ‹LE Ö.K.C.

30 GÜN

3100 S.K. 35 VE 51 NOLU

ALIMINDA KULLANMAYA

TEBL‹⁄‹, ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

BAﬁLAMA SÜRES‹
‹ﬁ‹ BIRAKMADA Ö.K.C.

‹ﬁ‹ BIRAKMA TAR‹H‹NDEN

3100 S.K. 50 NOLU

MÜHÜRLETME SÜRES‹

‹T‹BAREN B‹R AY

TEBL‹⁄‹, ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

TEKRAR Ö.K.C. KULLANMA DA

‹ﬁE BAﬁLAMA TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN

3100 S.K. 50 NOLU

MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRES‹

30 GÜN

TEBL‹⁄ ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
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XIII- Beyan ve Ödeme Süreleri
VERG‹ TÜRÜ
GEÇ‹C‹ VERG‹
BEYANNAMES‹

AYLIK MUHTASAR
BEYANNAME
ÜÇ AYLIK
MUHTASAR
BEYANNAME
AYLIK KDV
BEYANNAMES‹
GEL‹R VERG‹S‹
BEYANNAMES‹
KURUMLAR VERG‹S‹
BEYANNAMES‹
MÜNFER‹T
BEYANNAME

DÖNEM‹/AÇIKLAMA
Ocak, ﬁubat, Mart,
Nisan, May›s, Haziran,
Temmuz, A¤ustos, Eylül,
Ekim, Kas›m, Aral›k

BEYAN TAR‹H‹
14 May›s
14 A¤ustos
14 Kas›m
14 ﬁubat

SON ÖDEME TAR‹H‹
17 May›s
17 A¤ustos
17 Kas›m
17 ﬁubat

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

Her Ay›n 23. Günü
23 Nisan
23 Temmuz
23 Ekim
23 Ocak

Her Ay›n 26. Günü
26 Nisan
26 Temmuz
26 Ekim
26 Ocak

Her Ay

Her Ay›n 24. Günü

Y›ll›k
Y›ll›k

1-25 Mart
1-25 Nisan

Her Ay›n 26. Günü
1. Taksit 31 Mart
2. Taksit 31 Temmuz
30 Nisan

Dar Mükellef Gerçek Kiﬂi Kazanc›n iktisap edildi¤i
Di¤er Kazanç ve ‹ratlar› tarihten itibaren 15 gün
‹çin
içinde GVK Md. 101

ÖZEL BEYANNAMELER Dar Mükellefler Di¤er
Kazanç ve ‹ratlar› ‹çin
ASGAR‹ VERG‹
BEYANNAMELER‹

Talih oyunlar› salon
kazançlar›

TASF‹YE G‹R‹ﬁ VE TASF‹YE
DEVAMINDA

Kazanc›n elde edildi¤i
tarihten itibaren 15 gün
içinde KVK Md. 26
Dönemi Takip Eden ay›n
20. Gün akﬂam› GVK. Mük.
Md.11

1-25 Nisan KVK. Md. 14-17

Beyanname verme
süresi içinde
GVK.Md. 120
Beyanname verme süresi
içinde KVK. Md. 29
Beyanname verme süresi
içinde GVK. Mük. Md.11

30 Nisan KVK. Md. 21

TASF‹YE
BEYANNAMELER‹
Son Tasfiye Dönemi

Tasfiyenin bitiminden itibaren Beyanname verme süresinde
30 gün içinde KVK. Md.17
KVK. Md.21

B‹RLEﬁME NEDEN‹YLE B‹RLEﬁMELERDE
VER‹LEN KURUMLAR
VERG‹S‹ BEYANNAMELER‹

Birleﬂme Tarihinden itibaren
30 Gün ‹çinde KVK.
Md. 17-18

Beyanname verme
süresinde KVK. Md. 21

DEV‹R NEDEN‹YLE
VER‹LEN KURUMLAR
VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹

Birleﬂmenin Ticaret sicil
Gazetesinde ilan edildi¤i
tarihten itibaren 30 gün
içinde KVK. Md.20

Beyannamenin verildi¤i ay›n
sonuna kadar KVK. Md.21

Devir tarihine kadar olan
ve birleﬂmenin öncesi dönen
beyannameleri birleﬂmenin
Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan edildi¤i tarihten itibaren
30 gün içinde KVK. Md. 20

HER ‹K‹ BEYANNAME
ÜZER‹NDEN TARH ED‹LEN
VERG‹LER Beyanname
verme süresi içinde
KVK. Md. 21

DEV‹R NEDEN‹YLE
VER‹LEN KURUMLAR
VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹

Devir, Hesap Döneminin
Kapand›¤› Aydan Kurumlar
Vergisi beyanname verilme
süresinden sonra
gerçekleﬂtiyse
Devir, Hesap Döneminin
Kapand›¤› Aydan Kurumlar
Vergisi beyannamesinin
verilece¤i ay sonuna
kadar gerçekleﬂtiyse
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XIII- Beyan ve Ödeme Süreleri
VERG‹ TÜRÜ

DÖNEM‹/AÇIKLAMA
AKARYAKIT VE
ÜRÜNLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N
1 NOLU ÖTVB

BEYAN TAR‹H‹
TAK‹P EDEN AYIN
10. GÜN AKﬁAMI

KAYIT VE TESC‹LE TAB‹
TAﬁITLARA ‹L‹ﬁK‹N
2/A NOLU ÖTVB

TAK‹P EDEN AYIN
15. GÜN AKﬁAMI

KAYIT VE TESC‹LE TAB‹ TAK‹P EDEN AYIN
OLMAYAN TAﬁITLARA 15. GÜN AKﬁAMI
‹L‹ﬁK‹N 2/B NOLU ÖTVB

ÖZEL TÜKET‹M
VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹

ALKOLLÜ ‹ÇK‹LERLE
‹LG‹L‹ 3/A NOLU ÖTVB

TAK‹P EDEN AYIN
15. GÜN AKﬁAMI

TÜTÜN VE TÜTÜN
MAMÜLLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹
3/B NOLU ÖTVB

TAK‹P EDEN AYIN
15. GÜN AKﬁAMI

KOLALI GAZOZLARA
TAK‹P EDEN AYIN
‹L‹ﬁK‹N 3/C NOLU ÖTVB 15. GÜN AKﬁAMI

DAMGA VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹

DAYANIKLI TÜKET‹M
MALLARI ‹LE D‹⁄ER
MALLARA ‹L‹ﬁK‹N
4 NOLU ÖYVB ÖTVK
MD. 14
DAMGA VERG‹S‹
DEFTER‹ TUTAN
MÜKELLEFLER
DAMGA VERG‹S‹ DEFTER‹
TUTMAYANLAR

TAK‹P EDEN AYIN
15. GÜN AKﬁAMI

ERTES‹ AYIN 1-23 GÜNLER BEYANNAMEN‹N
DVK. MD.22
VER‹LD‹⁄‹ AYIN 26.GÜN
AKﬁAMINA KADAR DVK.22
KA⁄ITLARIN DÜZENLEND‹⁄‹ BEYANNAME VERME
TAR‹H‹ ‹ZLEYEN 15 GÜN
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE DVK. MD. 22
‹Ç‹NDE DVK. MO. 22
ERTES‹ AYIN 15. GÜN
BEYANNAME VERME SÜRES‹
AKﬁAMINA KADAR
‹Ç‹NDE

BANKA VE
BANKA VE S‹GORTA
BANKERLER‹N
MUAMELELER‹ VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹
S‹GORTA ﬁ‹RKETLER‹N‹N ERTES‹ AYIN 15. GÜN
AKﬁAMINA KADAR
ÖZEL ‹LET‹ﬁ‹M
VERG‹S‹ BEYAN.
ﬁANS OYUNLARI
VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹

AYLIK
AYLIK

SON ÖDEME TAR‹H‹
BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE (TAK‹P
EDEN AYIN 10. GÜN
AKﬁAMI)
BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE (TAK‹P
EDEN AYIN 15. GÜN
AKﬁAMI
BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE (TAK‹P
EDEN AYIN 15. GÜN
AKﬁAMI
BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE (TAK‹P
EDEN AYIN 15. GÜN
AKﬁAMI
BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE (TAK‹P
EDEN AYIN 15. GÜN
AKﬁAMI
BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE (TAK‹P
EDEN AYIN 15. GÜN
AKﬁAMI
BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE (TAK‹P
EDEN AYIN 15. GÜN
AKﬁAMI

ERTES‹ AYIN 15. GÜN
AKﬁAMINA KADAR
ERTES‹ AYIN 20. GÜN
AKﬁAMINA KADAR

BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
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XIII- Beyan ve Ödeme Süreleri
VERG‹ TÜRÜ

DÖNEM‹/AÇIKLAMA
ÖLÜM TÜRK‹YE
M‹RASÇILAR TÜRK‹YEDE
‹SE

SON ÖDEME TAR‹H‹
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹
TAKS‹TTE
ÖLÜM TÜRK‹YE
ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
M‹RASÇILAR YURTDIﬁI
EDEN 6 AY ‹Ç‹NDE
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹
TAKS‹TTE
ÖLÜM YABANCI ÜLKE
ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
M‹RASÇILAR TÜRK‹YEDE
EDEN 6 AY ‹Ç‹NDE
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹
TAKS‹TTE
VERASET VE ‹NT‹KAL ÖLÜM VE M‹RASÇILAR
ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
VERG‹ BEYANNAMELER‹ YURTDIﬁI VE AYNI ÜLKEDE EDEN 4 AY ‹Ç‹NDE
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹
TAKS‹TTE
ÖLÜM VE M‹RASÇILAR
ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
FARKLI YABANCI ÜLKEDE EDEN 8 AY ‹Ç‹NDE
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹
TAKS‹TTE
GA‹PL‹K HAL‹NDE
S‹C‹LE GA‹PL‹K KARARINI
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
KAYDOLDU⁄U TAK‹P EDEN 3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
1 AY ‹Ç‹NDE
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹
TAKS‹TTE
D‹⁄ER ‹NT‹KALLERDE
MALLARIN HUKUKEN
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
‹KT‹SAP ED‹LD‹⁄‹ TAR‹H‹
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
TAK‹P EDEN 1 AY ‹Ç‹NDE
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹
TAKS‹TTE
YARIﬁMA ÇEK‹L‹ﬁ FUTBOL GÜNÜ TAK‹P EDEN 20. GÜN BEYANNAME VERME
MUSABAKALARI MÜﬁTEREK AKﬁAMINA KADAR V‹VK.
SÜRES‹NDE
BAH‹SLERLE ‹LG‹L‹
MD. 9
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Pratik Bilgiler
XIV Menkul Sermaye ‹rad› Vergilendirilmesi
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Pratik Bilgiler
XV- KDV Tevkifat Oranlar›
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Pratik Bilgiler
XV- KDV Tevkifat Oranlar›
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Pratik Bilgiler
XVI - Dava Açma Süreleri

DAVA KONUSU

DAVA AÇILACAK MAHKEME

DAVA AÇMA SÜRES‹

DAYANA⁄I

VERG‹/CEZA ‹HBARNAMES‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN

VERG‹ USUL KANUNU

30 GÜN ‹Ç‹NDE

2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹

‹T‹RAZ‹ KAYITLA VER‹LEN

VERG‹ MAHKEMES‹NE

BEYANNAMEYE A‹T TAHAKKUK

TAHAKKUK TAR‹H‹NDEN

2577 SAYILI KANUN

‹T‹BAREN 30 GÜN ‹Ç‹NDE

‹ﬁLEM YÖNERGES‹

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN

6183 SAYILI KANUN

7 GÜN ‹Ç‹NDE

2577 SAYILI KANUN

F‹ﬁ‹NE
ÖDEME EMR‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹ﬁLEM YÖNERGES‹
HAC‹Z VARAKASINA

VERG‹ MAHKEMES‹NE

HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN

6183 SAYILI KANUN

7 GÜN ‹Ç‹NDE

2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKA

‹HT‹YAT‹ HACZE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKUN B‹LD‹R‹M

6183 SAYILI KANUN

TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN

2577 SAYILI KANUN

7 GÜN ‹Ç‹NDE

‹ﬁLEM YÖNERGES‹

HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN

6183 SAYILI KANUN

7 GÜN ‹Ç‹NDE

2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹

TEMY‹Z DAVASI AÇMA

DANIﬁTAY’A

KARARIN TEBL‹⁄‹NDEN ‹T‹BAREN
30 GÜN
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Pratik Bilgiler
XVII- Vergi Türleri
VERG‹ KODU
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0010
0011
0012
0014
0015
0017
0021
0022
0027
0032
0033
0040
0046
0048
0049
0050
0051
0053
0056
0057
0060
0061
0062
0071
0073
0074
0091
0092
0093
0094
1013
1018
1020
1030
1042
1043

VERG‹ ADI
YILLIK GEL‹R VERG‹S‹
ZIRA‹ KAZANÇ GEL‹R VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ S. (MUHTASAR)
GEL‹R GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ
GEL‹R GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
GEL‹R GÖTÜRÜ ÜCRET
DA⁄ITILMAYAN KAR STOPAJI
KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ STOPAJI (KVKM24)
GEL‹R VERG‹S‹ (GMSI)
BASIT USULDE T‹CAR‹ KAZANC
GERÇEK USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
BANKA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
S‹GORTA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ GEÇ‹C‹ VERG‹
GEL‹R GEÇ‹C‹ VERG‹
KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
DAMGA VERG‹S‹ (BEYANNAMEL‹ DAMGA VERG‹S‹ MÜKELLEF‹)
AKARYAKIT TÜKET‹M VERG‹S‹
GEL‹R V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
HER TÜRLÜ ‹SP‹RTOLAR VE FÜZEL YA⁄INDAN ALINAN EK VERG‹
KURUMLAR V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
D‹⁄ER ÜCRETLER
KURUMLAR VERG‹S‹ KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
OYUN KA⁄ITLARINDAN ALINAN EK VERG‹
RÖNTGEN F‹LMLER‹NDEN ALINAN EK VERG‹
MÜLGA MADEN FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹S‹
MÜLGA KOOPERAT‹FÇ‹L‹K TANITMA VE E⁄‹T‹M FONU
PETROL VE DO⁄ALGAZ ÜRÜNLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ ‹ÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL
TÜKET‹M VERG‹S‹
DAYANIKLI TÜKET‹M VE D‹⁄ER MALLARA ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ ‹ÇK‹LERE ‹L‹ﬁK‹N EK VERG‹
SA‹R ﬁARAP VE B‹RALARA ‹L‹ﬁK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ ‹ÇECEKLERDEN ALINAN EK VERG‹
E⁄‹T‹M,GENÇL‹K,SPOR VE SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ VERG‹S‹
MAHSUPLARDAN KES‹LEN DAMGA VERG‹S‹
FON PAYI
P‹ﬁMANLIK ZAMMI
E.KATKI PAYI
ÖZEL ‹ﬁLEM VERG‹S‹
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Pratik Bilgiler
XVII-- Vergi Türleri
VERG‹ KODU
1047
1048
1050
1051
1067
1084
1086
1087
1089
1095
1096
3024
3061
3073
3074
3076
3077
3078
3080
3099
4001
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4010
4011
4012
4014
4016
4021
4034
4035
4036
4040
4041
4042
4043
4044
4046
4047
4048

VERG‹ ADI
DAMGA VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI TEFE TUTARI
VERG‹ BARIﬁI GEÇ ÖDEME ZAMMI
VERG‹ YARGI HARÇLARI
GEC‹KME FA‹Z‹
GEC‹KME ZAMMI
ERKEN ÖDEME ‹ND‹R‹M‹
ALINAN D‹⁄ER FA‹ZLER
SAVUNMA SANAY‹ DESTEKLEME FONU
KONUT FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PR‹M‹ CEZA‹ FA‹Z‹
CEZA‹ FA‹Z(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹LER‹)
USULSÜZLÜK CEZASI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
KUSUR CEZASI
A⁄IR KUSUR CEZASI
KAÇAKÇILIK CEZASI
VERG‹ Z‹YAI CEZASI
VUK 112/4 Maddesi Gere¤ince Ödenen Faiz
EK GEL‹R VERG‹S‹
EK ÜCRET GEL‹R VERG‹S‹
EK GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ VERG‹S‹
EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERG‹S‹
FA‹Z VERG‹S‹
EK EMLAK VERG‹S‹
GEL‹R DAH‹L‹ TEVK‹FAT
EK KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ ARGE HARCAMALARI
KURUM DAH‹L‹ TEVK‹FAT
MÜNFER‹T GEL‹R EKONOM‹K DENGE V.
ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4705 Say›l› Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel ‹ﬂlem Vergisi
MOTORLU TAﬁITLAR EK VERG‹S‹
4837 S.K EK MOTORLU TAﬁITLAR VERG‹S‹
4962 S. TAﬁIT VERG‹S‹
MÜLGA TRAF‹K H‹ZMETLER‹N‹ GEL‹ﬁT‹RME FONU REKLAM GEL‹RLER‹
GEL‹R VE KURUM EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
5035 RTÜK E⁄‹T‹ME KATKI PAYI
GÖTÜRÜ EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
GEL‹R VE KURUM STOPAJ EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
Akaryak›t Fiyat ‹stikrar Pay›
TEK BAﬁINA ALINAB‹LEN DAMGA VERG‹S‹
ﬁANS OYUNLARI VERG‹S‹
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XVII- Vergi Türleri
VERG‹ KODU
4049
4050
4060
4061
4063
4072
4073
4074
4077
4078
4079
4080
4081
4101
4103
4107
4110
4112
4114
4115
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4130
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017

VERG‹ ADI
5035 SAYILI KANUNA GÖRE F‹NANSAL FAAL‹YET HARCI
TEKEL SAF‹ HASILAT
TEC‹LL‹ ALACAKLARDAN TAHS‹LAT
‹THALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹S‹
NOTER HARÇLARI
MOTORLU TAﬁIT ARAÇLARINA ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ (TESC‹LE TAB‹ OLMAYANLAR)
ERTELENEN GEL‹R STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇ‹C‹ 5.MADDE)
ERTELENEN GEL‹R STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDES‹)
MÜNFER‹T KURUM E. D. V.
NET AKT‹F VERG‹S‹
KIYMETL‹ MADEN VE ZIYNET EﬁYASINDAN ALINAN VERG‹
ÖZEL ‹LET‹ﬁ‹M VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL ‹LET‹ﬁ‹M VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GEL‹R VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI GEL‹R VERG‹S‹ S. (MUHTASAR)
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI DA⁄ITILMAYAN KAR STOPAJI
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI GEL‹R VERG‹S‹ (GMS‹)
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE T‹CAR‹ KAZANC
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI KES‹NLEﬁEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
VERG‹ BARIﬁI KES‹NLEﬁEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
VERG‹ BARIﬁI KES‹NLEﬁEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
VERG‹ BARIﬁI KES‹NLEﬁMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
VERG‹ BARIﬁI ‹NCELEME VE TARH‹YAT 5.MADDE
VERG‹ BARIﬁI P‹ﬁMANLIK 6.MADDE 1/AB
VERG‹ BARIﬁI P‹ﬁMANLIK 6.MADDE 1/D‹⁄ER HÜKÜMLER
VERG‹ BARIﬁI ECR‹M‹S‹L 15.MADDE
VERG‹ BARIﬁI KIYMETL‹ MADEN VE Z‹YNET EﬁYASI BEYANI
‹DAR‹ PARA CEZASI (4703 SK)
EMANETEN YAPILAN TAHS‹LAT
NÜFUS PARA CEZASI
SEÇ‹M PARA CEZASI
ASKERL‹K PARA CEZASI
MAHKEME PARA CEZASI
1475 SAYILI ‹Ç KANUNUNA BA_LI PARA CEZASI
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
TRAF‹K ZABITASI TESP‹T‹NE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
TUR‹ZM PARA CEZASI
TÜKET‹C‹Y‹ KORUMA KANUNUNA GÖRE KES‹LEN PARA CEZASI
ÇEVRE K‹RL‹L‹⁄‹ PARA CEZASI
ESNAF S.HARÇ
GÜMRÜK VERG‹S‹
Yurt D›ﬂ› Ç›k›ﬂ Harc›
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ TEVK‹FATI
B‹L‹RK‹ﬁ‹ ÜCRET‹
TÜRK ULUSLARARASI GEM‹ S‹C‹L KAYIT HARCI
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Pratik Bilgiler
XVII- Vergi Türleri
VERG‹ KODU

VERG‹ ADI

9064

PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI

9065

TRAF‹K HARÇLARI

9066

YARGI HARÇLARI

9067

‹THAL VE ‹MAL RUHSAT VE TEMD‹T ÜCRET‹

9068

GEM‹ VE L‹MAN HARÇLARI

9069

D‹⁄ER HARÇLAR

9070

DE⁄ERL‹ KA⁄ITLAR GEL‹RLER‹

9071

TAV‹ZLERDEN GER‹ ALINANLAR

9072

‹KRAZLARDAN GER‹ ALINANLAR

9073

YEM ANAL‹Z ÜCRET‹

9074

ﬁEKER F‹YAT FARKI

9075

AKARYAKIT F‹YAT FARKI

9076

BAﬁKA VERG‹ DA‹RES‹ MÜKELLEF‹

9077

MOTORLU TAﬁIT ARAÇLARINA ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ (TESC‹LE TAB‹ OLANLAR)

9078

GÜBRE DENEY VE ANAL‹Z ÜCRET‹

9079

4961 S.K. GEÇ‹C‹ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI

9080

D‹⁄ER PARA CEZALARI

9081

Z‹MMETLERE GEÇ‹R‹LEN PARA VE DE⁄ERLERDEN BORÇLULAR

9082

FAZLA VE YERS‹Z YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR

9083

SOSYAL DAYANIﬁMA VE YARDIMLAﬁMAYI TEﬁV‹K FONU

9084

‹ST‹HSAL VERG‹S‹

9085

TRAF‹K CEZALARI

9086

HESAPLANAN GEC‹KME ZAMMI

9087

TAK‹P G‹DERLER‹ KARﬁILI⁄I ALINAN

9088

ÇIRAKLIK FONU

9089

2000/2 SAYILI BKK GERE⁄‹NCE YATIRIMLARI TEﬁV‹K FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR

9090

ÇEﬁ‹TL‹ GEL‹RLER

9091

PETROLDEN DEVLET H‹SSES‹

9092

YÜKSEK Ö⁄REN‹M HARÇ KRED‹S‹

9093

RESM‹ ARABULUCULUK ÜCRET‹

9094

EM.SAN. 17 MAD. GEL‹RLER‹N THK ED‹LMEMES‹ CEZASI

9095

4961 S.K. GEÇ‹C‹ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHS‹LAT

9096

4369/15 SUÇA ‹ﬁT‹RAK EDEN K‹ﬁ‹LER

9097

HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹

9098

HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹ CEZASI

9099

KALDIRILAN VERG‹ ARTIKLARI

9101

ﬁEKER KANUNU ‹DAR‹ PARA CEZASI

9102

GEÇ‹ﬁ ÜCRET‹ VE ‹DAR‹ PARA CEZASI

9162

KADASTRO HARÇLARI

9901

AD‹ ORTAKLIK MÜKELLEF‹YETS‹Z MÜKELLEF KAYDI ‹Ç‹N VERG‹ KODU
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Pratik Bilgiler
I- Devlet ‹statistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranlar› (%) (*) (**)
I- A B‹R ÖNCEK‹ AYA GÖRE AYLIK DE⁄‹ﬁ‹M (AYLIK)
T. Eﬂya
AYLAR

ÜFE (**)

Tüketici (*)

2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

OCAK

2.6

- 0.41

1.96

- 0.05

0.42

0.7

0.55

0.75

1.00

2008
0.80

ﬁUBAT

1.6

0.11

0.26

0.95

2.56

0.6

0.02

0.22

0.43

1.29

MART

2.1

1.26

0.25

0.97

3.17

0.89

0.26

0.27

0.92

0.96

N‹SAN

2.65

1.21

1.94

0.80

4.50

0.59

0.71

1.34

1.21

1.68

MAYIS

- 0.03

0.20

2.77

0.39

2.12

0.38

0.92

1.88

0.50

1.49
-0.36

HAZ‹RAN

- 1.05

- 0.48

4.02

- 0.11

0.32

- 0.13

0.10

0.34

- 0.24

TEMMUZ

- 1.52

- 0.74

0.86

0.06

1.25

0.22

- 0.57

0.85

- 0.73

0.58

A⁄USTOS

0.79

1.04 - 0.75

0.85

-2.34

0.58

0.85

- 0.44

0.02

-0.24

1.03

EYLÜL

1.85

0.78 - 0.23

1.02

0.94

1.02

1.29

EK‹M

3.23

0.68

0.45

- 013

2.22

1.79

1.27

1.81

KASIM

0.75

- 0.95 - 0.29

0.89

1.54

1.40

1.29

1.95

ARALIK

0.13

- 0.04 - 0.12

0.15

0.45

0.42

0.23

0.22

I-B B‹R ÖNCEK‹ YILIN AYNI AYINA GÖRE DE⁄‹ﬁ‹M (YILLIK)
T. Eﬂya

ÜFE (**)

Tüketici (*)

AYLAR

2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

OCAK

10.8

10.70

5.11

9.37

6.44

16.22

9.23

7.93

9.93

2008
8.17

ﬁUBAT

9.1

10.58

5.26

10.13

8.15

14.28

8.69

8.15

10.16

9.10

MART

8.0

11.33

4.21

10.92

10.50

11.83

7.94

8.16

10.86

9.15

N‹SAN

8.91

10.17

4.96

9.68

14.56

10.18

8.18

8.83

10.72

9.66

MAYIS

9.56

5.59

7.66

7.14

16.53

8.88

8.70

9.86

9.23

10.74

HAZ‹RAN

10.53

4.25 12.52

2.89

17.03

8.93

8.95

10.12

8.60

10.61

TEMMUZ

9.44

4.26 14.34

2.08

18.41

9.57

7.82

11.69

6.90

12.06

A⁄USTOS

14.67

10.04

7.91

10.26

7.39

11.77

9.00

7.99

10.55

7.12

10.52

4.32 12.32

3.72

EYLÜL

12.5

4.38 11.19

5.02

EK‹M

15.48

2.57 10.94

4.41

9.86

7.52

9.98

7.70

KASIM

14.4

1.60 11.67

5.65

9.79

7.61

9.86

8.40

ARALIK

13.84

2.66 11.58

5.94

9.32

7.72

9.65

8.39

(*) De¤iﬂim Oranlar› 2003-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l›ndan itibaren
2003=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’nden verilmiﬂtir.
(**) De¤iﬂim Oranlar› 2003-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Toptan Eﬂya Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l›ndan
itibaren 2003=100 Temel Y›ll› Üretici Fiyatlar› Endeksi’nden verilmiﬂtir.

Temmuz - A¤ustos

Y›l: 2008 Say›: 88
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II- Toptan Eﬂya Fiyatlar› Endeksi ve
Üretici Fiyatlar› Endeksi

Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88
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Pratik Bilgiler
I- Devlet ‹statistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranlar› (%) (*) (**)
T. Eﬂya
2004
2.6
1.6
2.1
2.65
- 0.03
- 1.05
- 1.52
0.79
1.85
3.23
0.75
0.13

2005
- 0.41
0.11
1.26
1.21
0.20
- 0.48
- 0.74
1.04
0.78
0.68
- 0.95
- 0.04

ÜFE (**)
2006
2007
1.96
- 0.05
0.26
0.95
0.25
0.97
1.94
0.80
2.77
0.39
4.02
- 0.11
0.86
0.06
- 0.75
0.85
- 0.23
1.02
0.45
- 013
- 0.29
0.89
- 0.12
0.15

2008
0.42
2.56
3.17
4.50
2.12
0.32
1.25
-2.34

2004
0.7
0.6
0.89
0.59
0.38
- 0.13
0.22
0.58
0.94
2.22
1.54
0.45

2005
0.55
0.02
0.26
0.71
0.92
0.10
- 0.57
0.85
1.02
1.79
1.40
0.42

Tüketici (*)
2006
2007
0.75
1.00
0.22
0.43
0.27
0.92
1.34
1.21
1.88
0.50
0.34
- 0.24
0.85
- 0.73
- 0.44
0.02
1.29
1.03
1.27
1.81
1.29
1.95
0.23
0.22

2008
0.80
1.29
0.96
1.68
1.49
-0.36
0.58
-0.24

I-B B‹R ÖNCEK‹ YILIN AYNI AYINA GÖRE DE⁄‹ﬁ‹M (YILLIK)
AYLAR
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

T. Eﬂya
2004
10.8
9.1
8.0
8.91
9.56
10.53
9.44
10.52
12.5
15.48
14.4
13.84

2005
10.70
10.58
11.33
10.17
5.59
4.25
4.26
4.32
4.38
2.57
1.60
2.66

ÜFE (**)
2006
2007
5.11
9.37
5.26
10.13
4.21
10.92
4.96
9.68
7.66
7.14
12.52
2.89
14.34
2.08
12.32
3.72
11.19
5.02
10.94
4.41
11.67
5.65
11.58
5.94

2008
6.44
8.15
10.50
14.56
16.53
17.03
18.41
14.67

2004
16.22
14.28
11.83
10.18
8.88
8.93
9.57
10.04
9.00
9.86
9.79
9.32

2005
9.23
8.69
7.94
8.18
8.70
8.95
7.82
7.91
7.99
7.52
7.61
7.72

Tüketici (*)
2006
2007
7.93
9.93
8.15 10.16
8.16 10.86
8.83 10.72
9.86
9.23
10.12
8.60
11.69
6.90
10.26
7.39
10.55
7.12
9.98
7.70
9.86
8.40
9.65
8.39

2008
8.17
9.10
9.15
9.66
10.74
10.61
12.06
11.77

(*) De¤iﬂim Oranlar› 2003-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l›ndan itibaren
2003=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’nden verilmiﬂtir.
(**) De¤iﬂim Oranlar› 2003-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Toptan Eﬂya Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l›ndan
itibaren 2003=100 Temel Y›ll› Üretici Fiyatlar› Endeksi’nden verilmiﬂtir.

Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

Pratik Bilgiler

AYLAR
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

endeks

I- A B‹R ÖNCEK‹ AYA GÖRE AYLIK DE⁄‹ﬁ‹M (AYLIK)

66.7

61.9

148.5

244.8

435.8

839,1

1258.6

2094,0

2686.8

5157.4

6840.7

7576.5

Y›l
1994

1995

1996

1997

1998

Temmuz - A¤ustos

Y›l: 2008 Say›: 88

1999

2000

2001

2002

2003

2004

EK‹M

8330.1

7213.4

6213.3

4564.5

2516.7

1780.1

1146.8

708,0

377.6

206.5

119.8

8392.7

7336.2

6314.3

4755.5

2577.2

1852.7

1185.7

747.6

396.9

213.8

126.6

KASIM

8403.8

7382.1

6478.8

4951.7

2626,0

1979.5

1215.1

787.7

412.5

223.1

134.7

ARALIK

9811.35

9896.12

9822.13

96.99

107.17

118.64

124.70

136.39

145.18

2003

2004

2005

2006

2007

2008

99.12

148.90

137.68

125.02

118.77

107.40

153.62

139.02

125.33

120.27

108.03

100.84

160.53

140.13

127.76

121.72

110.49

100.02

99.04

163.93

140.68

131.30

121.96

115.50

98.80

164.46

140.53

136.58

121.38

116.43

99.16

166.51

140.62

137.76

120.48

115.56

99.70

162.62

141.82

136.73

121.73

116.69

99.61

143.26

136.41

122.68

117.53

143.07

137.03

123.52

120.43

100.66

144.35

136.63

122.35

120.43

102.80

144.57

136.46

122.30

119.13

103.28

9799.14 9843.68 9814.95 9802.74

II-B ÜRET‹C‹ F‹YATLARI ENDEKS‹ (2003=100)

2008 10.429.14 10.696.37 11.035,44 11.531,83 11.776.07 11.814.14 11.961.40 11681.96

9177.76 9432.06

8950.24 9009.11 8805.20 8785.74

8069.7

7173,3

6024.6

4276.7

2448.3

1700.8

1101.2

663.7

358,0

199.1

112.8

EYLÜL

9797.71 9890.38 9986.64 10066.38 10105.89 10095.11 10101.58 10187.78 10291.22 10277.57 10369.52 10385.32

8804.91

7923,5

7169,4

5842.8

4059.5

2393,0

1606.8

1045.3

624.6

340.6

190.3

108,0

8957.94 8980.93 9003.20

8655.06

7861.6

7183,5

5720.7

3920.6

2370.5

1556,0

1020.7

593.1

328.2

186.1

104.7

2007

8677.15

7982.7

7222.2

5572,0

3795.6

2346.4

1496.5

995.5

563.4

320.6

182,0

102.2

2006

8067.8

7364.0

5508.4

3689.6

2339.5

1469.9

980.2

544.8

312.1

179.7

99.5

MAYIS HAZ‹RAN TEMMUZ A⁄USTOS

8675.43 8647.64

8070.5

7410.0

5485.5

3470.8

2300.5

1424.4

949.3

517.9

299.7

176.4

91.7

N‹SAN

8328.42 8326.55 8503.60

7862.2

7281.8

5387.9

3035,0

2246.8

1352.9

912.7

490.7

277.3

167.8

71.4

MART

II-A TOPTAN EﬁYA F‹YATLARI ENDEKS‹ (1994=100)

endeks

2005

7700.6

7055.7

5289.5

2757.6

2179.3

1301,0

877.4

462.8

259.1

159,0

ﬁUBAT

OCAK

Ay
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III- Gündelikler

182

146

132

128

100

117

110

93

46

198

164

131

118

114

90

105

99

83

41

342

283

227

205

198

154

181

171

143

71

199

166

132

119

115

91

106

100

84

42

194

161

128

116

112

88

103

97

81

41

1.491

1.238

988

895

865

676

791

746

627

310

179

148

119

107

104

80

95

90

74

38

192

160

127

115

111

88

102

96

81

40

187

156

125

112

109

87

100

94

80

39

139

115

91

83

80

63

74

69

59

29

186

155

124

112

108

84

99

94

78

39

191

158

126

114

110

87

101

95

80

40

1.637

1.359

1.085

983

950

740

867

819

687

341

341

283

226

205

198

154

181

171

143

71

152

122

110

107

83

98

92

77

38

37.801

31.405

25.127

22.948

22.073

17.150

20.118

18.901

15.914

7.880

295

244

195

177

171

134

156

147

125

61

61

50

40

36

35

27

33

31

25 12

194

161

128

116

112

89

103

97

82

40

1.437

1.193

952

862

833

650

762

719

604

299

186

155

124

111

108

84

99

93

78

39

744

617

492

446

432

337

395

372

313

155

191

158

126

114

110

87

101

95

80

40

152

127

101

92

89

70

81

76

65

32

183

Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

Pratik Bilgiler

220

gündelikler

III-A YURTDIﬁI GÜNDEL‹KLER‹N HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL
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III-B KKTC’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VER‹LECEK GÜNDEL‹KLER
Genelkurmay Baﬂkan›, Anayasa Yüksekö¤re tim Kurulu Baﬂkan›,
T.B.M.M.
Mahkemesi Baﬂkan›, Bakanlar,
Bakanl›k Müsteﬂarlar›, Milli
Baﬂkan›,
Milletvekilleri, Kuvvet
Güvenlik Kurulu Genel
Baﬂbakan
Komutanlar›, v.s...
Sekreteri, v.s...

01.01.200731.12.2007

100 YTL

80 YTL

70 YTL

Di¤er Memur vve Hizmetlile r
Ayl›k/kadro
derecesi 1
olanlar

Ayl›k/kadro
derecesi 2-4
olanlar

Ayl›k/kadro
derecesi 5-15
olanlar

60 YTL

50 YTL

40 YTL

Gündeliklerin ‹sabet Etti¤i Brüt Ayl›k Tutar› (YTL)
1.122,95 ve daha fazlas›
1.114,04 ile 1.122,94
1.005,17 ile 1.114,03
866.60 ile 1.005,16
698.11 ile 866.59
698.10 ve daha az ise

Pratik Bilgiler

gündelikler

III-C YURT‹Ç‹ GÜNDEL‹KLER (01.01.2008 - 30.06.2008)

Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

Vergiden ‹stisna Gündelik Tutar› (YTL)
35.00
29.50
26.50
24.00
21.50
20.50

Temmuz - A¤ustos

Y›l: 2008 Say›: 88

1.2245
1.2351
1.2398
1.2513
1.2369

1.2297
1.2329
1.2228
1.2198
1.2223

1.2158
1.2194
1.2185
1.2068
1.1937

1.1900
1.1966
1.1963
1.2037
1.2058

1.2052
1.2052
1.1910

1.2186
1.2292
1.2338
1.2453
1.2310

1.2238
1.2270
1.2169
1.2139
1.2164

1.2100
1.2135
1.2127
1.2010
1.1880

1.1843
1.1909
1.1906
1.1979
1.2000

1.1994
1.1994
1.1853

1
2
3
4
5.6.7

8
9
10
11
12.13.14

15
16
17
18
19.20.21

22
23
24
25
26.27.28

29
30
31

1.1986
1.1986
1.1845

1.1835
1.1901
1.1898
1.1971
1.1992

1.2092
1.2127
1.2119
1.2002
1.1872

1.2229
1.2261
1.2160
1.2131
1.2155

1.2177
1.2283
1.2329
1.2444
1.2301

Al›ﬂ

Efektif

1.2070
1.2070
1.1928

1.1918
1.1984
1.1981
1.2055
1.2076

1.2176
1.2212
1.2203
1.2086
1.1955

1.2315
1.2347
1.2246
1.2216
1.2241

1.2263
1.2370
1.2417
1.2532
1.2388

Sat›ﬂ

1.1768
1.1756
1.1634
1.1703
1.1772
1.1771
1.1967
1.1917
1.1786
1.1600
1.1613
1.1694
1.1560
1.1566
1.1549
1.1540
1.1528
1.1281

1.1692
1.1680
1.1558
1.1627
1.1695
1.1694
1.1889
1.1840
1.1709
1.1525
1.1538
1.1618
1.1485
1.1491
1.1474
1.1465
1.1453
1.1208

1.1412
1.1400
1.1156

1.1485
1.1565
1.1432
1.1438
1.1421

1.1640
1.1834
1.1786
1.1655
1.1472

1.1638
1.1626
1.1505
1.1574
1.1641

1.1677
1.1679
1.1777
1.1905
1.1773

1.1609
1.1597
1.1349

1.1683
1.1764
1.1629
1.1635
1.1618

1.1842
1.2039
1.1989
1.1857
1.1670

1.1839
1.1827
1.1704
1.1773
1.1843

1.1879
1.1881
1.1979
1.2110
1.1975

0.25932
0.26134
0.26290
0.26646
0.26024
0.25796
0.25974
0.25734
0.25690
0.25890
0.25847
0.26135
0.26011
0.25662
0.25358
0.25323
0.25530
0.25247
0.25280
0.25409
0.25421
0.25410
0.24886

0.25805
0.26006
0.26161
0.26515
0.25896
0.25670
0.25847
0.25608
0.25564
0.25763
0.25720
0.26007
0.25884
0.25536
0.25234
0.25199
0.25405
0.25123
0.25156
0.25284
0.25296
0.25285
0.24764

0.25278
0.25267
0.24747

0.25181
0.25387
0.25105
0.25138
0.25266

0.25702
0.25989
0.25866
0.25518
0.25216

0.25652
0.25829
0.25590
0.25546
0.25745

0.25787
0.25988
0.26143
0.26496
0.25878

0.25479
0.25468
0.24943

0.25381
0.25589
0.25305
0.25338
0.25467

0.25906
0.26195
0.26071
0.25721
0.25416

0.25855
0.26034
0.25793
0.25749
0.25950

0.25992
0.26194
0.26350
0.26707
0.26084

Danimarka Kronu
Efektif
Döviz
Al›ﬂ
Sat›ﬂ
Al›ﬂ
Sat›ﬂ
1.9235
1.9383
1.9497
1.9763
1.9300

1.9341
1.9491
1.9605
1.9872
1.9407
1.9237
1.9371
1.9197
1.9165
1.9316
1.9285
1.9498
1.9400
1.9141
1.8918
1.8894
1.9049
1.8841
1.8863
1.8959
1.8969
1.8960
1.8570

1.9248
1.9397
1.9511
1.9777
1.9314
1.9145
1.9278
1.9105
1.9073
1.9223
1.9192
1.9404
1.9307
1.9049
1.8827
1.8803
1.8958
1.8751
1.8772
1.8868
1.8878
1.8869
1.8481

1.8865
1.8856
1.8468

1.8790
1.8945
1.8738
1.8759
1.8855

1.9179
1.9390
1.9293
1.9036
1.8814

1.9132
1.9265
1.9092
1.9060
1.9210

Al›ﬂ

Euro
Döviz
Al›ﬂ
Sat›ﬂ

döviz kurlar›

1.1808
1.1810
1.1908
1.2038
1.1904

1.1731
1.1733
1.1831
1.1960
1.1827

Avustralya Dolar›
Efektif
Döviz
Al›ﬂ
Sat›ﬂ
Al›ﬂ
Sat›ﬂ

Pratik Bilgiler

Sat›ﬂ

ABD Dolar›

Al›ﬂ

Döviz

Uygulama
Tarihi
Temmuz 2008

Efektif

1.8997
1.8988
1.8598

1.8922
1.9078
1.8869
1.8891
1.8987

1.9314
1.9527
1.9429
1.9170
1.8946

1.9266
1.9400
1.9226
1.9194
1.9345

1.9370
1.9520
1.9634
1.9902
1.9436

Sat›ﬂ
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IV- T.C. MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2008 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

Al›ﬂ

2.4283
2.4546
2.4523
2.4744
2.4391

2.4092
2.4231
2.3986
2.3964
2.4056

2.4011
2.4378
2.4298
2.4027
2.3687

2.3622
2.3864
2.3757
2.3792
2.3909

2.3825
2.3875
2.3462

Uygulama
Tarihi
Temmuz 2008

1
2
3
4
5.6.7

8
9
10
11
12.13.14

15
16
17
18
19.20.21

22
23
24
25
26.27.28

29
30
31

Döviz

Temmuz - A¤ustos

Y›l: 2008 Say›: 88

2.3950
2.4000
2.3585

2.3745
2.3989
2.3881
2.3916
2.4034

2.4137
2.4505
2.4425
2.4153
2.3811

2.4218
2.4358
2.4111
2.4089
2.4182

2.4410
2.4674
2.4651
2.4873
2.4518

Sat›ﬂ

2.3808
2.3858
2.3446

2.3605
2.3847
2.3740
2.3775
2.3892

2.3994
2.4361
2.4281
2.4010
2.3670

2.4075
2.4214
2.3969
2.3947
2.4039

2.4266
2.4529
2.4506
2.4727
2.4374

Al›ﬂ

‹ngiliz Sterlini
Efektif

2.3986
2.4036
2.3620

2.3781
2.4025
2.3917
2.3952
2.4070

2.4173
2.4542
2.4462
2.4189
2.3847

2.4254
2.4395
2.4147
2.4125
2.4218

2.4447
2.4711
2.4688
2.4910
2.4555

Sat›ﬂ

1.1572
1.1572
1.1309

1.1578
1.1694
1.1497
1.1519
1.1592

1.1804
1.2043
1.2021
1.1789
1.1610

1.1843
1.1954
1.1765
1.1738
1.1831

1.1962
1.2057
1.2082
1.2262
1.1980

Al›ﬂ

Döviz

Pratik Bilgiler

1.1647
1.1647
1.1382

1.1653
1.1769
1.1571
1.1593
1.1667

1.1880
1.2121
1.2098
1.1865
1.1685

1.1919
1.2031
1.1841
1.1814
1.1907

1.2039
1.2135
1.2160
1.2341
1.2057

Sat›ﬂ

1.1555
1.1555
1.1292

1.1561
1.1676
1.1480
1.1502
1.1575

1.1786
1.2025
1.2003
1.1771
1.1593

1.1825
1.1936
1.1747
1.1720
1.1813

1.1944
1.2039
1.2064
1.2244
1.1962

Al›ﬂ

‹sviçre Frang›
Efektif

1.1664
1.1664
1.1399

1.1670
1.1787
1.1588
1.1610
1.1685

1.1898
1.2139
1.2116
1.1883
1.1703

1.1937
1.2049
1.1859
1.1832
1.1925

1.2057
1.2153
1.2178
1.2360
1.2075

Sat›ﬂ
Sat›ﬂ
0.20454
0.20603
0.20729
0.21021
0.20657
0.20471
0.20556
0.20320
0.20297
0.20389
0.20358
0.20531
0.20385
0.20168
0.19974
0.19989
0.20112
0.19914
0.19926
0.20031
0.20054
0.20059
0.19639

0.20243
0.20391
0.20515
0.20804
0.20444
0.20260
0.20344
0.20111
0.20088
0.20179
0.20148
0.20320
0.20175
0.19960
0.19768
0.19783
0.19905
0.19709
0.19721
0.19825
0.19847
0.19852
0.19437

0.19833
0.19838
0.19423

0.19769
0.19891
0.19695
0.19707
0.19811

0.20134
0.20306
0.20161
0.19946
0.19754

0.20246
0.20330
0.20097
0.20074
0.20165

Sat›ﬂ

0.20100
0.20105
0.19684

0.20035
0.20158
0.19960
0.19972
0.20077

0.20405
0.20578
0.20432
0.20214
0.20020

0.20518
0.20603
0.20367
0.20344
0.20436

0.20501
0.20650
0.20777
0.21069
0.20705

Efektif
0.20229
0.20377
0.20501
0.20789
0.20430

Al›ﬂ

‹sveç Kronu
Al›ﬂ

Döviz
Sat›ﬂ
1.2130
1.2147
1.2148
1.2326
1.2168
1.2037
1.2103
1.2038
1.2050
1.2069
1.2029
1.2185
1.2162
1.2052
1.1867
1.1844
1.1940
1.1846
1.1921
1.1889
1.1820
1.1781
1.1641

1.2075
1.2092
1.2093
1.2271
1.2113
1.1983
1.2049
1.1984
1.1996
1.2015
1.1975
1.2130
1.2107
1.1998
1.1814
1.1791
1.1886
1.1793
1.1867
1.1835
1.1767
1.1728
1.1589

1.1723
1.1685
1.1546

1.1747
1.1842
1.1749
1.1823
1.1791

1.1931
1.2085
1.2062
1.1954
1.1770

1.1939
1.2004
1.1940
1.1952
1.1971

1.2030
1.2047
1.2048
1.2226
1.2068

Al›ﬂ

Kanada Dolar›
Al›ﬂ

Döviz

döviz kurlar›
Efektif

1.1865
1.1826
1.1685

1.1889
1.1985
1.1891
1.1966
1.1934

1.2075
1.2231
1.2208
1.2098
1.1912

1.2083
1.2149
1.2084
1.2096
1.2115

1.2176
1.2193
1.2194
1.2373
1.2214

Sat›ﬂ
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4.6232
4.6636
4.6773
4.7231
4.6654

4.6372
4.6530
4.6070
4.5964
4.6085

4.5831
4.6019
4.5967
4.5481
4.4955

4.4824
4.5109
4.5019
4.5284
4.5403

4.5378
4.5383
4.4793

4.5631
4.6030
4.6165
4.6617
4.6047

4.5769
4.5925
4.5471
4.5366
4.5486

4.5235
4.5421
4.5369
4.4890
4.4371

4.4241
4.4523
4.4434
4.4695
4.4813

4.4788
4.4793
4.4211

1
2
3
4
5.6.7

8
9
10
11
12.13.14

15
16
17
18
19.20.21

22
23
24
25
26.27.28

29
30
31

Temmuz - A¤ustos

Y›l: 2008 Say›: 88

Efektif

4.6059
4.6064
4.5465

4.5496
4.5786
4.5694
4.5963
4.6084

4.6518
4.6709
4.6657
4.6163
4.5629

4.7068
4.7228
4.6761
4.6653
4.6776

4.6925
4.7336
4.7475
4.7939
4.7354

Sat›ﬂ

0.23299
0.23322
0.22907

0.23282
0.23498
0.23152
0.23145
0.23280

0.23775
0.24080
0.23919
0.23578
0.23323

0.23992
0.24001
0.23692
0.23610
0.23819

0.24013
0.24189
0.24225
0.24540
0.24154

Al›ﬂ

Döviz

Pratik Bilgiler

4.4116
4.4121
4.3548

4.3577
4.3855
4.3767
4.4025
4.4141

4.4556
4.4740
4.4688
4.4217
4.3705

4.5082
4.5236
4.4789
4.4686
4.4804

4.4947
4.5340
4.5473
4.5918
4.5356

Al›ﬂ

Kuveyt Dinar›

Sat›ﬂ

Döviz

Al›ﬂ

Uygulama
Tarihi
Temmuz 2008

0.23283
0.23306
0.22891

0.23266
0.23482
0.23136
0.23129
0.23264

0.23758
0.24063
0.23902
0.23561
0.23307

0.23975
0.23984
0.23675
0.23593
0.23802

0.23996
0.24172
0.24208
0.24523
0.24137

Al›ﬂ

Sat›ﬂ

0.23510
0.23533
0.23115

0.23493
0.23711
0.23362
0.23355
0.23491

0.23990
0.24298
0.24135
0.23792
0.23534

0.24210
0.24219
0.23907
0.23824
0.24035

0.24231
0.24408
0.24444
0.24763
0.24373

Efektif

0.32083
0.32077
0.31700

0.31680
0.31856
0.31848
0.32044
0.32100

0.32358
0.32464
0.32468
0.32128
0.31779

0.32726
0.32812
0.32543
0.32463
0.32530

0.32596
0.32879
0.33001
0.33306
0.32925

0.32141
0.32135
0.31757

0.31737
0.31913
0.31905
0.32102
0.32158

0.32416
0.32523
0.32527
0.32186
0.31836

0.32785
0.32871
0.32602
0.32522
0.32589

0.32655
0.32938
0.33061
0.33366
0.32984

0.31842
0.31836
0.31462

0.31442
0.31617
0.31609
0.31804
0.31859

0.32115
0.32221
0.32224
0.31887
0.31541

0.32481
0.32566
0.32299
0.32220
0.32286

0.32352
0.32632
0.32753
0.33056
0.32678

0.32382
0.32376
0.31995

0.31975
0.32152
0.32144
0.32343
0.32399

0.32659
0.32767
0.32771
0.32427
0.32075

0.33031
0.33118
0.32847
0.32766
0.32833

0.32900
0.33185
0.33309
0.33616
0.33231

S.Arabistan Riyali
Efektif
Döviz
Al›ﬂ
Sat›ﬂ
Al›ﬂ
Sat›ﬂ

1.1121
1.1118
1.0962

1.1078
1.1171
1.1026
1.1094
1.1183

1.1323
1.1530
1.1630
1.1372
1.1131

1.1357
1.1476
1.1303
1.1297
1.1353

1.1538
1.1621
1.1573
1.1703
1.1510

Al›ﬂ

1.1195
1.1192
1.1035

1.1152
1.1245
1.1099
1.1168
1.1257

1.1398
1.1607
1.1707
1.1448
1.1205

1.1432
1.1552
1.1378
1.1372
1.1428

1.1615
1.1698
1.1650
1.1781
1.1586

1.1080
1.1077
1.0921

1.1037
1.1130
1.0985
1.1053
1.1142

1.1281
1.1487
1.1587
1.1330
1.1090

1.1315
1.1434
1.1261
1.1255
1.1311

1.1495
1.1578
1.1530
1.1660
1.1467

1.1238
1.1235
1.1077

1.1194
1.1288
1.1141
1.1210
1.1300

1.1441
1.1651
1.1751
1.1492
1.1248

1.1475
1.1596
1.1421
1.1415
1.1471

1.1659
1.1742
1.1694
1.1826
1.1630

Japon Yeni
Efektif
Döviz
Al›ﬂ
Sat›ﬂ
Sat›ﬂ

döviz kurlar›

0.23456
0.23479
0.23062

0.23439
0.23657
0.23308
0.23301
0.23437

0.23935
0.24242
0.24080
0.23737
0.23480

0.24154
0.24163
0.23852
0.23769
0.23980

0.24175
0.24352
0.24388
0.24706
0.24317

Sat›ﬂ

Norveç Kronu
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Sat›ﬂ

1.1620
1.1604

1.1515
1.1531
1.1622
1.1654
1.1809

1.1833
1.1827
1.1792
1.1827
1.1851

1.1825
1.1901
1.1901
1.1922
1.1856

1.1871
1.1917
1.1896
1.1875
1.1803

Al›ﬂ

1.1564
1.1548

1.1460
1.1476
1.1566
1.1598
1.1752

1.1776
1.1770
1.1735
1.1770
1.1794

1.1768
1.1844
1.1844
1.1865
1.1799

1.1814
1.1860
1.1839
1.1818
1.1746

1
2.3.4

5
6
7
8
9.10.11

Temmuz - A¤ustos

Y›l: 2008 Say›: 88

12
13
14
15
16.17.18

19
20
21
22
23.24.25

26
27
28
29
30.31

1.1806
1.1852
1.1831
1.1810
1.1738

1.1760
1.1836
1.1836
1.1857
1.1791

1.1768
1.1762
1.1727
1.1762
1.1786

1.1452
1.1468
1.1558
1.1590
1.1744

1.1556
1.1540

Al›ﬂ

ABD Dolar›

Uygulama
Tarihi
A¤ustos 2008

Döviz
Efektif

1.1889
1.1935
1.1914
1.1893
1.1821

1.1843
1.1919
1.1919
1.1940
1.1874

1.1851
1.1845
1.1810
1.1845
1.1869

1.1532
1.1548
1.1639
1.1671
1.1827

1.1637
1.1621

Sat›ﬂ
1.0980
1.0859
1.0740
1.0598
1.0645
1.0618
1.0536
1.0542
1.0349
1.0259
1.0364
1.0230
1.0318
1.0307
1.0355
1.0375
1.0365
1.0281
1.0162
1.0245
1.0291
1.0193

1.0909
1.0788
1.0670
1.0529
1.0576
1.0549
1.0468
1.0473
1.0282
1.0192
1.0297
1.0164
1.0251
1.0240
1.0288
1.0308
1.0298
1.0214
1.0096
1.0178
1.0224
1.0127

1.0167
1.0050
1.0131
1.0177
1.0080

1.0204
1.0193
1.0241
1.0261
1.0251

1.0425
1.0235
1.0145
1.0250
1.0117

1.0621
1.0481
1.0527
1.0500
1.0420

1.0859
1.0738

1.0343
1.0223
1.0306
1.0353
1.0254

1.0380
1.0369
1.0417
1.0437
1.0427

1.0605
1.0411
1.0321
1.0426
1.0291

1.0804
1.0662
1.0709
1.0682
1.0599

1.1046
1.0924

0.24314
0.24215
0.24051
0.23954
0.24117
0.24161
0.23955
0.23831
0.23615
0.23575
0.23645
0.23399
0.23351
0.23402
0.23506
0.23641
0.23587
0.23480
0.23345
0.23500
0.23514
0.23325

0.24195
0.24096
0.23933
0.23837
0.23999
0.24043
0.23838
0.23714
0.23499
0.23459
0.23529
0.23284
0.23237
0.23287
0.23391
0.23525
0.23471
0.23365
0.23231
0.23385
0.23399
0.23211

0.23349
0.23215
0.23369
0.23383
0.23195

0.23221
0.23271
0.23375
0.23509
0.23455

0.23697
0.23483
0.23443
0.23513
0.23268

0.23916
0.23820
0.23982
0.24026
0.23821

0.24178
0.24079

0.23534
0.23399
0.23554
0.23568
0.23379

0.23405
0.23456
0.23560
0.23695
0.23641

0.23886
0.23669
0.23629
0.23699
0.23453

0.24106
0.24009
0.24172
0.24217
0.24010

0.24370
0.24271

Danimarka Kronu
Efektif
Döviz
Al›ﬂ
Sat›ﬂ
Al›ﬂ
Sat›ﬂ
1.8042
1.7964

1.8142
1.8064
1.7943
1.7872
1.7994
1.8026
1.7871
1.7778
1.7614
1.7587
1.7638
1.7453
1.7417
1.7456
1.7534
1.7635
1.7595
1.7514
1.7416
1.7529
1.7538
1.7398

1.8055
1.7977
1.7857
1.7786
1.7908
1.7939
1.7785
1.7693
1.7529
1.7503
1.7553
1.7369
1.7333
1.7372
1.7450
1.7550
1.7511
1.7430
1.7332
1.7445
1.7454
1.7314

1.7418
1.7320
1.7433
1.7442
1.7302

1.7321
1.7360
1.7438
1.7538
1.7499

1.7681
1.7517
1.7491
1.7541
1.7357

1.7845
1.7774
1.7895
1.7926
1.7773

Al›ﬂ

Euro
Döviz
Al›ﬂ
Sat›ﬂ

döviz kurlar›

Avustralya Dolar›
Efektif
Döviz
Al›ﬂ
Sat›ﬂ
Al›ﬂ
Sat›ﬂ

Pratik Bilgiler

Efektif

1.7540
1.7442
1.7555
1.7564
1.7424

1.7443
1.7482
1.7560
1.7661
1.7621

1.7805
1.7640
1.7613
1.7664
1.7479

1.7970
1.7899
1.8021
1.8053
1.7898

1.8169
1.8091

Sat›ﬂ

324 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

Pratik Bilgiler

IV- T.C. MERKEZ BANKASI A⁄USTOS 2008 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

2.2734
2.2491
2.2270
2.2145
2.2024

2.2077
2.2124
2.2125
2.2257
2.2070

2.2616
2.2374
2.2154
2.2030
2.1909

2.1962
2.2009
2.2010
2.2141
2.1955

12
13
14
15
16.17.18

19
20
21
22
23.24.25

2.1945
2.1895
2.1954
2.1804
2.1594

2.2670
2.2545
2.2716
2.2736
2.2744

2.2552
2.2428
2.2598
2.2618
2.2626

5
6
7
8
9.10.11

2.1831
2.1781
2.1840
2.1691
2.1482

2.3018
2.2936

2.2898
2.2817

1
2.3.4

26
27
28
29
30.31

Sat›ﬂ

Temmuz - A¤ustos

Y›l: 2008 Say›: 88

Efektif

2.1978
2.1928
2.1987
2.1837
2.1626

2.2110
2.2157
2.2158
2.2290
2.2103

2.2768
2.2525
2.2303
2.2178
2.2057

2.2704
2.2579
2.2750
2.2770
2.2778

2.3053
2.2970

Sat›ﬂ

1.0985
1.0954
1.1048
1.1039
1.0985
1.0973
1.0862
1.0842
1.0880
1.0793
1.0784
1.0834
1.0844
1.0900
1.0855

1.0915
1.0884
1.0977
1.0968
1.0915
1.0903
1.0792
1.0773
1.0810
1.0724
1.0715
1.0765
1.0775
1.0830
1.0786
1.0720
1.0692
1.0785
1.0788
1.0683

1.0699
1.0749
1.0759
1.0814
1.0770

1.0887
1.0776
1.0757
1.0794
1.0708

1.0899
1.0868
1.0961
1.0952
1.0899

1.1007
1.0985

Al›ﬂ

Efektif

1.0821
1.0793
1.0887
1.0890
1.0784

1.0800
1.0850
1.0860
1.0916
1.0871

1.0989
1.0878
1.0858
1.0896
1.0809

1.1001
1.0970
1.1065
1.1056
1.1001

1.1112
1.1090

Sat›ﬂ

0.18964
0.18896
0.19064
0.19162
0.19032
0.18927
0.18753
0.18739
0.18817
0.18665
0.18622
0.18652
0.18663
0.18790
0.18787

0.18769
0.18701
0.18868
0.18965
0.18836
0.18732
0.18560
0.18546
0.18623
0.18473
0.18430
0.18460
0.18471
0.18596
0.18593
0.18725
0.18587
0.18670
0.18597
0.18431

0.19179
0.19144

0.18981
0.18947

0.18532
0.18396
0.18478
0.18405
0.18241

Sat›ﬂ

Efektif

0.18519
0.18383
0.18465
0.18392
0.18228

0.18417
0.18447
0.18458
0.18583
0.18580

0.18719
0.18547
0.18533
0.18610
0.18460

0.18756
0.18688
0.18855
0.18952
0.18823

0.18968
0.18934

Al›ﬂ

‹sveç Kronu
Al›ﬂ

Döviz

0.18768
0.18630
0.18713
0.18640
0.18473

0.18665
0.18695
0.18706
0.18833
0.18830

0.18971
0.18796
0.18782
0.18860
0.18708

0.19008
0.18939
0.19108
0.19206
0.19076

0.19223
0.19188

Sat›ﬂ

1.1281
1.1263
1.1337
1.1303
1.1194

1.1114
1.1122
1.1150
1.1234
1.1292

1.1060
1.1004
1.1001
1.1098
1.1061

1.1135
1.1017
1.1095
1.1081
1.1088

1.1309
1.1260

Al›ﬂ

Döviz

1.1332
1.1314
1.1388
1.1354
1.1245

1.1164
1.1172
1.1200
1.1285
1.1343

1.1110
1.1054
1.1051
1.1148
1.1111

1.1185
1.1067
1.1145
1.1131
1.1138

1.1360
1.1311

Sat›ﬂ

1.1239
1.1221
1.1295
1.1261
1.1153

1.1073
1.1081
1.1109
1.1192
1.1250

1.1019
1.0963
1.0960
1.1057
1.1020

1.1094
1.0976
1.1054
1.1040
1.1047

1.1267
1.1218

Al›ﬂ

Kanada Dolar›

döviz kurlar›

1.0805
1.0777
1.0871
1.0874
1.0768

1.1095
1.1073

1.1024
1.1002

1.0736
1.0708
1.0801
1.0804
1.0699

Sat›ﬂ

‹sviçre Frang›
Al›ﬂ

Döviz

Pratik Bilgiler

2.1816
2.1766
2.1825
2.1676
2.1467

2.1947
2.1994
2.1995
2.2126
2.1940

2.2600
2.2358
2.2138
2.2015
2.1894

2.2536
2.2412
2.2582
2.2602
2.2610

2.2882
2.2801

Al›ﬂ

‹ngiliz Sterlini

Al›ﬂ

Döviz

Uygulama
Tarihi
A¤ustos 2008

Efektif

1.1375
1.1357
1.1431
1.1397
1.1288

1.1206
1.1214
1.1243
1.1328
1.1386

1.1152
1.1096
1.1093
1.1190
1.1153

1.1228
1.1109
1.1187
1.1173
1.1180

1.1403
1.1354

Sat›ﬂ

mali ÇÖZÜM 325

‹SMMMO Yay›n Organ›

Pratik Bilgiler
IV- T.C. MERKEZ BANKASI A⁄USTOS 2008 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

Sat›ﬂ

4.3699
4.3627

4.3302
4.3364
4.3667
4.3745
4.4180

4.4285
4.4200
4.4013
4.4063
4.4052

4.4100
4.4422
4.4475
4.4545
4.4288

4.4344
4.4456
4.4503
4.4422
4.4140

Al›ﬂ

4.3131
4.3060

4.2739
4.2800
4.3099
4.3176
4.3606

4.3709
4.3625
4.3441
4.3490
4.3479

4.3527
4.3845
4.3897
4.3966
4.3712

4.3768
4.3878
4.3924
4.3845
4.3566

1
2.3.4

5
6
7
8
9.10.11
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12
13
14
15
16.17.18

19
20
21
22
23.24.25

26
27
28
29
30.31

4.3111
4.3220
4.3265
4.3187
4.2913

4.2874
4.3187
4.3239
4.3307
4.3056

4.3053
4.2971
4.2789
4.2838
4.2827

4.2098
4.2158
4.2453
4.2528
4.2952

4.2484
4.2414

Al›ﬂ

Kuveyt Dinar›

Uygulama
Tarihi
A¤ustos 2008

Döviz

Efektif

4.5009
4.5123
4.5171
4.5088
4.4802

4.4762
4.5088
4.5142
4.5213
4.4952

4.4949
4.4863
4.4673
4.4724
4.4713

4.3952
4.4014
4.4322
4.4401
4.4843

4.4354
4.4281

Sat›ﬂ

0.21936
0.21866
0.21966
0.21981
0.21776

0.21729
0.21789
0.21907
0.22022
0.22024

0.22034
0.21848
0.21821
0.21862
0.21711

0.22297
0.22104
0.22256
0.22369
0.22204

0.22469
0.22432

Al›ﬂ

Döviz
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0.22084
0.22013
0.22114
0.22129
0.21923

0.21876
0.21936
0.22055
0.22171
0.22173

0.22183
0.21995
0.21968
0.22009
0.21857

0.22447
0.22253
0.22406
0.22520
0.22354

0.22621
0.22583

Sat›ﬂ

0.21921
0.21851
0.21951
0.21966
0.21761

0.21714
0.21774
0.21892
0.22007
0.22009

0.22019
0.21833
0.21806
0.21847
0.21696

0.22281
0.22089
0.22240
0.22353
0.22188

Sat›ﬂ

0.22135
0.22064
0.22165
0.22180
0.21973

0.21926
0.21986
0.22106
0.22222
0.22224

0.22234
0.22046
0.22019
0.22060
0.21907

0.22499
0.22304
0.22458
0.22572
0.22405

0.22673
0.22635

Efektif

0.22453
0.22416

Al›ﬂ

Norveç Kronu

1.0739
1.0792
1.0660
1.0689
1.0712
1.0647
1.0755
1.0773
1.0742
1.0829
1.0792
1.0727
1.0726
1.0831
1.0812
1.0972
1.0844
1.0801
1.0853
1.0918
1.0881
1.0852

1.0668
1.0721
1.0590
1.0618
1.0641
1.0577
1.0684
1.0702
1.0671
1.0758
1.0721
1.0656
1.0655
1.0760
1.0741
1.0900
1.0772
1.0730
1.0781
1.0846
1.0809
1.0780

0.30703
0.30746
0.30989
0.31075
0.31488
0.31551
0.31536
0.31442
0.31535
0.31599
0.31531
0.31733
0.31733
0.31789
0.31613
0.31653
0.31776
0.31720
0.31664
0.31471

0.30648
0.30691
0.30933
0.31019
0.31431
0.31494
0.31479
0.31385
0.31478
0.31542
0.31474
0.31676
0.31676
0.31732
0.31556
0.31596
0.31719
0.31663
0.31607
0.31414

0.31359
0.31481
0.31426
0.31370
0.31178

0.31238
0.31438
0.31438
0.31494
0.31319

0.31258
0.31243
0.31150
0.31242
0.31305

0.30418
0.30461
0.30701
0.30786
0.31195

0.31890
0.32014
0.31958
0.31901
0.31707

0.31767
0.31971
0.31971
0.32027
0.31850

0.31788
0.31773
0.31678
0.31772
0.31836

0.30933
0.30977
0.31221
0.31308
0.31724

0.31215
0.31174

0.30983
0.30942

0.30927
0.30886

0.30695
0.30654

Al›ﬂ

S.Arabistan Riyali
Efektif
Döviz
Al›ﬂ
Sat›ﬂ
Al›ﬂ
Sat›ﬂ

1.0690
1.0741
1.0806
1.0769
1.0740

1.0616
1.0720
1.0701
1.0860
1.0732

1.0662
1.0632
1.0718
1.0681
1.0617

1.0551
1.0579
1.0602
1.0538
1.0644

1.0629
1.0681

1.0842
1.0894
1.0959
1.0922
1.0893

1.0767
1.0872
1.0853
1.1014
1.0885

1.0814
1.0783
1.0870
1.0833
1.0768

1.0701
1.0730
1.0753
1.0687
1.0796

1.0780
1.0833

Japon Yeni
Efektif
Döviz
Al›ﬂ
Sat›ﬂ
Sat›ﬂ

döviz kurlar›
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KANUN‹ TEMS‹LC‹LER‹N VERG‹SEL
SORUMLULUKLARI HAKKINDA 5766
SAYILI KANUNLA YAPILAN SON
DÜZENLEMELER
THE LAST REGULATIONS INTRODUCED BY
THE LAW NUMBERED 5766 CONCERNING
THE TAXABLE LIABILITIES OF THE LEGAL
REPRESENTATIVES
Zübeyir BAKMAZ *
A. Fatih ÖZBEK **

Öz
üreselleﬂme süreciyle faaliyet alanlar›n› yayg›nlaﬂt›rma olana¤› bulan
ﬂirketlerin kanuni temsilcileri, kurumlar›n vergisel yükümlülüklerinin
baﬂar›yla yerine getirilmesi aç›s›ndan büyük önem arz etmektedir. Bu
nedenle, kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluklar› 213 say›l› Vergi Usul Kanununda ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunda
ayr› ayr› düzenlenmiﬂtir. Di¤er bir anlat›mla vadesinde ödenmeyen bir amme alaca¤›, 6183 ve 213 say›l› Kanunlar›n ayn› anda yürürlü¤e girmesine neden olmaktad›r. Bu durum as›l borçlusundan tahsil edilemeyen bir amme alaca¤›ndan kanuni temsilcilerin hangi kanun emrine göre sorumlu tutulaca¤› konusunda ihtilaflara yol açm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada, 5766 say›l› Kanun çerçevesinde kanuni temsilcilerin vergisel sorumlulu¤u konusunda de¤erlendirmelerde bulunulmuﬂtur.

K

* Vergi Denetmeni
** Vergi Denetmen Yrd.
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Anahtar Kelimeler: Kanuni temsilci,
amme alaca¤›, sorumluluk, 6183 say›l› Kanun.
Abstract
Legal representatives of the corporations that have opportunity to enlarge
their scope through globalization process are of great importance in terms
of the fact that the taxable liabilities of
institutions be fulfilled successfully.
Henceforth, taxable liabilities of the
legal representatives have been separately regulated in the Tax Procedure
Law numbered 213 and Law on Procedures for Recovery of Public Receivables numbered 6183. In other
words; a public receivable that isn’t
paid in maturity causes the laws numbered 6183 and 213 to be put into use
at the same time. This situation has given rise to disputes according to
which order of law the legal representatives will be held responsible from a
public receivable that cannot be recovered by its main debtor. In this study,
the taxable liability of the legal representatives is evaluated within law
numbered 5766 .
Key Words: Legal representative,
public receivable, liability, law numbered 6183.
1. G‹R‹ﬁ
Kanuni temsilcilerin sorumluluklar›;
213 say›l› Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun

Temmuz - A¤ustos
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10’uncu ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun mükerrer 35’inci maddelerinde
ayr› ayr› düzenlenmiﬂtir. Bu durum,
ayn› amme alaca¤› için 2 farkl› Kanunun ayn› anda devreye girmesine neden olmaktad›r. Dolay›s›yla vadesinde ödenmeyen bir amme alaca¤›ndan,
kanuni temsilcilerin hangi Kanun
hükmüne göre “sorumlu” tutulaca¤›
konusunda öteden beri ihtilaflar yaﬂanm›ﬂt›r.
Öte yandan kanuni temsilci de¤iﬂikli¤i olmas› halinde, eski ve yeni temsilcilerin “as›l borçlusundan tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyece¤i
anlaﬂ›lan” amme alacaklar›ndan ne
ﬂekilde “sorumlu” olacaklar› hususunda da, bugüne kadar sorunlar yaﬂanm›ﬂt›r.
Söz konusu ihtilaflar› bertaraf etmek
amac›yla, 5766 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunda ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (26898
say›l› mük. Resmi Gazete) marifetiyle
6183 say›l› Kanunun mükerrer 35’inci maddesinde önemli de¤iﬂiklikler
yap›lm›ﬂt›r. 5766 say›l› Kanunun
4’üncü maddesiyle mük. 35’inci maddeye iki f›kra daha eklenmiﬂtir. De¤iﬂiklikler, 06.06.2008 tarihinden (bu
tarih itibar›yla tahsil edilmemiﬂ bulunan amme alacaklar› da dahil olmak üzere) itibaren hüküm ifade etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Ayr›ca, A seri ve 2
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s›ra no.lu Tahsilat Genel Tebli¤inde
de (26921 say›l› Resmi Gazete) mezkur de¤iﬂikliklerle ilgili aç›klamalara
yer verilmiﬂtir.
2. VERG‹ USUL KANUNUNDA
YER ALAN SORUMLULUK
213 say›l› VUK’nun “kanuni temsilcilerin ödevi” yan baﬂl›kl› 10’uncu
maddesine göre; “tüzelkiﬂilerin, küçüklerin, k›s›tl›lar›n, vak›flar ve cemaatler gibi tüzelkiﬂili¤i olm›yan teﬂekküllerin” mükellef veya vergi sorumlusu olmalar› halinde bunlara düﬂen ödevler;
* Bunlar›n kanuni temsilcileri,
* Tüzelkiﬂili¤i olmayan teﬂekkülleri
idare edenler ve varsa bu idarecilerin
temsilcileri,
taraf›ndan yerine getirilecektir. Söz
konusu temsilcilerin vergilemeyle ilgili ödevleri yerine getirmemeleri
yüzünden mükelleflerin veya vergi
sorumlular›n›n varl›¤›ndan tamamen
veya k›smen al›namayan vergi ve
buna ba¤l› alacaklar, kanuni ödevleri
yerine getirmeyenlerin varl›klar›ndan
al›nacakt›r. Söz konusu sorumluluk
uygulamas›, sadece VUK kapsam›na
giren vergi, resim, harçlar ve bunlara
ba¤l› alacaklar› kapsamaktad›r.

3. 6183 SAYILI KANUNDA YER
ALAN SORUMLULUK
6183 say›l› Kanunun (5766 say›l› Kanunla de¤iﬂtirilmeden önceki) “kanuni temsilcilerin sorumlulu¤u” yan
baﬂl›kl› mük. 35’inci maddesinde aﬂa¤›daki hüküm yer almaktayd›.
“Tüzel kiﬂilerle küçüklerin ve k›s›tl›lar›n, vak›flar ve cemaatler gibi tüzel
kiﬂili¤i olmayan teﬂekküllerin mal
varl›¤›ndan tamamen veya k›smen
tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyece¤i anlaﬂ›lan amme alacaklar›, kanunî temsilcilerin ve tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekkülü idare edenlerin ﬂahsi
mal varl›klar›ndan bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu madde hükmü, yabanc› ﬂah›s veya
kurumlar›n Türkiye'deki mümessilleri
hakk›nda da uygulan›r.
Tüzel kiﬂilerin tasfiye haline girmiﬂ
veya tasfiye edilmiﬂ olmalar›, kanunî
temsilcilerin tasfiyeye giriﬂ tarihinden
önceki zamanlara ait sorumluluklar›n›
kald›rmaz.
Temsilciler, teﬂekkülü idare edenler
veya mümessiller, bu madde gere¤ince ödedikleri tutarlar için as›l amme
borçlusuna rücu edebilirler.”
4. KANUNLAR ÇATIﬁMASI VE
SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Bilindi¤i üzere 6183 say›l› Kanun,
(213 say›l› VUK kapsam›na girenler
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de dahil olmak üzere) tüm amme
alacaklar›n› kapsamaktad›r. Baﬂka bir
anlat›mla VUK’nun 10’uncu maddesi, mük. 35’inci maddeye göre daha
“özel” bir hüküm içermektedir. Dolay›s›yla vadesinde ödenmeyen bir amme alaca¤› söz konusu oldu¤unda,
hem VUK’nun 10’uncu maddesi hem
de 6183 say›l› Kanunun mük. 35’inci
maddesi ayn› anda devreye girmektedir. Uygulamada ihtilaflar da bu
noktada baﬂlamaktayd›.
Zira mük. 35’inci madde, VUK’nun
10’uncu maddesine göre çok daha sert
bir hüküm içermektedir. 6183 say›l›
Kanun uygulamas›nda, kanuni temsilcilerin ödevlerini yerine getirip getirmemesinin bir önemi bulunmamaktad›r. Çünkü mük. 35’inci madde, kanuni temsilcilere “kusura dayal›” bir
sorumluluk yüklememiﬂtir. Aksine
“kusursuz sorumluluk” yüklemiﬂtir.
Bu nedenle amme alaca¤›n›n as›l
borçlusundan tahsil edilemeyece¤inin
anlaﬂ›lmas›, kanuni temsilcinin ﬂahsi
mal varl›¤›na yönelmek için tek baﬂ›na yeterli olmaktad›r.
VUK’nun 10’uncu maddesinde ise,
“kusura dayal›” bir sorumluluk öngörülmüﬂtür. ﬁayet amme alaca¤›, kanuni temsilcinin “kusurundan” dolay› as›l borçlusundan tahsil edilemiyorsa VUK’nun 10’uncu maddesi
devreye girmektedir.
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Yukar›daki aç›klamalardan da görüldü¤ü üzere, kanuni temsilcilerin 6183
say›l› Kanuna göre takip edilmeleri,
Vergi ‹daresi aç›s›ndan çok daha kolayd›r. Bu durumun do¤al bir sonucu
olarak Vergi ‹daresi, vadesinde ödenmeyen amme alacaklar›n› mük. 35’inci madde kapsam›nda tahsil etme e¤iliminde olmuﬂtur. Mükelleflerse (VUK’nun
10’uncu maddesindeki koﬂullar›n gerçekleﬂmedi¤inden hareketle), Vergi
‹daresinin mük. 35’inci madde kapsam›ndaki takip iﬂlemlerini yarg›ya intikal ettirmiﬂtir.
Söz konusu ihtilaf› ortadan kald›rmak
amac›yla, (5766 say›l› Kanunun 4’üncü maddesiyle) mük. 35’inci maddeye
aﬂa¤›daki 6’›nc› f›kra ilave edilmiﬂtir.
“……………………………
Kanuni temsilcilerin sorumluluklar›na
dair 213 say›l› Vergi Usul Kanununda
yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumlulu¤u ortadan kald›rmaz.”
Bu hükme göre; 213 say›l› VUK’nun
10’uncu maddesinde kanuni temsilcilerin sorumluluklar›na iliﬂkin hükümlerin düzenlenmiﬂ olmas›, VUK kapsam›ndaki amme alacaklar›n›n takibinin 6183 say›l› Kanunun mük. 35’inci
maddesine göre yap›lmas›na engel
teﬂkil etmeyecektir.
Netice olarak, VUK kapsam›na girenler de dahil olmak üzere tüm amme
alacaklar› için mük. 35’inci madde
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uyar›nca takip yap›lmas›n›n önü net
biçimde aç›lm›ﬂt›r.

ce ödedikleri tutarlar için as›l amme
borçlusuna rücu edebilirler.

5. KANUN‹ TEMS‹LC‹LER‹N
SORUMLULU⁄UNUN ZAMAN
‹T‹BARIYLA BEL‹RLENMES‹

Amme alaca¤›n›n do¤du¤u ve ödenmesi gerekti¤i zamanlarda kanuni
temsilci veya teﬂekkülü idare edenlerin farkl› ﬂah›slar olmalar› halinde bu
ﬂah›slar, amme alaca¤›n›n ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.

5.1. Konu Hakk›nda Yap›lan
De¤iﬂiklik
6183 say›l› Kanunun mük. 35’inci
maddesine (5766 say›l› Kanunun
4’üncü maddesiyle), aﬂa¤›daki 5’inci
f›kra eklenmiﬂ ve maddenin son hali
ﬂu ﬂekilde olmuﬂtur(De¤iﬂiklikler koyu yaz›lm›ﬂt›r).
“Tüzel kiﬂilerle küçüklerin ve k›s›tl›lar›n, vak›flar ve cemaatler gibi tüzel
kiﬂili¤i olmayan teﬂekküllerin mal
varl›¤›ndan tamamen veya k›smen
tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyece¤i anlaﬂ›lan amme alacaklar›, kanunî temsilcilerin ve tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekkülü idare edenlerin ﬂahsi
mal varl›klar›ndan bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu madde hükmü, yabanc› ﬂah›s veya
kurumlar›n Türkiye'deki mümessilleri
hakk›nda da uygulan›r.
Tüzel kiﬂilerin tasfiye haline girmiﬂ
veya tasfiye edilmiﬂ olmalar›, kanunî
temsilcilerin tasfiyeye giriﬂ tarihinden
önceki zamanlara ait sorumluluklar›n›
kald›rmaz.
Temsilciler, teﬂekkülü idare edenler
veya mümessiller, bu madde gere¤in-
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Kanuni temsilcilerin sorumluluklar›na
dair 213 say›l› Vergi Usul Kanununda
yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumlulu¤u ortadan kald›rmaz.”
Mük. 35’inci maddeye eklenen 5’inci
f›krayla; bir amme alaca¤›n›n “do¤umu” s›ras›nda sorumlu s›fat›nda bulunan “kanuni temsilciler/teﬂekkülü idare edenler” ile “ödenmesi gerekti¤i
zamanlarda”kilerin farkl› ﬂah›slar olmas› durumunda, bu ﬂah›slar›n tamam›n›n takibe konu amme alaca¤›n›n
ödenmesinden “müteselsilen” sorumlu olmalar› sa¤lanm›ﬂt›r.
Kanunda öngörülen müteselsil sorumluluk, ayn› zamanda müﬂterek
bir sorumluluk oldu¤u için, eski ve
yeni kanuni temsilciye/teﬂekkülü idare edene ayn› anda “ödeme emirleri”
tebli¤ edilerek takibata baﬂlan›lmas›nda yasal bir sak›nca bulunmamaktad›r.
Müﬂterek sorumlulu¤un do¤al bir sonucu olarak, eski ve yeni temsilciler
ad›na düzenlenecek olan ödeme emirlerinin her birine ayr› ayr› “as›l borç-
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lusundan tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyece¤i anlaﬂ›lan amme alaca¤›n›n” toplam tutar› yaz›lacakt›r.
Müteselsil sorumluluk gere¤i, eski
temsilci ödeme yapt›¤›nda yeni temsilcinin borcu o ölçüde, yeni temsilci
ödeme yapt›¤›nda da eski temsilcinin
borcu o ölçüde azalacakt›r. Müteselsil sorumluluk kapsam›ndaki takibat, mük. 35’inci maddenin 1’inci
f›kras›na göre yap›lacakt›r. Bu nedenle müteselsil sorumlulu¤un baﬂlayabilmesi için, takibat konusu amme
alaca¤›n›n as›l borçlusundan tamamen
veya k›smen;
* Tahsil edilememesi veya,
* Tahsil edilemeyece¤inin anlaﬂ›lmas›, gerekmektedir.
Söz konusu de¤iﬂikli¤e kadar; kanuni
temsilcilerin/teﬂekkülü idare edenlerin de¤iﬂmesi halinde, de¤iﬂiklik öncesi dönemlere ait sorumlulu¤un eski
ve yeni temsilcilerden hangisine terettüp edece¤i hususunda yeterli ve kesin bir aç›kl›k sa¤lanabilmiﬂ de¤ildi.
Yukar›da belirtilen 5’inci f›kra hükmüyle (06.06.2008 tarihinden itibaren) bu konudaki tereddütler giderilmiﬂtir.
5.2. Tahsil Edilemeyen veya Tahsil
Edilemeyece¤i Anlaﬂ›lan Amme
Alaca¤›
Mük. 35’inci maddenin 1’inci f›kras›nda yer alan “tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyece¤i anlaﬂ›lan amme alaca¤›” terimlerine iliﬂkin tan›mTemmuz - A¤ustos
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lar; (5766 say›l› Kanunun 1’inci maddesiyle) 6183 say›l› Kanunun 3’üncü
maddesine (takibat giderleri terimi
ibaresinden önce gelmek üzere) aﬂa¤›daki gibi ilave edilmiﬂtir.
“Tahsil edilemeyen amme alaca¤› terimi; Amme borçlusunun bu Kanun
hükümlerine göre 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
bedelinin amme alaca¤›n› karﬂ›lamamas› gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklar›n›”
Tahsil edilemeyece¤i anlaﬂ›lan amme
alaca¤› terimi; Amme borçlusunun
haczedilen mal varl›¤›na bu Kanun
hükümlerine göre biçilen de¤erlerin
amme alaca¤›n› karﬂ›layamayaca¤›n›n
veya hakk›nda iflas karar› verilen amme borçlusundan aran›lan amme alaca¤›n›n iflas masas›ndan tahsil edilemeyece¤inin anlaﬂ›lmas› gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip muamelelerinin herhangi bir aﬂamas›nda amme borçlusundan tahsil
edilemeyece¤i ortaya ç›kan amme
alacaklar›n›”
6183 say›l› Kanunun 3’üncü maddesine eklenen tan›mlarda yer alan hususlardan herhangi birisinin varl›¤› halinde, eski ve yeni kanuni temsilciler/teﬂekkülü idare edenler hakk›nda
takip yap›labilmesi için yeterli ﬂartlar›n
oluﬂtu¤u kabul edilecektir. Buna göre;
Hakemli Yaz›lar
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- As›l borçlunun haczedilen mallar›na
biçilen toplam de¤erin, amme alaca¤›n› karﬂ›lamaya yetmeyece¤inin anlaﬂ›lmas›,
- Haczedilen mallar›n sat›ﬂ› neticesinde elde edilen mebla¤›n takip konusu
borcu tamamen kapatmamas›,
- Yap›lan takip neticesinde as›l borçlunun haczi kabil herhangi bir mal
varl›¤›n›n bulunmamas›,
- As›l borçlunun iflas› halinde, iflas
masas›ndan amme alaca¤›n› karﬂ›lamaya yetecek mebla¤›n tahsil edilemiyece¤inin anlaﬂ›lmas›,
- As›l borçlunun yap›lan araﬂt›rmalara
ra¤men bulunamamas›,
hallerinden herhangi birisinin varl›¤›,
eski ve yeni kanuni temsilciler hakk›nda takibata baﬂlan›lmas› için yeterli olacakt›r.
Di¤er taraftan 3’üncü maddeye eklenen tan›mlar›n ayn›s›, A seri ve 1 s›ra
no.lu Tahsilat Genel Tebli¤inde de
(26568 say›l› Resmi Gazete) yap›lm›ﬂt›r. De¤iﬂiklik sonucunda; Tebli¤
düzenlemesi Kanun metnine taﬂ›nm›ﬂ
ve böylece as›l borçlu hakk›nda “aciz
vesikas›” düzenlenmeksizin kanuni
temsilcilerin/teﬂekkülü idare edenlerin ﬂahsi mal varl›¤›na gidilebilmesi
hususu, yasal dayana¤a kavuﬂturulmuﬂtur.

Hakemli Yaz›lar
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5.3. Müteselsil Sorumluluk
Uygulamas›n›n Esaslar›
Eski ve yeni temsilciler, “temsilci de¤iﬂikli¤inin gerçekleﬂti¤i tarih itibar›yla do¤muﬂ fakat henüz tahakkuk
etmemiﬂ” amme alacaklar›ndan
(mük. 35’inci maddenin 5’inci f›kras›
uyar›nca) aﬂa¤›daki ﬂekilde müteselsilen sorumlu olacakt›r.
Bilindi¤i üzere amme alacaklar›n›n
çok önemli bir k›sm›n› vergi, resim,
harçlar ve bunlar›n zam ve cezalar›
teﬂkil eder. Vergi, resim, harçlar ya
213 say›l› VUK kapsam›na girer ya da
Gümrük Kanununca ithalde al›n›r.
6183 say›l› Kanun, bir amme alaca¤›
tahakkuk edip ödenecek safhaya geldikten sonra devreye girmektedir. Kanun, amme alaca¤›n›n tahakkukunu
ve öncesini kapsamamaktad›r. Dolay›s›yla amme alaca¤›n›n “do¤umu”
ve “ödenecek safhaya gelmesi”, ancak VUK ve Gümrük Kanununa göre
tespit edilebilecektir.
‹thalde al›nan vergiler fiili ithalat s›ras›nda gümrük idarelerince tahsil edildi¤inden, bu tür amme alacaklar›nda
mük. 35’inci madde hükmünün uygulanmas›na pek gerek kalmamaktad›r.
Çünkü, arada belirli zaman dilimi bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla mük.
35’inci madde, daha çok VUK kapsam›na giren amme alacaklar›n› kapsamaktad›r.
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VUK’nun 19’uncu maddesinde; “Vergi
alaca¤› vergi kanunlar›n›n vergiyi
ba¤lad›klar› olay›n vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile do¤ar.
Vergi alaca¤› mükellef bak›m›ndan
vergi borcunu teﬂkil eder.” hükmü yer
almaktad›r.
Ayn› Kanunun 21’inci maddesinde
tahakkuk; “Tarh ve tebli¤ edilen bir
verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir” ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r. Beyanname verilen durumlarda,
tahakkuk fiﬂinin düzenlenmesiyle tahakkuk iﬂlemi gerçekleﬂmektedir. ‹kmalen, re’sen ve idarece yap›lan tarhiyatlarda ise 30 günlük sürenin1 geçmesiyle, tahakkuk iﬂlemi gerçekleﬂmektedir.
6183 say›l› Kanunun devreye girmesi
için amme alaca¤›n›n tahakkuk etmesi yeterli olup, kesinleﬂmesi önemli
de¤ildir. Zira, tahakkuk iﬂlemiyle amme alaca¤›n›n ödeme süresinin son
günü (vadesi) belli edilmektedir.
“Amme alaca¤›n›n do¤du¤u ve ödenmesi gerekti¤i zamanlarda kanuni
temsilci veya teﬂekkülü idare edenlerin farkl› ﬂah›slar olmalar› halinde bu
ﬂah›slar, amme alaca¤›n›n ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur”
ibaresi; amme alaca¤› do¤duktan sonra fakat tahakkuk edip ödenecek
safhaya gelmeden önce bir temsilci
de¤iﬂikli¤i olmas› durumunda hüküm
ifade edecektir.

Mükellefler/vergi sorumlulular› bir
amme alaca¤› do¤du¤u (verginin konusuna giren bir iﬂlem yapt›klar›) halde, bu iﬂlemi beyan etmeyerek amme
alaca¤›n›n tahakkuk ve tahsilat›n› engelleyebilmektedir. Bu gibi durumlar›n Vergi ‹daresince tespit edilmesi
üzerine, vergi/ceza ihbarnamesi düzenlenerek mükellefe/vergi sorumlusuna tebli¤ edilmektedir. Mükellefler
tebli¤ tarihinden itibaren 30 gün içinde;
* Vergi mahkemesinde dava açabilirler,
* Uzlaﬂma talep edebilirler,
* Cezalarda indirim talep edebilirler,
* Hiçbir ﬂey yapmadan bu süreyi geçirebilirler.
a. Uzlaﬂma talep edilmiﬂ ve vaki olmuﬂsa, uzlaﬂma tutana¤›n›n imza alt›na al›nd›¤› tarih, tahakkuk tarihi olmaktad›r.
b. Cezalarda indirim talep edilmiﬂse,
30 günlük bekleme süresinin son günü, tahakkuk tarihi olmaktad›r.
c. Hiçbir ﬂey yapmadan bu süre dolmuﬂ ise, 30 günlük bekleme süresinin
son günü, tahakkuk tarihi olmaktad›r.
d. Vergi mahkemesinde dava aç›lmas›
halinde, tahakkuk ve tahsilat iﬂlemleri
durmaktad›r. Vergi mahkemesinin
k›smen/tamamen onama karar› üzerine düzenlenen 2 no.lu ihbarnamenin

1 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 7’inci maddesi uyar›nca, vergi
mahkemelerinde dava açma süresi otuz gündür.
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mükellefe tebli¤ tarihi, tahakkuk tarihi olmaktad›r.
Bu tür iﬂlemlere konu olan amme alacaklar›n›n ödenmeleri gereken süreler, 213 say›l› VUK’nun 112’inci
maddesinde (taksit süreleri geçenler
için) tahakkuk tarihinden itibaren
bir ay olarak belirlenmiﬂtir. Bu ba¤lamda yukar›da belirtilen tahakkuk tarihleri, bahse konu amme alacaklar›n›n “ödenmesi gereken zaman›”n›n
baﬂlang›c› olmakta ve bir ayl›k sürenin son günü de amme alaca¤›n›n
“vadesi günü” olmaktad›r. Buna göre;
1. Vergi kanunlar›n›n vergiyi ba¤lad›klar› olay›n meydana geldi¤i veya
hukuki durumun gerçekleﬂti¤i (amme
alaca¤›n›n do¤du¤u) tarihte kanuni
temsilci olanlar veya teﬂekkülü idare
edenler, yukar›da 4 madde halinde
özetlenen tahakkuk tarihinden önce
bu s›fatlar›n› kaybedebilirler.
2. Yasal süresinde beyan edilmeyen
amme alaca¤›, sonradan mükellefin/vergi sorumlusunun kendisi taraf›ndan da beyan edilebilmektedir. Bu
ba¤lamda amme alaca¤›n›n do¤du¤u
tarihteki temsilci, beyannamenin verildi¤i yani tahakkukun gerçekleﬂti¤i tarihte art›k kanuni temsilci/teﬂekkülü idare eden olmayabilir.
Yukar›da belirtilen her iki durumda
da, eski kanuni temsilci/teﬂekkülü
idare eden, de¤iﬂiklik tarihinden önceki dönemlerde do¤muﬂ ve as›l borçlusundan “tamamen/k›smen tahsil
Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

edilemeyen veya tahsil edilemeyece¤i anlaﬂ›lan amme alaca¤›”n›n ödenmesinden ﬂahsi mal varl›¤›yla, mevcut temsilcilerle beraber müteselsilen
sorumlu olacakt›r.
6. SONUÇ
5766 say›l› Kanun de¤iﬂikli¤i sonucunda, Vergi Usul Kanunu kapsam›na
girenler de dahil olmak üzere tüm amme alacaklar› için 6183 say›l› Kanunun mük. 35’inci maddesi uyar›nca
takip yap›lmas›n›n önü net biçimde
aç›lm›ﬂt›r. Di¤er taraftan eski ve yeni
kanuni temsilciler, temsilci de¤iﬂikli¤inden önceki dönemlere ait amme
alacaklar›n›n ödenmesinden (06.06.2008
tarihinden itibaren) müteselsilen sorumlu olmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.01.1961). 213 say›l› Vergi Usul Kanunu, Ankara : Resmi Gazete
T.C. Yasalar (28.07.1953). 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun, Ankara : Resmi Gazete
T.C. Yasalar. 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

T.C. Yasalar (30.06.2007). A seri ve
1 s›ra nolu Tahsilat Genel Tebli¤i.
Ankara : Resmi Gazete
T.C. Yasalar (29.06.2008). A seri ve
2 s›ra nolu Tahsilat Genel Tebli¤i.
Ankara : Resmi Gazete
Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

34

m a l i Ç Ö Z Ü M 319
‹ S M M M O Yay›n Organ›

Pratik Bilgiler
III- Gündelikler
III-A YURTDIﬁI GÜNDEL‹KLER‹N HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL
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746

627

310

179

148

119

107

104

80

95
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40

1.637

1.359

1.085
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950
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867
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341

283
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205

198
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171
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25.127
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17.150
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Pratik Bilgiler
III-B KKTC’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VER‹LECEK GÜNDEL‹KLER
Genelkurmay Baﬂkan›, Anayasa Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkan›,
T.B.M.M.
Mahkemesi Baﬂkan›, Bakanlar,
Bakanl›k Müsteﬂarlar›, Milli
Baﬂkan›,
Milletvekilleri, Kuvvet
Güvenlik Kurulu Genel
Baﬂbakan
Komutanlar›, v.s...
Sekreteri, v.s...

01.01.200731.12.2007

100 YTL

80 YTL

70 YTL

Di¤er Memur vve Hizmetliler
Ayl›k/kadro
derecesi 1
olanlar

Ayl›k/kadro
derecesi 2-4
olanlar

Ayl›k/kadro
derecesi 5-15
olanlar

60 YTL

50 YTL

40 YTL

III-C YURT‹Ç‹ GÜNDEL‹KLER (01.01.2008 - 30.06.2008)
Gündeliklerin ‹sabet Etti¤i Brüt Ayl›k Tutar› (YTL)

Vergiden ‹stisna Gündelik Tutar› (YTL)

1.122,95 ve daha fazlas›

35.00

1.114,04 ile 1.122,94

29.50

1.005,17 ile 1.114,03

26.50

866.60 ile 1.005,16

24.00

698.11 ile 866.59

21.50

698.10 ve daha az ise

20.50
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MAL‹ ÇÖZÜM DERG‹S‹
HAKEMS‹Z YAZILAR ‹Ç‹N YAZIM KURALLARI
Dergimizde yay›mlanan yaz›lar hakemli ve hakemsiz yaz›lar olarak iki bölümden oluflmaktad›r. Yaz›lar›n
hakemli bölümde yer almas› için gerekli koflullar afla¤›da belirtilmifltir.
• Makalenin ad› Türkçe ve ‹ngilizce verilir.
• Makalenin hemen bafl›nda Türkçe ve ‹ngilizce “öz (abstract)” yer al›r. Öz,100-200 sözcükten oluflur.
• Türkçe “öz”ün alt›nda yaz› hangi konular› içeriyorsa onlara iliflkin Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir.
Anahtar sözcük say›s› bir tane olabilece¤i gibi befl, alt› tane de olabilir.
• ‹ngilizce abstract (öz) alt›nda da Türkçe verilen anahtar sözcükler, ‹ngilizce olarak belirtilir.
• Metin içinde dipnotlar ayraç içinde gösterilir, sonunda da mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer al›r.
Hakemsiz Yaz›larda aranan koflullar ise,
• Hakemsiz yaz›larda yaln›z Türkçe öz yer al›r. ‹ngilizce abstract (öz) ve ‹ngilizce ve Türkçe “anahtar
sözcükler” gerekmez.
• Kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde Mali Çözüm dergisinin Yay›n Politikas›na ba¤l› yol izlenecektir.
• Yaz›lar 2 aral›kl›, Times 11 punto, A4 ka¤›da15 sayfay› aflmayacak biçimde haz›rlanacakt›r.
• De¤iflik toplant›larda sunulmufl bildiri, sunum metinleri hakemli bölümde yer alamaz. Bu tür yaz›lar,
hakemsiz yaz›lar alt›nda ve toplant› ad› belirtilerek yay›mlan›r.
ÖZ VERME
Öz: Bir metnin içeri¤inin elefltiri ve yorum kat›lmadan, belirlenen kimi kurallara uyularak özetlenmesidir.
Öz (abstract) ile özet (summary) birbirinden ay›r›ml›d›r. Bir yaz›daki özün amac› ve yap›sal özellikleri afla¤›daki
biçimde belirlenir:
Özün Amaç ve Niteli¤i:
• Bir metinde ifllenen konular›n ana ögelerini ortaya ç›karmay› amaçlar.
• Metnin amac›, kapsam› (Yap›t/yaz› ad› içeri¤in amaç ve kapsam›n› yans›tmayacak biçimde ise),
yöntemi (Metinde kullan›lan yöntem ve teknikler, yap›lan ifllemler özetlenmelidir) yap›lan gözlemler,
uygulamalar, bulgular› (çal›flman›n bulgular› mutlaka belirlenmelidir), sonucu (çal›flman›n sonucu
mutlaka belirlenip, yaz›lmal›d›r) belirlenir ve okurun asl›na gereksinim duyup duymayaca¤› konusunda
karar vermesini kolaylaflt›r›r.
• As›l metinin elalt›nda bulunmad›¤› durumlarda, metinin yerini tutacak derecede yeterli bilgi içermelidir.
Bu durumda öz verilirken, s›ras›yla:
• Amaç
• Kapsam
• Yöntem
• Bulgular
• Sonuç,
• Yazar›n görüfl ve yorumlar›
• Çal›flman›n yap›ld›¤› yer, tarih, gerekirse koflullar,
• Elefltirel bir öz haz›rlan›yorsa belgenin görece önemi konusunda aç›klamalara yer verilir.

Özün Paragrag ve tümce yap›s›:
Öz genellikle tek paragraftan oluflur.
Birden ay›r›ml› konunun ifllenmesi durumunda ikinci paragraf kullan›labilir.
Kullan›lan tümceler k›sa, dilbilgisi kurallar›na uygun, ak›c› ve anlafl›labilir olmal›d›r.
Tümceler devrik olmamal›, mesaj ifadesi özelli¤i d›fl›nda olmal›d›r.
K›saltma kullanmadan elden geldi¤ince kaç›n›lmal›d›r.
Yazar›n düflünceleri aç›klamas›ndaki s›raya uyulmal›d›r.
Tarihçe, konunun nereden ç›kt›¤›, süreçler, varsay›m vb. ayr›nt›dan kaç›n›lmal›d›r.
Yeni kuram, varsay›m, sonuç ve yorumlar üstünte yo¤unlaflmal›d›r.
Tekbiçim özelli¤i kazanm›fl testler, teknikler ve araçlar tam ad›yla verilmelidir.
Girifl Tümcesi:
Girifl tümcesi yap›t›n ad›n› yinelemeden, “Bu çal›flman›n amac›…”, “Araflt›rmalar›maza göre…” gibi.
De¤iflik bir zamanda (tümcenin eylemini) anlatma zorunlulu¤u olmad›kça bütün eylemlerde ayn› zaman
kullan›lmal›d›r.
Aç›k, k›sa ve etkili bir anlat›m sa¤lamak için etken eylem kullan›lmal›; edilgen eylem zorunlulu¤u
olmad›kça kullanmaktan kaç›n›lmal›d›r.
Anlamda kar›fl›kl›k yaratmad›kça üçüncü kifli kullan›m› ye¤lenmelidir.
Girifl Tümcesi:
Girifl tümcesi yap›t›n ad›n› yinelemeden, “Bu çal›flman›n amac›…”, “Araflt›rmalar›maza göre…” gibi.
De¤iflik bir zamanda (tümcenin eylemini) anlatma zorunlulu¤u olmad›kça bütün eylemlerde ayn› zaman
kullan›lmal›d›r.
Aç›k, k›sa ve etkili bir anlat›m sa¤lamak için etken eylem kullan›lmal›; edilgen eylem zorunlulu¤u
olmad›kça kullanmaktan kaç›n›lmal›d›r.
Anlamda kar›fl›kl›k yaratmad›kça üçüncü kifli kullan›m› ye¤lenmelidir.

MAL‹ ÇÖZÜM DERG‹S‹ YAYIN POL‹T‹KASI

1. YAYIN ‹LKELER‹
Dergimiz Mali Çözüm, uluslararas› veri taban› Ebsco ile dünya muhasebecilik yay›n ve yaz›lar› aras›ndaki yerini ald›.
Bir y›l önce öngördü¤ümüz kararlarla ve siz de¤erli araflt›rmac›lar›n katk›lar›yla dergimiz önemli bir noktaya geldi.
Bu güzel habere ba¤l› olarak; gerek hakemli gerekse hakemsiz gelen yaz›larda teknik düzen (dipnot ve kaynakça
verme) kurallar›na uyulmad›¤› s›kl›kla karfl›lafl›lan bafll›ca sorunumuz olmaktad›r. Bunlar›n düzeltilmesi kimi kez
olanak s›n›rlar›m›z› aflmaktad›r. Bu konuda duyarl› olunmas› en büyük dile¤imizdir.
Hakemli yaz›larda ise özellikle özlerin verilmesinde birbirinden ay›r›ml› yaklafl›m ve yaz›larla karfl›laflmaktay›z. Bir
yaz›n›n “öz”ünde hangi bilgilerin, hangi düzende verilmesi gerekti¤i konusunda afla¤›ya k›sa bir aç›klanma
eklenmifltir. Hakemli yaz›larda karfl›lafl›lan bir baflka sorunu ise, Türkçe “öz” ile ‹ngilizce “abstract” metinlerinin
birbirini tutmad›¤›d›r.
Mali Çözüm dergisinin ulusal ve uluslararas› veri tabanlar›nda yer alabilmesi; yaz›lar›n niteli¤inin daha da
yükseltilmesi için afla¤›da belirlenen kurallara uyulmas› konusunda karar al›nm›flt›r.
Bu uygulama, ‹SMMMO Mali Çözüm dergisinin uluslararas› yerini pekifltirecek, uluslararas› kullan›m alan› olan
“Index” ve “Abstract”lar içerisinde yer almas›n› kolaylaflt›racakt›r. Dünyan›n de¤iflik yerlerinden yaz› iste¤i söz
konusu olabilecek, yazarlar›n da konular›yla ilgili yurtd›fl› iletiflimini kolaylaflt›racakt›r
Bu aç›klamalara ba¤l› olarak; Editör, dergiye gelen yaz›lar›n hakemlere gönderilip gönderilemeyece¤i konusunda
önde¤erlendirmeden geçirir. Önde¤erlendirme ard›ndan yaz›lar› gerekli düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara
geri gönderebilece¤i gibi, hakemlere de de¤erlendirme yapmalar› için gönderebilir.
Her yaz› en az iki hakem taraf›ndan de¤erlendirilir.
Hakemlere gönderilen yaz›larda yazar ad› yer almaz; de¤erlendirme sonuçlar› gönderilen yazarlar da hakemlerin
kim olduklar› belirtilmez.
Her hakem 2-3 hafta içinde yaz› ile birlikte gönderilen de¤erlendirme formunu doldurup Editöre gönderir. Editör
de gelen de¤erlendirmeleri, gerekiyorsa yazarlara gönderir.
Yazar(lar)›n gerekli düzeltmeleri yap›p geri göndermesi üzerine, gerekiyorsa, yaz› ikinci kez hakem(ler)e
gönderilebilir.Anlafl›laca¤›n› gibi, hakemli bir yaz›n›n yay›na haz›r duruma gelmesi derginin ç›k›fl aral›¤› iki ayl›k
süreyi aflabilmektedir. Bundan dolay›, hakemli yaz›lar›n hemen bir sonraki say›da yay›mlanamayaca¤›n›n bilmesi
gerekmektedir.
Afla¤›da belirlenen kurallara uymayan yaz›lar Hakemli Yaz›lar bölümünde yay›mlanamaz:
• Makalenin ad› Türkçe ve ‹ngilizce verilir.
• Makalenin hemen bafl›nda Türkçe ve ‹ngilizce “öz (abstract)” yer al›r. Öz,100-200 sözcükten oluflur.
• Türkçe “öz”ün alt›nda yaz› hangi konular› içeriyorsa onlara iliflkin Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir. Anahtar
sözcük say›s› bir tane olabilece¤i gibi befl, alt› tane de olabilir.
• ‹ngilizce abstract

(öz) alt›nda da Türkçe verilen anahtar sözcükler, ‹ngilizce olarak belirtilir.

• Yaz›n›n sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer al›r.
• Dergide Hakemli Yaz›lar yan›nda, Hakemsiz Yaz›lar›n yer ald›¤› bölüm de bulunmaktad›r..
• Hakemsiz yaz›larda yaln›z Türkçe öz yer al›r, anahtar sözcük, ‹ngilizce öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
• Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde afla¤›daki örneklere ba¤l› yol izlenecektir.
• Yaz›lar 2 aral›kl›, Times 11 punto, A4 ka¤›da15 sayfay› aflmayacak biçimde haz›rlanacakt›r.
2. ÖZ VERME
Öz: Bir metnin içeri¤inin elefltiri ve yorum kat›lmadan, belirlenen kimi kurallara uyularak özetlenmesidir. Öz
(abstract) ile özet (summary) birbirinden ay›r›ml›d›r. Bir yaz›daki özün amac› ve yap›sal özellikleri afla¤›daki biçimde
belirlenir:
Özün Amaç ve Niteli¤i:
• Bir metinde ifllenen konular›n ana ögelerini ortaya ç›karmay› amaçlar.
• Metnin amac›, kapsam› (Yap›t/yaz› ad› içeri¤in amaç ve kapsam›n› yans›tmayacak biçimde ise), yöntemi
(Metinde kullan›lan yöntem ve teknikler, yap›lan ifllemler özetlenmelidir) yap›lan gözlemler, uygulamalar,

bulgular› (çal›flman›n bulgular› mutlaka belirlenmelidir), sonucu (çal›flman›n sonucu mutlaka belirlenip,
yaz›lmal›d›r) belirlenir ve okurun asl›na gereksinim duyup duymayaca¤› konusunda karar vermesini kolaylaflt›r›r.
• As›l metnin elalt›nda bulunmad›¤› durumlarda, metnin yerini tutacak derecede yeterli bilgi içermelidir.
Bu durumda öz verilirken, s›ras›yla:
• Amaç
• Kapsam
• Yöntem
• Bulgular
• Sonuç,
• Yazar›n görüfl ve yorumlar›
• Çal›flman›n yap›ld›¤› yer, tarih, gerekirse koflullar,
• Elefltirel bir öz haz›rlan›yorsa belgenin görece önemi konusunda aç›klamalara yer verilir.
Özün Paragraf ve tümce yap›s›:
Öz genellikle tek paragraftan oluflur.
Birden ay›r›ml› konunun ifllenmesi durumunda ikinci paragraf kullan›labilir.
Kullan›lan tümceler k›sa, dilbilgisi kurallar›na uygun, ak›c› ve anlafl›labilir olmal›d›r.
Tümceler devrik olmamal›, mesaj ifadesi özelli¤i d›fl›nda olmal›d›r.
K›saltma kullanmadan elden geldi¤ince kaç›n›lmal›d›r.
Yazar›n düflünceleri aç›klamas›ndaki s›raya uyulmal›d›r.
Tarihçe, konunun nereden ç›kt›¤›, süreçler, varsay›m vb. ayr›nt›dan kaç›n›lmal›d›r.
Yeni kuram, varsay›m, sonuç ve yorumlar üstünte yo¤unlaflmal›d›r.
Tekbiçim özelli¤i kazanm›fl testler, teknikler ve araçlar tam ad›yla verilmelidir.
Girifl Tümcesi:
Girifl tümcesi yap›t›n ad›n› yinelemeden, “Bu çal›flman›n amac›…”, “Araflt›rmalar›m›za göre…” gibi.
De¤iflik bir zamanda (tümcenin eylemini) anlatma zorunlulu¤u olmad›kça bütün eylemlerde ayn› zaman
kullan›lmal›d›r.
Aç›k, k›sa ve etkili bir anlat›m sa¤lamak için etken eylem kullan›lmal›; edilgen eylem zorunlulu¤u olmad›kça
kullanmaktan kaç›n›lmal›d›r.
Anlamda kar›fl›kl›k yaratmad›kça üçüncü kifli kullan›m› ye¤lenmelidir.
3. TEL‹F HAKKI
Mali Çözüm dergisinde 75. say›dan bafllayarak her yaz› için bir telif hakk› ödeme karar› al›nm›flt›r. Buna göre
her yaz› için net 250 YTL., de¤erlendirme yapan her hakem için de de¤erlendirme karfl›l›¤› 150 YTL. ödenir.
Her yazar ve hakem Mali Çözüm dergisinin 1 y›ll›k do¤al üyesi say›l›r.
Her yazar ve hakemin Yay›n Kuruluna yazd›¤› her yaz›da afla¤›daki bilgileri eksiksiz olarak bildirmesi beklenir:
Ad›, soyad›, ifl adresi, e-posta adresi, banka hesap numaras›.

KAYNAKÇA VERME TEKN‹KLER‹
TEK YAZARLI K‹TAP
Ar›kan, Yahya (2004). Dünden bugüne Türkiye’de muhasebecilik ve ‹SMMMO tarihi. ‹stanbul: ‹SMMMO.
TEK YAZARLI MAKALE
Ar›kan, Yahya (2005). “Türk Ticaret Kanunu tasar›s›ndaki denetimle ilgili maddelere ait görüfl ve de¤erlendirmeler”
Mali Çözüm.71 (2005): 7-12
‹K‹ YAZARLI K‹TAP
Ceyhun, Yurdakul ve Ça¤layan, M. Ufuk (1997) Bilgi teknolojileri Türkiye için nas›l bir gelecek haz›rlamakta.
Ankara: Türkiye ‹fl Bankas
‹K‹ YAZARLI MAKALE
Pazarçeviren, S.Yüksel ve Aygen, Filiz. (2005). “Çok uluslu flirketlerde transfer fiyatlamas› manipulasyonlar›
ve konunun Türkiye aç›s›ndan irdelenmesi” Mali Çözüm.71 (2005): 91-103.
ÜÇ YAZARLI K‹TAP
Tonta, Yaflar, Bitirim, Y›ltan ve Sever, Hayri (2002) Türkçe arama motorlar›nda performans de¤erlendirme.
Ankara: Total Biliflim.
ÜÇ YAZARLI MAKALE
Kaymaz, A.R., Elitafl, C. ve Kula, V. (2005) “Naz›m hesaplar ve muhasebelefltirilmesi” Mali Çözüm 71 (2005):
104-115
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI K‹TAP
Elgün, Aysel ve ötekiler (2005) Ekonomik denge. Ankara: Ser Yay›nlar›
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI MAKALE
Çak›n, ‹. Ve ötekiler.(1993) “Türk kütüphanecili¤inin sorunlar› ve çözüm önerileri” Türk Kütüphanecili¤i 7
(1993),s. 220-226.
K‹TAP ‹Ç‹NDEN BÖLÜM
Akdo¤an, Nalan "Yat›r›mlar›n Muhasebelefltirilmesi Standard›" Türkiye Muhasebe Standartlar› Sempozyumu
IV., (3-7 Ekim 1999) ‹stanbul s.99-121.
YAZARI OLMAYAN K‹TAPLAR
Muhasebe denetimi mesle¤inde yetkiler, sorumluluk ve meslek ahlak›. (1997) Editör Recep Pekdemir.
‹stanbul: ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas›.
YAYIMLANMAMIfi TEZ
Gücenme, Ümit. (1993) Uluslararas› Muhasebe Standartlar› ve Türkiye Uygulamas›. (Yay›mlanmam›fl
Yüksek Lisans Tezi)Bursa, Uluda¤ Üniversitesi
YAYIMLANMAMIfi B‹LD‹R‹
Küçük, M. E. (1999 Kas›m) “‹nternet bilgi kaynaklar›n›n kataloglanmas›: metadata standartlar›” V. Türkiye’de
‹nternet Konferans›, Ankara’da sunulan bildiri.
DANIfiMA KAYNAKLARI (ANS‹KLOPED‹, SÖSLÜK, YAfiAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlan›l›yorsa)
Seyido¤lu, Halil (2002) Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. Gelifltr. 3.bs. ‹stanbul: Güzem Can Yay›nlar›.
DANIfiMA KAYNAKLARI (ANS‹KLOPED‹, SÖSLÜK, YAfiAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlan›l›yorsa)
Jacobs, Francis (2005) “Avrupa Parlamentosu (AP)” Avrupa Birli¤i ansiklopedisi. ‹stanbul: Kitap Yay›nevi, 1.c.
ELEKTRON‹K MAKALE (B‹R VER‹ TABANINDAN ER‹fi‹LEN)
Dedoulis, Emmanouil (2006)”The Code of Ethics and the development of the auditing profession in Greece,
the period 1992–2002” Accounting Forum. Vol.30 (June 2006):2, p.155-178 . 27 Haziran 2006 tarihinde
. ScienceDirect veri taban›ndan eriflildi.

D‹PNOT VERME TEKN‹KLER‹
TEK YAZARLI K‹TAP
(Ar›kan, 2004, 393)
TEK YAZARLI MAKALE
(Ar›kan, 2005, 11)
‹K‹ YAZARLI K‹TAP
(Ceyhun ve Ça¤layan, 1997, 124)
‹K‹ YAZARLI MAKALE
(Pazarçeviren ve Aygen, 2005, 97).
ÜÇ YAZARLI K‹TAP
(Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, 79);
‹kinci ve sonraki göndermeler (Tonta ve ötekiler, 2002, 83)
ÜÇ YAZARLI MAKALE
(Kaymaz, Elitafl ve Kula, 2005, 112)
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI K‹TAP / MAKALE
(Elgün ve ötekiler, 2005, 121)
K‹TAP ‹Ç‹NDEN BÖLÜM
Akdo¤an, 1999, 119).
YAZARI OLMAYAN K‹TAPLAR
(Muhasebe denetimi, 1997, 37)
YAYIMLANMAMIfi TEZ
(Gücenme, 1993, 48)
YAYIMLANMAMIfi B‹LD‹R‹
(Küçük, 1999)
DANIfiMA KAYNAKLARI (ANS‹KLOPED‹, SÖZLÜK, YAfiAM ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlan›l›yorsa)
(Seyido¤lu, 2002, 424)
DANIfiMA KAYNAKLARI (ANS‹KLOPED‹, SÖZLÜK, YAfiAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlan›l›yorsa)
(Jacobs, 2005, 159
ELEKTRON‹K MAKALE (B‹R VER‹ TABANINDAN ER‹fi‹LEN)
(Dedoulis, 2006, 161)

MAL‹ ÇÖZÜM JOURNAL PUBLICATION POLICY
1. PUBLICATION PRINCIPLES
Our journal “Mali Çözüm”, took its place in the world’s accounting publications and works with international
research database EBSCO. As we predicted last year, our journal has become an important point with our
talented researcher’s contributions.
Relative to this good news; our primary problem is frequently not to observe the technical order rules in
both refereed papers and opinion papers. Fixing this kind of mistakes sometimes becomes nearly impossible.
Sensibility about this subject is our major desire.
Especially in the abstracts of a refereed papers we meet approaches and writings which are different from
eachother. You can find a short explanation below about necessary informations and order to make a exact
abstract for your works. Another problem with refereed papers is discrepancy between Turkish “öz” and
English “abstract” texts.
Decisions stated below has been taken, to order taking place in national and international research databases,
and also to improve quality of the Works.
This implementation will stiffen ‹SMMMO Mali Çözüm Journal’s international point and will make easier
taking place in “indexes” and “abstracts” which include international usage. Article requests from anywhere
from all over the worls will be discussed and, researchers overseas communication about the subject will
become easier.
Relative to these explanations; editor makes preassessment about sending works to referees. After
preassessment works could send back to researchers to make necessary corrections or could send to referees
for evaluation.
Every work assesses at least by two referees.
Author’s name doesn’t replace in the works which sent to referees; also after evaluation the referees’ names
can’t be told to the author.
Every referee arrives a form of evaluation with the work, complates this form and sends it to editor in 2-3
weeks. If editor needs, sends evaluation text to the author. After author(s) made needed corrections if it
is necessary work should be send to referee(s) second time. As is understood making available a refereed
paper can take up over two months. Consequently, this must be known; refereed papers shouldn’t be
published just in following issue.
The works which don’t order the rules below, can’t be published in refereed papers section.
• Article title is to given in both Turkish and Engish languages.
• Turkish and English “öz (abstract)” takes place at the beginning of the articles. Öz (abstract) includes 100200 words.
• After Turkish “öz (abstract)”, “key words” about the subject are specified. Number of the key words can be 1-6.
• After English “abstract” “key words” about the subject are specified in English.
• Surely, “Conclusion” and “Bibliography” take place in the end of the work.
• In addition to refereed papers, there are also opinion papers section in the journal.
• In the opinion papers, only Turkish abstract (öz) takes place; key words, English abstract and key words
aren’t necessary.
• There are some examples about Mali Çözüm journal’s bibliography and footnote techniques below.
• Texts have to be arranged with these specification: line spacing: double space, font: Times 11, paper
size: A4, page limit: 15 pages.
2. GIVING ABSTRACT
Abstract: To brief content of a text without adding any critique or interpretation by ordering several rules.
Abstract and summary souldn’t be confused.. Purpose and structural characteristics of an abstract of a
work are determined like as indicated below:

Purpose and characteristics of an abstract
• An abstract aims marking main elements of the subjects in a text.
• Purpose, extent (Unless the study’s title doesn’t reflect the purpose and extend of the content), method
(Methods, techniques and processes used in text have to be summarized), observations, applications,
findings (findings of the study have to be determined), conclusion (conclusion of the study surely have
to be determined and written) become determined and help reader to decide if he/she needs original of
the study or not.
• If original of the study isn’t accessible, satisfactory information must be available.
During an abstract planing, in turn;
• Purpose
• Extent
• Method
• Findings
• Conclusion
• Author’s opinions and interpretations
•Information about location, date and, (if it is necessary) condition of the work.
• If a critical abstract will be arranged, explanations about relative importance of document should take place
Paragraph and phrase construction of the abstract
Abstract, usually consists of one paragraph.
If there is a different subject in the work, second paragraph should be used.
Phrases should be short, appropriate to grammatical rules, fluent and perceptible.
Phrases shouldn’t be inverted; and should be except message expression characteristic.
In so far as using abbreviations must not be prefered.
To order of author’s ideas must be abided.
Details as history, past of the subject, processes, assumptions must not be used.
New theories, hypothesis, results, and interpretations must be discussed.
Uniform tests, techniques, and instruments must be given with their full names.
Entry Sentence:
Entry sentence must be chosen without repeating the study’s tittle; as “Purpose of this study”, “According
to our study”
Unless using different time is imperative (action of sentence); same time must be used in order to sequence
of tenses.
Apparent, short, and impressive expressions have to be used Unless it is imperative passive sentences must
not be used.
The third third person must not be used unless it couses complication.
3. COPYRIGHT
A decision have been taken in “Mali Çözüm” journal that each study copyrighted as from issue 75. Than,
each study is paid 150 YTL and each referee is paid 100 YTL for every evaluation of them. All of the authors
and referees are member as of right to “Mali Çözüm” journal.
Each author and referee must declare following information accurately in their studies they send to editorial
board:
Name, surname, work adres, e-mail adres, bank account number.

BIBLIOGRAPHY TECHNIQUES
A BOOK, ONE AUTHOR
Ar›kan, Yahya (2004). Dünden bugüne Türkiye’de muhasebecilik ve ‹SMMMO tarihi. ‹stanbul: ‹SMMMO.
AN ARTICLE, ONE AUTHOR
Ar›kan, Yahya (2005). “Türk Ticaret Kanunu tasar›s›ndaki denetimle ilgili maddelere ait görüfl ve de¤erlendirmeler”
Mali Çözüm.71 (2005): 7-12.
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TÜRK‹YE’DE BAZI HUSUSLARDA
KRED‹ KARTI TARAFLARININ
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ VE
KRED‹ KARTI KULLANIM ÜCRET‹
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CREDIT
CARD PARTIES IN SOME ASPECTS AND USE
CHARGE OF CRED‹T CARDS IN TURKEY
Dr. Ferudun KAYA*

Öz
eliﬂen teknolojiyle birlikte artan tüketici ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yönelik, yeni ödeme araçlar›na gereksinim duyulmas› kartl› ödeme sistemlerinin geliﬂmesindeki en önemli etkenlerden birisidir. Kredi kart› sistemi
ile yap›lan iﬂlemlerde beﬂ tarafl› iliﬂki söz konusudur. Kredi kart› sisteminin iﬂleyiﬂi s›ras›nda taraflar aras›nda sözleﬂmelere istinaden hak ve borçlar yüklenilmektedir. Bu sistemde taraflar aras›nda uyuﬂmazl›klar do¤abilmektedir. Bu
çal›ﬂma ile kredi kart› uygulamalar›n› düzenleyen kanunlar›n (5464, 5411,
5237 ve 4077 say›l›) taraflara getirdi¤i hak ve yükümlülüklerin araﬂt›r›lmas›
amaçlanm›ﬂt›r. Ayr›ca kredi kart› y›ll›k ücretinin hukuki niteli¤i ve kredi kart›n›n kötüye kullan›lmas› halinde Türk Ceza Kanunu aç›s›ndan hukuki durumu
irdelenmiﬂtir. Sonuç olarak kredi kartlar› amac›na uygun bir ﬂekilde kullan›l›r
ise tüm taraflar aç›s›ndan faydal› bir mübadele arac›d›r.

G

Anahtar Kelimeler: Kredi Kart›, Banka ve Kredi Kartlar› Kanunu, Kredi Kart› Üyelik Ücreti.
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Abstract
The need to new means of payment is
one of the most important factors in
the development of payment systems
with the cards to answer customers’
increasing needs together with the developing technology. In payments
made with credit card system, there is
a five-party relation. In credit card
system's process, rights and obligations are charged according to the contracts held among parties. In these
systems, some conflicts may arise
among parties. With this study, the
objective is to examine the regulations (5464, 5411, 5237 and 4077 no)
framing credit card applications and
the rights and regulations brought to
parties with these regulations. Besides, legal aspect of credit cards' yearly
use charge and legal outcomes of misuse of credit cards according to Turkish Criminal Code are analysed in
this study. As a conclusion, so long as
appropriately used, credit cards are a
useful means of exchange for all parties.
Keywords: Credit Cards, Law of
Banks and Credit Cards, Credit Card
Membership Charge.
1. G‹R‹ﬁ
Bireylerin çeﬂitlenerek artan istek ve
ihtiyaçlar› ile geliﬂen makroekonomik
faktörler kredi kart› kuruluﬂlar›n›n
hizmetlerini geliﬂim yönünde de¤iﬂtir-
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meye zorlamaktad›r. Geliﬂen teknolojiyle birlikte artan tüketici ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yönelik, yeni ödeme
araçlar›na gereksinim duyulmas› kartl› ödeme sistemlerinin geliﬂmesindeki
en önemli etkenlerden birisidir. Ödeme kartlar› genel olarak dört temel
gruba ayr›lmaktad›r: Kredi kart› (credit card), harcama kart› (charge card),
banka kart› (debit card) ve ma¤aza
kart› (store card). Bu çal›ﬂma kapsam›nda, uluslararas› kartl› ödeme sistemlerinin, üyeleri arac›l›¤›yla müﬂterilere sunulan kredi kart› taraflar›n›n
hak ve yükümlülüklerine yer verilmiﬂtir.
Teknolojik de¤iﬂimler her sektörü
farkl› düzeylerde etkilemektedir. Bu
de¤iﬂimlerden en çok etkilenen sektörlerden biriside kredi kart› kuruluﬂlar›d›r. Türkiye’de k›sa sürede bankalar›n bile beklemedi¤i bir talep sonucunda, kredi kartlar› günümüzde bankalar›n en önemli enstrümanlar›ndan
biri haline gelmiﬂtir. Kredi kart›n›n
kullan›lmaya baﬂlad›¤› ilk y›llarda,
bankalar kart vermek için seçici davran›rken; günümüzde sorgulama sonucunda sorunlu geçmiﬂi olmayan bireylere 20 dakikal›k bir süre içinde
kredi kart› verilebilmektedir.
Kredi kart› sistemi, kredi kart›n› ç›karmaya yetkili banka veya kuruluﬂun
belirli limitler dâhilinde açt›klar› kredilere istinaden, kart hamilinin nakit
kullanmaks›z›n ihtiyaç duydu¤u mal
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ve hizmet al›m›n› sa¤layan veya nakit
kredi çekme imkân› sa¤layan ve bu
tutarlar› daha sonraki bir tarihte ödemesine olanak sa¤layan bir ödeme
a¤›d›r. Kredi kart› sisteminin iﬂleyebilmesi için beﬂ taraf›n varl›¤› gerekmektedir. Bu taraflar;
• Kredi kart›n› ç›karan banka veya kuruluﬂ,
• Kredi kart› hamili,
• Lisans veren kredi kart› organizasyon ﬂirketi (Visa, Master Card gibi),
• Mal veya hizmet satan üye iﬂyeri ile
sözleﬂme imzalayan di¤er bankalar ve
• Kredi kart› ile ödemeyi kabul eden
üye iﬂyeridir.
Kredi kart› say›s›n›n ve kullan›m hacminin artmas› neticesinde oldukça
karmaﬂ›k iliﬂkiler a¤› oluﬂmuﬂtur.
Kredi kart› sisteminin iﬂleyiﬂi s›ras›nda taraflar aras›nda sözleﬂmelere istinaden haklar ve borçlar yüklenilmektedir. Kredi kartlar› tüm taraflar aç›s›ndan faydal› bir mübadele arac›d›r;
fakat taraflar aras›nda zaman zaman
anlaﬂmazl›klar yaﬂanmaktad›r. Çal›ﬂma ile taraflar aras›nda bu olas› anlaﬂmazl›klarda taraflar›n sorumlulu¤u irdelenerek, gelecekte olas› anlaﬂmazl›klar›n yaﬂanmamas› için taraflara
katk› sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂt›r.

2. KRED‹ KARTI
19. yüzy›lda ABD’de kullan›lmaya
baﬂlanm›ﬂ olan kredi kartlar›, farkl›
alanlarda faaliyet gösteren iﬂ yerlerinde para yerine kullan›labilen ve belirli bir bölge s›n›r› olmayan ödeme
araçlar›d›r (Uluda¤ ve Ar›can, 2001,
139). “Plastik para” olarak nitelendirilen kredi kartlar›n›n kullan›mlar›;
para taﬂ›ma riskini azaltmas›, itibar
göstergesi olmas›, puan biriktirerek
bedava al›ﬂ veriﬂ imkân› sa¤lamas› ve
ödeme kolayl›¤› sa¤lamas› gibi avantajlar sayesinde her geçen gün biraz
daha yayg›nlaﬂmaktad›r.
“Kredinin” Latince karﬂ›l›¤› “credere”dir. Manas›: “Bir kimseye emniyet
ve itimat etmek” anlam›na geldi¤ini,
kredi kart› ç›karan kuruluﬂ da hamile
kart›n› ancak gerekli incelemeleri yap›p, ödemelerini zaman›nda yerine
getirilece¤ine kanaat getirdikten sonra, verdi¤i için emniyet kart› ya da güven kart›1 terimlerinin yerine kredi
kart› teriminin kullan›labilece¤ini ifade etmiﬂtir (Teoman, 1989, 6).
Bankalararas› Kart Merkezi’ne ait
resmi internet sitesinde kredi kart›;
“bankalar ve ç›kartmaya yetkili kuruluﬂlar›n müﬂterilerine belirli limitler
dâhilinde açt›klar› kredilerle, nakit
kullanmaks›z›n mal ve hizmet al›m›,
nakit kredi çekme imkân› sa¤lamak

1 Kredi Kart›: ‹ngilizce’de credit cards, Almanca’da kredit karte, Frans›zca’da ise cartes de
credit olarak an›lmaktad›r.
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için verdikleri ödeme arac›” olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Baﬂka bir tan›ma göre kredi kart›;
“banka ile kendisine kart verilen kiﬂi
aras›nda yap›lm›ﬂ bir sözleﬂme gere¤ince, kiﬂinin, bankan›n belirli koﬂullarla sa¤lad›¤› kredi olana¤›n› kullanmas›n› sa¤layan araçt›r” ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r (Ekinci ve Esen, 2005, 364).
Di¤er bir tan›ma göre kredi kart›;
“kart sahibine belirli iﬂyerlerinden nakit ödemeksizin mal ve hizmet sat›n
alma ve banka ﬂubeleri ile otomatik
para çekme cihazlar›ndan kredi çekme imkân› veren ödeme ve kredi arac›d›r” ﬂeklinde tan›mlam›ﬂt›r (Y›lmaz,
2000, 124).
5464 say›l› Banka Kartlar› ve Kredi
Kartlar› Kanunu’nun üçüncü maddesinin e bendinde ise kredi kart›; “nakit
kullan›m› gerekmeksizin mal ve hizmet al›m› veya nakit çekme olana¤›
sa¤layan bas›l› kart› veya fiziki varl›¤› bulunmayan kart numaras›n›” ifade
eder seklinde tan›mlanm›ﬂt›r. Bu tan›m çerçevesinde kart ç›karan kuruluﬂlar›n fiziki bir varl›¤› bulunmayan,
ancak kredi kart›n›n hukuki sonuçlar›n› do¤uran kart numaralar›n› oluﬂturabilmelerine imkân verilerek, teknolojik geliﬂmelere paralel olarak elektronik ortamda yap›lan al›ﬂveriﬂler için
ayr› bir kart tipinin oluﬂturulabilmesine hukuki dayanak sa¤lanm›ﬂt›r (Ay›c›, B›çk›n ve Artuç, 2006, 16).
Temmuz - A¤ustos
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Kredi kart›; bankalar ve ç›kartmaya
yetkili kuruluﬂlar›n müﬂterilerine belirli limitler dâhilinde açt›klar› kredilerle, nakit kullanmaks›z›n mal ve hizmet alabilmeleri, nakit kredi çekebilmeleri için verdikleri ödeme arac›d›r.
K›saca kredi kart›, bankada kredi olmas› demektir.
3. TARAFLARIN ‹HT‹LAF
G‹DERME MERC‹LER‹ VE
‹SPAT YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Öncelikle çal›ﬂman›n konusunu oluﬂturan kredi kartlar›n›n hukuki çerçevesini düzenleyen 5464 say›l› Kanun
ve taraflar›n ihtilaf giderme mercileri
ve ispat yükümlülükleri irdelenerek
getirdi¤i hak ve yükümlülükler özetlenmiﬂtir.
5464 say›l› Banka ve Kredi Kartlar›
Kanunu, yürürlü¤e girmeden önce;
kart ç›karan kuruluﬂ, üye iﬂyeri ve kart
hamili aras›ndaki iliﬂkiler genellikle,
Borçlar Kanununa, Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda 4077 say›l› Kanuna, Türkiye Bankalar Birli¤inin
03.08.1990 tarih ve 924 say›l› “Kredi
Kart› Uygulamalar›na ‹liﬂkin Mesleki
Tanzim Karar› Tebli¤i” ile 25 Eylül
1996 tarih ve 998 say›l› “Bankalar›n
Tüketici Kredisi Uygulamas›nda Yükümlü Olduklar› ‹lkeler ve Koﬂullar
Tebli¤i” hükümlerine göre yürütülmekteydi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
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Kanunu, Basel Bankac›l›k Gözetim
ve Denetim Komitesi taraf›ndan haz›rlanan prensipler ve raporlar, 4389
say›l› Bankalar Kanunu, Finansal
Hizmetler Kanunu Tasar›s› Tasla¤›,
4077 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanun ve son zamanlarda
yap›lan ülkemiz uygulama esaslar› ve
sektörde karﬂ›laﬂ›lan sorunlar da dikkate al›narak haz›rlanan 5464 say›l›
Banka ve Kredi Kartlar› Kanunu 1
Mart 2006 tarihinde Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.

ler, tüketici örgütleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca aç›lacak davalar
her türlü resim ve harçtan muaft›r. Tüketici davalar› tüketicinin ikametgâh›
mahkemesinde de aç›labilir.

5464 say›l› Kanunun daha yeni tarihli
ve özel kanun olmas› nedeniyle, çeliﬂen hükümler aç›s›ndan Kanun hükümlerinin, 5464 say›l› Kanunda düzenlenmemiﬂ konularda ise 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda
Kanun hükümleri uygulanacakt›r.

Kart numaras› bildirilmek suretiyle
üye iﬂyerinden telefon, elektronik ortam, sipariﬂ formu veya di¤er iletiﬂim
araçlar› yoluyla yap›lan iﬂlemlerden
do¤acak anlaﬂmazl›klarda ispat yükü
üye iﬂyerine aittir (Resmi Gazete,
Banka ve Kredi Kartlar› Kanunu, 1
Mart 2006 tarih ve 26095 say›l› nüshas›, madde 32/1).

5464 Say›l› Kanunun uygulanmas›yla
ilgili uyuﬂmazl›klarda kart hamilinin
tüketici olmas› halinde, 4077 say›l›
Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulan›r (Resmi Gazete,
Banka ve Kredi Kartlar› Kanunu, 1
Mart 2006 tarih ve 26095 say›l› nüshas›, madde 44).
4077 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanunun 23 üncü maddesine göre; “Kanunun uygulanmas›yla ilgili olarak ç›kacak her türlü ihtilaflara
tüketici mahkemelerinde bak›l›r. Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketici-
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Kart ç›karan kuruluﬂlar taraf›ndan
kart hamilleri aleyhine aç›lacak davalarda 1086 say›l› Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun görev ve yetkiye
iliﬂkin hükümleri uygulan›r (Resmi
Gazete, Banka ve Kredi Kartlar› Kanunu, 1 Mart 2006 tarih ve 26095 say›l› nüshas›, madde 44/2).

Kart ç›karan kuruluﬂ ile kart hamili
aras›nda oluﬂabilecek herhangi bir
uyuﬂmazl›k halinde, iﬂlemin hatas›z
bir ﬂekilde kaydedildi¤i, hesaba intikal ettirildi¤i ve herhangi bir teknik
yetersizlik veya ar›za halinin bulunmad›¤›n› ispat etme yükümlülü¤ü kart
ç›karan kuruluﬂa aittir (Resmi Gazete,
Banka ve Kredi Kartlar› Kanunu, 1
Mart 2006 tarih ve 26095 say›l› nüshas›, madde 32 /2).
5464 say›l› Kanun kapsam›nda, telefonla yap›lan bildirimlerin, konuﬂma-
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lar›n kaydedildi¤i ça¤r› merkezlerine
veya ilgili yerlerde sa¤lanan kay›t cihazlar› arac›l›¤›yla yap›lmas› zorunludur. Kart ç›karan kuruluﬂlar›n ilan ettikleri ve duyurduklar› ça¤r› merkezlerine iletilen telefonla yap›lan bildirimlere iliﬂkin ses kay›tlar›, bildirim
tarihinden itibaren bir y›l süreyle saklan›r. Bunlardan ihtilafl› olanlar›n bu
süre ile s›n›rl› olmaks›z›n ihtilaf sonuçlan›ncaya kadar muhafazas› zorunludur (Resmi Gazete, Banka ve Kredi
Kartlar› Kanunu, 1 Mart 2006 tarih ve
26095 say›l› nüshas›, madde 32/3).
4. BANKA VE KRED‹ KARTLARI
KANUNU
5411 say›l› Bankac›l›k Kanununun,
bankalar›n faaliyet konular› baﬂl›kl› 4.
maddesinin g bendinde, bankalara;
“kredi kartlar›, banka kartlar› ve seyahat çekleri gibi ödeme vas›talar›n›n
ihrac› ve bunlarla ilgili faaliyetlerin
yürütülmesi iﬂlemlerini” gerçekleﬂtirebilme yetkisi vermiﬂtir.
Banka ve kredi kartlar›n›n ç›kar›lmas›na, kullan›m›na, takas ve mahsup iﬂlemlerine iliﬂkin usul ve esaslar› düzenlemek suretiyle kartl› ödeme sisteminin etkin çal›ﬂmas›n› sa¤lamak
amac›yla düzenlenen 5464 say›l› Kanun, 1 Mart 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. On bir k›s›m, 50 madde ve 4
geçici maddeden oluﬂan Kanunun 2.
maddesinde;
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• Kartl› sistem kuran kuruluﬂlar›n,
• Kart ç›kartan kuruluﬂlar›n,
• Üye iﬂ yeri anlaﬂmas› yapan kuruluﬂlar›n,
• Üye iﬂ yerlerinin ve
• Kart hamillerinin kanun kapsam›nda oldu¤u hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Ayn› maddenin 2. f›kras›nda; kendi iﬂ
yerleri ile s›n›rl› olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli sat›ﬂ› ile al›c›n›n
borç alacak durumunun izlenmesi
amac›yla kart ç›karan veya sistem
oluﬂturan veya herhangi bir kredilendirme iﬂlemi yap›lmaks›z›n veya hesaba ba¤l› olmaks›z›n önceden belirlenen bir tutarla s›n›rl› olmak üzere
kart düzenleyen gerçek veya tüzel kiﬂilerin bu Kanun hükümlerine tabi olmad›¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Ayr›ca kurumsal kredi kartlar›, 4077
say›l› Kanun kapsam›nda de¤il iken,
5464 say›l› Kanun ile s›n›rl› olarak
Kanun kapsam›na al›nm›ﬂ bulunmaktad›r. Bu kanun ile tüketici lehine baz› düzenlemeler getirilmiﬂtir. Bunlar
özet halinde aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
• Hesap bildirim cetvelindeki asgari
ödeme tutar› dönem borcunun yüzde
yirmisine ç›kart›lm›ﬂt›r. Hesap özetinde yer alan asgarî ödeme tutar› son
ödeme tarihinde ödenmedi¤i takdirde
kart hamili ödenmeyen tutar için sözleﬂmede öngörülen gecikme faizi d›ﬂ›nda bir yükümlülük alt›na sokulaHakemli Yaz›lar
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maz. Asgari ödeme tutar› 3 ay ödenmezse kredi kart iptal edilir.
• Hesap özetindeki kredi kart› ile yap›lan iﬂlemler müﬂteriye ait de¤ilse ya
da mükerrerlik varsa, son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde, kart› ç›karan kuruluﬂa gerekçesi ile bildirerek
itiraz edilebilir, 10 gün içinde itiraz
edilmeyen hesap özeti kesinleﬂse bile,
dava hakk› devam etmektedir.
• Kart ç›karan kuruluﬂlar, talepte bulunmayan veya sözleﬂme imzalamayan kiﬂiler ad›na hiçbir ﬂekilde kart
veremeyeceklerdir.
• Kart›n kullan›m limitinin yükseltilmesine iliﬂkin olarak kefilin ilave
ﬂartlara dair sorumlulu¤unun baﬂlamas› için kefilin yaz›l› onay› al›nmas›
zorunlulu¤u hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
• Kart›n ya da ﬂifrelerin kaybolmas›
veya çal›nmas› halinde kart sahibi, yapaca¤› bildirimden önceki 24 saat
içinde gerçekleﬂen hukuka ayk›r› kullan›mdan do¤an zararlardan 150 TL
ile s›n›rl› olmak üzere sorumludur.
• Kartlar› veya kart sözleﬂmesini bireysel müﬂteri istedi¤i zaman bankaya
bildirerek iptal etme hakk›na sahiptir.
• Kredi kart› limiti, ilk y›l için ayl›k
ortalama net gelirin 2 kat›n›, ikinci y›l
içinse 4 kat›n› aﬂamayacakt›r.
• Kuruluﬂlar, kart hamilleri talep etmedikçe kredi kart› limitlerini art›ramayacaklard›r.
Hakemli Yaz›lar
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5464 say›l› Kanunun 15. maddesine
göre sözleﬂme imzaland›¤› ve kart›n
zilliyetli¤ine geçti¤i veya fiziki varl›¤› bulunmayan kart numaras›n›n ö¤renildi¤i andan itibaren kart kullan›m›ndan do¤an sorumluluk kart hamiline
aittir. Dolay›s›yla burada kredi kart›
hamillerinin taﬂ›mas› gereken koﬂullar
önem arz etmektedir.
4. 1. Kredi Kart› Hamillerinin
Taﬂ›mas› Gereken Nitelikler
Kart ç›karan kuruluﬂlar›n, talepte bulunmayan veya sözleﬂme imzalamayan kiﬂiler ad›na hiçbir ﬂekil ve surette kart veremeyecekleri Kanununun 8.
maddesinde hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Bunlara ilaveten kart ç›karan kuruluﬂlar›n genel müdürlük veya ﬂube haricinde kredi kart› talebi toplanabilecek
yerlerin, Bankac›l›k Denetleme ve
Düzenleme Kurumu’nun uygun görüﬂü al›narak Türkiye Bankalar Birli¤i
ve Türkiye Kat›l›m Bankalar› Birli¤i
taraf›ndan müﬂtereken belirlenebilece¤i yine ayn› madde ile hüküm alt›na
al›nm›ﬂt›r (Resmi Gazete, Banka ve
Kredi Kartlar› Kanunu, 1 Mart 2006 tarih ve 26095 say›l› nüshas›, madde 8).
Kart ç›karan kuruluﬂlar ile kart hamilleri aras›ndaki iliﬂkiler, ilgili mevzuat
çerçevesinde en az on iki punto ve koyu siyah harflerle haz›rlanacak yaz›l›
sözleﬂme ile düzenlenir (Resmi Gazete, Banka ve Kredi Kartlar› Kanunu, 1
Mart 2006 tarih ve 26095 say›l› nüsTemmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

42 mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

has›, madde 24). Kredi kart› talep
eden müﬂterice eksiksiz, do¤ru bir ﬂekilde doldurulmuﬂ ve onaylanm›ﬂ (imzalanm›ﬂ) olan kredi kart› baﬂvuru
formu ile birlikte, asl› görülerek kontrol edilen kimlik belgesi (nüfus cüzdan›, ehliyet, pasaport gibi) temin
edilmektedir. Sözleﬂmenin bir örne¤i,
kart hamiline ve varsa kefile verilir.
Sözleﬂme hükümleri ve kart›n kullan›m› hakk›nda kart hamiline ayr›nt›l›
bilgi verilmesi zorunludur. ﬁayet sözleﬂmede de¤iﬂiklik yap›lacak olur ise
kart hamiline bildirilmek zorundad›r
(Resmi Gazete, Banka ve Kredi Kartlar› Kanunu, 1 Mart 2006 tarih ve
26095 say›l› nüshas›, madde 25).
Baﬂvuru sahibi taraf›ndan doldurulan
baﬂvuru formunun ﬂube uygun görüﬂü
k›sm›, ﬂube kredi komitesince isim,
unvan ve kaﬂeleri bas›lmak suretiyle
imzalan›r. Daha sonra müﬂteri baﬂvurusu ile ilgili al›nmas› gereken belgeler al›nd›ktan sonra (bankadan bankaya veya kredi kart› türüne göre farkl›l›klar gösterebilmektedir) bilgiler,
bilgisayar ortam›nda sisteme giriﬂ yap›larak bankan›n kredi kartlar› birimine on-line olarak transfer edilmektedir. Baﬂvuru ve sözleﬂme formunda
yer alan kart hamilinin, garantörün ve
ek kart talep edilmesi halinde ek kart
sahibinin imzalar›, ﬂube yetkilileri huzurunda, kimlik tespiti ile birlikte att›r›l›r.
Baﬂvuru yaparak kredi kart› almak isTemmuz - A¤ustos
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teyen kiﬂinin, formu banka taraf›ndan
de¤erlendirilir ve Kredi Kay›t Bürosu
(KKB) arac›l›¤› ile istihbarat yap›l›r.
‹stihbarat yap›l›rken dikkat edilecek
hususlar aﬂa¤›da listelenmiﬂtir (Saçl›,
1997, 3-4).
• 18 yaﬂ›n› doldurmuﬂ olmas›,
• Yasal sorumluluk taﬂ›mas› (Mümeyyiz olmak),
• Türk vatandaﬂ› olmas› (Yabanc›lar
için Türkiye’de oturma veya çal›ﬂma
izni alm›ﬂ olmas›),
• Kredi kart›n›n verilmesinde banka
aç›s›ndan yarar görülmesi,
• Ödeme gücünün yerinde olmas›
(Ücret bordosu, vergi levhas›, menkul
k›ymet, gayrimenkul beyan› vb. dikkate al›n›r),
• Edimlerine ba¤l› olmas› (Karﬂ›l›ks›z
çek keﬂide etmemiﬂ olmak, protestosu
bulunmamak, yasal takibe u¤ramam›ﬂ
olmak vb.),
• Kefillerin güvenilir ve ödeme güçlerinin yerinde olmas›,
• Kredi talep formunda beyan edilen
bilgilerin do¤ru olmas› gerekir.
Bu incelemelerin ve Kredi Kay›t Bürosu arac›l›¤› ile yap›lan istihbarat›n
olumlu ç›kmas› sonucunda ödeme
moralitesi yüksek olan kiﬂilere kart
numaras› tahsis edilir. ‹stihbarat neticesinde kart verilmesi uygun görülen
gerçek ve tüzel kiﬂilere, ayl›k dönemHakemli Yaz›lar
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ler itibar› ile as›l ve ek kartlar›n yurt
içinde ve yurt d›ﬂ›nda yapaca¤› otorizasyona tabi flor limit üstü harcamalar› ile nakit avanslar› için harcama limiti tespit edilir.
Kredi kart›, kart› ihraç eden banka ile
kart talebinde bulunan ve yukar›da
listelenen nitelikleri taﬂ›yan kiﬂilere,
5464 say›l› Kanunun sözleﬂme ﬂekli
ve genel iﬂlem ﬂartlar› bölümünde genel hatlar›yla tan›mlanan sözleﬂmeye
istinaden verilebilmektedir. Kredi
kart› sözleﬂmesi ad› verilen bu sözleﬂme ile taraflar vermiﬂ olduklar› taahhütleri yerine getirme yükümlülü¤ündedir.
4. 2. Kredi Kart› Sözleﬂmesinin
ﬁekli
5464 Say›l› Kanunun 8. maddesinde,
kart ç›karan kuruluﬂlar›n, talepte bulunmayan veya sözleﬂme imzalamayan kiﬂiler ad›na hiçbir ﬂekil ve surette kart veremeyecekleri öngörülmüﬂtür. Bu düzenlemeye göre, bir kiﬂiye
gerek kredi kart› gerekse banka kart›
verilebilmesi için müﬂterinin kart ç›karan kuruluﬂa ya talepte bulunmas›
ya da sözleﬂme imzalam›ﬂ olmas› gerekmektedir. Kart ç›karan kuruluﬂlar›n kart hamilleri ile akdedece¤i sözleﬂmelerin ﬂekil ve içeri¤inde yer almas› gereken asgarî hususlar BDDK
taraf›ndan belirlenmektedir.
Bir kredi kart› hamili, 30 TL olan kredi kart› y›ll›k ücretinin tüketici haklaHakemli Yaz›lar
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r›na ayk›r› oldu¤u iddias›yla Zonguldak Tüketici Hakem Heyetini baﬂvurmuﬂtur. Heyet y›ll›k üyelik ücretinin
iptaline karar vermiﬂtir. Banka karar›n
iptali için Zonguldak 1. Asliye Hukuk
Mahkeme’sine dava açm›ﬂt›r. Mahkeme heyetin karar›n›n (Banka ve Kredi
Kartlar› Kanunun 24’üncü maddesine
göre) iptaline karar vermiﬂtir. Karar›n
temyizinde ise Yarg›tay’›n 13’üncü
Hukuk Dairesi, müﬂteri sözleﬂmesinin
koyu siyah ve 12 punto büyüklükte
harflerle, müzakere edilerek düzenlenmemesini gerekçe göstererek Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkeme’sinin vermiﬂ oldu¤u karar› tüketici lehine bozmuﬂtur (Yarg›tay, 13. Hukuk
Dairesi’nin 2008/6088 nolu Karar›).
Yarg›tay’›n bu konuda alm›ﬂ oldu¤u
karara Yerel Mahkemenin uymas› halinde karar tüketici lehine kesinlik kazanm›ﬂ olacakt›r. ﬁayet Yerel Mahkeme karar›nda ›srarc› olmas› durumunda, konu Yarg›tay Hukuk Daireleri
Kurulunda ele al›nacak ve bu kurulda
al›nacak karar kesin olacak ve bundan
sonraki itirazlarda emsal oluﬂturacakt›r. Bu karar›n ›ﬂ›¤›nda bankalar›n,
sözleﬂme düzenlerken bundan sonraki
uygulamalar›nda çok daha itinal› olmas› gerekir.
5464 Say›l› Kanunun 24. maddesi ile
kart ç›karan kuruluﬂlar ile kart hamilleri aras›ndaki iliﬂkileri düzenlemek
için getirilen hükümler aﬂa¤›da listelenmiﬂtir.
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• Kart hamilinin yapt›¤› iﬂlemler nedeniyle, sözleﬂmede yer almayan faiz,
komisyon veya masraf gibi adlar alt›nda hiçbir ﬂekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesab›ndan kesinti yap›lamaz. Dolay›s›yla
ﬂekil ﬂartlar›na uygun olarak düzenlenen sözleﬂmede yaz›l› olan kart kullan›m ücretini bankalar›n talep etmesinde yasal bir sak›nca görülmemektedir.
• Hak ve Yükümlülükler kanun ve di¤er ilgili mevzuat çerçevesinde en az
on iki punto ve koyu siyah harflerle
haz›rlanacak yaz›l› sözleﬂme ile düzenlenir. Sözleﬂmenin bir örne¤i, kart
hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleﬂme hükümleri ve kart›n kullan›m›
hakk›nda kart hamiline bilgi verilmesi zorunludur.
• Sözleﬂme hükümlerinde kefilin sorumlulu¤unu art›r›c› nitelikteki de¤iﬂikliklere ve kart›n kullan›m limitinin
yükseltilmesine iliﬂkin olarak kefilin
ilave ﬂartlara dair sorumlulu¤unun
baﬂlamas› için kefilin yaz›l› onay›n›n
al›nmas› ﬂartt›r. Kredi kart› kullan›mlar›ndaki kefalet, Borçlar Kanununda
belirtilen adi kefalet hükümlerine tabidir. As›l borçluya baﬂvurulup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifas› istenemez.
• Sözleﬂmede belirtilen asgarî tutar,
dönem borcunun yüzde yirmisinden
daha aﬂa¤› olamaz. Hesap özetinde
yer alan asgarî ödeme tutar› son ödeme tarihinde ödenmedi¤i takdirde kart
Temmuz - A¤ustos
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hamili ödenmeyen tutar için sözleﬂmede öngörülen gecikme faizi d›ﬂ›nda
bir yükümlülük alt›na sokulamaz.
• Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun oluﬂmayaca¤› sözleﬂmede gösterilir.
• Kanunun 25’inci maddesi ile sözleﬂmede yap›lacak de¤iﬂikliklerin kart
hamiline bildirilerek onay›n›n al›nmas› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. Ayr›ca
kart hamiline, talep etmesi durumunda kart› iptal ettirmek ve sözleﬂmeyi
feshetmek hakk› verilmiﬂtir.
4. 3. Kredi Kart›n›n Hamiline Teslimi
Kart ç›karan kuruluﬂlar›n, banka kart›
ve kredi kartlar›n›n as›l kart hamiline
teslim edilmesini sa¤layacak önlemleri almakla yükümlü olduklar› hükme
ba¤lanm›ﬂt›r (Resmi Gazete, Banka
ve Kredi Kartlar› Kanunu, 1 Mart
2006 tarih ve 26095 say›l› nüshas›,
madde 8/6). Maddenin yorumundan,
Kanunun yürürlü¤e girmesi ile as›l
kart teslimatlar›n›n mutlaka kart hamillerine yap›lmas› zorunlulu¤u getirdi¤i; dolays›yla kurye ﬂirketleri taraf›ndan kart hamillerinin yak›nlar›na
teslimat yap›lamayaca¤› sonucuna
ulaﬂ›lmaktad›r. Dolay›s›yla kredi kart›n› piyasaya süren kurum ile kart hamili sözleﬂme imzalamas›ndan sonra,
kredi kart› müﬂteri taraf›ndan imza
karﬂ›l›¤›nda teslim al›n›r.
Kart ç›karan kuruluﬂlar›n kredi kart›
Hakemli Yaz›lar
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tesliminde sözleﬂme imzalanma durumu söz konusu de¤il ise (özellikle yenilemelerde), kart hamillerinin, Tebligat Kanununa göre tebligat yap›labilecek yak›nlar›na da (anne, baba, kardeﬂ, eﬂ, 18 yaﬂ›ndan büyük çocuk,
amir veya sekretere) teslim ettirdikleri bilinmektedir.
5464 Say›l› Kanunun 12. maddesinde
kart›n ya da 16’›nc› maddede2 belirtilen bilgilerin kaybolmas› veya çal›nmas› halinde kart hamili, yapaca¤› bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleﬂen hukuka ayk›r› kullan›mdan
do¤an zararlar›n 150 TL’lik k›sm› ile
s›n›rl› olmak üzere sorumludur. Hukuka ayk›r› kullan›m›n, hamilin a¤›r
ihmaline veya kast›na dayanmas› veya bildirimin yap›lmamas› hallerinde
bu s›n›r uygulanmaz hükmü getirilmiﬂtir.
4. 4. Kredi Kart› ﬁifresinin Hukuki
Niteli¤i
Bankalar taraf›ndan, üye iﬂ yerlerinde
yap›lan harcama bedelini ödeyebilmek için ya da ATM’lerden nakit para çekebilmek için kredi kart› sahiple-

rine PIN kodu verilir. Kart hamili, üye
iﬂ yerlerinde yapt›¤› harcamalar›n›n
bedelini ödemek için kredi kart›n› bizzat iﬂ yeri temsilcisine teslim eder.
Üye iﬂ yeri temsilcisi de POS terminaline kart› yerleﬂtirir ve harcama tutar›n› cihaza kodlar, POS terminali ba¤lant›dan sonra harcama limitine yetkilendirme3 verir. Daha sonra kart hamili taraf›ndan harcama tutar› kontrol
edilerek imza yerine geçen ﬂifre girerek harcama tutar›na onay verir. Onay
kabul edilir ise POS terminali iki nüsha harcama belgesi düzenler, iﬂ yeri
temsilcisi bu düzenlenen harcama belgesinin bir nüshas›n› kart hamiline verir, di¤er nüshay› da yasa gere¤i kendisi muhafaza eder.
Üye iﬂ yeri, kredi kart›n›n kabul edildi¤ine dair bir ilan›, iﬂ yerine asm›ﬂ
ise müﬂterilerinin kart ile ödeme talebini (kart› piyasaya süren kuruluﬂ ile
üye iﬂ yeri aras›ndaki sözleﬂme gere¤i) reddedemeyecektir. Üye iﬂ yeri sadece limit aﬂ›m› veya ﬂifrenin (PIN
kodu) uygunlu¤u konusunda kart›n
kullan›m›na itiraz edebilir. Üye iﬂ yeri, kart hamilinin ibraz etti¤i, kredi

2 5464 say›l› Kanunun 16. maddesi; kart hamili, kendisine tevdi edilen kart› ve kart›n
kullan›lmas› bir kod numaras›, ﬂifre veya kimli¤i belirleyici baﬂka bir yöntemin kullan›lmas›n›
gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir ﬂekilde korumak ve baﬂkalar› taraf›ndan
kullan›lmas›na engel olacak önlemleri almak, kart›n kaybolmas›, çal›nmas› veya iradesi
d›ﬂ›nda gerçekleﬂmiﬂ herhangi bir iﬂlemi ö¤renmesi halinde kart ç›karan kuruluﬂu derhal
haberdar etmek zorundad›r.
3 Yetkilendirme: Kart›n limitinin müsait olup olmad›¤›, kart›n kay›p-çal›nt› kayd›n›n bulunup
bulunmad›¤›n›n tespiti amac›yla telefon ve/ veya elektronik olarak yap›lan iﬂlemdir.
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kart›n› kabul etme yükümlülü¤ü aç›s›ndan, indirimli sat›ﬂ ve tasfiye dönemleri ile normal sat›ﬂ dönemleri
aras›nda her hangi bir fark bulunmamaktad›r (Teoman, 1989, 196; Çeker,
1997, 16). Üye iﬂ yerleri, kart› piyasaya süren kuruluﬂ ile aralar›ndaki sözleﬂme fesih olmad›¤› süre zarf›nda,
ödeme arac› olarak kart hamilleri taraf›ndan ibraz edilen kredi kart›n› kabul
etmek zorundad›r.
Harcama belgesine4 kredi kart› ﬂifresini girerek onay veren kredi kart› hamili bu iﬂlem ile üye iﬂ yerine ve kredi kart›n› ç›karan finans kuruluﬂuna
karﬂ› iki ayr› irade aç›klamas›nda bulunmuﬂ olur. Hamil, üye iﬂ yerine
POS terminalinden ç›kan belgede belirtilen tutarda bir ürünü ya da hizmeti ald›¤›n›, bu nedenle de borçland›¤›n› ifade ederken, di¤er taraftan kredi
kart›n› piyasaya süren kuruluﬂa da
borçland›¤› tutar› üye iﬂ yerine ödemesi için talimat verir (Teoman,
1989, 223).
Üye iﬂ yeri, harcama belgesini düzenledikten sonra; harcama belgelerini
karﬂ›layacak tutarda fatura veya eﬂ de-

¤er bir belge düzenlemek zorundad›r.
Aksi takdirde vergi cezas› kesilir.5
Banka ve Kredi Kartlar› Kanunu’nun
19’uncu maddesinde harcama ve alacak belgesi iﬂlemleri düzenlenmiﬂtir.
Mal ve hizmet bedellerinin banka kart› ya da kredi kart› ile ödenmesi veya
nakit talep edilmesi halinde, üye iﬂyerleri 20’nci madde hükümleri sakl›
kalmak kayd›yla, elektronik ya da mekanik cihazlar› kullanarak harcama
belgesi veya nakit ödeme belgesi düzenlemek ve asl›n› sözleﬂmede belirtilen süre içinde muhafaza etmek ve bir
nüshay› da kart hamiline vermek zorundad›r. Bu hükme ayk›r›l›k halinde
sat›lan hizmet veya mal bedeli üye iﬂ
yeri anlaﬂmas› yapan kuruluﬂtan (bankadan) talep edilemez.
Üye iﬂ yerleri kart kullan›larak sat›n
al›nm›ﬂ bir mal›n iadesi veya hizmetin
al›m›ndan vazgeçilmesi veya yap›lan
iﬂlemin iptali halinde, alacak belgesi
düzenleyerek bir nüshas›n› kart hamiline verdikten sonra di¤er bir nüshay›
da muhafaza etmekle yükümlüdür.
Kanunun 20’inci maddesinde imza

4 Harcama belgesi, Sat›ﬂ Belgesi (Sales Draft): Banka kart› veya kredi kart› ile yap›lan
iﬂlemler ile ilgili olarak üye iﬂyeri taraf›ndan düzenlenen, kart hamilinin iﬂlemden do¤an
borcu ile di¤er bilgileri gösteren ve kart hamilinin kimli¤inin bir kod numaras›, ﬂifre veya
kimli¤i belirleyici baﬂka bir yöntemle belirlendi¤i haller d›ﬂ›nda kart hamili taraf›ndan imzalanan belgeye denir.
5 HDan›ﬂtay VDGK 29.11.2002 tarih ve 2002/376 Esas ile 2002/442 karar say›l› ilam› ile harcama belgesini karﬂ›layacak düzeyde fatura kesilmemesi nedeniyle vergi cezas› kesilmesi
karar›n› uygun bulmuﬂtur.
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gerektirmeyen iﬂlemler düzenlenmiﬂtir. ‹ﬂlemin niteli¤i nedeniyle harcama
ve alacak belgesi düzenleme imkân›
olmayan hallerde kartlar, hamil taraf›ndan çeﬂitli iletiﬂim araçlar› ile kart
numaras› bildirilmek veya imza yerine geçen kod numaras›, ﬂifre6 ya da
kimli¤i belirleyici benzeri baﬂka bir
yöntemle iﬂlem yap›lmak suretiyle de
kullan›labilir.
Banka ve Kredi Kartlar› Kanunun
20’inci maddesi gere¤i, kart ç›karan
kuruluﬂlar ile kart hamilleri aras›nda
imzalanan kredi kart› üyelik sözleﬂmesi ve bankac›l›k hizmetleri sözleﬂmelerinde “ﬂifre kullan›lmak suretiyle
iﬂlem yap›lmas› halinde iﬂlemin kart
hamili taraf›ndan yap›lm›ﬂ iﬂlem say›laca¤›na ve iﬂlem bedellerinin hesaplar›na borç kaydedilmesini kabul ettiklerine” dair hükümler yer almaktad›r. Ayr›ca banka, defter ve kay›tlar›n›n taraflar aras›nda kesin delil teﬂkil
edece¤ine dair bir hükme imzalanan
sözleﬂmede yer vermek durumundad›r. Bu maddenin hüküm alt›na al›nmas›n›n gerekçesi; “teknolojide sa¤lanan geliﬂmeler sayesinde günümüzde
sat›ﬂ belgesi olmadan ve/veya imza
gerekmeksizin kartlar ile iﬂlem yap›labilmesidir”. ATM'lerdeki baz› iﬂ-

lemler, chipli kartlar arac›l›¤›yla imza
gerektirmeksizin yap›lan iﬂlemler ile
telefon ve internet yolu ile sipariﬂte
bulunmak suretiyle gerçekleﬂtirilen
iﬂlemler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu madde ile “iﬂlemin niteli¤i itibar›yla harcama ve
alacak belgesi düzenleme imkân› olmayan hallerde kartlar›n, kart hamili
taraf›ndan çeﬂitli iletiﬂim araçlar› ile
kart numaras› bildirilmek veya imza
yerine geçen kod numaras›, ﬂifre ya da
kimli¤i belirleyici benzeri baﬂka bir
yöntemle kullan›labilmesi hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r” ﬂeklinde ifade edilmektedir.
Telefon ya da internet vas›tas›yla yap›lan sat›ﬂ neticesinde düzenlenen
harcama belgesinin üzerinde kart hamilinin imzas›n›n bulunmas› zorunlulu¤u yoktur. Kart hamilinin söz konusu al›ﬂveriﬂ neticesinde oluﬂan borç
yükümlülü¤ünü kabul etmemesi halinde ise Yarg›tay Karar›’nda7 mal›n
kart hamiline teslim edildi¤ine dair
yaz›l› bir belge ile üye iﬂ yerinin sat›ﬂ
iﬂlemini ispat edebilece¤ini kabul etmiﬂtir. Üye iﬂ yerinin harcama belgesini imzalatma zorunlulu¤u aranmam›ﬂt›r (Buhur, 2004, 50).

6 ﬁifre (PIN Kodu): Kart sahibini doland›r›c›l›¤a karﬂ› korumaya yard›mc› olmak için, kart
sahibinin do¤rulanmas›nda kullan›lan genellikle 4-6 haneli numara. Kart sahibi taraf›ndan
her iﬂlemde ﬂifre kullan›l›r.
7 Yarg›tay 19. HD 06.03.1998 tarih ve 1998/576 Esas 1998/1627 Karar say›l› ilam›.
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4. 5. Harcama Belgesinin Hukuki
Niteli¤i
Bilindi¤i üzere harcama belgeleri;
kart hamilinin bankaya olan borçlar›n› beyan ettikleri ve üzerinde yazan
tutar kadar bankaya ödeme yapmay›
taahhüt ettikleri ve bu tutar kadar bir
bedeli ilgili üye iﬂyerine ödeme yapma konusunda bankay› yetkili k›ld›klar› belgelerdir. K›saca harcama belgeleri, kart hamilinin bankaya ödeme
yapma taahhüdünü içerdi¤inden bu
alaca¤›n banka aç›s›ndan ispat edilebilmesi önem taﬂ›maktad›r. Bununla
birlikte POS terminalleri arac›l›¤› ile
üretilen harcama belgelerinin düzenlenmesi bir ﬂekil ﬂart›na tabi tutulmam›ﬂ olup bunlar Türk Ticaret Kanunu
anlam›nda bir k›ymetli evrakta de¤ildir. Sadece üyenin, kredi kart›n› ç›karan kurumdan olan ve sözleﬂmesel karakteri haiz alaca¤›n› tahsile yarayan
bir ispat senedidir (Yetim, 1997, 38).
Harcama belgesi sadece üye iﬂyerinin
mali talep hakk›n› ileri sürmesini kolaylaﬂt›rmak amac› ile düzenlenen bir
kan›tlama arac›ndan ibarettir. Baﬂka
bir ifade ile harcama belgesini, taraflar aras›ndaki iliﬂkileri ispat etmeye
yarayan bir ispat arac› olarak nitelendirmek mümkündür (Buhur, 2004, 47;
Çeker, 1997, 46-47).
Kredi kart› ile yap›lan iﬂlemlerde harcama belgesi üzerine imza al›nmadan
sadece ﬂifre ile iﬂlem yap›lmas›, kart
hamilinin t›pk› banka ATM’lerinde
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veya internet bankac›l›¤›nda oldu¤u
gibi hesab›nda mevcut tutar›n, üçüncü
bir ﬂahsa aktar›lmas› veya nakit çekilmesi ﬂeklindeki bir talimat›n›n yerine
getirilmesi olarak de¤erlendirilmekte
ve mevcut yasal düzenlemeler esas
al›narak ﬂifrenin girilmesi durumunda
imza zorunlulu¤u bulunmaktad›r
(TBB Kredi Kartlar› Çal›ﬂma Grubu,
2006, 94-100).
5. TÜKET‹C‹N‹N KORUNMASI
HAKKINDAK‹ KANUN
Kredi kartlar› ilk olarak 4077 Say›l›
Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunda de¤iﬂiklik yap›lmas›na iliﬂkin
4822 say›l› Kanun ile 4077 say›l› kanun kapsam›na al›nm›ﬂt›r. Kredi kartlar›na iliﬂkin düzenleyici hükümler,
4077 say›l› kanuna ilave edilen 10/A
madde ve bu maddenin yapt›¤› at›f ile
10. maddenin ikinci f›kras›n›n (a) (b)
(h) ve (›) bentleri ile 4. f›kras› hariç
10. madde hükümlerine tabi k›l›nm›ﬂt›r. 4077 say›l› kanunun 10/A maddesinde kredi kart› ile mal veya hizmet
al›m› sonucu nakdi krediye dönüﬂen
veya kredi kart› ile nakit çekim suretiyle kullan›lan krediler de kanunun
10’uncu maddesi hükümlerine tabi tutulmuﬂtur. Baﬂka bir ifadeyle bu kanunda kredi kart› sözleﬂmesi, tüketici
kredisi sözleﬂmesinin hükümlerine tabi k›l›nm›ﬂt›r. Bu nedenle kredi kart›
uygulamas›nda bir kredi iliﬂkisi bulunmaktad›r.
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4822 say›l› kanunun 15. maddesi ile
de¤iﬂtirilen 4077 say›l› kanunun
10’uncu maddesinin birinci f›kras›
uyar›nca; tüketici kredisi, “tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amac›yla kredi verenden nakit olarak ald›klar› kredidir”. Tüketici kredisi sözleﬂmesinin yaz›l› olarak yap›lmas› ve
bu sözleﬂmenin bir nüshas›n›n tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar
aras›nda akdedilen sözleﬂmede öngörülen kredi ﬂartlar›, sözleﬂme süreci
içerisinde tüketici aleyhine de¤iﬂtirilemez. Sözleﬂmede;
a) Tüketici kredisi tutar›,
b) Faiz ve di¤er unsurlarla birlikte
toplam borç tutar›,
c) Faizin hesapland›¤› y›ll›k oran,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon
ve di¤er masraflar›n ayr› ayr› belirtildi¤i ödeme plan›,
e) ‹stenecek teminatlar,
f) Akdi faiz oran›n›n yüzde otuz fazlas›n› geçmemek üzere gecikme faizi
oran›,
g) Borçlunun temerrüde düﬂmesinin
hukuki sonuçlar›,
h) Kredinin vadesinden önce kapat›lmas›na iliﬂkin ﬂartlar,
›) Kredinin yabanc› para birimi cinsinden kulland›r›lmas› durumunda,

geri ödemeye iliﬂkin taksitlerin ve
toplam kredi tutar›n›n hesaplanmas›nda, hangi tarihteki kurun dikkate al›naca¤›na iliﬂkin ﬂartlar, yer al›r.
Kredi veren, taksitlerden birinin veya
birkaç›n›n ödenmemesi halinde kalan
borcun tümünün ifas›n› talep etme
hakk›n› sakl› tutmuﬂsa, bu hak; ancak
kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiﬂ olmas› durumunda ve tüketicinin
birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düﬂmesi halinde kullan›labilir. Ancak kredi verenin bu
hakk›n› kullanabilmesi için en az bir
hafta süre vererek muacceliyet8 uyar›s›nda bulunmas› gerekir. Tüketici
kredisinin teminat› olarak ﬂahsi teminat verildi¤i hallerde, kredi veren, as›l
borçluya baﬂvurmadan, kefilden borcun ifas›n› isteyemez.
Tüketici, kredi verene borçland›¤›
toplam miktar› önceden ödeyebilece¤i
gibi ayn› zamanda vadesi gelmemiﬂ
bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da
kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür. Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne
oranda yap›laca¤›n›n usul ve esaslar›n› belirler.
Kredi verenin, tüketici kredisini, be-

8 Muaccel: Peﬂin, hemen ödenmesi gereken.
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lirli marka bir mal veya hizmet sat›n
al›nmas› ya da belirli bir sat›c› veya
sa¤lay›c› ile yap›lacak sat›ﬂ sözleﬂmesi ﬂart› ile vermesi durumunda sat›lan
mal›n veya hizmetin hiç ya da zaman›nda teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karﬂ› sat›c› veya sa¤lay›c› ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.
Kredi verenin ödemeleri bir k›ymetli
evraka ba¤lamas› ya da krediyi k›ymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat alt›na almas› yasakt›r. Bu yasa¤a ra¤men tüketiciden bir k›ymetli evrak al›nacak olursa, tüketici bu k›ymetli evrak› kredi verenden geri istemek hakk›na sahiptir. Ayr›ca, kredi
veren k›ymetli evrak›n ciro edilmesi
sebebiyle tüketicinin u¤rad›¤› zarar›
tazmin etmekle yükümlüdür.
Kredi veren taraf›ndan tüketiciye gönderilen dönemsel hesap özetleri, 10
uncu maddenin ikinci f›kras›n›n (d)
bendinde öngörülen ödeme plan› hükmündedir. Dönemsel hesap özetinde
yer alan asgari ödeme tutar›n›n vadesinde ödenmemesi halinde; tüketici,
10 uncu maddenin (f) bendinde yer
alan gecikme faizi d›ﬂ›nda herhangi
bir isim alt›nda yükümlülük alt›na sokulamaz.
Kredi veren faiz art›r›m›n› otuz gün
önceden tüketiciye bildirmek zorundad›r. Kredi veren taraf›ndan art›r›lan
faiz oran› geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici bildirim tarihinden
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itibaren en geç atm›ﬂ gün içinde tüm
borcu ödeyip kredi kullanmaya son
verdi¤i takdirde faiz art›ﬂ›ndan etkilenmez.
Mal veya hizmetin kredi kart› ile sat›n
al›nd›¤› durumlarda, sat›c› veya sa¤lay›c›, tüketiciden komisyon veya benzeri bir isim alt›nda ilave ödemede
bulunmas›n› talep edemez.
Kredi kart› kurumu, üye iﬂyerinin satt›¤› ya da sa¤lad›¤› mal veya hizmetin
ifa edilmemesi ya da zaman›nda teslim veya ifa edilmemesi halinde; kart
hamiline (tüketiciye) karﬂ› sorumlu
olacakt›r. Ancak sat›lan mal›n ay›pl›
ç›kmas› halinde üye iﬂyerinin sorumlulu¤u söz konusu olacakt›r. K›sacas›
al›nan mal›n ay›pl› ç›kmas› halinde
tüketici tüm taleplerini üye iﬂyerine
yöneltecek ve sadece üye iﬂyerinin
tazminat sorumlulu¤u do¤acakt›r.
6. TÜRK CEZA KANUNU
Banka veya kredi kartlar›n›n hukuka
ayk›r› kullan›lmas› suretiyle bankalar›n veya kredi kart› sahiplerinin zarara
sokulmas›n›, bu yolla ç›kar sa¤lanmas›n› önlemek ve failleri cezaland›rmak
gerekçesiyle 5237 say›l› TCK 245’inci maddesi kaleme al›nm›ﬂt›r. Kredi
kart› kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas› kredi kart› arac›l›¤›yla iﬂlenen suçlarda
art›ﬂ olmas›, uygulamada farkl› yarg›sal kararlar›n ç›km›ﬂ olmas›, bankac›l›k sisteminin de korunmas› amac›
göz önüne al›narak 5237 say›l› Türk
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Ceza Kanunu’nda banka ve kredi
kartlar› ile iﬂlenen suçlar ba¤›ms›z bir
suç tipi olarak düzenlenmiﬂtir (Ekinci
ve Esen, 2005, 364). Bu Kanunda
banka veya kredi kart› suçlar› “Biliﬂim Alan›nda Suçlar” olarak nitelendirilmiﬂtir.
5237 say›l› TCK’nun 245’inci maddesinde banka veya kredi kartlar›n›n kötüye kullan›lmas› suçunun maddi unsurunda üç farkl› suç tipi düzenlenmiﬂtir.
• Baﬂkas›na ait kart›n haks›z kullan›m› suçu: Baﬂkas›na ait bir banka
veya kredi kart›n›, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya
kart›n kendisine verilmesi gereken kiﬂinin r›zas› olmaks›z›n bunu kullanarak veya kulland›rtarak kendisine veya baﬂkas›na yarar sa¤larsa, üç y›ldan
alt› y›la kadar hapis cezas› ve beﬂbin
güne kadar adlî para cezas› ile cezaland›r›l›r (Resmi Gazete, Türk Ceza
Kanunu, 12 Ekim 2004 tarih ve 25611
say›l› nüshas›, madde 245/1).
• Sahte kart düzenlenmesi veya
banka ya da kredi kart› üzerinde
sahtecilik yap›lmas› suçu: Baﬂkalar›na ait banka hesaplar›yla iliﬂkilendirilerek sahte banka veya kredi kart› üreten, satan, devreden, sat›n alan veya
kabul eden kiﬂi üç y›ldan yedi y›la kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezas› ile cezaland›r›l›r (Resmi Gazete, Türk Ceza Kanunu, 12 Ekim
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2004 tarih ve 25611 say›l› nüshas›,
madde 245/2 ).
• Sahte oluﬂturulan veya üzerinde
sahtecilik yap›lan banka veya kredi
kart›n› kullanmak suçu: Sahte oluﬂturulan veya üzerinde sahtecilik yap›lan bir banka veya kredi kart›n› kullanmak suretiyle kendisine veya baﬂkas›na yarar sa¤layan kiﬂi, fiil daha
a¤›r cezay› gerektiren baﬂka bir suç
oluﬂturmad›¤› takdirde, dört y›ldan
yedi y›la kadar hapis cezas› ve beﬂ bin
güne kadar adlî para cezas› ile cezaland›r›l›r(Resmi Gazete, Türk Ceza
Kanunu, 12 Ekim 2004 tarih ve 25611
say›l› nüshas›, madde 245/3).
• Birinci f›krada yer alan suçun; a)
Haklar›nda ayr›l›k karar› verilmemiﬂ
eﬂlerden birinin, b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kay›n h›s›mlar›ndan birinin veya evlat edinen veya evlâtl›¤›n, c) Ayn› konutta beraber
yaﬂayan kardeﬂlerden birinin, zarar›na
olarak iﬂlenmesi hâlinde, ilgili akraba
hakk›nda cezaya hükmolunmaz (Resmi Gazete, Türk Ceza Kanunu, 12
Ekim 2004 tarih ve 25611 say›l› nüshas›, madde 245/4).
7. MESAFEL‹ SÖZLEﬁMELER
AÇISINDAN KARTLARIN
HUKUK‹ N‹TEL‹⁄‹
4822 say›l› kanunun 14. maddesine
göre 4077 say›l› Kanunun 9. maddesinden sonra gelmek üzere mesafeli
sözleﬂmeler maddesi (9/A maddesi)
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eklenmiﬂtir. Bu maddeye göre mesafeli sözleﬂmeler; yaz›l›, görsel, telefon
ve elektronik ortamda veya di¤er iletiﬂim araçlar› kullan›larak ve tüketicilerle karﬂ› karﬂ›ya gelinmeksizin yap›lan ve mal›n veya hizmetin tüketiciye
an›nda veya sonradan teslimi veya
ifas› kararlaﬂt›r›lan sözleﬂmelerdir.
Mesafeli sat›ﬂ sözleﬂmesinin akdinden
önce, ayr›nt›lar› Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca ç›kar›lan tebli¤le belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi
zorunludur. Tüketici, bu bilgileri
edindi¤ini yaz›l› olarak teyit etmedikçe sözleﬂme akdedilemez. Elektronik
ortamda yap›lan sözleﬂmelerde teyit
iﬂlemi, yine elektronik ortamda yap›l›r.
Sat›c› ve sa¤lay›c›, tüketicinin sipariﬂi
kendisine ulaﬂt›¤› andan itibaren otuz
gün içerisinde edimini yerine getirir.
Bu süre, tüketiciye daha önceden yaz›l› olarak bildirilmek koﬂuluyla en
fazla on gün uzat›labilir.
Sat›c› veya sa¤lay›c› elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri
maddî mallar›n veya sunulan hizmetlerin teslimat›n›n ay›ps›z olarak yap›ld›¤›n› ispatla yükümlüdür.
Kredi kart› kuruluﬂunun, üye iﬂyerinin
satt›¤› ya da sa¤lad›¤› mal veya hizmetin ifa edilmemesi ya da zaman›nda teslim edilmemesi halinde; kart hamiline (tüketiciye) karﬂ› sorumlu olacakt›r. Ancak sat›lan mal›n ay›pl› ç›kTemmuz - A¤ustos
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mas› halinde üye iﬂyerinin sorumlulu¤u söz konusu olacakt›r. K›sacas› al›nan mal›n ay›pl› ç›kmas› halinde tüketici tüm taleplerini üye iﬂyerine yöneltecek ve sadece üye iﬂyerinin tazminat
sorumlulu¤u do¤acakt›r.
Cayma hakk› süresince sözleﬂmeye
konu olan mal veya hizmet karﬂ›l›¤›nda tüketiciden herhangi bir isim alt›nda ödeme yapmas›n›n veya borç alt›na
sokan herhangi bir belge vermesinin
istenemeyece¤ine iliﬂkin hükümler d›ﬂ›nda kap›dan sat›ﬂlara iliﬂkin hükümler mesafeli sözleﬂmelere de uygulan›r.
Sat›c› veya sa¤lay›c› cayma bildiriminin kendisine ulaﬂt›¤› tarihten itibaren
on gün içinde alm›ﬂ oldu¤u bedeli,
k›ymetli evrak› ve tüketiciyi bu hukukî iﬂlemden dolay› borç alt›na sokan
her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi
gün içerisinde de mal› geri almakla
yükümlüdür.
Mesafeli Sözleﬂmeler Uygulama Usul
ve Esaslar› Hakk›ndaki Yönetmeli¤in
10. maddesi gere¤ince; “Mesafeli
sözleﬂmelerde, ödemenin kredi kart›
veya benzeri bir ödeme kart› ile yap›lmas› halinde tüketici, kart›n kendi r›zas› d›ﬂ›nda ve hukuka ayk›r› biçimde
kullan›ld›¤› gerekçesiyle ödeme iﬂleminin iptal edilmesini talep edebilir.
Bu halde kart› ç›karan kuruluﬂun, itiraz›n kendisine bildirilmesinden itibaren on gün içinde ödeme tutar›n› tüketiciye iade eder”. Bu madde hükmü
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uyar›nca kredi kart› kuruluﬂuna kart
hamilinin itiraz ederek baﬂvurmas›
halinde, kredi kart› kuruluﬂu üye iﬂ
yerine harcama belgesi tutar›n› ödememiﬂ ise ödemekten kaç›nacak; e¤er
ödemiﬂ ise, bu durumda üye iﬂ yerinin
hesab›ndan itiraz edilen k›sm› düﬂecek ya da üye iﬂ yerine dava açarak
itiraz edilen harcama belgesi tutar›n›n
iadesini (istirdad›n›) faizi ile birlikte
talep edecektir (Buhur, 2004, 51).
8. KRED‹ KARTI YILLIK
KULLANIM ÜCRET‹
Kredi kart›, kart hamilinin kart› kullanmak üzere bankadan talepte bulunmas› sonucunda bankan›n kart hamilini kendi kart sistemine üyeli¤e kabul
etmesiyle baﬂlayan ve uzun süreli devam eden bir kredi iliﬂkisini ifade etmektedir (Türkiye Bankalar Birli¤i,
2007, 1-2).
Kredi kart› üyelik aidat›, kart›n talebi
ile baﬂlay›p kullan›m süresi boyunca
devam eden ve banka taraf›ndan karﬂ›lanan operasyonel faaliyetler ve çeﬂitli hizmetlerin bedeli olarak kart hamiline yans›t›lan üyelik bedelidir.
Kredi kart›n› ç›karan kuruluﬂlar büyük miktarda yat›r›m yapmakta ve
sistemin iﬂleyiﬂini yayg›nlaﬂt›rarak
geliﬂimini sa¤layabilmek için önemli
miktarlarda maliyetlere katlanarak zarar etme riski ile karﬂ› karﬂ›ya kalabilmektedirler. Baﬂka bir ifade ile banka-
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lar›n kredi kart› pazarlama kararlar›
önemli maliyetler yüklenmelerini gerektirmektedir. Kredi kart›n› piyasaya
süren kuruluﬂlar›n yüklenece¤i maliyetler ﬂu ﬂekilde grupland›r›lm›ﬂt›r
(Reserve Bank Of Austral›a, 2002,
36-38):
• Kredi kart› iﬂlemlerine iliﬂkin maliyetler,
• Kredi kart› iﬂlemlerindeki faizsiz dönemin fonlanmas›na iliﬂkin maliyetler,
• Kredi kart› iﬂlemlerinin yetkilendirmesine iliﬂkin maliyetler,
• Sahtecilik ve sahtecili¤i önlemeye
iliﬂkin maliyetler say›labilir.
Bankalar, kart bas›mlar›n› kendi bünyelerinde veya belirli birkaç firmadan
hizmet alarak sa¤lamaktad›rlar. Yurtd›ﬂ›ndan temin edilen kartlar›n üzerlerindeki chiplerin ve plastiklerinin maliyetlerinin d›ﬂ›nda, kart›n üzerine ve
chiplerine kart sahibine iliﬂkin baz›
bilgilerin yaz›lmas› sürecini oluﬂturan
bask› süreci için de bir bedele katlanmaktad›r.
Her bir kredi kart›n›n bas›m maliyetinin yan› s›ra, yaz›l›m, matbuat, kargo
vb. çeﬂitli operasyonel maliyetleri bulunmaktad›r. Bankalar, her bir kredi
kart› için her ay hesap özeti üreterek
müﬂterilerin adreslerine ulaﬂt›rmakta,
muhtelif risklere karﬂ› sigorta primleri ödemekte, uluslararas› sistem sa¤la-
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y›c› kuruluﬂlara bir bedel ödemekte ve
müﬂteri hizmetlerini sa¤lamak için
yedi gün 24 saat personel çal›ﬂt›rmaktad›r.

t›lan mal›n ay›pl› oldu¤unun bilinmemesi de bu sorumlulu¤u ortadan kald›rmamaktad›r. Dolay›s›yla kredi kart› kuruluﬂu bir riskle karﬂ› karﬂ›yad›r.

Kart hamili sat›n ald›¤› bir mal ya da
hizmetin ay›pl›9 oldu¤unu sonradan
fark etse bile, mal›n teslimi tarihinden
itibaren otuz gün içerisinde ay›b› sat›c›ya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleﬂmeden dönme, mal›n ay›ps›z misliyle de¤iﬂtirilmesi veya ay›p
oran›nda bedel indirimi ya da ücretsiz
onar›m isteme haklar›na sahiptir. Sat›c›, tüketicinin tercih etti¤i bu talebi
yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklar›ndan biri ile
birlikte ay›pl› mal›n neden oldu¤u
ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan
ve/veya kullan›mdaki di¤er mallarda
zarara neden olan hallerde imalatç›
üreticiden tazminat isteme hakk›na da
sahiptir. ‹malatç› üretici, sat›c›, bayi,
acente, ithalatç› ve 10 uncu maddenin
beﬂinci f›kras›na göre kredi veren
ay›pl› maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklar›ndan
dolay› müteselsilen10 sorumludur. Sa-

Kredi kart›n›n kullan›m› paraya oranla daha güvenlidir. Çünkü paras›n›
kaybeden bireyin, kaybetti¤i paras›n›n baﬂkas› taraf›ndan kullan›lmas›n›
engelleyebilmesi oldukça güçtür. Fakat kredi kart›nda kart›n kayboldu¤unu fark etti¤iniz anda kart› iptal ettirerek yenisini temin edebilme ﬂans›n›z
vard›r.
Bankalar, müﬂterilerine kredi kart›
vermekle müﬂterilerine hizmet sunmaktad›rlar. Çünkü kredi kart› sahibi,
elindeki kredi kart› ile üçüncü ﬂah›slardan mal ve hizmet almakta, ald›¤›
bu mal ve hizmetin bedelini ortalama
1 ay sonra ödemekte, bankaca öngörülen sürede ödeme yapmas› halinde
bu geç ödeme nedeniyle faiz ödememektedir. Ayr›ca müﬂteri bu kredi
kart›n›, nakit para olarak kullanabilmektedir. Bankalar müﬂterilerine kredi kart› vermekle, müﬂterilerine güven
ve itibar kazand›rmakta, kredi açmaktad›rlar.

9 Ambalaj›nda, etiketinde, tan›tma ve kullanma k›lavuzunda ya da reklâm ve ilânlar›nda yer
alan veya sat›c› taraf›ndan bildirilen veya standard›nda veya teknik düzenlemesinde tespit
edilen nitelik veya niteli¤i etkileyen niceli¤ine ayk›r› olan ya da tahsis veya kullan›m amac›
bak›m›ndan de¤erini veya tüketicinin ondan bekledi¤i faydalar› azaltan veya ortadan
kald›ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ay›pl› mal olarak kabul
edilir.
10 Müteselsil Kefil: Borcun yerine getirilmesinde aynen borçlu gibi borcun ödenmesini üstlenen kimse.
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09.07.1956 tarih ve 6762 say›l› Türk
Ticaret Kanununun 12'nci maddesine
göre bankalar; faaliyette bulunan ticarethanelerdir. Kanunun 11'inci maddesine göre, ticarethane veya fabrika
yahut ticari ﬂekilde iﬂletilen di¤er müesseseler ticari iﬂletme say›lmaktad›r.
TTK’nin 14'üncü maddesine göre de,
bir ticari iﬂletmeyi k›smen dahi kendi
ad›na iﬂleten kimseye "tacir" denmektedir. Kanunun bu aç›k tan›m›ndan
bankalar›n tacir oldu¤u sonucu ç›kmaktad›r. Kanunun "Ücret isteme
hakk›" baﬂl›kl› 22'nci maddesinde,
“Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari iﬂletmesiyle ilgili bir iﬂ veya
hizmet görmüﬂ olan tacir, münasip bir
ücret isteyebilir” hükmü bulunmaktad›r (Türkiye Bankalar Birli¤i, 2007, 1-2).
“Banka Kartlar› ve Kredi Kartlar› Kanunu”nun “sözleﬂme ﬂartlar›” baﬂl›kl›
24’üncü maddesinde, kart hamilinin
yapt›¤› iﬂlemler nedeniyle, sözleﬂmede yer almayan faiz, komisyon veya
masraf gibi adlar alt›nda hiç bir ﬂekil
ve surette ödeme talep edemez ve kart
hamilinin hesab›ndan kesinti yapamaz
hükmü bulunmaktad›r. Dolay›s›yla
konuya iliﬂkin özel yasa niteli¤indeki
kanuna göre, sözleﬂmede üyelik aidat›na yer verilmesi durumunda y›ll›k
kart kullan›m ücreti ad› alt›nda bir
maliyetin yans›t›lmas›nda sak›nca görülmemektedir. Kart hamili, kredi
kart›n› hiç kullan›lmasa dahi her y›l
kart kullan›m ücreti ad› alt›nda bir
Hakemli Yaz›lar
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maliyete katlanmas› söz konusudur.
ﬁayet kart hamili kredi kart›n› kullanm›yor ise istedi¤i zaman bankaya baﬂvurarak iptal ettirebilme imkân›na sahiptir. Bu sunmuﬂ olduklar› hizmetler
için kullan›m ücreti al›nmas›n›n do¤al
oldu¤u görüﬂündeyiz. Çünkü kart› piyasaya süren kuruluﬂlar kart hamiline
hizmet sunabilmek ve kartl› ödeme
sisteminin sa¤l›kl› bir ﬂekilde iﬂleyebilmesi için çeﬂitli maliyetlere katlanmaktad›r.
9. SONUÇ
Kredi kart›, kart hamilinin kart› kullanmak üzere bankadan talepte bulunmas› sonucunda bankan›n kart hamilini kendi kart sistemine üyeli¤e kabul
etmesiyle baﬂlayan ve uzun süreli devam eden bir kredi iliﬂkisini ifade etmektedir.
Bu iliﬂkide karﬂ›laﬂ›lan sorunlar dikkate al›narak haz›rlanan 5464 say›l›
Banka ve Kredi Kartlar› Kanunu 1
Mart 2006 tarihinde Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu
Kanunun daha yeni tarihli ve özel kanun olmas› nedeniyle, çeliﬂen hükümler aç›s›ndan Kanun hükümlerinin,
5464 say›l› Kanunda düzenlenmemiﬂ
konularda ise 4077 say›l› Tüketicinin
Korunmas› Hakk›nda Kanun hükümleri uygulanmaktad›r.
5464 say›l› Kanunun 15. maddesine
göre sözleﬂme imzaland›¤› ve kart›n
zilliyetli¤ine geçti¤i veya fiziki varl›Temmuz - A¤ustos
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¤› bulunmayan kart numaras›n›n ö¤renildi¤i andan itibaren kart kullan›m›ndan do¤an sorumluluk kart hamiline
aittir.
5464 Say›l› Kanunun uygulanmas›yla
ilgili uyuﬂmazl›klarda kart hamilinin
tüketici olmas› halinde, 4077 say›l›
Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulan›r. 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun
23 üncü maddesine göre; Kanunun
uygulanmas›yla ilgili olarak ç›kacak
her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bak›l›r. Tüketici mahkemeleri
nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri
ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca
aç›lacak davalar her türlü resim ve
harçtan muaft›r. Tüketici davalar› tüketicinin ikametgâh› mahkemesinde
de aç›labilir.
Kart ç›karan kuruluﬂlar ile kart hamilleri aras›ndaki iliﬂkiler, ilgili mevzuat
çerçevesinde en az on iki punto ve koyu siyah harflerle haz›rlanacak yaz›l›
sözleﬂme ile düzenlenir. Kanunun
25’inci maddesi ile sözleﬂmede yap›lacak de¤iﬂikliklerin kart hamiline bildirilerek onay›n›n al›nmas› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Üye iﬂ yeri, kredi kart›n›n kabul edildi¤ine dair bir ilan›, iﬂ yerine asm›ﬂ
ise müﬂterilerinin kart ile ödeme talebini reddedemeyecektir. Üye iﬂ yeri
sadece limit aﬂ›m› veya ﬂifrenin uy-
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gunlu¤u konusunda kart›n kullan›m›na itiraz edebilir. Üye iﬂ yeri, kart hamilinin ibraz etti¤i, kredi kart›n› kabul
etme yükümlülü¤ü aç›s›ndan, indirimli sat›ﬂ ve tasfiye dönemleri ile
normal sat›ﬂ dönemleri aras›nda her
hangi bir fark bulunmamaktad›r.
Kredi kart› kurumu, üye iﬂyerinin satt›¤› ya da sa¤lad›¤› mal veya hizmetin
ifa edilmemesi ya da zaman›nda teslim veya ifa edilmemesi halinde; kart
hamiline karﬂ› sorumlu olacakt›r. Ancak sat›lan mal›n ay›pl› ç›kmas› halinde üye iﬂyerinin sorumlulu¤u söz konusu olacakt›r.
Sat›c› veya sa¤lay›c› cayma bildiriminin kendisine ulaﬂt›¤› tarihten itibaren
10 gün içinde alm›ﬂ oldu¤u bedeli,
k›ymetli evrak› ve tüketiciyi bu hukukî iﬂlemden dolay› borç alt›na sokan
her türlü belgeyi iade etmek ve 20 gün
içerisinde de mal› geri almakla yükümlüdür.
Kart hamili sat›n ald›¤› bir mal ya da
hizmetin ay›pl› oldu¤unu sonradan
fark etse bile, mal›n teslimi tarihinden
itibaren otuz gün içerisinde ay›b› sat›c›ya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleﬂmeden dönme, mal›n ay›ps›z misliyle de¤iﬂtirilmesi veya ay›p
oran›nda bedel indirimi ya da ücretsiz
onar›m isteme haklar›na sahiptir. Sat›c›, tüketicinin tercih etti¤i bu talebi
yerine getirmekle yükümlüdür. Tüke-
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tici bu seçimlik haklar›ndan biri ile
birlikte ay›pl› mal›n neden oldu¤u
ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan
ve/veya kullan›mdaki di¤er mallarda
zarara neden olan hallerde imalatç›
üreticiden tazminat isteme hakk›na da
sahiptir. ‹malatç› üretici, sat›c›, bayi,
acente, ithalatç› ve 4077 say›l› Kanunun 10 uncu maddenin beﬂinci f›kras›na göre kredi veren ay›pl› maldan ve
tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklar›ndan dolay› müteselsilen sorumludur. Sat›lan mal›n ay›pl›
oldu¤unun bilinmemesi de bu sorumlulu¤u ortadan kald›rmamaktad›r. Dolay›s›yla kredi kart› kuruluﬂu bir riskle karﬂ› karﬂ›yad›r.
Kredi kart› üyelik aidat›, kart›n talebi
ile baﬂlay›p kullan›m süresi boyunca
devam eden ve banka taraf›ndan karﬂ›lanan operasyonel faaliyetler ve çeﬂitli hizmetlerin bedeli olarak kart hamiline yans›t›lan üyelik bedelidir.
Bankalar kredi kart› vermekle müﬂteriye aç›lm›ﬂ olan gayri nakdi kredi ile
ilgili komisyon hizmet geliri tahsil
edememektedirler. Yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde bankalar›n
maliyetlerini y›ll›k kullan›m ücreti ad›
alt›nda kart hamiline yans›tmas›nda
hukuki bir sak›nca bulunmamaktad›r.
Kredi kart›n›n kullan›m› paraya oranla daha güvenlidir. Çünkü paras›n›
kaybeden bireyin, kaybetti¤i paras›n›n baﬂkas› taraf›ndan kullan›lmas›n›
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engelleyebilmesi oldukça güçtür. Fakat kredi kart›nda kart›n kayboldu¤unu fark etti¤iniz anda kart› iptal ettirerek yenisini temin edebilme sans›n›z
vard›r. Sonuç olarak kredi kartlar›
amac›na uygun olarak kullan›l›r ise
tüm taraflar aç›s›ndan faydal› bir mübadele arac›d›r. Ayr›ca kart hamiline,
talep etmesi durumunda kart› iptal ettirmek ve sözleﬂmeyi feshetmek hakk› verilmiﬂtir.
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TÜRK‹YE F‹NANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARININ UYGULAMASI:
B‹R ENDÜSTR‹ ‹ﬁLETMES‹ ÖRNE⁄‹
APPLICATION OF TURKISH FINANCIAL
REPORTING STANDARDS: AN EXAMPLE OF
INDUSTRY ENTERPRISE
Serkan TERZ‹ *

Öz
uhasebe uygulamalar›nda ortak dilin sa¤lanmas› amac›yla Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan muhasebe ve raporlama standartlar› yay›nlanm›ﬂt›r. Türkiye’de bu standartlara uyumu sa¤lamak
amac›yla Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan yap›lan Türkçe tercüme ile Türkiye Muhasebe Standartlar› ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› haz›rlanm›ﬂt›r.

M

Bu makalenin amac›, bir endüstri iﬂletmesi üzerinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›’n›n uygulamas›n› göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS),
Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› (TFRS).
Abstract
International Accounting Standards Board issued accounting and reporting
standards to provide a common language in the accounting practises. In order
to adapt that standards in Turkey, the Turkish Accounting Standards and the
Turkish Financial Reporting Standards were issued by Turkish Accounting
Standards Board with a Turkish translation.
* Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ‹ﬂletme Anabilim Dal›, Muhasebe
Finansman Doktora Program›
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The aim of this article is to present the
application of Turkish Financial Reporting Standards through a case
study on an industrial enterprise.
Keywords: International Financial
Reporting Standards (IFRS), Turkish
Financial Reporting Standards (TFRS)
1. GENEL AÇIKLAMALAR
Ülkelerde uygulanan farkl› muhasebe
politikalardan kaynaklanan farkl›l›klar›n ortadan kald›r›lmas› ve mali tablolar›n ulusal ve uluslararas› yat›r›mc›lar›n anlamas›n› kolaylaﬂt›racak biçimde ortak bir dille sunulmas› gereklili¤i do¤muﬂtur. Bu ihtiyac› karﬂ›lamak amac›yla Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› Kurulu (IASB- International Accounting Standards Board)
taraf›ndan Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› (IAS- International Accounting Standards) ve Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (IFRSInternational Financial Reporting
Standards) yay›nlanm›ﬂt›r.
Türkiye’de bu standartlara uyumu
sa¤lamak amac›yla Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK) kurulmuﬂtur. Bilindi¤i gibi, TMSK taraf›ndan IASB ile yap›lan telif anlaﬂmas›
gere¤ince IAS ve IFRS’nin aynen
Türkçe tercümesi yap›larak Türkiye
Muhasebe Standartlar› (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›
(TFRS) haz›rlanm›ﬂ ve 2005 y›l›ndan
itibaren Resmi Gazete’de yay›nlanm›ﬂt›r. Bu arada, dünyadaki h›zl› geliﬂmeler dikkate al›narak yeniden düzenlenen ve yak›n bir tarihte yürürlüTemmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

¤e girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu tasar›s›n›n 88. maddesinde finansal tablolara uluslararas› pazarda
geçerlilik kazand›rmak amac› ile muhasebeye iliﬂkin konularda do¤rudan
TMSK taraf›ndan yay›nlanm›ﬂ olan
Türkiye Muhasebe Standartlar›’na
uyulaca¤›na dair hükümler konmuﬂtur. Standartlar›n uygulamaya girmesi
halinde, mali tablolar›n› standartlara
göre düzeltmek zorunda olacak olan
iﬂletmeler, raporlama tarihi itibari ile
karﬂ›laﬂt›rmal› mali tablo düzenleyebilmeleri için, öncelikle standartlara
göre aç›l›ﬂ (geçiﬂ) bilançosu düzenlemeleri gerekmektedir. Bunu takiben
de, cari dönem bilanço ve gelir tablosunun haz›rlanmas› gerekmektedir.
Bu çal›ﬂmada bir endüstri iﬂletmesinin
31.12.2007 tarihli mali tablolar› dikkate al›narak TMS ve TFRS’lere göre
düzeltilmiﬂ ve gerekli s›n›fland›rmalar
yap›lm›ﬂt›r. Bu iﬂlemler yap›l›rken,
yürürlükte olan Tekdüzen Hesap Plan› kullan›lmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Ancak
uygulamada görülen farkl›l›klar gerek
dipnotlarda, gerekse de parantez içinde gösterilmiﬂtir.
TMS ve TFRS’lere göre düzeltme çal›ﬂmalar› s›ras›nda iﬂletmenin sadece
31.12.2007 tarihli bilanço ve gelir
tablosunun esas al›nmas› nedeniyle
geçmiﬂ dönemi ilgilendiren düzeltmeler, 580 Geçmiﬂ Y›l Zararlar› hesab›
ile iliﬂkilendirilmiﬂtir (Geçmiﬂ dönem
31.12.2006 tarihli finansal tablolar›
kapsamaktad›r). Cari dönemle ilgili
olan düzeltmeler ise, ilgili gelir tablosu kalemleri ile iliﬂkilendirilmiﬂtir.
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2. ÖRNEK UYGULAMA VER‹LER‹
2.1. ‹ﬂletmeye Ait Mali Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu)
SER Endüstri iﬂletmesinin 31.12.2007 tarihli bilançosu aﬂa¤›daki gibidir.
HESAP ADI
1. D ÖNEN VARLIKLAR
Haz›r de¤erler
Kasa
Banka lar
Me nkul k›ymetler
Hisse senetl eri
Tic ari alacaklar
Al› c›lar
Alacak senetleri
Stoklar
‹lk ma dde ve malz eme
Ticari mallar
Gele cek aylar a.ait gider leri ve gelir tahakkuklar›
Gelir tahakkuklar›
Gelecek aylar a ait giderler
2. DURAN VARLIKLAR
Maddi duran varl›klar
Arazi ve arsalar
Binalar
Tesis makina ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Demir baﬂlar
Birikmiﬂ amortismanlar (-)
Maddi olmayan duran varl›kar
Haklar
Kuruluﬂ ve örgütlenme giderleri
Araﬂt›rma ve geli ﬂtirme giderleri
Birikmiﬂ amortismanlar (-)
Gele cek y›l.ait gider.ve gelir tah.
Gelecek y›llara a it giderler
AKT‹F TOPLAMI
3. KISA VADEL‹ BORÇLAR
Mali bor çlar
Banka kredil eri
Tic ari borçlar
Sat›c›l ar
Borç senetleri
Di¤er borçlar
Personele borçlar
Ödenec ek vergi di¤er yüküm.
Ödencek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenli k kesin.
Gele cek ayl. Ait ge lir. Ve gid.tahakkuklar›
Gider tahakkuklar›
4. UZU N VADEL‹ BORÇLAR
Borç ve gider karﬂ›l›klar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
5. ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiﬂ sermaye
Serma ye
Enflasyon sermaye düzeltmesi olumlu farklar›
Kar yedekleri
Yasal yedekler
Geçmiﬂ y›llar zararlar›(-)
Dönem net kar› veya zarar›
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01.01.2007-31.12.2007

42.860.349,32

285.000, 00
85.000,00
200.000,00

1.360.000,00
1.360.000,00

37.500.000,00
31.500.000,00
6.000.000,00

3.615.000,00
3.400.000,00
215.000,00

100.349, 32
349,32
100.000,00

59.984.000,00

43.504.000,00
100.000,00
41.000.000,00
74.000.000,00
700.000,00
10.000,00
-72.306.000,00

16.420.000,00
82.000.000,00

460.000,00

100.000,00

-66.140.000,00


60.000,00
60.000,00

102.844.349,32

27.314.687,50

5.000.000,00
5.000.000,00

21.000.000,00
13.500.000,00
7.500.000,00

200.000, 00
200.000,00

780.000, 00
600.000,00
180.000,00

334.687, 50
334.687,50

2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

72.753.661,82

135.307.761,82
100.000.000,00

35.307.761,82


25.000,00
25.000,00
-67.764.600,00
5.461.500,00

102.844.349,32
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SER Endüstri iﬂletmesinin 01.01-31.12.2007 tarihli hesap dönemine ait gelir
tablosu aﬂa¤›daki gibidir.
HESAP ADI
Brüt sat›ﬂlar
Yurtiçi sat› ﬂlar
Yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar
Di¤er gelirler
Sat›ﬂ indirimleri(-)
Sat›ﬂtan iadeler(-)
Sat›ﬂtan iskontolar(-)
Net sat›ﬂlar
Sat›ﬂlar›n mali yeti (-)
Sat›lan ma müll er maliyeti(-)
Sat›lan tica ri mallar maliyet.(-)
Brüt sat›ﬂ kar› veya zarar›
Faaliye t giderleri (-)
Paz.sat›ﬂ ve da¤›t›m gid. (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Faaliye t kar› veya zarar›
Di¤.faal.ola¤an gel.ve karlar
Faiz gelirleri
Menkul k›ymetsat›ﬂ kar›
Kambiyo karlar›
Di¤.faal.ola¤an gid.ve zararlar(-)
Kambiyo zara rlar›
Finansman gide rle ri
K›sa vad.borçlanma gid.(-)
Ola¤an kar veya zar ar
Dönem kar› veya zarar ›
Dön.kar.ver.ve di¤. yas.yük.krﬂ.(-)
Dönem net kar› veya zarar›

01.01.2007-31.12. 2007

85.595.838,36
82.595.838,36

3.000.000,00

20.000,00

-3.600.000,00
-100.000,00

-3.500.000,00

81.995.838,36
-57.000.000,00
-42.000.000,00

-15.000.000,00


24.995.838,36

-20.000.000,00
-2.000.000,00

-18.000.000,00


4.995.838,36

1.340.349,82
10.000,00

30.349,82

1.300.000,00


-540.000,68
-540.000,68


-334.687,50
-334.687,50


5.461.500,00

5.461.500,00

0,00
5.461.500,00

2.2. Mali Tablolara ‹liﬂkin ‹nceleme Sonuçlar›
TFRS/TMS’ye uygun finansal tablo düzenlemesi amac›yla yap›lan incelemeler sonucunda aﬂa¤›daki bilgilere ulaﬂ›lm›ﬂt›r:
1- Bankalar
15 Aral›k 2007 tarihinde banka hesab›ndaki 50.000 YTL ile y›ll›k % 15 faiz
oran›ndan 2 ay (61 gün) vadeli mevduat hesab› açm›ﬂt›r. Vade, 04 ﬁubat 2008
tarihinde bitmektedir.
2- Menkul K›ymetler
31.12.2007 tarihinde X hisse senedinin al›ﬂ bedeli (edinme tarihi 10 Ekim
2007, 400 lot x 1.500 YTL/lot)) , 600.000 YTL, Y hisse senedinin al›ﬂ bedeli
(edinme tarihi 15 Aral›k 2006, 760 lot x 1.000 YTL/lot) ise 760.000 YTL’dir.
‹ﬂletmenin Y hisse senedi ile herhangi bir plan› bulunmamaktad›r. X hisse se-
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nedini ise ticari amaçl› elinde tutmakta olup, 31.12.2007 tarihinde X hisse senedinin borsada oluﬂan en iyi al›ﬂ bedeli 1,8 YTL/adet’tir.
3- Ticari Alacaklar
‹ﬂletme alacak senetlerinde vadeli çekleri izlemektedir. ‹ﬂletmenin ticari alacaklar›n›n dökümü aﬂa¤›daki gibidir:
Kay›t Tarihi
ALICILAR
- A iﬂletmesi
- B iﬂletmesi
- C iﬂletmesi
ALACAK SENETLER‹
- XYZ iﬂletmesi
- KLM iﬂletmesi

Ortalama Vade

12 Aral›k 2007
10 Kas›m 2007
20 Mart 2007
Kay›t Tarihi

20 gün
60 gün
30 gün
Çekin Vadesi

15 Aral›k 2007
14 Kas›m 2007

31 Ocak 2008
20 Aral›k 2007

Mizan Bakiyesi
3 1.500.000,00
1 8.000.000,00
1 2.000.000,00
1.500.000,00
Mizan Bakiyesi
6.000.000,00
5.000.000,00
1.000.000,00

4- Stoklar
‹ﬂletmenin stoklar›na ait ayr›nt› aﬂa¤›daki gibidir:
Envantere
Giriﬂ Tarihi
‹LK MADDE VE MALZEME
- 75 cm ka¤›t rulolar›
- 80 cm ka¤›t rulolar›
- Mavi boya
T‹CAR‹ MALLAR
- Magazin dergisi
- Ticari gazete

Ortalama
Vade

15 Aral›k 2007
20 Aral›k 2007
05 Aral›k 2007

30 gün
30 gün
30 gün

15 Aral›k 2007
12 Aral›k 2007

30 gün
30 gün

Mizan
Bakiyesi
3.400.000
2.000.000
1.200.000
200.000
215.000
150.000
65.000

Tahmini
Sat›ﬂ Fiyat›

Tahmini
Sat›ﬂ Gideri

2.500.000
1.500.000
150.000

600.000
150.000
10.0000

170.000
85.000

25.000
15.000

5- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl›klar
‹ﬂletmenin 31.12.2007 tarihi itibariyle duran varl›k envanteri ve birikmiﬂ amortisman tutar› aﬂa¤›daki gibidir. ‹ﬂletme normal amortisman yöntemini kullanmaktad›r.
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Edinme
Tarihi

Maddi Duran Varl›klar
Al›ﬂ Bedeli
100.000
ARAZ‹ VE ARSALAR
01.01.2002
100.000
* 2000 M2 Arsa
41.000.0 00
B‹NALAR
13.06.1999 27.000.0 00
* Merkez Bina 2.Kat
* Tekstil Kent 2.Kat
05.08.2007 14.000.0 00
TES‹S MAK‹NA VE C‹HAZLAR
74.000.0 00
* Komori Matbaa Makinesi
15.07.1999 40.000.0 00
* Heidelberg Bask› Makinesi 16.09.1999 34.000.0 00
TAﬁITLAR
* 61 SER 1983 Mercedes
* 34 SER 2008 Ford
DEM‹RBAﬁLAR
* Casper Bilgisayar
* Modem

12.03.2004
29.05.2005
21.10.2005
09.10.2005

Maddi Olmayan Duran
Edinme
Tarihi
Varl›klar
HAKLAR
27.09. 2000
* ‹sim Hakk›
KURULUﬁ VE ÖRGÜTLENME
G‹DERLER‹
22.08. 2000
* Kuruluﬂ Giderleri
ARAﬁTIRMA GEL‹ﬁT‹RME G‹DERLER‹
12.08. 2004
* Ar-Ge Giderleri

Y›ll›k
Amortisman
Tutar›

Faydal›
Ömür

700.000
500.000
200.000
10.000
8.000
2.000

Al›ﬂ Bedeli

Kullan›m
Y›l›

0

6

50
50

540.000
280.000

9
1

10
10

4.000.000
3.400.000

9
9

5
5

100.000
40.000

4
4

5
5

1.600
400

3
3

Y›ll›k
Amortisman
Tut ar›

Faydal›
Ömür

Kullan›m
Y›l›

Toplam
Birikmiﬂ
Amortisman
0
0
5.140.000
4.860.000
280.000
66.600.000
36.000.000
30.600.000
560.000
400.000
160.000
6.000
4.800
1.200
72.306.000
Toplam
Birikmiﬂ
Amortisman

82.000.000

10

8.200.000

8

65.600.000

460.000

5

92.000

5

460.000

100.000

5

20.000

4

80.000
66.140.000

‹ﬂletme 31.12.2007 tarihi itibariyle duran varl›klar›n›n de¤erini tespit ettirmek
amac›yla ekspertiz yapt›rm›ﬂ olup, ekspertiz taraf›ndan yenileme maliyeti kullan›lm›ﬂt›r. Ekspertiz raporunun ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir.
Maddi Duran Varl›klar
ARAZ‹ VE ARSALAR
* 2000 M2 Arsa
B‹NALAR
* Merkez Bina 2.Kat
* Tekstil Kent 2.Ka t
TES‹S MAK‹NA VE C‹HAZLAR
* Komori Matbaa Makinesi
* Heidelberg Bask› Makinesi
TAﬁITLAR
* 61 SER 1983 Mercedes
* 34 SER 2008 Ford
DEM‹RBAﬁLAR
* Casper Bilgisayar
* Modem
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Yenileme Maliyeti (YTL)
150.000
28.000.000
12.000.000
38.000.000
30.000.000
350.000
150.000
5.000
1.500
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Yap›lan incelemeler sonucunda iﬂletmenin merkez binay› idari faaliyetleri için
kulland›¤›, Tekstil Kentteki binay› ise kira geliri elde etmek için kulland›¤› tespit edilmiﬂtir.
Ayr›ca yap›lan incelemeler sonucunda dairelerin arsadan ald›klar› pay›n %40
oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
6- Banka Kredileri
‹ﬂletmenin kredi kullan›m›na iliﬂkin ayr›nt› aﬂa¤›daki gibidir. ‹ﬂletme her y›l›n
sonunda 500.000 YTL anapara ödemesi yapacakt›r. Faiz ödemeleri 2008 y›l›nda baﬂlayacakt›r.
Kullan›lan kredi

: 5.500.000,00 YTL / 20.04.2007

Kullan›m süresi

: 11 y›l

Bilanço tarihi bakiye : 5.000.000,00 YTL / 31.12.2007
Faiz oran›

: %9

BSMV oran›

: %5

Faiz

: 318.750,00 YTL

BSMV

: 15.937,50 YTL

Tahakkuk eden
Faiz tahakkuku

: 334.687,50 YTL
: (Anapara x Faiz x Gün Say›s›)/36.000
: [(5.500.000-500.000)x 255x9]/36.000 = 318.750 YTL

7- Ticari Borçlar
‹ﬂletme borç senetlerinde vadeli verilen çekleri izlemektedir. ‹ﬂletmenin ticari
borçlar›n›n dökümü aﬂa¤›daki gibidir:
Kay›t Tarihi
SATICILAR
- AB iﬂletmesi
- BC iﬂletmesi
- CD iﬂletmesi
BORÇ SENETLER‹
- ASD iﬂletmesine verilen
- ART iﬂletmesine verilen

Hakemli Yaz›lar
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18 Kas›m 2007
20 Kas›m 2007
20 Aral›k 2007

Ortalama Vade

Mizan Bakiyesi
13.500.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00

45 gün
45 gün
30 gün

Kay›t Tarihi

Çekin Vadesi

Mizan Bakiyesi

10 Aral›k 2007
12 Aral›k 2007

05 ﬁubat 2008
20 Ocak 2008

7.500.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
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8- K›dem Tazminat›
‹ﬂletmede çal›ﬂan personele iliﬂkin iﬂletme taraf›ndan 2.500.000 YTL k›dem
tazminat› karﬂ›l›¤› tahakkuk ettirilmiﬂtir.
9- Lehte ve Aleyhteki Davalar
S.No. Dosya No

Davac›
Sezgin
Selci
Kas›m
Çoban
Erkut
Yavuz

1

2007/167

2

2003/164

3

2005/2004

5

2007/360

-

6

2007/200

-

Daval›

Mahkeme Ad›
Tokat 1 Asliye
Hukuk
‹stanbul 3
Asliye Ticaret

Miktar

-

Bak›rköy 2 ‹ﬂ

250.000,00 ‹ﬂ Davas›

Serkan
Aslan
Hasan
Baﬂ

‹stanbul 6
Asliye Ticaret
‹stanbul 5 ‹dare
Mahkemesi

-

Türü
Bas›n
250.000,00
Tazminat
430.000,00 ‹ﬂ Davas›

220.000,00 ‹stirdat
100.000,00

‹ptal
Davas›

Durum
Kazanma
ih timali düﬂük
Kazanma
ih timali yüksek
Kazanma
ih timali yüksek
Kazanma
ih timali yüksek
Kazanma
ih timali yüksek

10- Vergi Yükümlülükleri
‹ﬂletmenin geçmiﬂ y›l mali zarar›n›n tamam›n› 31.12.2007 tarihinde kullanm›ﬂt›r. Cari dönem kurumlar vergisi oran› ise %20’dir.
3. MAL‹ TABLOLARIN TFRS/TMS’YE GÖRE DÜZENLENMES‹ VE
SINIFLANDIRILMASI
3.1. TFRS ve TMS’ye Göre Yap›lmas› Gerekli Düzeltmeler ve Yevmiye
Kay›tlar›
1- Bankalar
Banka taraf›ndan iﬂletmenin vadeli hesab›na tahakkuk ettirilen faiz tutar› aﬂa¤›daki gibidir.
Vade sonu itibariyle faiz tutar› = (Anapara x Vade x Faiz Oran›)/36.500 gün
= (50.000 YTL x 61 gün x 15)/36.500
= 1.253,42 YTL
Bu tutar, 61 günlük faizi kapsamaktad›r. 31.12.2007 tarihinde tahakkuk eden
k›s›m (2007 y›l›na isabet eden tutar) tespiti için günlük faiz tutar›n› bulmak ve
bu tutar› 2007 y›l›na tekabül eden gün say›s› ile çarpmak gerekmektedir. 2007
y›l›na tekabül eden gün say›s› (31 Aral›k 2007-15 Aral›k 2007 =) 17 gün’dür.
Bir güne isabet eden faiz tutar›
Temmuz - A¤ustos
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2007 y›l›na isabet eden faiz tutar› = 20,55 YTL/gün x 17 gün = 349,32 YTL
Finansal bir varl›k ilk muhasebeleﬂtirilmesi s›ras›nda gerçe¤e uygun de¤erinden ölçülür. Aktif bir piyasas› olan varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri o piyasada
oluﬂan al›m-sat›m de¤eridir. Ancak aktif bir piyasa yoksa, varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri, itfa edilmiﬂ maliyet bedelidir. Bunun içinde etkin faiz yöntemi kullan›lmaktad›r (TMS 39, 49/c). Vadeli mevduatlar›n de¤erlemesinde de etkin
faiz yöntemi kullan›lmaktad›r. Yani bugüne indirgeme yöntemiyle faiz hesaplamas› yap›lmal›d›r. TMS 39’a göre faiz hesaplamas› aﬂa¤›daki gibi yap›lmal›d›r.
BD = _ [NA/(1+i)n]
BD = Finansal varl›¤›n bugünkü de¤eri
NA = Finansal varl›¤a iliﬂkin nakit ak›mlar›
i = Faiz oran›
n = y›l
Vade sonundaki banka tutar› (nakit ak›m›) = 50.000 YTL + 1.253,42 YTL =51.253,42 YTL

i

= %15

n = 44 gün / 360 gün = 0,1222 y›l
Bugünkü De¤er
= 51.253,42 / (1+0,15)0,1222 = 50.385,50 YTL
2007 y›l›na ait faiz tutar›= 50.385,50 – 50.000
= 385,50 YTL
De¤erleme Fark›
= 385,50 (TMS)–349,32 (VUK) =
36,18 YTL
181 GEL‹R TAHAKKUKLARI
642 FA‹Z GEL‹RLER‹
Vadeli mevduat faiz tahakkuku

36,18
36,18

Faiz gelirleri, TFRS’ye göre yap›lan raporlamalarda Finansman geliri olarak
gösterilmektedir. Ancak TDHP’n›n bu raporlamaya uygun olmamas› nedeniyle 642 Faiz Gelirleri hesab›nda gösterilmiﬂtir.
2- Menkul K›ymetler
39 no’lu standarda göre menkul k›ymetler üç grupta toplanmaktad›r: (Akdo¤an, 2001, s.61.)
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• Al›m-sat›m amaçl› olanlar,
• Vadesine kadar elde tutulacak olanlar,
• Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler.
VUK aç›s›ndan menkul k›ymetler al›ﬂ bedeli üzerinden de¤erlenir ve finansal
tablolarda bu bedel üzerinden gösterilir. Ancak 39 no’lu standarda göre menkul k›ymetler (al›m-sat›m amaçl› olanlar) gerçe¤e uygun de¤er üzerinden gösterilmektedir. Menkul k›ymetlerde gerçe¤e uygun de¤er, borsa de¤eridir (Akdo¤an, 2001, s.67.). Borsa de¤eri olarak da, de¤erleme günündeki en iyi al›ﬂ
bedeli, e¤er en iyi al›ﬂ bedeli yoksa, en iyi sat›ﬂ bedeli dikkate al›nmaktad›r.
Borsada iﬂlem görmeyen menkul k›ymetlerin gerçe¤e uygun de¤eri ise, etkin
faiz yöntemi (iç verim oran›) kullan›larak tespit edilmektedir. (TMS 39, 49/c)
E¤er hisse senetlerinin gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir bir biçimde ölçülemiyorsa, elde etme maliyeti üzerinden de¤erlenmektedir (Akdo¤an, 2001, s.69-70.).
(X) hisse senedinin TMS 39’a göre de¤erlemesi sonucu oluﬂan de¤er art›ﬂ›;
Maliyet bedeli= 400 lot x 1.000 adet/lot x 1,5 YTL/adet = 600.000 YTL
Borsa bedeli = 400 lot x 1.000 adet/lot x 1,8 YTL/adet = 720.000 YTL
Borsa de¤er art›ﬂ kazanc›
110 H‹SSE SENETLER‹
(Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kar/Zarara Yans›t ›lan)
649 D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN
GEL‹R VE KARLAR
Gerçe¤e uygun de¤er fark› nedeniyle

= 120.000 YTL
120.000
120.000

39 nolu standarda göre menkul k›ymetler üç grupta s›n›fland›r›lmas›na ra¤men,
Tekdüzen Hesap Plan›n›n (TDHP) bu ayr›ma uygun de¤ildir.
(Y) hisse senedi ile ilgili iﬂletmenin herhangi bir plan› olmamas›ndan dolay› bu
varl›k, gerçe¤e uygun de¤erleme fark› gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar aras›nda raporlanmaz. Bunun için sat›lmaya haz›r finansal varl›klara kaydedilmelidir. Ayr›ca k›sa vadeden ç›kart›l›p uzun vadede raporlanmal›d›r. Raporlama yap›l›rken gerçe¤e uygun de¤eri tespit edilemedi¤inden maliyet bedeli ile kaydedilmelidir.
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240 BA⁄LI MENKUL KIYMETLER
(Sat›lmaya Haz›r Fin.Varl›klar)
110 H‹SSE SENETLER‹
Yeniden s›n›fland›rma nedeniyle

760.000
760.000

3- Ticari Alacaklar
Nakit ve nakit benzerleri giriﬂinin ertelendi¤i durumlarda yani vadeli sat›ﬂ durumunda; sat›ﬂ bedelinin gerçe¤e uygun de¤eri, al›nacak olan nakdin nominal
tutar›ndan daha düﬂük olabilmektedir (Gökçen, Ataman Akgül ve Çak›c›,
2006, s.178.). TMS 18 standard›na göre vadeli sat›ﬂlara iliﬂkin vade farklar›n›n
sat›ﬂlar içerisinde de¤il, ertelenen faiz geliri hesab›nda raporlanmas› gerekmektedir. Bu nedenle sat›ﬂ iﬂlemi sonucunda ortaya ç›kan ve henüz tahsil edilmemiﬂ olunan faiz gelirlerinin alacaklardan indirilmiﬂ olmas› ve karﬂ› aya¤›n›n
da pasif karakterli bir hesapla iliﬂkilendirilmiﬂ olmas› gerekmektedir. Böylece
sat›ﬂlar içersinde yer alan vade farklar›, ç›kar›lm›ﬂ olunmaktad›r (Terzi, K›ymetli ﬁen ve Bülbül, 2008, s.115.).
Alacaklar ayr›ca, tahsil edilme imkan› bak›m›ndan incelenmek suretiyle ﬂüpheli durumda olup olmad›¤› tespit edilmelidir. Buna göre, bir alaca¤›n ﬂüpheli
alacak olarak de¤erlendirilebilmesi için iﬂletmeler de¤iﬂik göstergelerden yararlanabilmektedir. Bunlar; (Marﬂap, 2006, s.25.)
- ‹ﬂletmenin önceki y›llarda tahsil edilemeyen alacaklar›na iliﬂkin veriler,
- Borçlunun ödeme yetene¤i,
- ‹ﬂletmenin içinde bulundu¤u sektörde ve cari ekonomik ortamda ortaya ç›kan
ola¤anüstü koﬂullard›r.
Finansal varl›k ve borçlar›n gerçe¤e uygun de¤erinin tespitinde etkin faiz oran› (iç verim oran›) tespit edilemiyorsa, bugünkü de¤erin hesaplamas›nda emsal
faiz oran› kullan›l›r (TMS 18, par.11). Emsal faiz oran› olarak, ticari alacak ve
borçlar da %17,245 oran› kullan›lm›ﬂt›r. Ticari alacaklar›n itfa edilmiﬂ maliyet
bedeli bulmak için aﬂa¤›daki formülden yararlan›l›r (Demir ve ötekiler, 2008,
s.108.).
Bugünkü De¤er (BD) = Tahsil Edilecek De¤er / (1+i) vadeye kalan gün/360
Reeskont Tutar› = Vadeli De¤er – Bugünkü De¤er
Hakemli Yaz›lar
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Kay›t Tarihi
ALICILAR

Ortalama Vade Mizan Bakiyesi


31.500.0 00,00

Tahsil Tarihi

Reeskont
Gün Say›s›



Reeskont
Tutar›
55.586,90

- A iﬂletmesi

12 Aral›k 2007

20 gün

18.000.0 00,00

1 Ocak 2008

1

7.953,02

- B iﬂletmesi

10 Kas›m 2007

45 gün

12.000.0 00,00

9 Ocak 2008

9

47.633,88

- C iﬂletmesi

20 Mart 2007

30 gün

1.500.000,00

19 Nisan 2007

karﬂ›l›k

-



6.000.000,00





68.032,40

ALACAK SENETLER‹
- XYZ iﬂletmesi

15 Aral›k 2007

31 Ocak 2008

5.000.000,00

31 Ocak 2008

31

68.032,40

- KLM iﬂletmesi

14 Kas›m 2007

20 Aral›k 2007

1.000.000,00

20 Aral›k 2007

karﬂ›l›k

-

Örne¤in A iﬂletmesine ait ticari alaca¤›n yaﬂland›rmas› ﬂu ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r.
BD= 18.000.000 / (1+0,17245) 1/360 = 17.992.046,98
Reeskont tutar›= 18.000.000,00 - 17.992.046,98 = 7.953,02 YTL
Yukar›daki tabloya bak›ld›¤›nda öncelikli olarak ﬂüpheli ticari alacak çal›ﬂmas› yap›ld›¤› görülecektir. C ve KLM iﬂletmelerinden olan alacak bilanço tarihi
gelmiﬂ olmas›na ra¤men tahsil edilememiﬂtir. Ancak karﬂ›l›k çal›ﬂmas›, sadece
bilanço tarihi dikkate al›narak yap›lmamal›d›r. Bu durumun 2008 y›l›nda hesab›n hareket görüp görmemesi, avukat mektubu gibi belgelerle desteklenmiﬂ olmas› gerekmektedir.
128 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
120 ALICILAR
121 ALACAK SENETLER‹
ﬁüpheli ticari alacak nedeniyle

2.500.000

654 KARﬁILIK G‹DERLER‹
129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAK KRﬁ.
ﬁüpheli ticari alacak karﬂ›l›¤› nedeniyle

2.500.000

600 YURT‹Ç‹ SATIﬁLAR
124 ERTELENEN FA‹Z GEL‹R‹
Al›c›lar›n yaﬂland›r›lmas› nedeniyle

55.586,90

600 YURT‹Ç‹ SATIﬁLAR
122 ALACAK SENET REESKONTU
Çeklere reeskont uygulanmas› nedeniyle

68.032,40

Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

1.500.000
1.000.000

2.500.000

55.586,90

68.032,40

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 71
‹SMMMO Yay›n Organ›

4- Stoklar
Stoklar›n maliyet bedeli içinde yer alan faiz giderleri, TMS 2 Stoklar standard› gere¤ince ertelenmiﬂ faiz giderleri olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Bu
amaçla stoklar içinde yer alan vade fark› gideri, sat›c›lar hesab› ile ters çal›ﬂt›r›larak stoklar›n bünyesinden ç›kart›lmal›d›r. (Emsal faiz oran› olarak %17,245
kullan›lm›ﬂt›r.)
Stoklara iliﬂkin de¤er düﬂüklük testinin yap›lmas›ndan önce, stok vade farklar›n›n stoklar›n bünyesinden ç›kart›lm›ﬂ olmas› gerekmektedir. Bu amaçla her
bir stokun vadesinin belirlenmesi gerekmektedir. Aﬂa¤›da, her bir stokun hangi sat›c›lardan tedarik edildi¤i belirlenmiﬂtir. Envantere giriﬂ tarihleri ile sat›c›lar›n kay›t tarihlerine bak›ld›¤›nda hangi stokun hangi sat›c›dan tedarik edildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak uygulamada bu ﬂekilde tespit kolay olmamaktad›r.
Bu amaçla stok devir h›z›n›n kullan›lmas› daha pratik olmaktad›r.
Stok vade farklar›, sat›c›lar hesab› ile iliﬂkilendirilerek, dönem geliri ile iliﬂkilendirilmemiﬂtir. Bunun nedeni ise, bu stoklar›n sat›lmam›ﬂ olmas›d›r. Bu iliﬂkilendirmenin mant›¤›nda, dönem sonu düzeltme iﬂlemi yatmaktad›r. E¤er dönem içinde yevmiye kay›tlar› TMS ve TFRS’lere uygun tutulmuﬂ olsayd›, bu
ﬂekilde bir düzeltme yap›lmayacakt›.
Envantere
Giriﬂ Tarihi

Ort alama
Vade

Mizan
Bakiyesi

‹LK MADDE VE MALZEME

Reeskont
Gün Say›s›

Vade


Reeskont
Tutar›



5.558,66

- 75 cm ka¤›t rulola r›

18 Kas›m 2007

45 gün

2.000.000

2 Ocak 2008

2

1.766,95

- 80 cm ka¤›t rulola r›

20 Kas›m 2007

45 gün

1.200.000

4 Ocak 2008

4

2.119,40

- Mavi boya

20 Aral›k 2007

30 gün

200.000

19 Ocak 2008

19

1.672,31









- Magazin dergisi

10 Aral›k 2007

36 gün

150.000

5 Ocak 2008

5

903,06
331,08

- Ticar i gazete

12 Aral›k 2007

20 gün

65.000

20 Ocak 2008

20

571,98

T‹CAR‹ MALLAR

320 SATICILAR
150 ‹LK MADDE VE MALZEME
153 T‹CAR‹ MALLAR
Stok vade f arklar› nedeniyle

6.461,72
5.558,66
903,06

Stok vade farklar›n›n tespitinde sonra her bir stok için net gerçekleﬂebilir testi
yap›lm›ﬂt›r. Net gerçekleﬂebilir de¤er (NGD), stokun tahmini sat›ﬂ fiyatlar›nda
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tahmini sat›ﬂ giderlerinin ve varsa tamamlanma için katlan›lacak giderlerin ç›kar›lmas› ile tespit edilmektedir (TMS 2, par.6). Bu ﬂekilde bulunacak olan
NGD, stok defter de¤erinden büyük ise, defter de¤eri (DD) esas al›n›r ve herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ü söz konusu olmaz. Ancak NGD, defter de¤erinden
küçük ise, defter de¤eri, NGD’e indirilir ve bunun için de aradaki fark kadar
stok de¤er düﬂüklük karﬂ›l›¤› ayr›l›r (TMS 2, par.28).
Mizan
Bakiyesi

Reeskont
Tutar›

Vade Farks›z
Stok Tut ar›
(DD)

Tahmini
S at›ﬂ Fiyat›

Tahmini
Sat›ﬂ Gideri

Net Gerçek.
De¤er
(NGD)

5.558,66

3.394.441,34







246.560,74
98.233,05

Karﬂ›l›k

- 75 cm ka¤›t rulolar›

3.400.000

2.000.000

1.766,95

1.998.233,05

2.500.000

600.000

1.900.000,00

- 80 cm ka¤›t rulolar›

1.200.000

2.119,40

1.197.880,60

1.500.000

150.000

1.197.880,60

0,00

200.000

1.672,31

198.327,69

150.000

100.000

50.000,00

148.327,69

215.000

1.019,78

214.096,94







4.668,92

150.000

991,06

149.668,92

170.000

25.000

145.000,00

4.668,92

65.000

28,72

64.428,02

85.000

15.000

64.428,02

0,00

‹LK MADDE VE
MALZEME

- Mavi boya
T‹CAR‹ MALLAR
- Magazin dergisi
- Ticar i gazete

Stok de¤er düﬂüklük karﬂ›l›¤›n›n kayd›, TDHP esas al›nd›¤›nda, 654 Karﬂ›l›k
Gideri hesab›nda muhasebeleﬂtirilmektedir. Ancak uygulamada stoklar›n sat›ﬂlar›n maliyeti ile olan ilgisini esas al›narak, sat›lan mamul ve ticari mal maliyeti ile iliﬂkilendirilmektedir.*
654 KARﬁILIK G‹DER‹
(veya sat›ﬂlar›n maliyeti)
158 STOK DE⁄ER DÜﬁÜKLÜK KRﬁ.
Net gerçekleﬂebilir de¤er testi nedeniyle

251.229,66
251.229,66

5- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Maddi duran varl›klar incelendi¤inde, binalar›n maliyet bedeli içinde arsa pay›
yer almaktad›r. VUK’a göre binan›n maliyet bedeline, arsadan ald›¤› payda eklenmekte ve bu de¤er üzerinden amorti edilmektedir. Halbuki, TMS 16 Maddi
Duran Varl›klar standard› aç›s›ndan arsan›n faydal› ömrü belirsiz oldu¤undan
amortismana tabi tutulamamaktad›r. Bunun için ekspertiz taraf›ndan yap›lan
incelemelere binaen, binalar›n arsadan ald›klar› paylar tespit edilerek bina maliyeti içerisinden ç›kar›lmal›d›r.
* Bu konuda Nalan Akdo¤an ve Orhan Sevilengül de stok de¤er düﬂüklük karﬂ›l›¤›n›n
sat›ﬂlar›n maliyeti içinde izlenmesi gerekti¤ini ifade etmekte ve 627 Stok De¤er Düﬂüklük
Karﬂ›l›¤› hesab›n› önermektedir. (Akdo¤an ve Sevilengül, 2007, s.67.)
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Tekstil kent 2.kat daire, kira geliri elde edilmek amac›yla kiralanm›ﬂ oldu¤undan TMS 40 standard› hükümlerine göre muhasebeleﬂtirilmelidir. Buna göre,
yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçülebilmesi durumunda varl›¤›n net defter de¤eri ile gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark, dönemin gelir/gideri ile iliﬂkilendirilmelidir.
Öncelikle iﬂletme mizan›nda yer alan birikmiﬂ amortisman tutarlar›, k›st dönem
esas›na göre düzeltilmiﬂ ve binalar içinde yer alan arsa pay› 250 Arsa ve Araziler hesab›na tablo üzerinde al›nm›ﬂt›r. Bu iﬂlem, iﬂletme verilerinin de¤er art›ﬂ› ve azal›ﬂlar›n› hesaplamak için haz›rlanmas›d›r. Bunu takiben de ekspertiz
taraf›ndan tespit edilen yenileme maliyetleri üzerinden, amorti edilmiﬂ yenileme maliyetlerine ulaﬂ›lm›ﬂ ve bundan sonra de¤er art›ﬂ ve azal›ﬂ tespiti yap›lm›ﬂt›r.

ARAZ‹ VE ARSALAR
- Merkez Bina 2.Kat **
- Tekstil Kent 2.Kat **
- 2000 M2 Arsa
B‹NALAR
- Merkez Bina 2.Kat
- Tekstil Kent 2.Kat
TES‹S MAK‹NA VE
C‹HAZLAR
- Komori Matb aa
Makinesi
- Heidelberg Bask›
Makinesi
TAﬁITLAR
- 61 SER 198 3 Merce des
- 34 SER 200 8 Ford
DEM‹RBAﬁ LAR
- Casper Bilgisayar
- Modem


S›n›fland›rma
Sonras›
Yeni De¤er
(4)=(1+3)

Amortisman
Ay
Say›s›
(5)


10.8 00.000
-
5.600. 00 0
-
100.00 0
-
16.2 00.000
8.400. 00 0

105
5

50
50

K›st
Düzeltilmiﬂ
Amortisman
(7)=(4/6)/12*(5)
2.905.000
2.835.000
70.000









6 3.283.333

36.0 00.000

0

40.0 00.000

104

10

3 4.666.667

30.6 00.000

0

34.0 00.000

101

10

2 8.616.667





498 .333

47
32

27
28


5
5

5
5


391 .667
106 .667
4 .533
3 .600
933
6 6.691.200

Al›ﬂ Bedeli
(1)
100.000
0
0
100.000
41.000.000
27.000.000
14.000.000

Birikmiﬂ
Amortismanlar
(2)
0
0
0
0
5.140. 00 0
4.860. 00 0
280.00 0

74.000.000

66.6 00.000

40.000.000
34.000.000
700.000

560.00 0





500.000
200.000
1 0.000
8.000
2.000


400.00 0
160.00 0
6.00 0
4.80 0
1.20 0
72.3 06.000

0
0

0
0


500.00 0
200.00 0

8.00 0
2.00 0


S›n›fland›rma
(3)

10.800.000
5.600.000
0

-10.800 .000
-5. 600.000

Faydal›
Ömür
(6)

-
-
-

** Bina arsa paylar›n›n hesaplamas› aﬂa¤›daki gibidir.
Merkez bina = 27.000.000 x 0,40 = 10.800.000 YTL
Tekstil kent = 14.000.000 x 0,40 = 5.600.000 YTL
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ARAZ‹ VE ARSALAR
- Merkez Bina 2.Kat * **
- Tekstil Kent 2.Kat ***
- 2000 M2 Arsa
B‹NALAR
- Merkez Bina 2.Kat
- Tekstil Kent 2.Kat
TES‹S MAK‹NA VE C‹HAZLAR
- Komori Matb aa Makinesi
- Heidelberg Bask› Makines i
TAﬁITLAR
- 61 SER 198 3 Merce des
- 34 SER 200 8 Ford
DEM‹RBAﬁ LAR
- Casper Bilgisayar
- Modem

Ekspertiz
De¤eri
(1)
150.00 0

150.00 0
40.0 00.000
28.0 00.000
12.0 00.000
68.0 00.000
38.0 00.000
30.0 00.000
500.00 0
350.00 0
150.00 0
6.50 0
5.00 0
1.50 0

S›n›fland›rma
(2)

S›n›fland›rma
Ay
Sonras›
Say›s›
Yeni De¤er
(4)
(3)


11.200.000
4.800.000


-11.200.000
-4.800.000











11.200.000
3.000.000
150.000

16.800.000
7.200.000

38.000.000
30.000.000

350.000
150.000

5.000
1.500

Faydal›
Ömür
(5)

Düzeltilmiﬂ
Amorti sman
(6)=(3/5)/12*(4)

Amorti Edilmiﬂ
Yenileme Maliyeti
(7)=(3-6)


-
-
-

50
50

10
10

5
5

5
5


3.000.000
2.940.000
60.000
5 8.183.333
3 2.933.333
2 5.250.000
354 .167
274 .167
80.000
2 .950
2 .250
700
6 1.540.450


11.2 00.000,00
3.000. 00 0,00
150 .000

1 3.860.000
7.140.000

5.066.667
4.750.000

75.833
70.000

2 .750
800


-
-
-

105
5

104
101

47
32

27
28

*** Ekspertiz de¤erleri üzerinden bina arsa paylar›n›n hesaplamas› aﬂa¤›daki
gibidir.
Merkez bina = 28.000.000 x 0,40 = 11.200.000 YTL
Tekstil kent = 12.000.000 x 0,40 = 4.800.000 YTL
‹ﬂletme Mizan› Düzeltilmiﬂ
Cari Dönem Amortisman› (2007 y›l›)

Farklar

: 8.362.000 7.297.300 1.064.700

Önceki Dönem Amortisman› (2007 öncesi) :63.944.000 54.243.150 9.700.850
Toplam Birikmiﬂ Amortisman

: 72.306.000 61.540.450 10.765.550

Cari dönem amortisman fark›n›n 600.000 YTL’lik k›sm› tesis, makine ve cihazlara, 464.700 YTL’lik k›sm› ise di¤er maddi duran varl›klara aittir. Dönem
sonu düzeltmesi gere¤i birikmiﬂ amortisman fark›, iﬂletmenin kulland›¤› hesaplar dikkate al›narak kaydedilmiﬂtir.
257 B‹R‹KM‹ﬁ AMORT‹SMANLAR
620 SATIﬁLAN MAMUL MAL‹YET‹
632 GENEL YÖNET‹M G‹DER‹
580 GEÇM‹ﬁ DÖNEM ZARARLARI
Birikmiﬂ amor tisman›n düzeltilmesi
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‹ﬂletmeye ait net defter de¤erinin hesaplanmas›nda, iﬂletme mizan›nda yer alan
birikmiﬂ amortisman›n›n k›st esas›na göre düzeltilmesi sonucu oluﬂan amortisman ile yeniden s›n›fland›rma sonras› oluﬂan yeni de¤er farklar› dikkate al›nm›ﬂt›r. Örne¤in Komori matbaa makinesinin defter de¤eri 40.000.000 YTL ve
amortisman› 34.666.667 YTL, net defter de¤eri 5.333.333 YTL’dir.
Amorti
Edilmiﬂ
Yenileme
Maliyeti
ARAZ‹ VE ARSALAR
- Merkez Bina 2.Kat
- Tekstil Kent 2.Kat
- 2000 M2 Arsa
B‹NALAR
- Merkez Bina 2.Kat
- Tekstil Kent 2.Kat
TES‹S MAK‹NA VE
C‹HAZLAR
- Komori Matbaa Makinesi
- Heidelberg Bask› Makinesi
TAﬁITLAR
- 61 SER 1983 Mercedes
- 34 SER 2008 Ford

‹ﬂletme
Net Defter
De¤er

De¤er Art›ﬂ/
(Azal›ﬂ›)





-2.150.000

11.200.000,00
3.000.000,00
150.000

13.860.000

10.800.000
5.600.000
100.000

13.365.000

400.000
-2.600.000
50.000
-695.000
495.000

7.140.000

8.330.000

-1.190.000





-899.999

5.066.667
4.750.000


5.333.333
5.383.333


-266.666
-633.333
-55.833

75.833
70.000

2.750
800

108.333
93.333

4.400
1.067

-32.500
-23.333
-1.917
-1.650
-267

DEM‹RBAﬁLAR
- Casper Bilgisayar
- Modem

250 ARSA VE ARAZ‹LER
252 B‹NALAR
Yeniden s›n›fland›rma nedeniyle ( arsa pay›)

16.400.000

250 ARSA VE ARAZ‹LER
252 B‹NALAR
522 MDV DE⁄ER ARTIﬁ FONLARI
De¤er art›ﬂ fonu nedeniyle

450.000
495.000
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Maddi duran varl›k de¤er düﬂüklük karﬂ›l›¤› ise TDHP’de 659 Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlar hesab› kullan›labilir. Ancak burada dönem sonu düzeltmesi yap›lmas›ndan dolay› Tesis,Makine ve Cihazlara ait olan de¤er
düﬂüklü¤ü 620 nolu hesaba di¤erleri ise, idari faaliyetlerde kullan›ld›¤› için
632 nolu hesaba kaydedilmiﬂtir.
620 SATILAN MAMUL MAL‹YET‹
632 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
(veya 659 Di¤er Faaliyetlerden Gid . Ve Zar.)
250 ARSA VE ARAZ‹LER
252 B‹NALAR
253 TES‹S MAK. VE C‹HAZLAR
255 DEM‹RBAﬁLAR
254 TAﬁITLAR
De¤er düﬂüklü¤ü nedeniyle


HAKLAR
- ‹sim Hakk›

‹ktisap
Tarihi


2.600.000
1.190.000
899.999
1.917
55.833

Ay
Say›s›
(2)

Al›ﬂ Bedeli
(1)


27.09.2000

899.999
3.847.750


82.000.000

Faydal›
Ömür
(3)


89

‹ﬂletme Mizan›
Cari Dönem Amortisman› (2007 y›l›)

: 8.200.000

10

Düzeltilmiﬂ
Amortisman
(4)=(1/3)/12*(2)

60.816.667

Düzeltilmiﬂ

Farklar

8.200.000

-

Önceki Dönem Amortisman› (2007 öncesi):57.400.000

52.616.667 4.783.333

Toplam Birikmiﬂ Amortisman

60.816.667 4.783.333

:65.600.000

268 B‹R‹KM‹ﬁ AMORT‹SMANLAR
580 GEÇM‹ﬁ DÖNEM ZARARLARI
Birikmiﬂ amor tisman›n düzeltilmesi

4.783.333
4.783.333

Maddi olmayan duran varl›klar içerisinde yer alan 262 Kuruluﬂ ve Örgütlenme
Giderleri TFRS’ye göre aktifleﬂtirilmeyip, do¤rudan dönemin gideri olarak
dikkate al›n›r (M›s›rl›o¤lu, 2005, s.64.).
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268 B‹R‹KM‹ﬁ AMORT‹SMANLAR
262 KURULUﬁ VE ÖRG. G‹DERLER‹
Kuruluﬂ giderlerinin aktiften ç›kar t›lmas›

460.000
460.000

8 nolu standart gere¤ince araﬂt›rma giderleri, gider olarak dikkate al›n›rken, geliﬂtirme giderleri ise baz› ﬂartlar› sa¤lamas› durumunda aktifleﬂtirilmektedir.
Ancak, araﬂt›rma-geliﬂtirme giderleri ayr›ﬂt›r›lamad›¤› durumda, gider kaydedilmelidir (TMS 38, par.53). Uygulamam›zda bu ayr›ﬂt›rma yap›lamad›¤›ndan
ve geçmiﬂ dönemle ilgili oldu¤unda 580 nolu hesapla iliﬂkilendirilmiﬂtir.
268 B‹R‹KM‹ﬁ AMORT‹SMANLAR
580 GEÇM‹ﬁ DÖNEM ZARARLARI
263 ARAﬁTIR. VE GEL. G‹DERLER‹
Ar-Ge giderlerinin aktiften ç›kar t›lmas›

80.000
20.000
100.000

6- Banka Kredileri
Finansal borçlar, gerçe¤e uygun de¤erleri üzerinden muhasebeleﬂtirilirler. ‹tfa edilmiﬂ maliyet bedelleri üzerinde de de¤erlenirler. ‹tfa edilmiﬂ maliyet bedeli ise etkin faiz yöntemiyle bulunmal›d›r. Bunun için de etkin faiz oran›n›n, di¤er bir ifade
ile iç verim oran›n›n hesaplanmas› gerekmektedir. ‹ç verim oran›n›n hesaplanmas›
için nakit ak›mlar›n›n hesaplanmas› gerekmektedir. Buna göre nakit ak›mlar› aﬂa¤›daki gibidir. ‹ç verim oran›n›n hesaplanmas›nda excel’den yararlan›lm›ﬂt›r.

Y›llar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



Nakit Ç›k›ﬂlar›
Faiz+BSMV Toplam

500.000
472.500 972.500
500.000
417.150 917.150
500.000
370.800 870.800
500.000
324.450 824.450
500.000
278.100 778.100
500.000
231.750 731.750
500.000
185.400 685.400
500.000
139.050 639.050
500.000
92.700 592.700
500.000
46.350 546.350
500.000
0 500.000







Ana Para

Hakemli Yaz›lar
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Nakit Giriﬂleri

Kullan›lan Kredi
Toplam
Nakit Ak›m›
5.500.000
5.500.000
5.500.000

0
-972.500

0
-917.150

0
-870.800

0
-824.450

0
-778.100

0
-731.750

0
-685.400

0
-639.050

0
-592.700

0
-546.350

0
-500.000
 Net Nakit Ak›m› =
-2.558.250
 ‹ç Verim Oran› =
7,93%
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‹ç verim oran›, etkin faiz oran›d›r. Etkin faiz oran›na göre 31.12.2007 tarihli
kredi faiz tahakkuku aﬂa¤›daki gibidir.
Faiz oran›

: %7,93

BSMV oran›

: %5

Faiz

: 280.854,17 YTL

BSMV

: 14.042,71 YTL

Tahakkuk eden : 294.896,88 YTL
Faiz tahakkuku : (Anapara x Faiz x Vadeye Kalan Gün)/36000
: [(5.500.000-500.000)x 255x7,93]/36000 = 280.854,17 YTL
De¤erleme fark› : 294.896,88 YTL – 334.687,50 YTL = 39.790,62 YTL
381 G‹DER TAHAKKUKLARI
660 KISA VAD. BORÇLANMA G‹D.
Kredi faiz tahakkukunun düzeltilmesi

39.790,62
39.790,62

7- Ticari Borçlar
Ticari alacaklarda oldu¤u gibi, ticari borçlar da iskonto edilmiﬂ de¤er üzerinden gösterilmelidir. ‹skonto edilmiﬂ de¤erin hesaplanmas›, ticari alacaklarda
oldu¤u gibidir.

SATICILAR
- AB iﬂletmesi
- BC iﬂletmesi
- CD iﬂletmesi
BORÇ
SENETLER‹
- ASD iﬂletmesine
verilen
- ART iﬂletmesine
verilen

Kay›t Tarihi

18 Kas›m 2007
20 Kas›m 2007
20 Aral›k 2007
Kay›t Tarihi

Ortalama Vade

45 gün
45 gün
30 gün
Çekin Vadesi

Mizan Bakiyesi Ödeme Tarihi
13.500.000,00

10.000.000,00
2 Ocak 2008
2.000.000,00
4 Ocak 2008
1.500.000,00 19 Ocak 2008

Reeskont
Gün Say›s›

2
4
19

Reeskont
Tutar›
24.909,41
8.834,74
3.532,33
12.542,34

7.500.000,00





100.917,59

10 Aral›k 2007

05 ﬁubat 2008

5.000.000,00

05 ﬁubat 2008

36

78.918,35

12 Aral›k 2007

20 Ocak 2008

2.500.000,00

20 Ocak 2008

20

21.999,24

Reeskont Tutar›
Stok Vade Fark›
Sat›lan Mala Ait Tutar
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Borç Senetleri
100.917,59
903,06
100.014,53
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Ticari borçlara iliﬂkin reeskont tutar›, dönem sonu düzeltmesinden dolay› sat›lan mamul ve ticari mal maliyeti ile iliﬂkilendirilmiﬂtir. Sat›c›lar›n yaﬂland›r›lmas› nedeniyle ortaya ç›kan reeskont tutar›, TDHP’de boﬂ bir hesap kullan›larak muhasebeleﬂtirilmiﬂtir (324 Ertelenen Faiz Gideri). Karﬂ› aya¤› ise dönem
sonu düzeltmesi gere¤i, iﬂletmenin ilk muhasebeleﬂtirmede kulland›¤› hesaplar
kullan›lm›ﬂt›r.
324 ERTELENEN FA‹Z G‹DER‹
322 BORÇ SENETLER‹ REESKONTU
620 SATILAN MAMUL MAL‹YET‹
621 SATILAN T‹C.MAL MAL‹YET‹
Ticari borçlar›n yaﬂland›r›lmas› nedeniyle

19.350,75
100.014,53
19.350,75
100.014,53

8- K›dem Tazminat›
TMS 19 kapsam›nda k›dem tazminat› karﬂ›l›¤› ayr›lmal›d›r. K›dem tazminat›
karﬂ›l›k tutar› ﬂu ﬂekilde hesaplanmaktad›r: (Demir, 2006, s.46.)
1 + Enflasyon Oran›
K.T. Karﬂ›l›klar› = Tam Yükümlülük Tutar› x ( ---------------------------)Emeklili¤e Kalan Gün
1 + Faiz Oran›

Yap›lan hesaplama sonucunda k›dem tazminat› karﬂ›l›¤› 2.600.000 YTL olarak
bulunmuﬂtur. ‹ﬂletmenin yapt›¤› hesaplama ile aktüeryal yöntemlere göre yap›lan çal›ﬂma sonucunda ortaya ç›kan 100.000 YTL’lik fark›n 40.000 YTL’si
idari personele geri kalan› ise üretim departman›nda çal›ﬂan personele aittir.
620 SATILAN MAMUL MAL‹YET‹
632 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
472 KIDEM TAZM‹NATI KRﬁ.
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤› nedeniyle

60.000
40.000
100.000

9- Dava Karﬂ›l›klar›
Kaybedilme ihtimali yüksek olan aleyhteki davaya ihtiyatl›k ilkesi gere¤i karﬂ›l›k ayr›l›r. Di¤er aleyhte olup da, kazan›lmas› muhtemel olan davalar ise, dipnotlarda belirtilir.
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659 D‹⁄. FAAL. OLA⁄AN G‹D.VE ZAR.
379 D‹⁄ER BORÇ VE G‹D. KRﬁ.
Dava karﬂ›l›¤› nedeniyle

250.000
250.000

10- Ertelenen Vergi Varl›¤› ve Yükümlülü¤ü
Gelir tablosunda cari dönem vergi karﬂ›l›¤› ile ertelenmiﬂ vergiler ayr› ayr›
gösterilmelidir. Böylece, iﬂletmelerin ilgili dönemde elde etti¤i karlar üzerinden hesaplanan vergi karﬂ›l›klar›, vergilendirilebilir kar üzerinden hesaplanan
vergi tutar› ile iﬂletmenin gelecek dönemlere devredece¤i vergi tutar› ayr› ayr›
raporlanm›ﬂ olur (M›s›rl›o¤lu, 2006, s.60.).
Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› (indirilebilir farklar) ile ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri (vergilendirilebilir farklar) TFRS’ye göre düzeltilmiﬂ tutarlar ile VUK’a
göre kaydedilmiﬂ tutarlar aras›ndaki farklar›n yan›nda iﬂletmeye sa¤lanan yat›r›m indirimi gibi teﬂvikler, geçmiﬂ y›l mali zararlar› gibi gelecekte indirim konusu yap›labilecek farklar da hesaplamaya dahil edilmelidir.
Do¤rudan öz kaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilmiﬂ olan kalemlerle
ilgili olan ertelenmiﬂ vergi, ayn› dönemde veya farkl› dönemlerde özkaynaklara do¤rudan borç veya alacak olarak kaydedilmelidir (TMS 12 par.61). Bu
amaçla yeniden de¤erleme nedeniyle öz kaynaklara kaydedilen de¤er art›ﬂ fonuna isabet eden ertelenen vergi (TMS 12, par.62/a) öz kaynak içinde kaydedilmelidir.
Bilanço tarihi itibariyle yasalaﬂm›ﬂ vergi oran› üzerinden ertelenen vergi hesaplanmaktad›r (Mirza, Holt, Orrell, 2006, s.68.).
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Cari Dönem
Gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen ertelenen vergi

Toplam
Geçici Farklar

Ertelenen Vergi Varl›klar›:



ﬁüpheli ticari alacak kar ﬂ›l›¤›

Önceki Dönem

Ertelene n
Vergi

Toplam
Geçici Farklar





Ertelenen
Vergi


2.500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

Ertelenen faiz geliri

55.586,90

11.117,38

0,00

0,00

Alacak senetle ri reeskontu

68.032,40

13.606,48

0,00

0,00

251.229,66

50.245,93

0,00

0,00

4.747.749,00

949.549,80

0,00

0,00

K›dem tazminat› ka rﬂ›l›¤›

100.000,00

20.000,00

0,00

0,00

Dava karﬂ›l›¤›

250.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368.000,00

73.600,00

Stok de¤er düﬂüklük karﬂ›l›¤›
MDV de¤er düﬂüklük ka rﬂ›l›¤›

Kuruluﬂ Gider lerinin Bilançodan Ç›kar›lmas›
Araﬂt›rma Giderlerinin Bilançodan Ç›kart›lmas›
Brüt Ertelenmiﬂ Vergi Varl›¤›
Ertelenen Vergi Yükümlülük leri:
Vadeli mevduat faiz tahakkuku
Hisse senedi de¤er art›ﬂ›
MDV Birikmiﬂ Amortisman Düzeltmesi
MD Olmayan D. Birikmiﬂ Amortisman Düzeltmesi

0,00

0,00

80.000,00

16.000,00

7.972.597,96

1.594.519,59

448.000,00

89.600,00









36,18

7,24

0,00

0,00

120.000,00

24.000,00

0,00

0,00

1.064.700,00

212.940,00

9.700.850,00

1.940.170,00

0,00

0,00

4.783.333,00

956.666,60

19.350,75

3.870,15

0,00

0,00

100.014,53

20.002,91

0,00

0,00

39.790,62

7.958,12

0,00

0,00

Brüt Ertelenmiﬂ Vergi Yükümlülü¤ü

1.343.892,08

268.778,42

14.484.183,00

2.896.836,60

Net Ertelenmiﬂ Vergi Varl›¤›

6.628.705,88

1.325.741,18

-

-

-

-

14.036.183,00

2.807.236,60

Ertelenen faiz gider i
Borç senetleri reeskontu
Kredi faiz tahakkuku

Net Ertelenmiﬂ Vergi Yükümlülü¤ü

31.12.2007
1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosuna kaydedilen ertelenmiﬂ vergi geliri / (gideri)
Dönem sonu bakiy esi

296 ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI
580 GEÇM‹ﬁ YIL ZARARLARI
496 ERTELENEN VERG‹
YÜKÜMLÜLÜKLER‹
691 DÖN.KARI VERG‹ VE D‹⁄.
YASAL YÜK. KARﬁILIK.
Ertelenen vergi karﬂ›l›klar› nedeniyle

2.807.236,60
(4.132.977,78)
(1.325.741,18)

1.594.519,59
2.807.236,60
268.778,42
4.132.977,78

12 nolu standart gere¤i ertelenen vergi ile cari dönem verginin ayr› ayr› sunulmas› gerekmektedir. Ancak mevcut TDHP’de buna uygun raporlama yapmak
söz konusu de¤ildir. Ancak 691 nolu hesab›n alt›nda cari ve ertelenen vergi ayr›ﬂt›r›labilir.
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Özkaynak ile iliﬂkilendirilen ertelenen vergi
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri:
Bina de¤er art›ﬂ fonu
Arsa de¤er art›ﬂ fonu
Net Ertelenmiﬂ Vergi Yükümlülü¤ü

Toplam
Ertelenen
Geçici Farklar
Vergi


495.000,00
99.000,00
450.000,00
90.000,00
945.000,00
189.000,00

Öz kaynak ile ilgili ertelenen vergi için boﬂ bir hesap kullan›lm›ﬂt›r. Ancak uygulamada bu tutar da maddi duran varl›k de¤iﬂimi içinde gelir tablosu ile iliﬂkilendirilmektedir.
525 ERTELENEN VERG‹
496 ERTELENEN VERG‹
YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Ertelenen vergi karﬂ›l›klar› nedeniyle
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3.2. TFRS ve TMS’ye Göre Düzeltilmiﬂ Bilanço ve Gelir Tablosu
SER endüstri iﬂletmesine ait 31.12.2007 tarihli düzeltilmiﬂ bilanço aﬂa¤›daki gibi oluﬂacakt›r.
HESAP ADI
I- Dönen Varl›klar
Haz› r de¤erler
Kasa
Bankalar
Menkul k›ymetler
Hisse senetleri
* Gerçe¤e uygun de¤er fark›
kar/zarara yans›t›lan (x)
* Sat›lmaya haz› r finans al varl› k (y)
Ticari al acaklar
Al›c›l ar
Alacak senetl eri
Ertelenen faiz ge lirl eri (-)
Alacak senetl eri reeskont u (-)
ﬁüpheli ticari alacakl ar
ﬁüpheli ticari alacak karﬂ ›l›klar› (-)
Stoklar
‹l k madde ve malzeme
Ticari mal lar
St ok de¤er düﬂüklük karﬂ›l›¤› (-)
Gelecek aylara.ait giderler ve gelir
tahakkuklar›
Gelir tahakkuklar›
Gelecek aylara ait giderler
II- Duran Varl›klar
Maddi duran varl› klar
Ba¤l› menku l k› ymet ler
* sat› lmaya haz›r finansal varl›kl ar
Maddi duran varl› klar
Arazi ve arsalar
Binalar
Tesis makina ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Demirbaﬂ lar
Birikmi ﬂ amortismanlar (-)
Maddi olmayan dura n varl› kar
Haklar
Kuruluﬂ ve örgüt lenme giderleri
Araﬂt›rma ve geli ﬂtirme giderleri
Birikmi ﬂ amortismanlar (-)
Gelecek y›l.ait giderl er ve geli r
tahakkuklar›
Gelecek y›llara ait giderler
Di¤er duran varl›klar
Ertelenen vergi varl› ¤›
Aktif toplam›
III- K› sa Vadeli Yab.K aynakla r
Mali borçlar
Banka kredil eri
Ticari borçlar
Sat›c›lar
Borç senetl eri
Ertelenen faiz giderler i (-)
Borç senetl eri reeskontu (-)
Di¤er borçlar
Personele borçlar
Ödenecek vergi di¤er yüküm.
Ödencek vergi ve fonlar
Ödenecek so syal güvenlik kesin.
Gelecek ayl. Ai t gelir. Ve
gid.tahakkuklar›
Gider tah akkuklar›
Di¤er borç ve gi der karﬂ›l›klar›
Di¤er borç ve gider karﬂ ›l›klar ›
IV- Uz un Vadeli Yab.Ka ynaklar
Borç ve gider karﬂ›l›klar›
K›dem taz minat› karﬂ›l› ¤›
Di¤er uzun vad eli yabanc›
kaynaklar
Ertelenen vergi yüküml ülü¤ü
V- Özkaynaklar
Ödenmiﬂ sermaye
Serm aye
Enflasyon sermaye duz. o lumlu
farklar›
Sermaye yedekleri
MDV de¤er art›ﬂ fonlar›
Ertelenen vergi
Kar yedekleri
Yasal yedekler
Geçmi ﬂ y›llar zararla r›(-)
Dönem net kar› v eya zarar›
Pasif toplam›

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

01.01.2007-31.12.2007

Düzeltmeler

01.01.2007-31.12.2007



42.860.349,32





39.3 39.074,82


85.000,00
200.000,00

1.360.000,00

285.000,00


1.360.000,00









85.000,00
200.000,00

720.000,00

2 85.000,00


7 20.000,00


600.000,00



120 .000,00

720.000,00



760.000,00

31.500.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.400.000,00
215.000,00
0,00


37.500.000,00






3.615.000,00




-760.000,00

-1.500.0 00,00
-1.000.0 00,00
-55 .5 86,90
-68 .0 32,40
2.500.000,00
-2.500.0 00,00

-5.558,66
-903,06
-251.229,66

0,00

30.000.000,00
5 .000.000,00
-55.586,90
-68.032,40
2 .500.000,00
-2.500.000,00

3 .394.441,34
214.096,94
-251.229,66


34.8 76.380,70






3.357. 308,62






100.349,32





1 00.385,50

349,32
100.000,00





59.984.000,00
0,00

36,18




385,50
100.000,00





74.0 64.653,59
7 60.000,00

0,00



760 .000,00

760.000,00




100.000,00
41.000.000,00
74.000.000,00
700.000,00
10.000,00
-72.306.000,00

82.000.000,00
460.000,00
100.000,00
-66.140.000,00

43.504.000,00






16.420.000,00






14.250 .0 00,00
-17.095 .000,00
-899.999,00
-55 .8 33,00
-1.917,00
10.765 .5 50,00


-460.000,00
-100.000,00
5.323.333,00


14.350.000,00
23.905.000,00
73.100.001,00
644.167,00
8.083,00
-61.540.450,00

82.000.000,00
0,00
0,00
-60.816.667,00

50.4 66.801,00






21.1 83.333,00







60.000,00





60.000,00

60.000,00

0,00



5.000.000,00

13.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00

200.000,00

600.000,00
180.000,00


0,00

102.844.349,32
27.314.687,50
5.000.000,00

21.000.000,00




200.000,00

780.000,00





1.594.519,59





-6.461,72

-19 .3 50,75
-100.014,53






60.000,00

1 .594.519,59



5 .000.000,00

13.493.538,28
7 .500.000,00
-19.350,75
-100.014,53

200.000,00

600.000,00
180.000,00


1.594. 519,59

113.403. 728,41
27.3 99.069,88
5.000. 000,00

20.8 74.173,00




2 00.000,00

7 80.000,00





334.687,50





2 94.896,88

334.687,50

0,00


2.500.000,00


0,00

2.500.000,00
2.500.000,00


-39 .7 90,62

250 .000,00


100 .000,00

294.896,88

250.000,00


2 .600.000,00


2 50.000,00

3.057. 778,42
2.600. 000,00




0,00





4 57.778,42

0,00


100.000.000,00


73.029.661,82
135.307.761,82


457 .778,42




457.778,42


100 .000.000,00


82.9 46.880,12
135.307. 761,82


35.307.761,82





35.307.761,82




0,00
0,00

25.000,00




0,00


25.000,00

-67.764.600,00
5.461.500,00
102.844.349,32


945 .000,00
-189.000,00


11.656 .9 46,40




945.000,00
-189.000,00

25.000,00
-56.107.653,60
5 .461.500,00


7 56.000,00


25.000,00

-56 .1 07.653,60
2.965. 771,90
113.403. 728,41
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SER endüstri iﬂletmesine ait 31.12.2007 tarihli düzeltilmiﬂ gelir tablosu aﬂa¤›daki gibi oluﬂacakt›r.
HESAP ADI
Brüt sat› ﬂlar

0 1. 01.2007-31.12 .2 007

Düzeltmeler

01.01.2007-31.12.2007



85.595.838,36





85.4 72.219,06

Yurti çi sat›ﬂl ar

82.595.838,36



-123.619,30

82.472.219 ,06



Yurtd›ﬂ › sat›ﬂlar

3.000.000,00





3.000.000,00



20.000,00





20.000 ,00





-3.600.000,00





-3.600.000,00


Di¤er gelirler
Sat›ﬂ indiriml eri(-)
Sat›ﬂtan iadeler(-)
Sat›ﬂtan iskontolar(-)
Net sat›ﬂ lar
Sat›ﬂlar›n maliyeti (-)

-100.000,00





-100.000,00

-3.500.000,00





-3.500.000 ,00





81.995.838,36





81.8 72.219,06



-57.000.00 0, 00





-57 .2 40.633,72

Sat›lan mam ul ler maliyet i(-)

-42.000.000,00



-340.648,25

-42.340.648,25



Sat›lan ticari mallar maliyet.(-)

-15.000.000,00



100 .014,53

-14.899.985,47





24.995.838,36





24.6 31.585,34

Brüt sat› ﬂ kar› veya zarar›
Faaliyet giderleri (-)



-20.000.00 0, 00





-23 .4 23.050,00

Paz.sat›ﬂ ve da¤›t›m gid. (-)

-2.000.000,00





-2.000.000 ,00



Genel yöneti m g iderleri (-)

-18.000.000,00



-3.423.0 50,00

-21.423.050,00



Faaliyet kar› veya zarar›



4.995.838,36





1.208. 535,34

Di¤.faal.ola¤an gel.ve karlar



1.340.349,82





1.460. 386,00

Faiz gelirleri

10.000,00



36,18

10.036 ,18



Menkul k› ym et sat›ﬂ kar ›

30.349,82





30.349 ,82



1.300.000,00





1.300.000,00



0,00



120 .000,00

120.000,00





-540.000,68





-3.541.230,34

Kambiyo karlar ›
Di¤er ola¤an gelir ve karlar
Di¤.faal.ola¤an gid.ve zararlar(-)
Karﬂ›l›k giderleri
Kambiyo zararlar›
Di¤er ola¤an gider ve zararl ar
Finansman gi derleri
K›sa vad.borçlanma gid.(-)

0,00



-2.751.2 29,66

-2.751.229 ,66



-540.000,68





-540.000,68



0,00



-250.000,00

-250.000,00





-334.687,50





-294. 896,88

-334.687,50



39.7 90,62

-294.896,88



Ola¤an kar veya zarar



5.461.500,00





-1.167.205,88

Dönem kar› veya zarar›



5.461.500,00





-1.167.205,88

Dön.kar.ver .ve di¤.yas.yü k. krﬂ.(-)



0,00

4.132.977,78



4.132. 977,78

Dönem net kar› v eya zarar›



5.461.500,00





2.965. 771,90

4. SONUÇ
Ülkemizde uluslararas› finansal raporlama standartlar›na göre raporlama yap›lmas› durumunda iﬂletmelerin çeﬂitli güçlüklerle karﬂ›laﬂmas› söz konusu olacakt›r. Bu güçlüklerin baﬂ›nda da, mevcut yasal düzenlemelerden kaynaklanan
k›s›tlamalar gelmektedir. Ülkemizde uygulanan Tekdüzen Hesap Plan›
(TDHP), uluslararas› finansal raporlama standartlar›na göre raporlama yap›lmas›n› pek mümkün k›lmamakta ve bu durumda uygulay›c›lar› k›s›tlamaktad›r.
Bundan dolay› mevcut hesap plan›n›n standartlar›n bütün olarak uygulanmas›na olanak sa¤layacak ﬂekilde revize edilmesi gerekmektedir. Ayr›ca uygulay›c›lar›n standartlar› uygulamas›n› kolaylaﬂt›rmak için rehberlerin haz›rlanmas›,
standartlar›n dilinden kaynaklanan ve yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalar›n ortadan kalkmas›na yard›mc› olacakt›r
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H‹LE R‹SK‹N‹N DENET‹M ‹LE ‹L‹ﬁK‹S‹
THE RELATIONSHIP OF FRAUD RISK WITH
AUDITING
Murat EM‹R*

Öz
enetim, finansal beyanlar›n hile ya da hatayla yanl›ﬂ olup olmad›¤›n› anlamaya yönelik makul güvenceyi elde etmek üzere planlanm›ﬂ ve gerçekleﬂtirilmiﬂ olmal›d›r. Bu çal›ﬂmada, hile riskinin denetim ile iliﬂkisi
incelenmiﬂtir. Finansal tablolar› denetlerken hile riskinin göz önünde bulundurulmas› gerekir. Hile riskiyle ilgili standartlar bu çal›ﬂma kapsam›nda ele al›nm›ﬂt›r.

D

Yönetim hileyi azaltmak için kurumsal yönetiﬂimi yerine getirmekten ve prosüdürleri kontrol etmekten sorumludur. Engelleme, cayd›rma ve tespit önlemini birleﬂtirerek hile riski azalt›labilinir. Kurumlar›n gösterece¤i özen hile riskini azaltmada baﬂrol oynar. Denetçiye düﬂen görev ve sorumluluk ise etkin bir
denetim çal›ﬂmas› yapmak ve belgelendirme safhas›nda tüm ayr›nt›lara yer
vermektir. Makalede, denetlenen firma ve ba¤›ms›z denetçilerin hile denetimi
konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar belirtilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Hile, Risk, Denetim, Kurumsal yönetiﬂim, SAS 82 ve
SAS 99.
Abstract
An audit should be planned and performed to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements, whether
caused by error or fraud. The relationship of fraud risk with auditing is examined in this study. Fraud risk must be to be taken into account while the finan-

* Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Muhasebe-Finansman ‹ng. Tezli
Yüksek Lisans Ö¤rencisi

Hakemli Yaz›lar
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cial statements are being audited. The
standards about fraud risk are explained in the context of the study.
Management is responsible for performing corporate governance and
controling procedures to minimize
fraud. The risk of fraud can be reduced through a combination of prevention, deterrence and detection measures. The care that corporations show
plays the leading role in reducing the
risk of fraud. The duty and responsibility of the auditor is to make an effective audit work and to give place to
every detail in the phase of certification. The subjects that independent auditors and the audited companies should take into consideration are specified in the article.
Key Words: Fraud, Risk, Audit, Corporate governance, SAS 82 and SAS 99.
1. Giriﬂ
Hile, bir ﬂahs›n yanl›ﬂ oldu¤unu bildi¤i veya do¤rulu¤una inanmad›¤› bir
k›s›m uygunsuzluklar›n ve gayri kanuni hareketlerin maksatl› kand›rma
veya yanl›ﬂ sunma niyetiyle yap›lmas›n› kapsar. Finansal tablolardaki
yanl›ﬂl›klar, hile ve usulsüzlükten veya hatadan kaynaklanabilir. Hile ve
usulsüzlükleri hatadan ay›ran temel
unsur, finansal tablolarda yanl›ﬂl›¤a
sebep olan fiilin kas›tl› olarak yap›l›p
yap›lmad›¤›d›r.
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‹nsan girdisine gereksinim duyulan
her süreçte, bütün kuruluﬂlar sahtekarl›k riskine maruz kal›rlar. Bir kuruluﬂun maruz kald›¤› oran iﬂin içinde
olan doland›r›c›l›k riskleriyle, hem
sahtekarl›¤› ortaya ç›karmak hem de
önlemek için etkili iﬂ kontrolleri boyutunun var olmas› ve süreçte yer
alanlar› bütünlü¤ü ve dürüstlü¤ü ile
iliﬂkilidir. Sahtekarl›k riski, sahtekarl›¤›n ortaya ç›karaca¤› ve ortaya ç›kt›¤› zaman kuruluﬂa olan olas› zararlar›n ve sonuçlar›n olma ihtimalidir
(www.iiabel.be/Portals/0/Documents/Publications/Member_PositionPaperfraud100407.doc).
Gün geçtikçe ortaya ç›k›yor ki; insan›n oldu¤u yerde ﬂartlar (hile üçgeni)
oluﬂtu¤unda hile kaç›n›lmaz oluyor
(Emir, 2008, 120). Hile kavram›n›n
2000’li y›llarda ad›n› s›kl›kla duymaya baﬂlad›k. Eylül 2002 tarihinde icra
baﬂkan› Al Dunlap Sunbeam ﬂirketinin 1990’larda batmas›na neden olan
muhasebe sahtekarl›¤›n› gerçekleﬂtirmek suçundan federal hükümete
500.000 dolar ödemeye mahkum edildi. Dunlap ayr›ca bir daha asla yönetici ve çal›ﬂan olarak bir kamu ﬂirketinde görevlendirilmemeyi kabul etti.
Sahtekarl›k suçu, icra baﬂkan›n› kamu
görevinden bu ﬂekilde men etti. ‹ﬂ yaﬂam›nda ön plana ç›kan bu konu, çal›ﬂmam›zda finansal tablolar›n denetiminde hile, hile riski, hile riskinin de¤erlendirilmesi, kurumsal yönetiﬂim
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ve denetçinin sorumluluklar› alt baﬂl›klar›nda incelenecektir.
2. Finansal Tablolar›n Denetiminde
Hilenin Göz Önüne Al›nmas›
(Statement on Auditing Standards
SAS No:82)
SAS No:82 (Consideration of Fraud
in a Financial Statement Audit), sahtekarl›k riskinin ayr› olarak de¤erlendirildi¤i denetimlere gereksinim olup
olmad›¤›, sahtekarl›k riskine daha duyarl› denetim planlar›n›n tasarlanmas›nda ve sahtekarl›k belirtilerinin
okunmas› için denetçilerin daha fazla
zaman harcamas›na yol aç›p açmad›¤›n› araﬂt›r›r (Zimbelman, 1997, 75).
Mark F. Zimbelman (1997) SAS
No:82 konusundaki çal›ﬂmas›nda
standart›n yararlar› ve maliyetleri
hakk›nda tahminlerde bulunmuﬂ ve bu
tahminleri test etmiﬂtir. Sahtekarl›¤›n
ortaya ç›k›ﬂ›n› düzeltmek için denetçilerin hem sahtekarl›k riskine olan duyarl›l›klar›n› artt›rmalar›na hem de
sahtekarl›k riski yüksek oldu¤unda
sahtekarl›¤› ortaya ç›karmaya daha
fazla kaynak tahsis etmelerine; bunun
yan›nda tüm denetimler için daha fazla sahtekarl›¤› belirleme kaynaklar›
ay›rmalar›na ihtiyaç vard›r. Muhtemel
maliyet, do¤rudan fiyat› ya da aç›kça
de¤erlendirilen sahtekarl›k risklerini
ve artt›r›lm›ﬂ denetleme çabalar›n›
kapsar. SAS No:82, denetim fiyatlar›
üzerinde artt›r›c› etkide bulunmuﬂtur..
Hakemli Yaz›lar
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Örne¤in, denetimlerde sahtekarl›¤›
ortadan kald›rmak için artt›r›lm›ﬂ kaynaklara baﬂvuru, denetleme etkinli¤ini art›racak ve bu sayede daha fazla
sahtekarl›k belirlenecektir. E¤er denetçiler sahtekarl›k riskine olan duyarl›l›klar›n› artt›r›rlarsa ve uygun ﬂekilde sahtekarl›¤› belirleme kaynaklar›n› çeﬂitlendirirlerse hem etkinli¤i
hem de verimlili¤i art›rm›ﬂ olacaklard›r.
Araﬂt›rmac›lar, uygulamac›lar, meclis
üyeleri ve politikac›lar denetleme
planlar›n› stratejik riskin varl›¤› içinde sabit kalaca¤›n› iddia etmiﬂlerdir
(Erickson, Mayhew ve Felix, 2000,
165). Bu iddia, doland›r›c›l›¤›n etkili
bir ﬂekilde belirlenmesini engelleyebilir. SAS No:82, denetçilerin ilgisini
sahtekarl›k riskine karﬂ› art›r›rken
muhtemelen daha fazla çaba sarf edeceklerini göstermiﬂtir. Halen sabit kalan bir denetleme stratejisi, sahtekarl›¤› belirlemede etkili olmayabilir. Bu
sonuç sahtekarl›k riskinin varl›¤› içinde daha az bir olas›l›kla sabit kalabilece¤i yeni denetim yaklaﬂ›mlar›na olan
ihtiyac› desteklemektedir.
3. Hile Riskinin De¤erlendirmesi
Hile ihtimali tipik olarak sahtekarl›¤›n
ne kadar kolay yap›labilece¤ine, hileye yönlendiren güdüsel faktörlere ve
ﬂirketin sahtekârl›k geçmiﬂine ba¤l›d›r. Hile yönetimi, finansal kay›plar›
s›n›rlamak ve elemekten çok durum-
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lar› s›n›rlama ve elemeyi içerir. Örne¤in, baz› organizasyonlar için, itibar
ve ün kayb›, iﬂin geliﬂimi ve sürdürülebilirli¤i için gerekli imkânlar› ve gerekli ruhsatlar› elde etmenin yan›nda,
onlar›n kalifiye iﬂçileri ayn› ﬂekilde
müﬂterileri kendi mallar›na çekmek
ve elinde bulundurmak üzerinde de
gözle görülür bir etkisi vard›r

• Olay tan›mlanmas›, beyin f›rt›nas›
aktiviteleri, röportajlar, odak gruplar,
tetkikler, endüstri araﬂt›rmas› ve olay
verileri.

(www.iiabel.be/Portals/0/Documents/Publications/Member_PositionPaperfraud100407.doc).

• Riskleri var olan anti-sahtekârl›k
programlar›na ve kontrol çal›ﬂmalar›na ba¤lama ve onlar›n etkinli¤ini tasdik etme gibi kontrol çal›ﬂmalar›.

‹ç denetçiler hile riskini hesaplamak
için organizasyonun kulland›¤› iﬂletme risk modelini kullanmal›d›r. E¤er
organizasyonun kulland›¤› bir iﬂletme
risk modeli mevcut de¤ilse, denetçiler
aﬂa¤›daki talimatlara uyabilirler (http:
//www.iia.org.au/content/Practice.202006.pdf):
1. Organizasyonu tehdit eden özel
sahtekârl›k ﬂemas›n› anlay›p, organizasyonun tüm dahili risklerini kapsayan bu sahtekarl›k entrikalar›na karﬂ›,
organizasyonun savunmas›zl›¤›n› hesap edecek ve haritaland›racak bir risk
modelini kullanmal›d›r. Risk modeli
ayn› zamanda tutarl› kategoriler kullanmal›d›r. Beklenen yüksek riskli
bölgeleri tan›mlayacak ve kapsamaya
yetecek kadar ayr›nt›l› olmal›d›r.
‹ﬂletmenin risk yönetimi çerçevesi
aﬂa¤›da belirtilen bölümleri içeren
faydal› bir model sa¤lar:
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• ‹htimalleri ve durumlar› içeren risk
de¤erlendirmeleri
• Transfer, tolere eden ya da azleden
risk gibi risk tepki stratejileri,

• Denetim plan›n› ve kötü yönetimden
kaynaklanan sahtekarl›k ve riskin göz
önünde bulunduruldu¤u programlar›
içeren modelleme.
2. Bir organizasyonda yap›lan hileleri
azaltmak veya engellemek için yap›lan kontrolleri hesaplarken, fiyat ve
fayda kalemleri göz önünde bulundurulmal›d›r. Hesaplamada, sahtekârl›¤›n bireysel ya da pratikte hile gerektiren bir ﬂekilde yap›l›p yap›lmad›¤›
düﬂünülmelidir. Yüzde yüz hile önleme, ne mümkündür ne de fiyat etkin
bir yoldur. Kontrollerde, çal›ﬂanlar›
haks›zca suçlama veya çal›ﬂanlara güvenilmedi¤i görüntüsüne sebep olacak davran›ﬂlardan kaç›n›lmal›d›r.
SAS 99 (Consideration of Fraud in a
Financial Statement Audit) hile riskinin hesaplanmas› konusunda rehberlik sa¤lar. Denetçiler, hile riskini tan›mlamak ve karﬂ›l›k vermek için, hi-
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le risk faktörlerini içeren geniﬂ bir bilgi grubunu göz önüne al›rken, profesyonel ﬂüphecili¤i sürdürmelidirler.
Denetçi, sahtekârl›k riskine karﬂ›
planlama ve hatalar veya sahtekârl›klar›n tespit edilmesine bak›lmaks›z›n,
denetim yaparak makul güven elde etmekle vazifelidir (AICPA,2002,5-10).
Hile riski de¤erlendirme süreci yedi ad›m
izlenerek gözlemlenir (Frank, 2004, 4-8):
Ad›m 1: De¤erlendirmeyi organize etmek
Ad›m 2: Hile riskini tan›mlayabilmek
için gerekli bilgilere ulaﬂmak
Ad›m 3: Potansiyel hileyi tan›mlamak
Ad›m 4: Olas› doland›r›c›l›klar› de¤erlendirmek
Ad›m 5: Riskin önemini de¤erlendirmek
Ad›m 6: Anti-risk kontrolleri ile ba¤lant› kurmak (Denetim kan›tlar›n› de¤erlendirmek)
Ad›m 7: Denetim plan›n etkisini aç›klamak (Hile hakk›nda iletiﬂim)
Frank, 2004 y›l›ndaki makalesinde alt› ana kategoriye ayr›lan toplam 150
doland›r›c›l›k tan›mlam›ﬂt›r:
1-Finansal raporlardaki doland›r›c›l›k
2-Gelirlerin haks›z kullan›m›
3-Uygunsuz amaçlar için masraf ve
sorumluluklar
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4-Gelir ve edinimlerin doland›r›c›l›kla
elde edilmesi
5-Doland›r›c›l›ktan uzak tutulan masraf ve harcamalar
6-Finansal kötü yönetim(üst düzey
yöneticiler taraf›ndan)
‹ç denetimin; her türlü entrikan›n detaylar›n›, entrika göstergelerini ,doland›r›l›c›¤a karﬂ› koruyucu ve kontrol mekanizmalar›n› ,doland›r›c›l›k
denetleme prosedürünü bilmesi gerekir. Ayn› zamanda co¤rafya ya da endüstri içinde aç›¤a ç›kan yeni doland›r›c›l›klar›n izini sürmesi gerekir. ‹ç
denetim, endüstri ve hizmet edilen
co¤rafya hakk›nda kendine özgü iﬂ
dünyas›ndan uygun bilgileri al›r. Bununla beraber, endüstri ve alansal bir
uzman›n ve ayn› zamanda doland›r›c›l›k ve yanl›ﬂ yönetimin nas›l oldugunu
bilen uzman›n olmas› gerekir.
Hile ve usulsüzlük genelde gizlenece¤inden tespit edilmesi oldukça zordur.
Bununla birlikte, ba¤›ms›z denetçi, iç
kontrol sistemi de dahil olmak üzere
iﬂletme, faaliyet koﬂullar› ve çevresiyle olan iliﬂkileri hakk›nda bilgi elde
ederken, hile ve usulsüzlü¤e yönelik
bask› veya f›rsat elde etme veya harekete geçirici olabilecek olay ve koﬂullar› tespit edebilir. Bu olay ve koﬂullar, “hile ve usulsüzlük risk faktörleri”
olarak adland›r›l›r (SPK). Bu kapsamda;
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a) ‹ﬂletmeye ilave öz sermaye sa¤layacak olan üçüncü ﬂah›slar›n beklentilerini karﬂ›lama ihtiyac›, hile ve usulsüzlük yapmak için bask› yaratabilir.
b) Gerçekçi olmayan kar hedeflerine
ulaﬂ›lmas› durumunda prim ödemesinin taahhüt edilmesi hile ve usulsüzlük yapmak için bir teﬂvik unsuru olabilir.
c) Etkin olmayan kontrol sistemleri,
hile ve usulsüzlük yapmaya f›rsat yaratabilir.
Hile ve usulsüzlük risk faktörleri mutlaka hile ve usulsüzlü¤ün var oldu¤unu göstermez, ancak bunlar hile ve
usulsüzlü¤ün yap›lm›ﬂ oldu¤u koﬂullarda ortaya ç›kan faktörlerdir. Hile ve
usulsüzlük risk faktörlerinin varl›¤›
ba¤›ms›z denetçinin önemli ölçüde
yanl›ﬂl›k riskini de¤erlendirmesinde
etkili olabilir.
4. Kurumsal Yönetiﬂim ve Hile Riski
Yönetim hileyi azaltmak için kurumsal yönetiﬂimi uygulamaktan ve prosüdürleri kontrol etmekten sorumludur. Engelleme, cayd›rma ve tespit
önlemini birleﬂtirerek hile riski azalt›labilinir. Çünkü hilenin gizli anlaﬂma
ve yanl›ﬂ belgelendirmeye ba¤l› olarak tespit edilmesi zordur. Hileyi engelleme ve cayd›rmaya odaklanma
daha etkili ve az masrafl›d›r. Hileyi engellemek için yönetim taraf›ndan oluﬂturulan programlar ve kontroller hile
f›rsatlar›n› azaltmaya yard›mc› olur.
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Hileyi tespit etmek , cayd›rmak ve engellemek için üç yol vard›r:
i. Yüksek etik kültürü oluﬂturmak ve
korumak,
ii. Bilinen hile risklerini hesaplamak
ve hafifletmek için programlar› ve
kontrolleri yerine getirmek,
iii. Uygun bir hile gözetme yönetimi
geliﬂtirmek.
Özellikle ilk yolu aç›klayacak olursak; araﬂt›rmalar gösteriyor ki hileyi
engellemek ve tespit etmekte en etkili
yol , ﬂirket taraf›ndan benimsenen öz
de¤erleri esas alan programlar› ve
kontrolleri yerine getirmektir. Yüksek
etik kurallar› ve dürüstlük kültürü
oluﬂturmak 6 unsuru içine al›r: (Arens,
Beasley ve Elder, 2008, 395-420)
1. Yönetim ve yönetim kurulu, ﬂirkette etik davran›ﬂ için “ üstünlük” niteli¤i kurmakla sorumludurlar. Yönetim
vas›tas›yla dürüstlük ve bütünlük, organizasyon içindeki çal›ﬂanlara dürüstlük ve bütünlük takviye eder.
2. Pozitif bir iﬂyerinde çal›ﬂanlar›n ﬂirkete karﬂ› hile yapma olas›l›¤› azal›rken, iﬂ ahlak› iyileﬂtirilir.
3. Hileyi önlemekte baﬂar›l› olmak
için iyi ﬂirketler, elemanlar›n› seçerken çok dikkatli olmal› ve dürüstlü¤ünden ﬂüphe duyduklar› kiﬂileri ﬂirket bünyesine almamal›d›r. Etkili iﬂe
al›m ve terfi politikalar› ile insan kaynaklar› potansiyellerini etkinleﬂtirmeHakemli Yaz›lar
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lidirler. ‹ﬂe al›m ve terfilerde referans
kontrolleri özenle yap›lmal›d›r. Personel al›m›ndan sonra davran›ﬂ hukuku
ve aday›n ﬂirketin de¤erleriyle olan
uyumunun sürekli olmas› hile olas›l›¤›n› azalt›r.
4. ﬁirket bünyesine yeni kat›lanlar›n
ahlaki davran›ﬂlar› gözlenmeli ve ﬂirket beklentileri do¤rultusunda e¤itilmelidirler. ﬁirket çal›ﬂanlar›n› hile konusunda bilinçlendirmeli ve olas› durumlarda hile yapanlar ile ilgili olarak
yap›lacak iﬂlemler ve ihbar konusunda e¤itim verilmelidir.
5. Bir çok ﬂirket çal›ﬂanlar›n›n iﬂ kanununa raz› olmak konusundaki sorumluluklar›n›n periyodik olarak do¤rulanmas›n› ister. Çal›ﬂanlara ﬂirketin
beklentilerini anlad›klar›n›, kanuna
uyum gösterdiklerine ve herhangi bir
ihlale karﬂ› bilinçsiz olduklar›n› belirtmeleri istenir. Bu do¤rulamalar
davran›ﬂ politikalar› kanunu güçlendirmekte yard›m eder. Ayr›ca çal›ﬂanlar›n hile yapmaktan ya da di¤er etik
ihlallerden caymas›n› sa¤lar. ‹ç denetim taraf›ndan takip edilme ya da di¤er aç›k ifﬂaat ve hiçbir cevap önemli
gidiﬂin örtüsünü kald›rmayabilir.
6. ﬁirket çal›ﬂanlar› davran›ﬂlar›n›n
ﬂirket taraf›ndan takip edilip de¤erlendirildi¤ini fark›nda olmal›d›r. Tüm ihlallerin araﬂt›r›lmas›, neticesinde uygun ve tutarl› cevaplara ulaﬂmak hileye karﬂ› etkili bir cayd›rmalar sa¤layacakt›r.
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Dünyadaki örneklerinden de kurumsal yönetiﬂimin ne denli önemli oldu¤u anlayabiliriz. Tenet Healthcare ve
eski icra baﬂkan› Jeffrey Barbakow’a
9 Eylül 2003 tarihinde ABD Senatosu
Finans Komitesi taraf›ndan kurumsal
yönetim uygulamalar›na yönelik olarak yeni bir soruﬂturma baﬂlat›ld›.
Yap›lan incelemeler geniﬂ çapl› bir
sahtekarl›¤› ortaya ç›karma yönünde
idi. A¤ustos ay›nda Tenet bir California hastenesinde gereksiz yere yap›lan
kalp ameliyatlar›na iliﬂkin iddialara
karﬂ› aç›lan soruﬂturmay› durdurmak
için 54 milyon dolar ödemeyi kabul
etmiﬂti (www.iyisirket.com/Rapor/Skandallar.doc). Finansal tablolar›n
do¤ru olmas› hastane sahtekarl›¤›n›
önleyemedi.
5. Denetçinin Sorumluluklar› ve
Hile
Doland›r›c›l›k asl›nda geniﬂ bir yasal
kavram oldu¤u halde; ISA(Uluslararas› Denetim Standartlar›)'n›n amaçlar› uyar›nca denetçi mali beyanatlar›n somut yanl›ﬂ beyanlar›na sebep
olan doland›r›c›l›kla ilgilenir. Denetçiler bir doland›r›c›l›k vakas›n›n vuku
bulup bulunmad›¤›n›n kanuni aç›dan
tespitini yapmazlar. ‹dareyle sorumlu
yönetimden bir veya birkaç üyenin
kar›ﬂt›¤› doland›r›c›l›¤a Yönetim Doland›r›c›l›¤› denir. Kurumun sadece
iﬂverenlerinin kar›ﬂt›¤› doland›r›c›l›k
‹ﬂveren Doland›r›c›l›¤› diye adland›r›Temmuz - A¤ustos
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l›r. Her iki durumda da kurumun içinden veya d›ﬂ›ndan üçüncü ﬂah›slarla
gizli anlaﬂmalar söz konusu olmuﬂ
olabilir. (Wilks ve Zimbelman, 2004,
730-731).
Hileye neden olan maddi hatalar ve
noksanl›klar tespit edildikten sonra,
denetçi ilk olarak bu unsurlar› idare
ile gözden geçirmeli ve bunlar›n oluﬂmas›n› engellemeye çal›ﬂmal›d›r. ‹darenin görüﬂleri al›nlamal›; sonras›nda
hile riskini azaltmaya yönelik programa geçilmelidir. Program›n ve kontrollerin yanl›ﬂ ifadelerden kaynaklanan riskleri hafifletip hafifletmedi¤i
test edilmelidir.
Ba¤›ms›z denetçi, finansal tablolarla
ilgili hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›ﬂl›k riskini tespit etmek amac›yla;
a) ‹ﬂletme personelinin görevlendirilmesi ve gözetimi konular›n› de¤erlendirir,
b) ‹ﬂletme taraf›ndan uygulanan muhasebe politikalar›n› dikkate al›r ve
c) Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin yap›s›, zamanlamas› ve kapsam›n›n seçimine iliﬂkin öngörülemeyen hususlar› birlikte ele al›r
Denetçi sürekli olarak delillerin toplan›p toplanmad›¤›n›, di¤er gözlemlerin
yap›l›p yap›lmad›¤›n› mevcut bir sahtekarl›k var ise eldeki belgelerin yanl›ﬂ bir yönlendirme ifade edip etmedi¤ini gözlemlemelidir. Hesaplar hileye
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karﬂ› iyi de¤erlendirilmelidir. Zaten
denetçi bunu hesaplar› de¤erlendirirken kesin bulur. E¤er suiistimal ﬂüphesi varsa denetçi di¤er bilgileri de bir
araya getirir ve karar verir. S›kl›kla
denetçi yönetiminden bilgi ister. Bilgi
ak›ﬂ›nda daha etkili olmak için denetçinin dinleme ve cevaplar› de¤erlendirmede becerikli olmas› gerekir. Belirgin biçimde görüﬂme yap›lan kiﬂi
ilk cevaplar›nda önemli bilgileri ihmal eder. Birbirini takip eden sorular
etkin olarak sorulur daha iyi bilgilere
ulaﬂ›lmas›n› sa¤lamak suiistimalin
olup olmad›¤›n›n de¤erlendirmesini
yapmak için iyi dinleme teknikleri gerekir ve davran›ﬂlar› gözlemlemek
sorgulama tekniklerini güçlendirir
(AICPA, 2007,277-300). SAS 99 denetçinin kesin hesaplar›n di¤er yönlerini de hesaba katmas›n› ister. Denetçi
e¤er bir suiistimal oldu¤unu keﬂfederse SAS 99 denetçinin bu konuyu tart›ﬂmas›na ve yönetimin bu konu için
tahsis edilmiﬂ mercilerin sorgulanmas›n› ister. Yönetimin bu kademesi söz
konusu olan kiﬂilerin en az›ndan bir
seviye üstünde olmal›d›r. K›demli
müdüriyet ve murakabe kurumlar›ndan da bir kiﬂi bulunmal›d›r e¤er denetçi k›demli yönetimin bu hilekârl›¤a
kar›ﬂt›¤›n› anlarsa konuyu direkt olarak murakabe kurumuyla tart›ﬂmal›d›r. Denetçinin prosedür sonuçlar› hat›r› say›l›r ölçüde bir doküman eksikli¤ini de gösterebilir ki bu da suiistimale ba¤l› olarak geliﬂir (Ramos,
2003,28-36).
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Dökümantasyon konusu denetçi için
önem taﬂ›yan hususlar›n baﬂ›nda gelmektedir. Ba¤›ms›z denetçinin; iﬂletme, faaliyetleri ve çevresiyle olan iliﬂkileri konusunda edindi¤i bilgiler ile
önemli yanl›ﬂl›k riski hakk›ndaki görüﬂünü;
a) Ba¤›ms›z denetim ekibinin iﬂletmenin hile ve usulsüzlükten kaynaklanan
önemli yanl›ﬂl›klara olan hassasiyeti
konusunda yapt›¤› görüﬂme sonucu
ald›¤› önemli kararlar› ve
b) Finansal tablolarda ve iﬂletme yönetimi taraf›ndan sunulan di¤er bilgi
ve belgelerde tespit edilen hile ve
usulsüzlükten kaynaklanan belirlenmiﬂ ve de¤erlendirilmiﬂ önemli yanl›ﬂl›klar› içerecek ﬂekilde belgelendirmesi gerekir. Ba¤›ms›z denetçi, belgelendirmenin kapsam›n› mesleki kanaatine göre belirler.
Sonuç
Denetim, finansal beyanlar›n hile ya
da hatayla yanl›ﬂ olup olmad›¤›n› anlamaya yönelik makul güvenceyi elde
etmek üzere planlanm›ﬂ ve gerçekleﬂtirilmiﬂ olmal›d›r. Bu çal›ﬂmada, hileli finansal iﬂlemlerin tarihi geliﬂimi,
doland›r›c›l›¤›n özellikleri ve yolsuzluk üçgeni incelenmiﬂtir. Hile denetiminin dünü, bugünü ve yar›n›na ›ﬂ›k
tutulmuﬂtur.
Son y›llarda hile denetimi, tarihinde
hiç olmad›¤› kadar ﬂirketler, ekonomiler ve ülkeler aç›s›ndan önem arz
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etmiﬂtir. Özellikle geçti¤imiz y›llarda
ard arda patlak veren büyük ﬂirketlerdeki uluslararas› etkiye sahip muhasebe ve denetim skandallar›, denetimin
öneminin bir kez daha artmas›na sebep olmuﬂtur. Sözkonusu inceleme
sonucunda denetlenen firma ve ba¤›ms›z denetçilerin hile denetimi konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar belirtilmiﬂtir
Denetimsizli¤in neden oldu¤u aksakl›klar her sahada gün geçtikte daha iyi
anlaﬂ›lmaktad›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde
yasalarla desteklenen denetim kurallar›n›n da etkisi ile bireysel, kurumsal
ve kamusal alanda hile riskinin oluﬂmas› en aza indirgenir ve hile karﬂ› ortak bir kültür oluﬂmaktad›r. ‹nsanlar
ﬂirketleri oluﬂtururken; ﬂirketlerde
ekonomiyi ve piyasay› oluﬂturmaktad›r. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda hile denetiminin ilgilendi¤i yap› taﬂ› insanlard›r. ‹nsan davran›ﬂlar› ﬂirkete sirayet
ederken ﬂirketlerin bütünleﬂik yap›lar›
da piyasaya nüfuz eder. Hileyi oluﬂturan üçlü bir araya geldi¤inde kiﬂiler
e¤ilimlerini yolsuzluk yapmaya yönlendirir. Bu durumlar› oluﬂturacak etmenler kurum ve devlet taraf›ndan
önceden tespit edilmeli ve önlenmelidir.
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ALT ‹ﬁVEREN (TAﬁERON)
KULLANIMININ ‹ﬁÇ‹ ‹Ç‹N
DO⁄URDU⁄U SORUNLARA KARﬁI
ALINAN YASAL TEDB‹RLER
HAKKINDA DÜﬁÜNCELER
Prof. Dr. Müjdat ﬁAKAR*

I.G‹R‹ﬁ
ir iﬂverenden, iﬂyerinde yürüttü¤ü mal veya hizmet üretimine iliﬂkin yard›mc› iﬂlerinde veya as›l iﬂin bir bölümünde iﬂletmenin ve iﬂin gere¤i ile
teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren iﬂlerde iﬂ alan ve bu iﬂ için görevlendirdi¤i iﬂçilerini sadece bu iﬂyerinde ald›¤› iﬂte çal›ﬂt›ran di¤er iﬂveren
ile iﬂ ald›¤› iﬂveren aras›nda kurulan iliﬂkiye as›l iﬂveren-alt iﬂveren iliﬂkisi denir. (‹ﬂ K.md 2/VI).

B

Bu hükümde “alt iﬂveren” (subcontractor) olarak belirtilen iﬂvereni, Sosyal
Sigortalar Kanunu “arac›” (SSK. md. 87), uygulama ise “taﬂeron” olarak adland›rmaktad›r (Canbolat, 1992).“Taﬂeron” sözcü¤ü de, dilimize Frans›zca
“tacheron”, “tacheronnage” sözcüklerinin karﬂ›l›¤› olarak girmiﬂtir. Bu sözcük,
“verimsiz iﬂleri yapan kimse” ya da “bina inﬂaat›nda bina sahibinin maktu bir
ücret karﬂ›l›¤› iﬂ verdi¤i kimse” anlamlar›na sahiptir.
Alt iﬂverenden söz edebilmek için, “as›l iﬂveren” olarak nitelenen bir iﬂveren
taraf›ndan yürütülmekte olan bir iﬂin bir bölümünde veya eklentilerinde iﬂ alan
ve burada kendi iﬂçilerini çal›ﬂt›ran bir iﬂveren bulunmal›d›r. ‹ﬂin tamam›n›n
yap›lmas› üstlenilmiﬂse veya üstlenilen iﬂ, iﬂi yüklenence iﬂçi çal›ﬂt›rmadan
bizzat yerine getiriliyorsa, alt iﬂverenden söz edilemez (Yrg. 9 HD.,
04.07.1995, E. 2660 K. 3844).
* Marmara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
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Kendisi için bir bölümünde bizzat iﬂçi
çal›ﬂt›rmay›p iﬂi bölerek ihale suretiyle muhtelif kiﬂilere veren iﬂ sahibi “ihale makam›” as›l iﬂveren de¤ildir (Yrg.
HGK. 24.05.1995, E. 1995/9-273, K.
1995/548).
As›l iﬂveren-alt iﬂveren iliﬂkisi, istisna, vekâlet, kira, taﬂ›ma, iﬂletmecilik
gibi, iﬂ sözleﬂmesi d›ﬂ›nda bir sözleﬂmeye dayan›r. Alt iﬂveren ile iﬂçiler
aras›ndaki iliﬂki ise do¤al olarak, iﬂ
sözleﬂmesidir.
Bu iliﬂkide as›l iﬂveren, alt iﬂverenin
iﬂçilerine karﬂ› o iﬂyeri ile ilgili olarak
bu Kanundan, iﬂ sözleﬂmesinden veya
alt iﬂverenin taraf oldu¤u toplu iﬂ sözleﬂmesinden do¤an yükümlülüklerinden alt iﬂveren ile birlikte sorumludur
(‹ﬂK.md.2/VI)
‹ﬂ Kanunu alt iﬂverenin iﬂçilerine, alacaklar›n› hem as›l iﬂverenden hem de
kendi iﬂverenleri olan alt iﬂverenden
isteyebilmeleri konusunda bir güvence getirmektedir. Amaç, küçük sermaye sahibi olan alt iﬂverenlerin iﬂçilerine karﬂ› sorumluluklar›n› yerine getiremez duruma düﬂmeleri halinde,
bunlar›n emrinde çal›ﬂan iﬂçileri korumakt›r. As›l iﬂverenin alt iﬂveren iﬂçilerine karﬂ› sorumlulu¤unun “müte-

selsil (zincirleme) sorumluluk” oldu¤u kabul edilmektedir. Bu tür birlikte sorumlulukta, bir borçtan sorumlu olan birden fazla kiﬂi, borcun tamam›ndan ve ayn› derecede sorumludurlar. Yani, as›l iﬂveren borcun yar›s›n›n
kendine ait oldu¤unu ya da önce alt
iﬂverenin takip edilip, netice al›namazsa kendisine baﬂvurulmas›n› isteyemez. As›l iﬂveren, alt iﬂverenle aralar›ndaki sözleﬂme gere¤ince alt iﬂverene yapmas› gereken ödemeleri yapt›¤›n› ileri sürerek sorumluluktan kurtulma ﬂans›na da sahip de¤ildir. As›l
iﬂveren, müteselsil sorumluluk kural›
gere¤i yapt›¤› fazla ödemeleri rücû
davas› yoluyla alt iﬂverenden isteyecektir.
As›l iﬂverenin müteselsil sorumlulu¤u, sadece hukukî yöndendir, cezaî
sorumlulu¤u kapsamaz. Aksine bir
uygulama, cezalar›n ﬂahsili¤i ilkesine
ayk›r› olur.
Söz konusu müteselsil sorumlulu¤un
ﬂart›, alt iﬂverenin iﬂçilerini sadece
as›l iﬂverene ait iﬂyerinde veya eklentilerinde çal›ﬂt›rmas›d›r. Bu ﬂekilde
bir çal›ﬂma yoksa, müteselsil sorumluluk da yoktur 1.
Örnek: Toplu iﬂ sözleﬂmesi gere¤in-

1 Temizlik müteahhidinin iﬂçilerini münhas›ran daval› banka iﬂyerinde çal›ﬂt›rmak zorunda
olmad›¤›, baﬂka iﬂyerleri aras›nda de¤iﬂtirebilece¤inin tespit edilmesi sebebiyle, iﬂverenin
müteselsil sorumlulu¤u yoktur (Yrg. 9. HD. 04.03.1991, E. 1990/11890, K. 1991/3190,
YKD., A¤ustos 1991, 1204); Baﬂkalar›na ait gemilerde de yükleme ve boﬂaltma iﬂleri
yapan firma iﬂçilerine karﬂ› gemi sahibi sorumlu de¤ildir (Yrg. 9. HD. 25.06.1992, E. 6240,
K. 7357, Çimento ‹ﬂveren Dergisi, Eylül 1992, 35).
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ce, iﬂçilerine iﬂyerinde ö¤len yeme¤i
vermek yükümlülü¤ü alt›nda olan bir
iﬂveren, bunu üç farkl› seçenek dâhilinde yapabilir: 1) Bir yemekhane ve
mutfak kurar ve gerekli personeli istihdam eder ya da iﬂçilerine civardaki
lokantalarda yemek yemeleri için yemek kuponu verir, ki bu seçenekte alt
iﬂveren yoktur; 2) Bir yemekhane ve
mutfak kurar ve iﬂletilmesini bir alt iﬂverene verir. Bu seçenekte alt iﬂverenin iﬂçileri münhas›ran o iﬂyerinde çal›ﬂt›klar› için, as›l iﬂverenin müteselsil
sorumlulu¤u vard›r; 3) Bir yemekhane kurar ve burada iﬂçilere servis yap›lmas›n› iﬂini bir yemek firmas›na
verir. Firma kendi iﬂyerinde haz›rlad›¤› yemekleri kendi iﬂçileri ile getirip
servis yapar ve baﬂka bir iﬂyerine servis yapmak üzere gider. Bu seçenekte
yemek firmas› alt iﬂveren gibi alg›lanmakla birlikte, iﬂçilerin sadece as›l iﬂverenin iﬂyerinde çal›ﬂt›r›lmas› söz
konusu olmad›¤›ndan bu iliﬂki yeni ‹ﬂ
Kanununun tan›m›na göre alt iﬂverenlik iliﬂkisi say›lmamaktad›r ve as›l iﬂverenin müteselsil sorumlulu¤u yoktur.
Bu yaz›m›zda genel olarak alt iﬂverenlik konusundaki düzenlemeleri ve
taﬂeron kullan›m›na karﬂ› kanunkoyucunun almaya çal›ﬂt›¤› tedbirleri irdeleyece¤iz.
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II. TAﬁERON KULLANIMININ
‹ﬁÇ‹ ALEYH‹NE ÇO⁄ALMASI
Ülkemizde, iﬂverenlerin, baz› iﬂleri alt
iﬂverenlere yapt›rmalar›, önceleri hakl› gerekçelere dayanmaktayd›. Meselâ, bina inﬂa eden bir iﬂverenin, elektrik tesisat›n›n döﬂenmesi veya do¤ramalar›n tak›lmas› iﬂini taﬂeronlara
vermeleri; bir fabrika iﬂyerinde yemekhane iﬂletilmesi, iﬂçilerin servis
araçlar›yla taﬂ›nmas› gibi iﬂleri alt iﬂverenlere havale etmeleri makûl görülen uygulamalard›r.
Ancak, son yirmibeﬂ y›ldan beri taﬂeron kullan›m›, önce belediyelerin temizlik iﬂlerini taﬂeron firmalara vermelerinden baﬂlay›p, özel sektör iﬂyerlerine salg›n bir hastal›k gibi yay›lm›ﬂ ve iﬂçi haklar›n› bertaraf etmek
için kullan›lm›ﬂt›r. “Taﬂeronlaﬂma”
(outsource) denilen ve iﬂçilerin ve
sendikalar›n›n en çok yak›nd›¤› konular›n baﬂ›nda gelen bu uygulama ile,
bir iﬂyerindeki iﬂ bölünebildi¤i kadar
bölünüp her biri ayr› taﬂeronlara verilmekte; sendikas›z, sigortas›z, hatta kimi zaman asgarî ücretin bile alt›nda
ücretle iﬂçi çal›ﬂt›ran taﬂeronlar yoluyla iﬂçilik maliyetleri düﬂürülmektedir.
Bir taﬂeronun iﬂçilerinin sendikalaﬂmas› veya taﬂeron iﬂçileriyle ‹ﬂ Hukukundan do¤an haklar konusunda sorunlar yaﬂanmas› halinde, o taﬂeronla
yap›lan sözleﬂme feshedilip, yerine
yeni bir taﬂeron al›nmakta ve liberal
ekonomi anlay›ﬂ›n›n gere¤i “dikensiz
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gül bahçeleri” yaratma konusunda
hukuk suiistimali yaﬂanmaktad›r. ‹ﬂçi
haklar›na sayg›l›; sendikal›, sigortal›,
toplu iﬂ sözleﬂmeli iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂverenler haks›z rekabete maruz kalmakta, adeta “taﬂeronlaﬂma”ya itilmektedirler.
Sendikalar, toplu iﬂ sözleﬂmelerine taﬂeron kullan›m› yasaklama konusunda
hükümler koyarak taﬂeronlaﬂma e¤ilimini engellemeye çal›ﬂmaktad›rlar.
‹ﬂçi haklar› bak›m›ndan kayg› verici
bu gidiﬂi önlemek için 4857 say›l› ‹ﬂ
Kanunu ile baz› önlemler getirilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak bunlar›n yetersizli¤i uygulamada ortaya ç›k›nca yeni
yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuﬂtur.
III. ÖLÇÜSÜZ TAﬁERONLAﬁMAYA
4857 SAYILI KANUNLA
GET‹R‹LEN ENGELLER
1475 say›l› eski ‹ﬂ Kanunundan farkl›
olarak 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu ölçüsüz
taﬂeronlaﬂmaya karﬂ› getirdi¤i tedbirler ﬂunlard›r. Önce as›l iﬂ- yard›mc› iﬂ
ay›r›m› yap›larak, yard›mc› iﬂlerde alt
iﬂveren kullan›m› s›n›rland›r›lmam›ﬂ,
ancak as›l iﬂ bak›m›ndan iﬂin alt iﬂverene verilmesi s›n›rland›r›lm›ﬂt›r:
Birinci olarak, alt iﬂveren kullan›m›n›n sadece iﬂletmenin ve iﬂin gere¤i
ile teknolojik uzmanl›k gerektiren
iﬂlerde mümkün oldu¤u kabul edilmiﬂtir.
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‹kinci olarak, as›l iﬂverenin iﬂçilerinin alt iﬂveren taraf›ndan iﬂe al›narak haklar›n›n k›s›tlanamayaca¤›
öngörülmüﬂtür.
Üçüncü olarak, daha önce o iﬂyerinde çal›ﬂt›r›lan kimse ile alt iﬂveren
iliﬂkisi kurulamayaca¤› Kanunda yer
alm›ﬂt›r.
Aksi halde ve genel olarak as›l iﬂveren - alt iﬂveren iliﬂkisinin muvazaal›
iﬂleme dayand›¤›n›n belirlendi¤i durumlarda, alt iﬂverenin iﬂçileri baﬂlang›c›ndan itibaren as›l iﬂverenin
iﬂçisi say›larak iﬂlem göreceklerdir.
Kanunun getirdi¤i bu düzenlemeler
olumlu olmakla beraber, yapt›r›m eksikli¤i ve uygulanma sorunlar› sebebiyle taﬂeronlaﬂmaya son verecek tedbirler olarak de¤erlendirilemeyece¤ini daha önce ifade etmiﬂtik(ﬁakar,
2006, s. 53). Bu konudaki eleﬂtirilerimizi ﬂöyle ifade etmiﬂtik: “Taﬂeron
kullan›m›n›n iﬂletmenin ve iﬂin gere¤inden ve teknolojik uzmanl›k gerektirdi¤inden kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› yoruma aç›k oldu¤u gibi, bu
yorumu kimin yapaca¤› da belirli de¤ildir. Özellikle sendikas›z iﬂyerlerinde, Kanuna ayk›r› biçimde taﬂaron
kullan›m›n›n kimin taraf›ndan kime
ﬂikâyet edilece¤i belli de¤ildir. ‹ﬂçilerin çok büyük bir bölümünün iﬂ güvencesi d›ﬂ›nda b›rak›ld›¤› dikkate al›n›nca Kanundaki hükümlerin ka¤›t
üzerinde kalaca¤› endiﬂesi do¤maktaHakemsiz Yaz›lar
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d›r. Kanuna ayk›r› taﬂeron kullan›m›
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤üne ihbar edildi¤inde veya iﬂ denetiminde iﬂ müfettiﬂi
taraf›ndan tespit edildi¤inde ne gibi
bir iﬂlem yap›laca¤› da havada kalmaktad›r. Kanundaki bu düzenlemelere ayk›r›l›¤›n cezai bir yapt›r›m› da
yoktur. Kan›m›zca, taﬂeron kullan›m›n›n Bölge Çal›ﬂma Müdürlü¤ü iznine
ba¤l› k›l›nmas› ve iznin de bir formaliteden ibaret kalmay›p, ciddi bir araﬂt›rma sonucunda verilmesi etkili olabilirdi” (ﬁakar, 2006, s. 53).
ﬁimdi yasakoyucu “istihdam paketi”
ad›yla an›lan 5763 say›l› Kanunla bu
konuda yeni düzenlemeler yapm›ﬂt›r.
Aﬂa¤›da bu düzenlemeyi ayr› bir baﬂl›k alt›nda ele alaca¤›z. Ancak, 5538
say›l› Kanunla kamudaki taﬂeron iﬂçilerine yap›lan haks›zl›¤› yazmadan
geçmek olmaz.
IV. KAMU KES‹M‹ ‹Ç‹N GER‹
ADIM: 5538 SAYILI KANUN
HÜKÜMLER‹
12.07.2006 tarihinde yay›mlanan
5538 say›l› Kanunla 4857 say›l› ‹ﬂ
Kanununun 2.maddesine eklemeler
yap›lm›ﬂt›r: “Kanuna veya kanunun
verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulan kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile
bunlar›n do¤rudan veya dolayl› olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip olduklar› ortakl›klarda,
4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu veHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

ya di¤er kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet al›m› amac›yla yap›lan sözleﬂmeler gere¤ince, yüklenici
arac›l›¤›yla çal›ﬂt›r›lanlar, bu ﬂekilde çal›ﬂm›ﬂ olmalar›na dayanarak;
a) Bu kurum, kuruluﬂ ve ortakl›klara ait kadro veya pozisyonlara
atanmaya,
b) Bu kurum, kuruluﬂ ve ortakl›klara ait iﬂyerlerinin kadro veya pozisyonlar›nda çal›ﬂanlar için toplu
iﬂ sözleﬂmesi, personel kanunlar›
veya ilgili di¤er mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü malî
haklar ile sosyal yard›mlardan yararlanmaya,
hak kazanamazlar.
Sekizinci f›krada belirtilen iﬂyerlerinde yükleniciler d›ﬂ›nda kalan iﬂverenler taraf›ndan çal›ﬂt›r›lanlar
ile bu iﬂyerlerinin tâbi olduklar›
ihale mevzuat› çerçevesinde kendi
nam ve hesab›na sözleﬂme yaparak
üstlendi¤i ihale konusu iﬂte do¤rudan kendileri çal›ﬂanlar da ayn› hükümlere tâbidir. Sekizinci f›krada
belirtilen kurum, kuruluﬂ veya ortakl›klar›n sermayesine kat›ld›klar›
ortakl›klar›n kadro veya pozisyonlar›nda çal›ﬂan iﬂçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluﬂ
veya ortakl›klar›n kadro veya pozisyonlar›na atanma ya da bu kurum, kuruluﬂ veya ortakl›klarda
geçerli olan malî haklar ile sosyal
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yard›mlardan yararlanma talepleri
hakk›nda da sekizinci f›kra hükümleri uygulan›r. Hizmet al›m›na dayanak teﬂkil edecek sözleﬂme ve
ﬂartnamelere;
a) ‹ﬂe al›nacak kiﬂilerin belirlenmesi ve iﬂten ç›karma yetkisinin kamu
kurum, kuruluﬂlar› ve ortakl›klar›na b›rak›lmas›,
b) Hizmet al›m sözleﬂmeleri çerçevesinde ya da geçici iﬂçi olarak ayn› iﬂ
yerinde daha önce çal›ﬂm›ﬂ olanlar›n
çal›ﬂt›r›lmas›na devam olunmas›,
yönünde hükümler konulamaz”.
5538 say›l› Kanunla 2. maddeye yap›lan bu eklemeler kan›m›zca uygun görülemez. Kanunun Gerekçesinde kamu kurumlar›nda “…yap›lan hizmet
al›mlar› neticesinde yükleniciler taraf›ndan istihdam edilenler, hizmet al›m›n› yapan kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile ortakl›klar›n›n, kendilerinin as›l
iﬂvereni oldu¤unu iddia ederek bu kurumlar›n asli kadrolar›na atanmay› talep etmekte veya bu kurumlarda aygulanmakta olan toplu iﬂ sözleﬂmesi
ya da personel kanunundan yararland›r›lmaa talebinde bulunmaktad›rlar.
Yap›lan düzenlemeyle, kamu kurum
ve kuruluﬂlar› ile bunlar›n ortakl›klar›n›n, hizmet al›m› amac›yla sözleﬂme
yapt›klar› yükleniciler veya iﬂverenler
taraf›ndan istihdam edilenlerin as›l iﬂvereni olmad›¤› hususuna aç›kl›k getirilmektedir” denilmektedir.
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5538 say›l› Kanunla taﬂeron iﬂçilerinin, ayn› iﬂyerinde, ayn› iﬂi yapan
kadrolu iﬂçilerle ayn› haklar› almas›
yasaklanmaktad›r. Kanun koyucunun
amac›, 4857 say›l› Kanunun 2. maddesindeki "as›l iﬂveren alt iﬂveren iliﬂkisinin muvazaal› iﬂleme dayand›¤›
kabul edilerek alt iﬂverenin iﬂçileri
baﬂlang›çtan itibaren as›l iﬂverenin iﬂçisi say›larak iﬂlem görürler." hükmünü etkisiz hale getirmektir. Amaç, kamu kurum ve kuruluﬂlarda ve bunlara
ba¤l› ortakl›klarda, hizmet al›mlar›
neticesinde yükleniciler -taﬂeronlartaraf›ndan istihdam edilen, ayn› yerde
ayn› iﬂi yapan kadrolu iﬂçilerin sahip
oldu¤u her türlü malî ve sosyal haklardan yararland›r›lmalar›n› önlemektir. Bu konuda özel sektörle kamu
sektörü aras›nda haks›z bir ay›r›m da
getirilmiﬂ olmaktad›r.
Yap›lan bu düzenleme Uluslararas›
Çal›ﬂma Örgütünün 94 say›l› hükümlerine, Anayasa'ya, ‹ﬂ Kanununun 5.
maddesindeki eﬂit davranma ilkesine,
hakkaniyete ve adalete ayk›r›d›r.
Türkiye, Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü'nün (ILO) 94 say›l› "Bir Amme Taraf›ndan Yap›lan Mukavelelere Konulacak Çal›ﬂma ﬁartlar›na Müteallik
Sözleﬂme"sini onaylam›ﬂt›r. Bu Sözleﬂmede, kamu kuruluﬂlar›n›n ihaleyle
iﬂ verdikleri alt iﬂveren iﬂçilerine ya
da hizmet al›m› yoluyla iﬂ verildi¤inde yüklenici firma iﬂçilerini as›l iﬂyerinde uygulanan toplu sözleﬂmelerinHakemsiz Yaz›lar
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de yer alan haklardan daha az haklar
veremeyece¤ini hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
V. 5763 SAYILI KANUNLA
GET‹R‹LEN YEN‹ DÜZEN
5763 say›l› Kanun ile Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlüklerine ölçüsüz taﬂeron kullan›m›n›
engelleme konusunda önemli bir denetim görevi getirilmektedir.
5763 say›l› Kanunla ‹ﬂ Kanunu’nun
3.maddesine getirilen ek ile “Bu Kanunun 2 nci maddesinin alt›nc› f›kras›na göre iﬂ alan alt iﬂveren; kendi iﬂyerinin tescili için as›l iﬂverenden ald›¤› yaz›l› alt iﬂverenlik sözleﬂmesi ve gerekli belgelerle birlikte, birinci f›kra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlü¤ünce tescili yap›lan bu
iﬂyerine ait belgeler gerekti¤inde iﬂ
müfettiﬂlerince incelenir. ‹nceleme
sonucunda muvazaal› iﬂlemin tespiti halinde, bu tespite iliﬂkin gerekçeli müfettiﬂ raporu iﬂverenlere tebli¤
edilir. Bu rapora karﬂ› tebli¤ tarihinden itibaren alt› iﬂgünü içinde iﬂverenlerce yetkili iﬂ mahkemesine
itiraz edilebilir. ‹tiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Rapora alt› iﬂ
günü içinde itiraz edilmemiﬂ veya
mahkeme muvazaal› iﬂlemin tespitini onam›ﬂ ise tescil iﬂlemi iptal edilir ve alt iﬂverenin iﬂçileri baﬂlang›çtan itibaren as›l iﬂverenin iﬂçileri
Hakemsiz Yaz›lar
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say›l›r.”“As›l iﬂveren-alt iﬂveren
iliﬂkisinin kurulmas›, bildirimi ve
iﬂyerinin tescili ile yap›lacak sözleﬂmede bulunmas› gerekli di¤er hususlara iliﬂkin usul ve esaslar, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle
belirlenir.”denilmektedir
Kanunun gerekçesine bak›ld›¤›nda ise
“4857 say›l› ‹ﬂ Kanununda yer alan
yeni tan›mlardan biri de as›l iﬂveren
alt iﬂveren iliﬂkisidir. Uygulamada
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 Bölge müdürlüklerine alt
iﬂverenli¤in tescilinden sonra inceleme yetkisi verilmiﬂtir.” denilerek
4857 say›l› yeni iﬂ kanununda yer alan
düzenlemelerin yetersiz oldu¤u vurgulanmakta ve bu konudaki yetkinin
çerçevesi geniﬂletilmektedir.
Düzenlemenin uygulama esaslar› konusunda Bakanl›k taraf›ndan ç›kart›lacak bir yönetmeli¤e yollama yap›ld›¤›ndan ve bu yönetmelik henüz ç›kart›lmad›¤›ndan uygulanmas› gereken usul netlik kazanmam›ﬂt›r. Ancak
Kanun yürürlü¤e girdi¤inden iﬂverenlerin bildirimde bulunma yükümlülükleri ve bölge müdürlüklerinin de
bu konudaki denetim yetkisi baﬂlam›ﬂt›r. Bu arada bildirimde bulunma
yükümlülü¤üne ayk›r› davranan iﬂveren veya iﬂveren vekillerine idari para
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cezas› yükümlülükleri getirilmiﬂtir.
Bildirme yükümlülü¤üne uymayan iﬂverenlere çal›ﬂt›rd›klar› her bir iﬂçi
için 100.- YTL, a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›lan ve bildirilmeyen her iﬂçi için 1000.-YTL, iﬂ yerini muvazaal› olarak bildiren as›l iﬂveren ve alt iﬂveren ve vekillerine ayr› ayr› 10.000.YTL idari para cezas› uygulanacakt›r.
ﬁikâyet üzerine ya da resen inceleme
yetkisi verilen Bölge Müdürlükleri
mevcut alt iﬂveren iliﬂkilerini denetleyerek bunlar›n muvazaal› bulunmas›
koﬂulunda iptalini isteyebileceklerdir.
Bu durumda iﬂverenlerin itiraz haklar›n› kendilerine iptal karar› tebli¤ edildikten itibaren alt› iﬂ günü içinde ‹ﬂ
Mahkemeleri nezdinde kullanmalar›
gerekir. ‹tiraz üzerine verilen mahkeme karar› kesindir. Temyiz yolu kapat›lm›ﬂt›r. Kan›m›zca bu düzenleme,
iﬂin sürüncemede b›rak›lmamas› aç›s›ndan do¤rudur.
Çal›ﬂma iliﬂkilerinde yeni ‹ﬂ Kanunu
ile esnekli¤e al›ﬂm›ﬂ olan iﬂveren kesimi denetime tepkilerini dile getirmeye baﬂlam›ﬂt›r. ‹ﬂ müfettiﬂlerine
yarg›sal görev verildi¤i iddia edilmektedir. Oysa inceleme sonucunda
muvazaal› iﬂlemin tespiti durumunda,
bu teftiﬂe iliﬂkin gerekçeli müfettiﬂ raporu iﬂverenlere tebli¤ edilir ve bu rapora karﬂ› tebli¤ tarihinden itibaren
alt› iﬂgünü içinde iﬂverenlerce yetkili
‹ﬂ Mahkemesine itiraz edilebilir. ‹dari
para cezas› uygulamas›nda idarenin
Temmuz - A¤ustos
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yarg› yetkisi kullanmas› ne ölçüde söz
konusu ise, burada da ayn› ﬂey söz konusudur.
‹ﬂ Kanunu. md.3 uyar›nca iﬂ müfettiﬂine sadece muvazaa yönünden inceleme yetkisi tan›nm›ﬂt›r. Müfettiﬂ ‹ﬂK.
md. 2/VI’daki “iﬂletme ve iﬂin gere¤i
ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren iﬂ” koﬂullar› bak›m›ndan inceleme yetkisine sahip de¤ildir. Ancak, Alt ‹ﬂverenlik Yönetmelik Tasla¤›’nda muvazaa tan›mlanarak ‹ﬂ Kanunu md. 2/VI’da yer alan s›n›rlamalar da muvazaa kavram›na dâhil edilmiﬂtir. Yönetmelik tasla¤› uyar›nca
muvazaa; iﬂyerinde yürütülen mal ve
hizmet üretimine iliﬂkin as›l iﬂin bir
bölümünde uzmanl›k gerektirmeyen
iﬂlerin alt iﬂverene verilmesi, daha önce o iﬂyerinde çal›ﬂt›r›lan kimse ile
kurulan alt iﬂverenlik iliﬂkisini, As›l
iﬂverenin iﬂçilerinin alt iﬂveren taraf›ndan iﬂe al›narak haklar› k›s›tlanmak
suretiyle çal›ﬂt›r›lmaya devam ettirilmesini, kamusal yükümlülüklerden
kaç›nmak veya iﬂçilerin iﬂ sözleﬂmesi,
toplu iﬂ sözleﬂmesi yahut yasadan
kaynaklanan haklar›n› k›s›tlamak ya
da ortadan kald›rmak gibi taraflar›n
gerçek iradelerini gizlemeye yönelik
iﬂlemleri ihtiva eden sözleﬂmeyi ifade
eder.
Dolay›s›yla iﬂ müfettiﬂinin inceleme
yetkisi Yönetmelik tasla¤›nda geniﬂletilmektedir ki, Kanunun vermedi¤i
yetkinin Yönetmelikle verilmesi YöHakemsiz Yaz›lar
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netmelik hükmünün idari yarg›da iptali sonucuna götürebilir.

kunda As›l ‹ﬂveren-Alt ‹ﬂveren ‹liﬂkileri.
‹stanbul: [yayl.y.]
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ﬁakar, Müjdat(2006) ‹ﬂ Kanunu Yorumu.
Ankara: Yaklaﬂ›m Yay›nlar›

Sonuç olarak, 5763 say›l› Kanun ile
getirilen düzenlemeyi, bu eksikli¤i
ö¤retide daha önce dile getiren tek
akademisyen olarak elbette olumlu
buluyoruz. Ancak Yönetmelik hükmünün Kanunun ötesine geçmesi yarg› engeline tak›laca¤›ndan, Yönetmeli¤in dikkatli haz›rlanmas› gere¤ine
de iﬂaret etmek istiyoruz.
KAYNAKÇA
Canbolat,Talat (1992). Türk ‹ﬂ Huku-

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Yrg. 9 HD., 04.07.1995, E. 2660 K. 3844
(1995) ‹ﬂveren Dergisi. Aral›k (1995) : 17
Yrg. 9. HD. 04.03.1991, E. 1990/11890, K.
1991/3190(1991). YKD. A¤ustos (1991): 1204
Yrg. 9. HD. 25.06.1992, E. 6240, K. 7357
(1992) Çimento ‹ﬂveren Dergisi. Eylül
(1992): 35
Yrg. HGK. 24.05.1995, E. 1995/9-273,
K. 1995/548, Tekstil ‹ﬂveren Dergisi,
Eylül (1996) : 3.

Temmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

108



mali ÇÖZÜM 109
‹SMMMO Yay›n Organ›

VERG‹ HUKUKUNDA ‹DAR‹
DÜZENLEMELER
Altar Ömer ARPACI

I - G‹R‹ﬁ

amu gelirleri kamu harcamalarını karﬂılamak için toplanırlar. Baﬂlangıçta devletin baﬂlıca gelirleri; emlak gelirleri, salmalar, aﬂar ve tüketimden alınan vergiler idi. Günümüzde ise baﬂlıca gelir kayna¤ını vergi
resim ve harçlar oluﬂturmaktadır.

K

Devlet gelirlerini temel olarak vergiler oluﬂturur. Çünkü di¤er gelirlerin oransal verimlili¤i gittikçe azalmıﬂtır. Kamu harcamalarını karﬂılayacak geliri vergiler toplayarak sa¤lamaya çalıﬂan Gelirler ‹daresi Baﬂkanlı¤ı geniﬂ anlamda
devletin gelir politikasına göre uygulama yapmakla görevlidir.
Anayasamızın 73. maddesi uyarınca, herkes, kamu giderlerini karﬂılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, de¤iﬂtirilir veya kaldırılır.
Bilindi¤i üzere vergi kanunları bazı konularda yeterince açık olmadı¤ı için
Maliye Bakanlı¤ı Gelir ‹daresi Baﬂkanlı¤ı genel tebli¤, iç genelge, genel yazı
ve özelge(mukteza) ile açıklamalar yapmaktadır.
II – ‹DAR‹ DÜZENLEMELER (GENEL TEBL‹⁄, ‹Ç GENELGE,
GENEL YAZI VE ÖZELGE)
Genel Tebli¤lerin bir kısmı Kanunların uygulama usul ve esaslarını belirlemesini Maliye Bakanlı¤ına verdi¤i yetkiye istinaden çıkarılmakta olup, bunların
ba¤layıcı özelli¤i vardır. di¤er kısmı ise bazı konuların açıklamasına yönelik
olup, gelir idaresinin konu hakkındaki görüﬂünü içermektedir.
Anlaﬂılaca¤ı üzere genel tebli¤lerin iki gruba ayrılması mümkündür. Birinci
* Maliye Bakanl›¤› Gelirler Baﬂkontrolörlü¤ü
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grup genel tebli¤ler, vergi kanunlarının Maliye Bakanlı¤ına tanıdı¤ı
düzenleme yetkisine istinaden çıkarılmaktadır. Örne¤in Vergi Usul Kanununun 315. maddesi uyarınca mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlı¤ı’nın tespit
edece¤i oranlar üzerinden itfa ederler
Bakanlık’da bu yetkisini 333, 339
ve365 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤leri ile kullanarak sözkonusu iktisadi kıymetleri belirlemiﬂtir.
Yine Gelir Vergisi Kanununun 5024
sayılı Kanunla de¤iﬂmeden önceki 38.
maddesinde düzenlenen maliyet bedeli artırımı müessesesine iliﬂkin usul ve
esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlı¤ına verilmiﬂtir. Bakanlık bu yetkisine dayanarak 49 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤ini çıkarmıﬂtır.
‹kinci grup genel tebli¤ler ise Bakanlı¤ın vergi kanunlarını açıklayıcı ve
yorumlayıcı nitelikte çıkarmıﬂ oldu¤u
genel tebli¤lerdir. Bakanlık uygulamada birlik sa¤lamak ve tereddütlü
konuları açıklı¤a kavuﬂturmak için bu
yola baﬂvurmaktadır. Örne¤in 238
sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i ile alacak ve borç senetlerine
reeskont uygulamasının ne ﬂekilde
olaca¤ına iliﬂkin açıklamalar yapılmıﬂtır.
Genelge ve genel yazılar ise gelir idaresine yönelik olup, yönetsel emir niteli¤indedir.
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Mükelleflerin vergi durumları ve uygulanması bakımından tereddüde düﬂtükleri hususlar hakkında bilgi istemeleri üzerine kendilerine yetkili makamlarca yazılı olarak verilen görüﬂlere özelge (mukteza) denilmektedir.
Vergi Usul Kanunu’nun 413. maddesi
hükmü uyarınca mükelleflerin Maliye
Bakanlı¤ı'ndan veya Maliye Bakanlı¤ı'nın bu konuda yetkili kıldı¤ı
makamlardan vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem
ve tereddüde düﬂtükleri hususlar
hakkında izahat isteme hakları bulunmaktadır. Yetkili makamlarda yazı ile
istenecek izahatı yazı ile veya sirkülerle cevaplandırmak mecburiyetindedir.
Bakanlık, anılan madde hükmünün
verdi¤i yetkiye dayanarak mükelleflere bilgi vermeleri konusunda 188 sıra
no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i
ile Defterdarlıkları yetkili kılmıﬂtır.
188 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inde gereksiz yazıﬂmaların
önlenmesi ve Bakanlı¤a intikal eden
sorunların daha kısa süre içinde çözümlenebilmesi için 1 Ocak 1989 tarihinden geçerli olmak üzere Defterdarlıkların özelge(mukteza) konusunda yetkili kılındı¤ı belirtilmiﬂtir. Buna
göre;
Mükellefler Bakanlıktan de¤il do¤rudan Defterdarlıklardan bilgi isteyeceklerdir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Defterdarlıklar mükelleflere, kanunlar, genel tebli¤ler, iç genelgeler, genel yazılar ve daha önce aynı konuda
bildirilen Bakanlık görüﬂleri do¤rultusunda bilgi vereceklerdir.
Defterdarlıklar çözümlenemeyen veya çözümünde tereddüte düﬂülen konularda Bakanlı¤a baﬂvuracaklardır.
Ancak Defterdarlık intikal ettirilen
konuyla ilgili yapılan iﬂlemleri, konunun çözümüne iliﬂkin kendi görüﬂünü,
mükellef dilekçesi ile Bakanlı¤a gönderecektir.
Defterdarlıkça verilen cevabı mükellefin yetersiz bulması halinde, tekrar
Defterdarlı¤a müracaat ederek Bakanlıktan görüﬂ alınmasını isteyebilecektir. Defterdarlık bu istek dilekçesini ve daha evvel konuya iliﬂkin verdi¤i cevap yazısı ve eklerini Bakanlı¤a
gönderecektir. Bakanlık Defterdarlık
aracılı¤ıyla mükellefe cevap verecektir.
Vergi Usul Kanununun 413. maddesinin son fıkrasında alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin bu
hareketleri cezayı gerektirse dahi ceza
kesilmeyece¤i belirtilmiﬂtir.
Yine Vergi Usul Kanununun “yanılma”yı
düzenleyen 369. maddesinin 1. bendi
uyarınca, yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlıﬂ izahat
vermiﬂ olmaları yanılma hallerinden
biri olarak belirtilmiﬂ ve vergi cezası
kesilmeyece¤i belirtilmiﬂtir.
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Sözkonusu hükümler sadece vergi cezaları açısından geçerlidir. Gecikme
zammı ve gecikme faizi vergi cezası
niteli¤inde olmadı¤ından özelge
(mukteza) do¤rultusunda hareket edilmesi faiz veya zam uygulanmasına
engel teﬂkil etmeyecektir.
Özelge(mukteza) konusunda son olarak 315 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤i çıkarılmıﬂtır. Sözkonusu tebli¤de;
“Mükelleflerin bu madde hükmüne
dayanarak yapmıﬂ oldukları müracaatlarında belirtilen konularla ilgili olarak Bakanlı¤ımızca muktezalar (özelge) tayin edilmektedir. Ancak, bazı
durumlarda aynı konuya iliﬂkin olarak
her bir mükellefe ayrı ayrı mukteza
verilmekte ve bu iﬂlem hem mükelleflerin hem de Bakanlı¤ımızın iﬂ yükünü artırmaktadır.
Bundan böyle, mükelleflere kolaylık
sa¤lamak amacıyla tayin edilen muktezalardan özellik arz edenler periyodik olarak sirküler halinde yayımlanacaktır. Ayrıca, Bakanlı¤ımızca, yapılacak mukteza taleplerinin sirkülerle
cevaplandırılması yoluna gidilebilecektir. Sirkülerler, Gelirler Genel Müdürlü¤ünün www.gelirler.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Durumları sirkülerde yayımlanan olaya uyan ve yapılan açıklamalar do¤rultusunda iﬂlem yapan mükellefler
adına Vergi Usul Kanununun 413 ünTemmuz - A¤ustos
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cü maddesinin son fıkrasında yer alan
hüküm uyarınca herhangi bir cezai iﬂlem yapılmayacaktır” ﬁeklinde belirleme yapılmıﬂtır.
Buna göre; durumları yayımlanan
muktezalardaki olaylara uyan mükelleflerin yazı ile yetkili makamlardan
ayrıca izahat istemelerine gerek bulunmamaktadır. Periyodik olarak sirküler halinde yayımlanacak muktezalardaki olaylara durumları uyan mükelleflerin bu muktezalardaki açıklamalar do¤rultusunda iﬂlem yapmaları
halinde ise, Vergi Usul Kanununun
413. maddesi uyarınca herhangi bir
cezai iﬂlem yapılmayacaktır.
315 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile getirilen uygulama ile
gelir idaresi birimlerinin aynı nitelikteki olay için farklı görüﬂ bildirmelerinin önüne geçilerek uygulama birli¤i sa¤lanacaktır.
315 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i uyarınca Maliye Bakanlı¤ı
tarafından “Sirküler” adı altında yapılan açıklamalara ilk defa 20 Haziran
2003 tarihinde www.gelirler.gov.tr
internet adresinde yayımlanmak suretiyle yer verilmiﬂ olup, sayısı her geçen gün artan bir seyir izlemiﬂtir. ﬁu
anda sirkülerlere www.gib.gov.tr internet adresinden ulaﬂılmaktadır. Sözkonusu Genel Tebli¤ ile getirilen uygulamayla; gelir idaresi birimlerinin
aynı nitelikteki olay için farklı görüﬂ
bildirmelerinin önüne geçilerek uygulama birli¤i sa¤lanacaktır.
Temmuz - A¤ustos
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Anayasa’nın 125. maddesi hükmü
uyarınca idarenin her türlü iﬂ ve iﬂlemleri yargı denetimine tabi olmakla
birlikte kural olarak idarenin icra nitelikte olmayan düzenlemelerinin idari
dava konusu yapılmaları mümkün de¤ildir. Aynı ﬂekilde Maliye Bakanlı¤ı
tarafından yayımlanan icrai nitelikteki
sirkülerin idari dava konusu yapılması
mümkün olup icrai mahiyette olmayan sirkülerlerin idari dava konusu
yapılmaları mümkün olamayacaktır.
(Tekin, 2005, 149)
III – SONUÇ
Vergi hukukunun ba¤layıcı nitelikteki
kaynakları; Anayasa, Kanun, Uluslararası Vergi Anlaﬂmaları, ola¤anüstü
yönetim hallerindeki Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu
Kararları, Düzenleyici Genel Tebli¤ler, Anayasa Mahkemesi Kararları ve
‹çtihadı Birleﬂtirme Kararlarından
oluﬂmaktadır. Bu kaynaklar aracılı¤ıyla, vergileme alanında uyulması gereken temel ilke, kural, usul ve esaslar
belirlenmekte veya vergi uygulamalarının bunlara uygunlu¤u denetlenmektedir. Dolayısıyla bunlar, vergi
hukukunun temel ve ba¤layıcı kayna¤ı niteli¤ini taﬂımaktadır.
Vergi hukukunun yardımcı nitelikteki
kaynakları; Tüzük, Yönetmelik, Açıklayıcı Genel Tebli¤, Özelge(Mukteza), Genelge ve Genel Yazılar, Yargı
Kararları ve Bilimsel Ö¤reti’den oluﬂHakemsiz Yaz›lar
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maktadır. Bu kaynaklar aracılı¤ıyla,
vergi kanunlarının uygulamasını göstermek ve kolaylaﬂtırmak, özel durumlarda uygulama birli¤i sa¤lamak
ve tereddütleri gidermek amacıyla
açıklama, yorum ve düzenlemeler
yapılmakta veya kararlar verilmektedir. Bunlar vergileme alanında yeni
bir hüküm getirmezler ve dolayısıyla
vergi hukukunun yardımcı kayna¤ı
durumundadırlar. (Gerçek, 2004,135)
Yargı kararları ve özelgeler denetim
elemanı tarafından vergi kanunlarının
yorumlanması sırasında önem taﬂımaktadır. Vergi Usul Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca vergiyi do¤uran
olayın gerçek mahiyeti denetim elemanınca araﬂtırılacaktır. Do¤al hukuk
ve hukuk doktrini açısından da nedenle yargı kararları ve özelgeler ba¤layıcı de¤il yardımcı kaynaktırlar. Pozitif hukukta bunu gerektirmektedir.
Çünkü 413 ve 369’uncu maddeleri
özelge uyarınca hareket eden mükelleflere ceza uygulanmasına engel teﬂ-

Hakemsiz Yaz›lar
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kil etmekte olup vergi tarhiyatına engel bir hüküm bulunmamaktadır.
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K‹RALAMA ‹ﬁLEMLER‹NDE KATMA
DE⁄ER VERG‹S‹ UYGULAMASI
Erkan GÜRBO⁄A*

I-Giriﬂ

065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunun 1.nci maddesine göre, Türkiye’de yap›lan ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan
teslim ve hizmetler katma de¤er vergisinin konusuna girmektedir. Konuyu belirleyen an›lan maddenin 1/3-f bendi ile Gelir Vergisi Kanunun 70’nci
maddesinde belirtilen mal ve haklar› kiralanmas› iﬂlemlerinin de katma de¤er
vergisi Kanunu’nun konusuna girdi¤i belirtilmiﬂtir.

3

Uygulamada kiralama iﬂlemlerinin katma de¤er vergisi karﬂ›s›ndaki durumunun yeterince yükümlüler taraf›ndan bilinmedi¤i, daha çok iﬂletmelerin yapm›ﬂ
oldu¤u kiralama iﬂlemlerinin katma de¤er vergisine tabi oldu¤u yönünde alg›lamalar bulundu¤u gözlemlenmektedir.
Bu yaz›m›zda mal ve haklar›n kiralama iﬂlemlerinin Katma De¤er Vergisi Kanunu karﬂ›s›ndaki durumu ele al›nacakt›r.
II-Kiralama ‹ﬂlemlerinde Katma De¤er Vergisi Uygulamas›
A-Verginin Konusuna Giren Kiralama ‹ﬂlemleri
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi kanunun 1/3-f bendi uyar›nca Gelir Vergisi
Kanunun 70.nci maddesinde say›lan mal ve haklar›n kiralanmas› iﬂlemleri katma de¤er vergisinin konusuna girmektedir. Burada esasen bahsedilen kiralama
iﬂlemleri ticari,zirai ve mesleki faaliyetle iliﬂkisi olmayan kiralama iﬂlemleridir.Zira ticari,zirai ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesindeki kiralama iﬂlemleri 1.nci maddenin 1.nci bendinde yer alan Ticari,s›nai,zirai faaliyet ve
serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetler kapsam›nda
katma de¤er vergisinin konusuna girmektedir.
* Gelirler Baﬂkontrolörü
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Ticari, s›nai, zirai ve mesleki faaliyet
çerçevesinde olmaks›z›n kiralanmas›
durumunda katma de¤er vergisinin
konusuna giren ve Gelir Vergisi Kanunun 70’nci maddesinde belirtilen
mal ve haklar ﬂunlard›r.

ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul
sermaye irad› say›l›r.);

1. Arazi, bina (Döﬂeli olarak kiraya
verilenlerde döﬂeme için al›nan kira
bedelleri dahildir), maden sular›,
menba sular›, madenler, taﬂ ocaklar›,
kum ve çak›l istihsal yerleri, tu¤la ve
kiremit harmanlar›, tuzlalar ve bunlar›n mütemmim cüzileri ve teferruat›;

7. Gemi ve gemi paylar› (Motorlu
olup olmad›klar›na ve tonilatolar›na
bak›lmaz) ile bilumum motorlu tahmil
ve tahliye vas›talar›;

2. Voli mahalleri ve dalyanlar;
3. Gayrimenkullerin, ayr› olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruat› ile bilumum tesisat› demirbaﬂ
eﬂyas› ve döﬂemeleri;
4. Gayrimenkul olarak tescil edilen
haklar;
5. Arama, iﬂletme ve imtiyaz haklar›
ve ruhsatlar›, ihtira berat› (‹htira berat›n›n mucitleri veya kanunî mirasç›lar› taraf›ndan kiralanmas›ndan do¤an
kazançlar, serbest meslek kazanc›d›r.), alameti farika, marka, ticaret unvan›, her türlü teknik resim, desen,
model, plan ile sinema ve televizyon
filmleri, ses ve görüntü bantlar›, sanayi ve ticaret ve bilim alanlar›nda elde
edilmiﬂ bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü
üzerindeki kullanma hakk› veya kullanma imtiyaz› gibi haklar (Bu haklar›n kullan›lmas› için gerekli malzeme
Temmuz - A¤ustos
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6. Telif haklar› (bu haklar›n, müellifleri veya bunlar›n kanuni mirasç›lar›
taraf›ndan kiralanmas›ndan do¤an kazançlar, serbest meslek kazanc›d›r);

8. Motorlu nakli ve cer vas›talar›, her
türlü motorlu araç, makine ve tesisat
ile bunlar›n eklentileri.
Yukar›da belirtilen mal ve haklar›n
Ticari,s›nai zirai ve serbest meslek faaliyetine ba¤l› olmaks›z›n kiraya verilmesi iﬂlemi kanunun 1-3/f maddesine göre katma de¤er vergisinin konusuna girecektir.
Yukar›da yaz›l› mallar ve haklar ticarî veya zirai bir iﬂletmeye dahil bulundu¤u takdirde bunlar›n iratlar› ticarî
veya zirai kazanc›n tespitine müteallik hükümlere göre hesaplan›r.Buna
göre ticari, s›nai ve zirai faaliyeti çerçevesinde yap›lan kiralamalar katma
de¤er vergisi kanunun 1/1 maddesi
uyar›nca katma de¤er vergisinin konusuna girecektir.
Yukar›da yer verilen kanun hükümlerinden anlaﬂ›laca¤› üzere;Türkiye’de
yap›lan ve gelir vergisi kanunun 70.ci
maddesinde belirtilen bütün mal ve
haklar›n kiralama faaliyetleri katma
de¤er vergisinin konusuna girmekteHakemsiz Yaz›lar
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dir. Buna göre örne¤in bir memurun
evini, arac›n› kiraya vermesi katma
de¤er vergisinin konusuna girmektedir.
B-Kiralama ‹ﬂlemlerinin Hizmet
Say›lmas›
Katma de¤er vergisi kanunun 4.ncü
maddesi uyar›nca . Hizmet, teslim ve
teslim say›lan haller ile mal ithalat›
d›ﬂ›nda kalan iﬂlemlerdir. Bu iﬂlemler;
bir ﬂeyi yapmak, iﬂlemek, meydana
getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, haz›rlamak, de¤erlendirmek, kiralamak, bir
ﬂeyi yapmamay› taahhüt etmek gibi,
ﬂekillerde gerçekleﬂebilir. Dolay›s›yla
Kiralama iﬂlemleri katma de¤er vergisi uygulamas›nda hizmet olarak kabul
edilecek ve buna göre vergilemeye tabi tutulacakt›r.

tulmuﬂtur.Söz konusu istisna kapsam›na hangi mal ve haklar›n girdi¤ine
iliﬂkin aç›klamalar ise 1 nolu Katma
De¤er Vergisi Kanunu genel tebli¤inde aç›klanm›ﬂt›r.An›lan tebli¤ uyar›nca; iktisadi iﬂletmelere dahil olmayan
gayrimenkullerin (Arazi, bina ve bunlarla birlikte kiralanan mütemmim cüzü ve teferruat›, voli mahalleri ve dalyanlar ile gayrimenkul olarak tapu sicilinde tescil edilen haklar) kiralanmas› iﬂlemleri katma de¤er vergisine
tabi olmayacak; sadece iktisadi iﬂletmeye dahil gayrimenkullerin kiralanmas› iﬂlemi vergiye tabi tutulacakt›r.
Buna göre;
-Maden sular›, menba sular›, madenler, taﬂ ocaklar›, kum ve çak›l istihsal
yerleri, tu¤la ve kiremit harmanlar›,
tuzlalar ve bunlar›n mütemmim cüzileri ve teferruat›;

C-Katma De¤er Vergisinden ‹stisna
Edilen Kiralama ‹ﬂlemleri

- Gayrimenkul olarak tescil edilmeyen haklar;

1-‹ktisadi ‹ﬂletmelere Dahil Olmayan
Gayrimenkullerde ‹stisna Tutulanlar

- Arama, iﬂletme ve imtiyaz haklar› ve
ruhsatlar›, ihtira berat› (‹htira berat›n›n mucitleri veya kanunî mirasç›lar›
taraf›ndan kiralanmas›ndan do¤an kazançlar, serbest meslek kazanc›d›r.),
alameti farika, marka, ticaret unvan›,
her türlü teknik resim, desen, model,
plan ile sinema ve televizyon filmleri,
ses ve görüntü bantlar›, sanayi ve ticaret ve bilim alanlar›nda elde edilmiﬂ
bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir
formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakk› veya kullanma

Gelir Vergisi Kanunun 70’nci maddesinde belirtilen mal ve haklar›n kiralanmas› iﬂlemlerinin kim taraf›ndan
olursa olsun kiralanmas› iﬂlemlerini
katma de¤er vergisinin konusuna girdi¤ini belirtmiﬂtik.Ancak kanunun
17.nci maddesinin 4-d bendine göre
iktisadi iﬂletmelere dahil olmayan
gayrimenkullerin kiralanmas› iﬂlemleri katma de¤er vergisinden istisna tuHakemsiz Yaz›lar
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imtiyaz› gibi haklar (Bu haklar›n kullan›lmas› için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye irad› say›l›r.);
-Telif haklar› (bu haklar›n, müellifleri
veya bunlar›n kanuni mirasç›lar› taraf›ndan kiralanmas›ndan do¤an kazançlar, serbest meslek kazanc›d›r);
- Gemi ve gemi paylar› (Motorlu olup
olmad›klar›na ve tonilatolar›na bak›lmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve
tahliye vas›talar›;
- Motorlu nakli ve cer vas›talar›, her
türlü motorlu araç, makine ve tesisat
ile bunlar›n eklentileri.
Di¤er tarafta iktisadi iﬂletmeye dahil
kavram›ndan neyin anlaﬂ›lmas› gerekti¤i de 1 nolu tebli¤de aç›klanm›ﬂt›r.
Buna göre; ﬁirket sermayesini oluﬂturan bir gayrimenkul zaten bilançoya
al›nm›ﬂ olacakt›r. Kurumlar ve bilanço esas›na tabi olan iﬂletmelerde bilançonun aktifinde kay›tl› mal ve haklar iktisadi iﬂletmeye dahil say›l›r.
Bilançonun aktifindeki bir gayrimenkulün kiraya verilmesi karﬂ›l›¤›nda
al›nan kira bedeli katma de¤er vergisine tabi olacakt›r.
Di¤er taraftan Vergi Usul Kanunu'nun
187. maddesi, ferdi teﬂebbüslerde bina ve arazinin envantere al›nmas›
hakk›nda bir tak›m özel hükümler getirmiﬂtir.
Ferdi teﬂebbüslerde bina ve arazinin
Temmuz - A¤ustos
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envantere al›nmas› hakk›nda getirilen
esaslardan birincisi fabrika, ambar,
atölye, dükkan, ma¤aza ve arazinin iﬂletmede ister k›smen, ister tamamen
kullan›ls›nlar de¤erlerinin tamam›
üzerinden envantere al›naca¤›d›r. Yükümlünün sahip oldu¤u gayrimenkulün bir bölümünü de iﬂletme ihtiyaçlar› için kullanmas›, bu gayrimenkulün
de¤erinin tamam› üzerinden envantere al›nmas›n› gerektirmektedir. Sahip
olunan gayrimenkulün iﬂletmede kullan›lan k›sm› için kira tahakkuk ettirilemeyece¤i gibi di¤er k›s›mlar›n
üçüncü ﬂah›slara kiralanmas› karﬂ›l›¤›nda elde edilen gelir de, ticari kazanc›n bir unsuru olacak ve ayr›ca,
katma de¤er vergisine tabi tutulacakt›r.
Ferdi teﬂebbüslerde bina ve arazinin
envantere al›nmas› hakk›nda getirilen
ikinci esas da, ticaret hanlar› gibi oda
oda veya k›s›m k›s›m kullan›labilen
binalarla evlerin ve apartmanlar›n yar›s›ndan fazlas›n›n iﬂletmede kullan›ld›¤› takdirde envantere ithal edilece¤idir. Bu durumda iﬂletme ihtiyac› d›ﬂ›nda kalan k›s›mlar›n üçüncü ﬂah›slara kiraya verilmesi karﬂ›l›¤›nda al›nan
kira bedeli ticari kazanc›n bir unsuru
say›ld›¤›ndan katma de¤er vergisine
tabi olacakt›r. Ancak yukar›da sözü
edilen ve oda oda veya k›s›m k›s›m
kullan›labilen gayrimenkullerin yar›s›ndan az›n›n iﬂletmede kullan›lmas›
halinde bu gayrimenkuller iktisadi iﬂHakemsiz Yaz›lar
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letmeye dahil say›lmad›¤›ndan envantere ithal edilmeyecek ayr›ca elde edilen kira bedeli katma de¤er vergisine
tabi olmayacakt›r.
‹ﬂletme hesab› esas›na göre defter tutan ferdi iﬂletmeler veya adi ortakl›klarda ise iﬂletmeye dahil olan mal ve
haklar iﬂletmenin faaliyeti ile do¤rudan ilgili olanlard›r. ‹ﬂletme faaliyeti
ile ilgili olmayan mal ve haklar›n iktisadi iﬂletmeye dahil olmas› Vergi
Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde mümkün
bulunmamaktad›r. ‹ktisadi iﬂletmeye
dahil olanlar ise iﬂletmenin faaliyetine
tahsis edilece¤inden genellikle kiraya
verilmesi söz konusu olmayacakt›r.
2-Hazinece Yap›lan Kiralamalarda
5766 say›l› Kanunun 12/b maddesiyle
3065 say›l› kanunun 17-4/p maddesinde yap›lan de¤iﬂiklikle (Yürürlük;
07/06/2008) Hazinece yap›lan; gayrimenkul teslim ve kiralamalar›, irtifak
hakk› tesisi, kullanma izni ve ön izin
verilmesi iﬂlemleri katma de¤er vergisinden istisna tutulmuﬂtur.
3-Gümrüksüz Sahalarda Vergisiz
Sat›ﬂ Yapan ‹ﬂyerlerinin Kiralanmas›
5228 say›l› Kanunun 15 inci maddesiyle 3065 say›l› kanunun 17nci maddesine eklenen o bendi uyar›nca (Yürürlük 01/01/2004) Gümrük antrepolar› ve geçici depolama yerleri ile
gümrük hizmetlerinin verildi¤i gümHakemsiz Yaz›lar
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rüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iﬂlemlerine konu mallar ile transit rejim
kapsam›nda iﬂlem gören mallar için
verilen ardiye, depolama ve terminal
hizmetleri ile vergisiz sat›ﬂ yap›lan iﬂyerlerinin ve bu iﬂyerlerine ait depo
ve ardiye gibi ba¤›ms›z birimlerin kiralanmas› iﬂlemleri katma de¤er vergisinden istisna tutulmuﬂtur.
4-Serbest Bölgelerde Yap›lan
kiralama ‹ﬂlemleri
Katma De¤er vergisi Kanunun 4.ncü
maddesi kiralama iﬂlemlerini hizmet
olarak kabul etmiﬂtir.An›lan kanunun
17/4-›. Maddesi ile serbest bölgelerde
verilen hizmetler katma de¤er vergisinden istisna tutulmuﬂtur. Dolay›s›yla serbest bölgelerde bulunan gayrimenkuller ile mal ve haklar›n kiralanmas› iﬂlemleri katma de¤er vergisinden istisnad›r.
D-Kiralama ‹ﬂlemlerinde Tevkifat
Uygulamas›
Katma De¤er Vergisi Kanununun 9.
maddesinde; Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›n›n, gerekli görülen hallerde,
vergiye tabi iﬂlemlere taraf olanlar›,
verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Bu
yetkiye dayan›larak yay›nlanan 30 seri numaral› katma de¤er vergisi genel
tebli¤i ile baz› kiralama hizmetlerinde, tevkifat uygulamas› getirilmiﬂtir.
Katma De¤er Vergisi Kanununun; 1.
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maddesinin 3/f bendinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve haklar›n kiraya verilmesi
iﬂlemlerinin, verginin konusuna girdi¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Buna göre,
söz konusu mal ve haklar›n kiraya verilmesi iﬂlemi, ticari, s›nai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa da dahi katma de¤er vergisine tabi olacakt›r.
Bu kiralama iﬂlemleri ile ilgili katma
de¤er vergisi;
a) Kiraya verenin baﬂka faaliyetleri
nedeniyle gerçek usulde katma de¤er
vergisi mükellefiyetinin bulunmamas›,
b) Kiralayan›n gerçek usulde katma
de¤er vergisi mükellefi olmas›,
ﬁartlar›n›n birlikte var olmas› halinde,
kiralayan taraf›ndan sorumlu s›fat›yla
beyan edilecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya verenler taraf›ndan
beyanname verilmeyece¤i tabiidir.
Kiraya verenlerin baﬂka faaliyetleri
dolay›s›yla gerçek usulde katma de¤er
vergisi mükellefi olmalar› halinde, sorumluluk uygulamas› söz konusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama
faaliyetleri ile ilgili katma de¤er vergisinin di¤er faaliyetleri ile birlikte
genel esaslara göre beyan edeceklerdir.
Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun
70. maddesinde say›lan mal ve haklar
aras›nda yer alan gayrimenkullerin kiTemmuz - A¤ustos
Y›l: 2008 Say›: 88

ralanmas› iﬂlemleri, bir iktisadi iﬂletmeye dahil olmamalar› ﬂart›yla, Katma De¤er Vergisi Kanununun 17/4-d
maddesine göre vergiden müstesnad›r. Dolay›s›yla, bir iktisadi iﬂletmeye
dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanmas› iﬂlemlerinde katma de¤er vergisi ve sorumluluk uygulamas› söz
konusu olmayacakt›r.
Di¤er taraftan 15 seri numaral› katma
de¤er vergisi kanunu genel tebli¤i
uyar›nca; Katma De¤er Vergisi Kanununun 1. maddesine göre iﬂlemler
Türkiye'de yap›ld›klar› takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Ayn› Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye'de
yap›lan veya Türkiye’de faydalan›lan
hizmetler Türkiye'de ifa edilmiﬂ say›lacakt›r. Yurt d›ﬂ›ndaki firmalara yapt›r›lan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olaca¤› aç›kt›r.
Bu gibi hizmet ifalar›nda mükellef
esas olarak yurt d›ﬂ›ndaki firma olmakla birlikte, f›rman›n Türkiye'de
ikametgah›, iﬂyeri, kanuni merkezi ve
iﬂ merkezi bulunmamas› halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9. maddesi
gere¤ince hizmetten faydalanan yurt
içindeki muhatap taraf›ndan ba¤l› bulunulan vergi dairesine sorumlu s›fat›yla beyan edilip ödenecektir.Bu hüküm uyar›nca yurt d›ﬂ›ndan mal ve
hizmet kiralanmas› durumunda sorumlu s›fat›yla katma de¤er vergisi
beyan edilecektir.Ancak bu durum
gayrimenkuller için söz konusu olmayacakt›r. Zira kiralanan gayrimenkuHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 121
‹SMMMO Yay›n Organ›

lün yurt d›ﬂ›nda olmas› nedeniyle hizmetin ifa edilece¤i yer ile hizmetten
faydalan›lan yer yurt d›ﬂ› olaca¤›ndan
bu iﬂlem katma de¤er vergisi kanunun
konusuna girmeyecektir.
Yukar›da belirtilen ﬂekilde yap›lan kiralamalarda tevkifat oran› %100 dür.
Yani kira bedeli üzerinden hesaplanan
katma de¤er vergisinin tamam› 2 nolu
katma de¤er vergisi beyannamesi ile
beyan edilecektir.
E-Kiralama ‹ﬂlemlerinde Vergiyi
Do¤uran Olay
25 seri numaral› katma de¤er vergisi
Kanunu Genel Tebli¤i Uyar›nca; kiraya verme iﬂlemlerinde katma de¤er
vergisinin, hizmet ifalar›na ait esaslar
çerçevesinde kira bedelinin tahsil
edildi¤i vergilendirme döneminde hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Bu aç›klamalara göre kiralama
iﬂlemlerinde vergiyi do¤uran olay tahsilat esas›na ba¤lanm›ﬂt›r. Ancak bu
hüküm iktisadi iﬂletmelere ba¤l› olmayan kiralama iﬂlemlerinde geçerli
olup, ‹ktisadi iﬂlemlere ba¤l› kiralama
iﬂlemlerinde ise vergiyi do¤uran olay
hizmetin ifa edilmiﬂ olmas› ile meydana gelmekte olup, vergiyi do¤uran
olay için kira bedelinin tahsil edilmesi beklenmeyecektir.
F-Kiralama ‹ﬂlemlerinde Matrah
Katma De¤er Vergisi Kanunun
29.ncu maddesi uyar›nca Teslim ve
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

hizmet iﬂlemlerinde matrah, bu iﬂlemlerin karﬂ›l›¤›n› teﬂkil eden bedeldir.
Bedel deyimi, mal› teslim alan veya
kendisine hizmet yap›lan veyahut
bunlar ad›na hareket edenlerden bu iﬂlemler karﬂ›l›¤›nda her ne suretle olursa olsun al›nan veya bunlarca borçlan›lan para, mal ve di¤er suretlerde
sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen
menfaat, hizmet ve de¤erler toplam›n›
ifade eder. Bu madde hükmü uyar›nca
kiralama iﬂlemlerinde matrah mal ve
hizmetlerin kiralanmas› karﬂ›l›¤›n›
teﬂkil eden bedeldir. Ancak, bedeli bilinen mal ve haklar›n kiralanmas›nda
matrah›n ne olaca¤› kanunda belirtilmesine karﬂ›n bedelsiz olarak yap›lan
kiralamalarda matrah›n ne olaca¤›na
iliﬂkin aç›klay›c› bir düzenleme bulunmamaktad›r. Zira bedelsiz veya
emsaline göre düﬂük bedelli hizmet
ifalar›nda matrah›n emsal bedeli olaca¤›n› belirten Katma De¤er Vergisi
Kanunun 27.nci maddesi, 213 say›l›
Vergi Usul Kanununa at›fta bulunarak
bedelin buna göre belirlenece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.Ancak Vergi
Usul kanunun 267. maddesinin hüküm alt›na ald›¤› iﬂlemler mallara yönelik olup,de¤eri bilinmeyen hizmet
ifalar›n›n bu maddeye göre de¤erlendirilmesi mümkün olmamaktad›r. Bu
hükümler çerçevesinde bedelsiz kiralama iﬂlemlerinde matrah›n ne olaca¤›
konusunda Katma De¤er Vergisi Kanununda boﬂluk oldu¤u ileri sürülebilir. Di¤er taraftan bedelsiz kiralama
Temmuz - A¤ustos
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iﬂlemlerinde 193 Say›l› Gelir Vergisi
Kanunun 73.ncü maddesine göre matrah›n tespit edilece¤ine iliﬂkin görüﬂlerde bulunmaktad›r. (Bak›n›z: http://
www.alomaliye.com/2007/suleyman_turan_kiralama.htm)
G-Kiralamalarda KDV Oran›
Kiralama iﬂlemlerinde katma de¤er
vergisi oran› %18 dir. Ancak; 2008/13902
say›l› bakanlar Kurulu karar› ile
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci
f›kras›n›n (a) bendi uyar›nca teslimleri katma de¤er vergisinden istisna
olan araçlar›n, faaliyetleri k›smen veya tamamen bu araçlar›n kiralanmas›
veya çeﬂitli ﬂekillerde iﬂletilmesi olan
mükelleflere kiralanmas› hizmetinde
Kdv oran› %1 olarak uygulanacakt›r.
H-Beyan
Katma de¤er vergisi Kanunun 8.ci
maddesi uyar›nca;Gelir Vergisi Kanunun 70.maddesinde say›lan mal ve
haklar› kiraya verenler katma de¤er
vergisinin mükellefidirler.Buna göre
Katma De¤er Vergisi Kanununda istisnaya tabi tutulmam›ﬂ kiralama iﬂlemleri bulunan gerçek ve tüzel kiﬂiler
katma de¤er vergisi beyannamesi ver-
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mek zorundad›rlar.Ancak kiraya verenlerin baﬂka faaliyetleri nedeniyle
gerçek usulde katma de¤er vergisi
mükellefi olmamalar› durumunda, kiralamaya iliﬂkin katma de¤er vergisi
sorumlu s›fat›yla kiralayan taraf›ndan
beyan edilecektir.Kiralayanlar›n sorumlu s›fat›yla beyan ettikleri katma
de¤er vergileri 1nolu katma de¤er
vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabileceklerdir.
III-Sonuç
3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunun 1.nci maddesi uyar›nca özel ﬂah›slar taraf›ndan yap›lan kiralama iﬂlemleri Katma De¤er vergisinin konusuna girmektedir. Bu nedenle sadece
iktisadi iﬂletmelere ait mal ve haklar›n
kiralamas›nda katma de¤er vergisi
aranaca¤›na iliﬂkin yayg›n olan düﬂünce tarz›n›n bir dayana¤› bulunmamaktad›r. Di¤er taraftan bedelsiz kiralamalarda matrah›n ne olaca¤›na iliﬂkin katma de¤er vergisi kanununda
düzenleme yap›lmas› yerinde olacakt›r.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar. 3065 say›l› Katma De¤er
Vergisi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete
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5766 SAYILI KANUN SONRASINDA
L‹M‹TED ﬁ‹RKET ORTAKLARININ
SORUMLULUKLARI
Sezgin YILMAZ*
Özgür ÖZKAN**

I. G‹R‹ﬁ :
evletin vergi gelirlerinde verimlili¤in sa¤lanmas›, mükellef ve vergi sorumlular›n›n vergi kanunlar›nda gösterilen ödevlerinin zaman›nda
ve eksiksiz yerine getirilmesiyle mümkün bulunmaktad›r. Vergi kanunlar›nda, vergi mükellefiyeti için kanuni ehliyet ﬂart› aranmad›¤›ndan, vergi
ile ilgili bu ödevlerin, bizzat mükellef veya vergi sorumlusu taraf›ndan yerine
getirilmesi, her zaman olanakl› bulunmayabilir. Ayn› ﬂekilde; fiziki varl›¤› olmayan tüzel kiﬂilerin de, vergi ile ilgili ödevlerini, bizzat yerine getirebilecekleri düﬂünülemez.

D

‹ﬂte bunun içindir ki; 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesinde,
medeni haklar› kullanma ehliyetini haiz bulunmayanlar ile k›s›tl› ehliyetlilerin
ve tüzel kiﬂilerin bu ödevlerinin kanuni temsilcileri taraf›ndan yerine getirilmesi öngörülmüﬂtür. Kanuni temsilciler, bu ödevlerin zaman›nda ve eksiksiz yerine getirilmesinde, temsil edilenin di¤er iﬂlerinin yönetiminde oldu¤u gibi, gerekli dikkat ve özeni göstermek, temsil ve yönetim yetkilerini iyi niyet kurallar›na uygun olarak kullanmak zorundad›rlar. Bununla birlikte; kanuni temsilcilerin, bu ödevlerin yerine getirilmesinde, kas›tl› davran›ﬂlar› ve ihmalleri görülebilir. Bu yüzden Devlet’in vergi alaca¤›n›n tahsili tehlikeye düﬂebilir, hatta olanaks›zlaﬂabilir.
Kanun koyucu, vergi alaca¤›n›, kanuni temsilcilerin bu tür davran›ﬂlar›na kar* Vergi Denetmeni
** Vergi Denetmeni, Eski Banka Müfettiﬂi
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ﬂ› güvence alt›na almak için, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu
maddesinde, kanuni temsilcilere temsil edilenlerin vergi ödevleri ile ilgili
yükümlülükler getirmekle kalmam›ﬂ;
ayr›ca, bu ödevlerin yerine getirilmesinde görülecek kusurlar›ndan ötürü
sorumluluk da yüklemiﬂtir.
6183 say›l› Amme Alacaklar› Tahsil
Usulü Hakk›ndaki Kanunu’nun Mükerrer 35’nci maddesi de kanuni
temsilcilerin sorumluluklar› ile ilgili
düzenlemeler içermektedir. Hatta 213
Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesinin son iki f›kras› ile 6183
say›l› Amme Alacaklar› Tahsil Usulü
Hakk›ndaki Kanunu’nun Mükerrer
35’nci maddesinin son iki f›kras› hemen, hemen ayn› gibi görünmekte idi.
‹lk bak›ﬂta birbirinin benzeri gibi görünen bu iki düzenleme, gerçekte, öngördükleri sorumluluklar›n kapsamlar›, koﬂullar›, nitelikleri, dayanaklar›
ve s›n›rlamalar› bak›m›ndan farkl›klar
göstermekte idi.
Vergi idaresi 5766 say›l› kanunun yürürlü¤e girmesinden önce, kimi zaman 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesi hükümlerine
göre, kimi zaman ise 6183 Say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsili Usulu Hakk›nda Kanunun 35. maddesindeki sorumluluk hükümlerine göre mükelleflerden olan amme alaca¤›n› tahsil yoluna gitmekte idi. Oysa ki her iki kanunda belirtilen sorumluluk uygulamalar› birbirinden farkl› idi. Her iki
Temmuz - A¤ustos
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kanundaki farkl›l›klar› dikkate almadan yap›lan takipler ve hacizler nedeniyle vergi idaresi ile mükellefler karﬂ› karﬂ›ya gelmekte ve bu konuda bir
çok ihtilaf yarg›ya taﬂ›nmakta idi.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 04.06.2008 tarih ve 5766 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanunda ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun ile 6183 say›l› Kanunun 35’inci maddesinde yap›lan de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r. Buna göre limited ﬂirketten
tahsil edilemeyen dolay›s›yla 6183 say›l› Kanunun 35’ inci maddesi kapsam›nda takip edilmesi gereken kamu
alacaklar›ndan ikincil sorumlu olan
ﬂirket ortaklar›n›n sorumluluklar›n›n
baﬂlayabilmesi için aç›klay›c› hüküm
getirilmiﬂ, limited ﬂirketin amme
borçlar›ndan, eski ve yeni ortaklar›n
ne ﬂekilde sorumlu olacaklar› hususu
düzenlenmiﬂtir. Buna ilaveten 6183
say›l› Kanunun kanuni temsilcilerin
sorumlulu¤una iliﬂkin düzenlemeler
içeren mükerrer 35’inci maddesinde
de 5766 say›l› Kanun ile de¤iﬂiklik
yap›lm›ﬂt›r. 213 say›l› Vergi Usul Kanunundaki sorumluluk uygulamas› ile
6183 say›l› kanunun mük. 35. maddesindeki sorumluluk uygulamas› paralel hale gelmiﬂtir. Bu yaz›m›zda öncelikle limited ﬂirket ortaklar› ile ilgili
çeﬂitli kanunlardaki sorumluluk uygulamas›na de¤indikten sonra 5766 say›l› kanun sonras› durum hakk›nda
de¤erlendirmelerimiz yap›lacakt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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II. KONUYA ‹L‹ﬁK‹N YASAL
DÜZENLEMELER :
1.Ticaret Hukuku Aç›s›ndan
Durum :
‹ki veya daha fazla hakiki veya hükmi
ﬂah›s taraf›ndan bir ticaret unvan› alt›nda kurulup, ortaklar›n›n mesuliyeti
koymay› taahhüt ettikleri sermaye ile
mahdut ve esas sermayesi muayyen
olan ﬂirkete limited ﬂirket denir. Aksi
kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olmad›kça, ortaklar
hep birlikte müdür s›fat›yla ﬂirket iﬂlerini idareye ve ﬂirketi temsile mezun
ve mecburdurlar, ﬂirket mukavelesi
veya umumi heyet karar› ile ﬂirketin
idare ve temsili ortaklardan bir veya
birkaç›na b›rak›labilir, kuruluﬂtan
sonra ﬂirkete giren ortaklar, bu hususta umumi heyetin ayr› bir karar› olmad›kça, idare ve temsile mezun ve mecbur de¤ildirler ve limited ﬂirketin temsilcileri aras›nda bir hükmi ﬂah›s bulundu¤u takdirde, ancak o hükmi ﬂah›s ad›na limited ﬂirketin temsil ve
idaresini üzerine alm›ﬂ bulunan hakiki
ﬂah›s limited ﬂirketin temsilcisi olarak
tescil ve ilan edilir.
Gerek anonim ﬂirkette gerekse limited
ﬂirkette, orta¤›n ortak s›fat›yla aslî
borcu, sermaye taahhüdünü ödemekten ibarettir. Sermaye borcu, orta¤›n
ﬂirket sözleﬂmesiyle ﬂirkete karﬂ› yüklendi¤i borcu ifade eder. Sermaye
borcunu tam olarak yerine getiren orta¤›n sorumlulu¤u da sona erer. AnHakemsiz Yaz›lar
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cak, orta¤a sermayeden iadeler yap›lm›ﬂ veya haks›z kâr ya da faiz ödenmiﬂse, sorumluluk bu miktarda canlan›r. (TTK m. 532/1) Bu aç›dan, ortaklar›n sorumlulu¤u ﬂirkete koymay› taahhüt ettikleri sermaye ile s›n›rl›d›r.
Yani ortaklar, ﬂirketin borçlar›ndan
dolay› taahhüt ettikleri sermaye miktar›na kadar bütün mallar› ile sorumludurlar. Bunu aﬂan k›s›m dolay›s›yla
hiçbir sorumluluklar› yoktur. Bu sebeple, taahhüt ettikleri sermaye paylar›n›n tamam›n› ödemiﬂ olduklar› takdirde, prensip olarak ve ortak s›fatlar›
nedeniyle herhangi bir ﬂahsi sorumlulu¤a maruz kalmazlar. Azami kay›plar›, fiilen ödedikleri sermayeyi kaybetmek ve taahhüt edip henüz ödemedikleri sermayeyi ödemek zorunda kalmaktan ibarettir.
Sermaye ﬂirketi ortaklar›n›n, ﬂirket
alacakl›lar› karﬂ›s›ndaki hukuki durumu ise “ortaklar ﬂirket borçlar›ndan
sorumlu de¤ildirler” esas› ile ifade
olunur. Ticaret Kanunumuz ﬂirket alacakl›lar› ile ortaklar aras›nda bir hukuki ba¤lant› kurmam›ﬂ, alacakl›lara
kural olarak, ortaklar› izleme imkan›
tan›mam›ﬂt›r. Nitekim Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu’nun 07.04. 1971 tarihli karar›nda “limited ortakl›¤›n borcundan dolay› ortaklar do¤rudan do¤ruya takip edilemezler” denilerek bu
kurala iﬂaret edilmiﬂtir. (E. 1970/160
K. 230) Anonim ﬂirket ortaklar›na da
ﬂirkete girerken taahhüt ettikleri veya
sonradan iktisap ettikleri hisse bedelTemmuz - A¤ustos
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lerinin tediyesi d›ﬂ›nda bir sorumluluk
yükletilemez.
ﬁirket alacakl›lar›n›n, bu alacaklar›
dolay›s›yla ortaklar›n mal varl›klar›na
baﬂvuramayacaklar› aç›kt›r. ﬁirket
alacakl›lar›na karﬂ› sorumluluk, birinci derecede ve mal varl›¤› ile s›n›rs›z
olarak, ﬂirket tüzel kiﬂili¤ine aittir.
Ticaret hukuku aç›s›ndan geçerli olan
“ortaklar›n, ﬂirkete koymay› taahhüt
ettikleri sermaye borcu d›ﬂ›nda hiçbir
sorumluluklar› yoktur“ kural›, anonim
ﬂirketlerde vergi hukuku aç›s›ndan da
geçerlidir.Ancak, limited ﬂirketlerde
durum farkl›d›r. (1)
2. 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nda
Yer Alan Yasal Düzenlemeler :
213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
düzenleme alan›, kapsam›na giren
vergi, resim ve harçlarla benzeri mali
yükümlerin, bunlar›n zam ve cezalar›n›n tarh ve tahakkukuna, istinaen de
tahsiline; mükelleflerle vergi sorumlular›n›n ödev, yükümlülük ve haklar›na; vergi idaresinin görev ve yetkilerine iliﬂkin usul ve esaslard›r.
Kanuni temsilcilerin temsil edilenlerin vergi ödevleri ile ilgili yükümlülükleri ve bu ödevlerin yerine getirilmesindeki kusurlar›ndan ötürü sorumluluklar› ile ilgili düzenlemelere 213
Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesinde yer verilmiﬂtir. Söz
konusu 10’ncu madde, “Kanuni temTemmuz - A¤ustos
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silcilerin ödevi” baﬂl›¤›n› taﬂ›makta
ve aynen ﬂu düzenlemeyi içermektedir:
“Tüzelkiﬂilerle küçüklerin ve k›s›tl›lar›n, Vak›flar ve cemaatler gibi
tüzelkiﬂili¤i olmayan teﬂekküllerin
mükellef veya vergi sorumlusu olmalar› halinde bunlara düﬂen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkiﬂili¤i
olmayan teﬂekkülleri idare edenler
ve varsa bunlar›n temsilcileri taraf›ndan yerine getirilir.
(3505 say›l› Kanunun 2’nci maddesiyle de¤iﬂen f›kra) Yukar›da yaz›l›
olanlar›n bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin
veya vergi sorumlular›n›n varl›¤›ndan tamamen veya k›smen al›namayan vergi ve buna ba¤l› alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varl›klar›ndan al›n›r. Bu
hüküm Türkiye'de bulunmayan
mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakk›nda da uygulan›r.
Temsilciler veya teﬂekkülü idare
edenler bu suretle ödedikleri vergiler için as›l mükelleflere rücu edebilirler.
Tüzelkiﬂilerin tasfiye haline girmiﬂ
veya tasfiye edilmiﬂ olmalar›, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriﬂ tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklar›n› da kald›rmaz.”
Görüldü¤ü üzere, kanuni temsilcilerin
temsil edilenlerin vergi ödevleri ile ilHakemsiz Yaz›lar
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gili yükümlülükleri, maddenin ilk f›kras›nda; bu ödevlerin yerine getirilmesindeki kusurlar›ndan ötürü sorumluluklar› da, ikinci f›kras›nda düzenlenmiﬂtir.
"Kanuni Temsilciler" ifadesi; tüzel
kiﬂilerin(Dernek, vak›f, sendika, kollektif ﬂirket, adi komandit ﬂirket, anonim ﬂirket, limited ﬂirket, sermayesi
paylara bölünmüﬂ komandit ﬂirket,
menkul yat›r›m fonlar›, kooperatif ﬂirketleri, kamu tüzel kiﬂileri ), küçüklerin ve k›s›tl›lar›n kanuni temsilcilerini, tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekkülü(cemaatler, yabanc› kamu idare ve
müesseselerine ait ticari, s›nai ve zirai
iﬂletmeler, iﬂ ortakl›klar› ) idare edenleri, yabanc› ﬂah›s veya kurumlar›n
Türkiye'deki mümessillerini kapsamaktad›r. Bu kiﬂilerin kimler oldu¤u
ve sorumluluklar›n›n ﬂekli Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk
Ticaret Kanunu ve ilgili di¤er mevzuatta belirlenmiﬂtir.
‹kinci f›krada geçen “Vergi Alacaklar›” ibaresi, geniﬂ anlamda vergiden
do¤an kamu alacaklar›n› anlatmaktad›r. Bu anlamda vergi tan›m›na; dar
anlamda vergi d›ﬂ›nda, resim, harç ve
benzeri mali yükümlerle bunlar›n ayn› nitelikteki zamlar› da girmektedir.
Ancak; her vergi, resim, harç ve benzeri mali yüküm, kanuni temsilcinin
sorumlulu¤unu do¤uracak nitelikte
de¤ildir. Kanuni temsilcinin, sorumlulu¤unu do¤uracak nitelikteki vergi,
Hakemsiz Yaz›lar
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resim, harç ve benzeri mali yükümlerin, 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun kapsam›na giriyor olmas› yada özel kanunlar›nda Vergi Usul Kanunu’nun bütününe veya 10’ncu maddesine yap›lm›ﬂ bir göndermenin bulunmas› gerekir.
Yine ikinci f›krada bahsi geçen “Vergi Alaca¤›na Ba¤l› Alacaklar” dan
kas›t, vergi, resim, harç ve benzeri
mali yüküm say›lmayan; ancak vergi,
resim, harç ve benzeri mali yüküm olmaks›z›n varl›¤› söz konusu olmayan
di¤er alacaklard›r. Vergi Usul Kanunu’nun 112’nci maddesinde öngörülen gecikme faizi, 6183 say›l› Amme
Alacaklar› Tahsil Usulü Hakk›ndaki
Kanunu’nun da düzenlenen tecil faizi
ile gecikme zamm› ve çeﬂitli kanunlarda öngörülen fon kesintileri, bu alacaklar aras›nda say›labilir.
Kanuni temsilcilerin “Vergi Cezalar›”
ile ilgili sorumluluklar›na iliﬂkin olarak 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesinde de herhangi bir hüküm yer almamaktad›r.
Ancak Vergi Usul Kanunu’nun 333’üncü maddesinin “Tüzel kiﬂilerin idare
ve tasfiyesinde Vergi Kanununa ayk›r› hareketlerden tevellüt edecek
vergi cezalar› tüzel kiﬂiler ad›na kesilir. Tüzel kiﬂilerin kanuni temsilcilerinin vergi sorumlulu¤u hakk›ndaki bu Kanunun 10’uncu maddesi
hükmü vergi cezalar› hakk›nda da
uygulan›r.” hükmü ile vergi cezalar›,
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kanuni temsilcinin sorumlulu¤unu gerektiren alacaklar aras›na kat›lm›ﬂt›r.
Vergi cezalar›n›n tümü de kanuni
temsilcinin sorumlulu¤unu gerektirmemektedir. As›l borçlunun mal varl›¤›ndan tamamen veya k›smen tahsil
edilememesi halinde kanuni temsilcinin sorumlulu¤unu gerektiren vergi
cezalar›, Vergi Usul Kanunu’nun
333’üncü maddesinin ilk f›kras› uyar›nca tüzel kiﬂi ad›na kesilenlerdir.
213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
10’uncu maddesi, kendisine kanuni
temsilci tayin edilen vergi mükellefi
veya sorumlusunun varl›¤›ndan k›smen veya tamamen al›namayan vergi
ve buna ba¤l› alacaklar›n›n bunlar›n
kanuni temsilcilerinin varl›¤›ndan al›naca¤›n› belirtmiﬂ ancak bunu baz›
ﬂartlar›n birlikte gerçekleﬂmesine ba¤lam›ﬂt›r. Bu ﬂartlar birlikte var olmad›kça, vergi mükelleflerinin veya sorumlular›n›n vergi borçlar›ndan dolay› bunlar›n kanuni temsilcilerinin takip edilmelerine olanak yoktur. Bu
koﬂullar:
1-Vergi alacaklar› ve bu vergi alacaklar›na ba¤l› alacaklar›n k›smen veya
tamamen temsil edilenin varl›¤›ndan
al›namam›ﬂ olmas›,
2-Vergi alacaklar› ve bu vergi alacaklar›na ba¤l› alacaklar›n k›smen veya
tamamen as›l borçlunun varl›¤›ndan
tahsil edilmemesinin sebebinin bunlar›n vergi ile ilgili ödevlerinin yerine
getirilmemesi olmas›,
Temmuz - A¤ustos
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3-Vergi alacaklar› ve bu vergi alacaklar›na ba¤l› alacaklar ile ilgili bu
ödevlerin yerine getirilmemesinin kanuni temsilcinin kusurlu davran›ﬂlar›ndan kaynaklanm›ﬂ bulunmas›d›r.
213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
10’uncu maddesinin, kanuni temsilcilerin yükümlülük ve sorumluluklar›
ile ilgili yukar›da say›lan ﬂartlar› ve ilgili maddenin bütün hükümleri Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin Türkiye’deki temsilcileri hakk›nda da uygulan›r.
Ayr›ca temsil edilenin vergi borcunu
Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu
maddesi uyar›nca ödemek zorunda
kalan kanuni temsilcinin rücu hakk›
bulunmaktad›r. Bu da biri temsil edilene, yani as›l borçluya; di¤eri de varsa di¤er kanuni temsilcilere olmak
üzere iki ﬂekilde mümkün olabilir.
3. 6183 Say›l› Amme Alacaklar›n›n
TUH Kanunun Kapsam› ve Kanunda
Yer Alan Yasal Düzenlemeler :
6183 Say›l› Amme Alacaklar›n›n
TUH Kanun’un düzenleme alan›,
Devlete, vilayet hususi idarelerine ve
belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme
masraf› vergi cezas›, para cezas› gibi
asli, gecikme zamm›, faiz gibi fer'i
amme alacaklar› ve ayn› idarelerin
akitten, haks›z fiil ve haks›z iktisaptan
do¤anlar d›ﬂ›nda kalan ve amme hizmetleri tatbikat›ndan mütevellit olan
Hakemsiz Yaz›lar
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di¤er alacaklar› ile; bunlar›n takip
masraflar› hakk›ndaki usul ve esaslard›r.
a- Kanunun De¤iﬂtirilmeden Önceki
Hali ve Sorumluluk Uygulamas› :
Vergi idaresinin 6183 say›l› Amme
Alacaklar›n›n Tahsili Usulu Hakk›nda
Kanunun 35. maddesinde ﬂirket ortaklar›n›n sorumlulu¤unu tan›mlarken, Limited ﬂirket ortaklar›n›n ﬂirketten tahsil imkan› bulunmayan amme
alaca¤›ndan do¤rudan do¤ruya sermaye hisseleri oran›nda sorumlu olacaklar› belirtilmiﬂtir. Bu nedenle öncelikle ﬂirketin kendi tüzel kiﬂili¤inden
amme alaca¤›n›n tahsili yönüne gidilecektir. E¤er ﬂirketin tüzel kiﬂili¤inden tahsili imkans›zlaﬂm›ﬂ ise ﬂirketin
kanuni temsilcileri ve ortaklar›na tahsil cihetine gidilebilecektir. Dolay›s›yla aﬂa¤›da say›lan hallerin mevcudiyeti durumunda amme alaca¤›n›n
ﬂirketten tahsil imkan› kalmad›¤›n›
kanaat getirilir.
1-Amme alaca¤›n›n ﬂirketten tahsil
imkan› bulunmamas›;
2-ﬁirketin haczedilen mal varl›¤›n›n,
6183 say›l› Kanun hükümlerine göre
yap›lan de¤erleme sonucu, tespit edilen de¤erlerinin amme alaca¤›n› karﬂ›lamamas› veya sat›ﬂ yap›lmas›na
ra¤men amme alaca¤›n›n tamamen
tahsil edilememiﬂ olmas›,
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3-ﬁirketin haczi kabil herhangi bir
mal varl›¤›n›n bulunmamas›,
-ﬁirketin iflas›n›n istenmiﬂ veya iflas›n›n aç›lm›ﬂ olmas› hallerinde amme
alaca¤›n›n iflas yoluyla takip sonucunda da tahsil edilemeyece¤i kanaatinin oluﬂmas›,
4-Borçlu ﬂirketin yap›lan araﬂt›rmalara ra¤men bulunamamas›, gibi alacakl› tahsil dairesinin takdir ve tespitine
dayal› hallerin mevcut olmas›.
Yukar›da belirtilen durumlar›n varl›¤›
halinde 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n TUH Kanun’un 3. maddesine göre; “Amme alaca¤›n› ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi ﬂah›s”
ortaklara müracaat edilecektir.
b-Kanunun Yürürlü¤e Girmesinden
Önce 213 say›l› ve 6183 say›l› Yasa
Hükümlerinin Farkl› Yorumlanmas›
Nedeniyle Uygulamada Yaﬂan›lan
Sorunlar :
6183 say›l› yasan›n mük. 35. md. hükmü bütün amme alacaklar›n› içermesi
nedeniyle genel; di¤er taraftan 213 say›l› VUK nun 10. maddesi ise yaln›z
ve yaln›zca vergi ve buna ba¤l› alacaklar› kapsad›¤› için hususi nitelik
taﬂ›makta idi. Buradan hareketle hususi nitelikli hükmün tatbikat önceli¤i
uyar›nca, VUK 10. maddesinde yaz›l›
ﬂartlarla yasal temsilcilere takibe gidildi¤i ve bu nedenle de Vergi ‹daresi
ile mükellefler aras›nda bir çok uyuﬂ-
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mazl›¤›n yarg›ya yans›d›¤› görülmekte idi.
Limited ﬂirketlerde tüzel kiﬂili¤in vergi ve buna ba¤l› alacaklar› ile ilgili
olarak takip edilen yasal temsilcisi
olan müdürlerin sorumluluklar›nda
kusurlu olup olmamas› önem taﬂ›maktad›r. Buradan yola ç›k›l›rsa limited
ﬂirketlerde müdürlerin kusursuzluklar›n› kan›tlama olana¤› ve hakk› her
zaman mevcuttur. Limited ﬂirketlerde
Kanuni temsilciler kusursuzluklar›n›
hem VUK 10. md. ve hem de 6183 say›l› yasan›n mük. 35. md. kapsam›ndaki takiplerde bu haklar›n› kullanabilmekte idi. (2) Bu da Vergi ‹daresince yap›lan takiplerin sonuçsuz kalmas› ile sonuçlanmakta idi.
c- 5766 say›l› Kanunla De¤iﬂtirilen
35. Madde :
6183 say›l› Kanunun “Limited ﬁirketlerin Amme Borçlar›” baﬂl›kl› 35’inci
maddesinin 5766 say›l› Kanun ile aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir :
“Limited ﬂirket ortaklar›, ﬂirketten tamamen veya k›smen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyece¤i anlaﬂ›lan amme alaca¤›ndan sermaye hisseleri oran›nda do¤rudan do¤ruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri
gere¤ince takibe tabi tutulurlar.
Orta¤›n ﬂirketteki sermaye pay›n›
devretmesi halinde, pay› devreden ve
devralan ﬂah›slar devir öncesine ait
Temmuz - A¤ustos
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amme alacaklar›n›n ödenmesinden birinci f›kra hükmüne göre müteselsilen
sorumlu tutulur.
Amme alaca¤›n›n do¤du¤u ve ödenmesi gerekti¤i zamanlarda pay sahiplerinin farkl› ﬂah›slar olmalar› halinde
bu ﬂah›slar, amme alaca¤›n›n ödenmesinden birinci f›kra hükmüne göre
müteselsilen sorumlu tutulur.”
d- 5766 say›l› Kanunla De¤iﬂtirilen
Mük.35. Madde :
6183 say›l› Kanunun “Kanuni Temsilcilerin
Sorumlulu¤u”
baﬂl›kl›
mük.35’inci maddesi 5766 say›l› Kanun ile aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir :
Tüzel kiﬂilerle küçüklerin ve k›s›tl›lar›n, vak›flar ve cemaatler gibi tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekküllerin mal varl›¤›ndan tamamen veya k›smen tahsil
edilemeyen veya tahsil edilemeyece¤i
anlaﬂ›lan amme alacaklar›, kanunî
temsilcilerin ve tüzel kiﬂili¤i olmayan
teﬂekkülü idare edenlerin ﬂahsi mal
varl›klar›ndan bu Kanun hükümlerine
göre tahsil edilir.
Bu madde hükmü, yabanc› ﬂah›s veya
kurumlar›n Türkiye'deki mümessilleri
hakk›nda da uygulan›r.
Tüzel kiﬂilerin tasfiye haline girmiﬂ
veya tasfiye edilmiﬂ olmalar›, kanunî
temsilcilerin tasfiyeye giriﬂ tarihinden
önceki zamanlara ait sorumluluklar›n›
kald›rmaz.
Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 131
‹SMMMO Yay›n Organ›

Temsilciler, teﬂekkülü idare edenler
veya mümessiller, bu madde gere¤ince ödedikleri tutarlar için as›l amme
borçlusuna rücu edebilirler.
Amme alaca¤›n›n do¤du¤u ve ödenmesi gerekti¤i zamanlarda kanuni
temsilci veya teﬂekkülü idare edenlerin farkl› ﬂah›slar olmalar› halinde bu
ﬂah›slar, amme alaca¤›n›n ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.
Kanuni temsilcilerin sorumluluklar›na
dair 213 say›l› Vergi Usul Kanununda
yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumlulu¤u ortadan kald›rmaz.
e- 5766 say›l› Kanun Sonras› Getirilen
Düzenlemelerin Amac› ve Kapsam› :
Kanunun gerekçe metni incelendi¤inde, 5766 say›l› kanun ile getirilen düzenlemeler aﬂa¤›da maddeler halinde
belirtilmiﬂtir;
1-Maddede yap›lan ibare de¤iﬂikli¤i
ile limited ﬂirketten tahsil edilemeyen
dolay›s›yla 6183 say›l› Kanun’un 35.
maddesi kapsam›nda takip edilmesi
gereken kamu alacaklar›ndan ikincil
sorumlu olan ﬂirket ortaklar›n›n sorumluluklar›n›n baﬂlayabilmesi için
aç›klay›c› hüküm getirilmiﬂ, limited
ﬂirketin amme borçlar›ndan, eski ve
yeni ortaklar›n ne ﬂekilde sorumlu
olacaklar› hususuna aç›kl›k getirilmiﬂtir.
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2-Amme alaca¤›n›n do¤du¤u ve
ödenmesi gerekti¤i zamanlarda pay
sahiplerinin farkl› ﬂah›slar olmas› halinde bu ﬂah›slar›n, amme alaca¤›n›n
ödenmesinden müteselsilen sorumlu
tutulacaklar› belirtilmiﬂtir.
3-Limited ortaklar›n sorumlulu¤una
esas al›nan amme alacaklar›n›n do¤du¤u zamanlar, dönemleri ve ödeme
zamanlar› kriterleri, yarg› kararlar›nda da benimsenmiﬂ, ancak bu zamanlarda farkl› ﬂah›slar›n ortak olmas› halinde sorumlu tayininde kararlar içinde görüﬂ birli¤ine var›lamam›ﬂt›r.
Önerilen düzenleme, yarg› kararlar›
ile içtihat oluﬂturulamam›ﬂ bu konulara aç›kl›k getirerek ihtilaflar› azaltma
amac›n› taﬂ›maktad›r.
4-Di¤er taraftan yine yarg› kararlar›
da dikkate al›narak madde ile bu ﬂah›slara müteselsil sorumluluk getirilmesi, bir yandan hisse devri yapan ortaklar›n borcunu ödemesini sa¤layacak, di¤er yandan da devralan ﬂah›slar›n limited ﬂirket hissesinin de¤erini
borçluluk durumunu da göz önüne
alarak belirlemesine imkân verecektir.
III. DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ :
6183 say›l› AATUH kanunun 35.
maddesinde ortaklar›n sorumluluklar›, mük. 35. maddesinde VUK hükümlerine tabi tutulmayan di¤er kamu
alacaklar›n›n tahsili konusundaki sorumluluk 5766 say›l› kanunun ilgili
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maddeleri sonucunda aç›kl›k kazanm›ﬂt›r. Bundan sonra, kamu alacaklar›n›n tahsili yoluna gidilmesi için, kanunun 54 ve müteakip maddelerine
göre ﬂirket hakk›nda yap›lan takip
muameleleri sonucunda amme alaca¤›n›n ﬂirketten tamamen veya k›smen
tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyece¤inin anlaﬂ›lmas› gerekmektedir. Limited ﬂirket ortaklar›n›n sorumlulu¤una baﬂvurulmadan önce alacakl› tahsil dairelerince Kanunun 3 üncü
maddesinde yer alan tan›mlardaki hususlar dikkate al›nmak suretiyle yap›lacak iﬂlemlere dayan›larak amme
alaca¤›n›n ﬂirketten tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyece¤inin anlaﬂ›lmas› gerekmektedir. Kanunun 35
inci maddesinin ikinci f›kras› gere¤ince, orta¤›n ﬂirketteki sermaye pay›n›
devretmesi halinde, pay› devreden ve
devralan ﬂah›slar devir öncesine ait
olan ve devir tarihi itibar›yla ödenmemiﬂ bulunan amme alacaklar›n›n
ödenmesinden müteselsilen sorumlu
tutulacakt›r.
6183 say›l› yasan›n zaman içerisindeki aksayan birçok yönü 5766 say›l›
yasayla bir ölçüde düzeltilmiﬂ bulunmaktad›r. Uygulamada en çok tart›ﬂ›lan ve ihtilaf konusu olan 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsili Usulü
Hakk›nda Kanun’un mükerrer 35’ini
maddesinde yap›lan de¤iﬂiklik sonucunda, tüzel kiﬂilerin mal varl›¤›ndan
tamamen veya k›smen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyece¤i anlaﬂ›lan âmme alacaklar›n›n as›l borçlu tüTemmuz - A¤ustos
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zel kiﬂilikten bu vergi alaca¤›n›n tahsili konusunda yap›lan iﬂlemler sonuçland›r›lmal›d›r. Tüzel kiﬂi nezdinde yap›lan takip ve tahsil iﬂlemleri
sonland›r›lmadan do¤rudan limited
ﬂirket ortak veya müdürlerine VUK
10. maddesine göre takibat yap›lmas›
imkan› ortadan kalkm›ﬂt›r. Bundan
böyle vergi idaresi amme alacaklar›n›n takip ve tahsilinde 213 say›l› Vergi Usul Kanununun ve 6183 say›l›
AATUH Kanununu ayr› ayr› de¤erlendirerek bütün amme alacaklar› için
do¤rudan limited ﬂirket ortaklar›na
veya kanuni temsilcilerine baﬂvurmalar› mümkün olmayacakt›r.
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