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Sunuş

2008 yılını geride bıraktığımız şu günlerde ne yazık ki dünya da yaşanan tüm olumsuzlukların 2009 yılında da devam ettiğini görüyoruz.
Global kriz daha şiddetli bir şekilde etkisini sürdürmektedir.

Mali piyasalar kaynaklı ortaya çıkan ekonomik kriz sonucunda dünya ekonomisindeki büyümenin 2007 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren yavaşladığını ve söz konusu yavaşlamanın 2008
yılında da devam ederek 2009 yılında da etkisini sürdüreceği açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Daralan dünya piyasaları nedeniyle dış pazarlarda rekabet daha da keskinleşecek bu büyüme
hızımızın yavaşlamasına dolayısıyla da dış ticaretimizin olumsuz olarak etkilenmesine neden
olacaktır.

Diğer taraftan 2009 yılında ithalatın azalacağı bu azalmanın ihracattaki azalışa göre çok daha
büyük boyutta olacağı beklenmekte, bu ihracatın ithalatı karşılama oranının düşmesine dolayısıyla
da 2009 yılı ve izleyen yılda cari işlemler açığının azda olsa kapanacağı beklentisi yaratmaktadır. OECD raporuna göre, 2008 yılı için eksi 6,7 olarak verilen cari açık oranı 2009 yılında eksi
6,1 , 2010 yılında ise eksi 5,7 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Yatırımların durması üretimin daralması işten çıkarmaları hızlandırmıştır. Yine OECD raporuna göre, 2008 yılında yüzde 9,7 olan işsizlik oranı, 2009 yılında yüzde 10,5, 2010 yılında ise
yüzde 10,6 olacağı tahmini olarak belirlenmiştir.
Dünyada kriz tüm hızıyla etkisini gösterirken ,hiçbir anlam veremediğimiz savaşlarda hala
sürmektedir.Dileğimiz, savaşların son bulduğu, ekonomik krizlerin yerini refah”a bıraktığı, herkesin
işinin olduğu, üretimin ve yatırımların tam kapasite ile sürdüğü bir dünyada yaşamaktır.
Yaşanan krizlerden dolayı her geçen gün işletmeler kapanmakta ve iflaslar yaşanmaktadır.
2009 yılı mesleğimiz açısından da ekonomik anlam da zor bir yıl olacaktır.

Ayrıca yeni yıl mesleğimiz açısından yeni TTK’nın yasallaşmasıyla yeni bir dönemin
başlangıcı olacaktır. Bu başlangıç meslek mensuplarına yeni iş alanları yaratacak ve mesleğimizde
uzmanlıkları ön plana çıkaracaktır.
91 Mali Çözüm Dergisinde buluşmak dileğiyle sağlık mutluluk ve başarı dolu iyi yıllar diliyoruz.
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YEN‹ DÖNEM’DE DENET‹M MESLE⁄‹NE
HAZIRMIYIZ ?
l Yahya ARIKAN*
Günümüzde; finansal anlamda ülkeleraras› s›n›r›n ortadan kalkmas›, tekno-

lojinin geliflimi ve bilgi toplumunun s›n›rs›z imkânlar› ile zaman ve mekân kav-

ramlar›n›n önemini yitirmesi sonucu denetimin dünya da yeniden önem kazand›¤› ve yap›land›¤› bir süreç bafllam›flt›r.

Yaflad›¤›m›z bilgi ça¤›nda rekabet ve de¤iflim, h›zl› ve yo¤un bilgi kullan›-

m›n›n de¤erini artt›rm›fl ve bilgi stratejik bir önem kazanm›flt›r. Bilgi ça¤›nda, flef-

faf ve güvenilir finansal bilgilere duyulan ihtiyac›n artmas›, üretilen finansal bilgi
ve raporlaman›n fleffaf ve güvenilir olmamas›n›n bugün yafland›¤› gibi iflletmeler
ve ilgili taraflar için itibar ve varl›klar›n› yok edici sonuçlar›, saydaml›¤a ulaflma-

da denetim mesle¤inin görev ve sorumluluklar›n›n de¤erlendirilmesini zorunlu
k›lm›flt›r.

Dünyadaki geliflmelerin bilgiye dayal› muhasebe denetim mesleklerini, ön

plana ç›kard›¤› günümüzde; iflletmelerin tüm faaliyetlerinin denetlenmesi ve denetim mesle¤i için ortak standartlar›n uygulanmas› bir zorunluluk olmufltur.

Ülkemizde, uluslararas› standartlara uyumlu muhasebe ilke ve politikalar›na

iliflkin geliflmeler 1990’lar›n bafl›nda yer almaya bafllam›flt›r. Avrupa Birli¤i uyum
sürecini ve küreselleflmeyi izleyen Türkiye için, Uluslararas› Muhasebe Standart-

lar› (UMS) ve Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›yla (UFRS) uyumlu
olmak ve bu standartlar› uygulamak kaç›n›lmaz olmufltur. Bu nedenle, 3568 say›-

* ‹SMMMO Baflkan›

7

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

l› kanunla yetkili k›l›nan TÜRMOB UMS ve UFRS ile uyumlu ulusal muhasebe
standartlar›m›z› gelifltirmek için çeflitli çal›flmalarda bulunmufltur.
tur.

Bu süreç’ de, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurumu (TMSK) kurulmuflTMSK, Uluslararas› Muhasebe Standartlar›n›n (UMS) ve Uluslararas› Fi-

nansal Raporlama Standartlar›n›n (UFRS) tamam›n› çevirerek Türkiye Muhase-

be Standartlar› (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› (TFRS) olarak
yay›nlam›flt›r.

fiu günlerde, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurumunun (IASB) KO-

B‹LER için haz›rlad›¤› tasla¤a paralel olarak, Muhasebe Standartlar›n›n basitlefltirilmifl bir seti görüflülme ve haz›rlanma aflamas›ndad›r.

Ayr›ca TÜRMOB taraf›ndan Türk denetleme standartlar›n›n oluflturulmas›,

yay›nlanmas› ve güncellenmesi çerçevesinde Türkiye Denetim Standartlar› Kurumu (TÜDESK) oluflturulmufltur.

Bu anlamda, hem uluslararas› standartlara uyum tasar›s› düflünülerek hem de

ilgili makamlarla iliflkilerin ve karfl›l›kl› de¤iflimin bafllat›lmas›na iliflkin istek göz
önüne al›narak, TÜRMOB, Türkiye’nin de üyesi oldu¤u Uluslararas› Muhasebe-

ciler Federasyonunun (IFAC) kurulu olan Uluslararas› Denetleme ve Güvence
Standartlar› Kurulu (IAASB) taraf›ndan ç›kar›lan denetim standartlar›n› Türk De-

netleme Standartlar› ile Uluslararas› Denetleme Standartlar› aras›nda karfl›laflt›rma
yapabilme amac› önemli çal›flmalar yapm›flt›r.

Bugün Ülkemizde denetim uygulamalar›na yönelik baz› kurumlar, kendile-

riyle ilgili alanlarda yasal düzenlemeler oluflturmufltur.

Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK), halka aç›k flirketler, yat›r›m kurulufllar›,

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) , Banka, Leasing ve

Factoring kurulufllar›,

Sigorta Genel Müdürlü¤ü, sigorta flirketleri

Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji faaliyetiyle ilgili flirket-

lerin denetimine yönelik düzenlemeler yapm›flt›r.

Buna ek olarak, Uluslararas› Ticaret, Kredi Sözleflmeleri, Yabanc› Sermaye
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Ak›fl›, fiirket Birleflmeleri ve fiirket Devralmalar› gibi çeflitli faktörlerden dolay›,
Türkiye’deki kurumlar›n büyük ço¤unlu¤u UFRS ve Uluslararas› Denetim Standartlar›na tabidir.

Yeni Türk Ticaret Kanun tasar›s›, halka aç›k olsun ya da olmas›n, tüm ifllet-

melere muhasebe ve finansal raporlama konular›nda, UFRS’ye uyma ve Uluslararas› Denetim Standartlar›na göre denetlenme flart› getirmektedir.

Art›k tüm yönleriyle, uluslararas› finansal raporlamada ve denetim standart-

lar›nda Türkiye için yeni bir dönem bafllayacakt›r.

Günümüzde modern anlamda muhasebenin görevi iflletme sahibi ve iflletme

ile ilgili taraflara iflletme hakk›nda do¤ru, yeterli bilgiyi sunmakt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda muhasebe bilgi içindir.

Muhasebe mesle¤i hem düflünen hem de düflündüren bir meslek oldu¤u unu-

tulmamal›d›r. Gelece¤in muhasebecileri yaln›zca bilginin üretilmesi de¤il, karar
alma ve analiz etmede de etkin olacakt›r.

Bugün meslek mensuplar›n›n mesleki faaliyetleri incelendi¤in de muhase-

be bilgileri vergi otoritesine sunuldu¤undan muhasebenin vergi için oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

Bu nedenlerden dolay› faaliyetlerin tamam›n›n elektronik ortamda yap›l›yor

olmas›, ekonomik krizler sonucunda iflletmelerin kapanmas›, yat›r›mlar›n durma-

s› mesleki faaliyet alan›n› daraltm›fl ve meslek mensuplar›n› ekonomik olarak s›k›nt›ya sokmufltur.

Yeni Türk Ticaret Kanun tasar›s›nda yans›ma bulan kurumsal yönetim ilke-

leri, ba¤›ms›z denetim kurulufllar›na özgü düzenlemeler muhasebe denetim mesle¤inde yeni bir dönemin bafllang›c› olacakt›r.

Bu kanunda yer alan mali raporlama ve denetim süreçleri ile ilgili düzenle-

meler k›saca de¤erlendirildi¤in de:

1- Tüm ticari iflletmelerin muhasebe düzeninde, uluslararas› finansal raporla-

ma standartlar› ›fl›¤›nda haz›rlanan Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n esas al›nd›¤›,

2- ‹flletmelerin ‘’küçük-büyük iflletme‘’statüleri ile s›n›fland›r›larak, her bir

s›n›f aç›s›ndan farkl› bir muhasebe düzeni ve denetim anlay›fl› getirildi¤i,
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3- Kamuoyu ayd›nlatma ilkesine a¤›rl›k verildi¤i ve özellikle kurumsal bilgilerin fleffaflaflmas›n›n amaçland›¤›,
4- Yaln›zca mali tablolar›n de¤il, hak sahiplerine bilgi veren y›ll›k raporunda
denetçi taraf›ndan denetlenece¤i, bu denetimden geçmeyen mali tablolar ve y›ll›k
raporun düzenlenmemifl hükmünde olaca¤›,
5- Mevcut kanunda yer alan murak›pl›k müessesesinin kald›r›ld›¤›, mali denetimin d›fl denetçiler taraf›ndan gerçeklefltirilece¤i,
• ‹fllem denetimi ve denetçileri
• Özel denetim ve denetçisi
• Hesap denetimi ve denetçileri.
Olmak üzere üç çeflit denetim ve denetçinin tan›mland›¤›,
6- fiirketlerin ölçe¤ine göre d›fl denetimin, ba¤›ms›z denetim kuruluflu,
SMMM ve YMM taraf›ndan yap›laca¤›,
7- Yönetim kurulunun etkin, verimli ve hesap verebilir bir flekilde çal›flmas›n›n ön plana ç›kar›ld›¤›,
8- Profesyonel yönetimin teflvik edildi¤i, bu çerçevede ‘’ba¤›ms›z – ba¤›ms›z olmayan ‘’yönetici ayr›m›na yer verildi¤i,
9- Hisse senetleri borsada ifllem gören flirketler için ‘’Tehlikelerin Erken Teflhisi Komitesi‘’ fleklindeki uygulamalarla bir anlamda risk yönetiminin öngörüldü¤ü görülmektedir.
Bugün ülkemizde de ekonomik krizle birlikte karfl›lafl›lan yolsuzluklar›n Avrupa Birli¤ine uyum ve müzakere süreci Ba¤›ms›z denetim, iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemi ile ilgili uluslararas› standartlarda yasal düzenlemelerin yap›lmas›n› ihtiyaç haline getirmifltir.
Bu yasal düzenlemelerin yap›lmas› ve sürecin bafllamas›yla muhasebe denetim mesle¤inin faaliyet alan›, sadece vergi ve finansal tablolar›n haz›rlanmas› de¤il
bunlar›n d›fl›nda
• Ba¤›ms›z Denetim,
• ‹ç Denetim,
• Risk Yönetimi,
• Derecelendirme, konular›n› da kapsayacakt›r.
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Sonuç olarak mecliste görüflülmekte olan Türk Ticaret Kanunu’nda bugüne

kadar ifllevini yerine getiremeyen murak›pl›k müessesesinin kald›r›lmas›, mali de-

netimin d›fl denetçiler taraf›ndan gerçeklefltirilmesi, finansal tablolar›n Uluslararas›

Finansal Raporlama Standartlar›’na göre haz›rlanmas› ve bunun flirketin ölçe¤ine
göre ba¤›ms›z denetim kuruluflu veya SMMM, YMM taraf›ndan yap›lmas›, denet-

çi, ifllem denetçisi ve özel denetçi kavramlar›n›n tan›mlanmas›, muhasebe denetim
mesle¤i ad›na önemli geliflmeler olacakt›r.

Yeni dönem için ne kadar haz›r›z veya haz›r olmam›z için neler yapmal›y›z?
Bilgi ve deneyimlerimizi, bu konudaki yetkinliklerimizi, araç ve teknikleri-

mizi gözden geçirece¤imiz bir dönem bafll›yor. TÜRMOB taraf›ndan bafllat›lacak

sertifikaya ba¤l› e¤itim süreci meslek mensuplar›n›n yetkinliklerini, bilgi ve dene-

yimlerini gelifltirmeleri aç›s›ndan önemli bir kazan›m olacakt›r. Tabii bu de¤iflim
ve ö¤renme süreci ayn› zamanda ifl, e¤itim, kariyer ve uzmanl›k f›rsatlar› olarak
da meslek mensuplar›na yeni bir ufuk kazand›racakt›r.

Yar›n meslek mensuplar› için denetim mesle¤i e¤itim süreci olarak bafllaya-

cakt›r. Bugüne kadar al›fl›lagelmifl çal›flma usullerimizden farkl›, yeni çal›flma
usul ve esaslar› içinde rol ve sorumluluklar›m›z› yerine getirmemiz gerekecektir.

11
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TÜRK‹YE MUHASEBE VE F‹NANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARI’NDA
DE⁄ERLEME ÖLÇÜLER‹

VALUATION MEASURES IN TURKISH
ACCOUNTING AND FINANCIAL
REPORTING STANDARDS
l Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY *
l Yrd. Doç. Dr. Ali DERAN **
Öz
Muhasebenin en önemli amaçlar›ndan biri finansal bilgi kullan›c›lar›n›n

ihtiyaç duydu¤u veri ve bilgiyi üretmektir. Finansal bilgi kullan›c›lar›, ihtiyaç
duyduklar› veri ve bilgilere finansal tablolar arac›l›¤› ile sahip olurlar. Finan-

sal tablolarda yer alan bilgilerin güvenilirli¤i ve gerçe¤e uygunlu¤u birçok
faktörün etkisi alt›ndad›r ve finansal bilgi kullan›c›lar› aç›s›ndan hayati bir
öneme sahiptir. Finansal tablolarda yer alan bilgilerin güvenilirli¤i ve gerçe¤e uygunlu¤u k›sacas› finansal bilgi kullan›c›lar›n›n ihtiyac›n› karfl›lamas›,
do¤rudan de¤erleme süreci ile iliflkilidir. Çünkü muhasebelefltirilmede ve de¤erleme dönemlerinde finansal tablo unsurlar› de¤erlemeye tabi tutulur. De-

¤erleme sürecindeki en önemli unsur, do¤ru ölçünün kullan›lmas›d›r. Türkiye
Muhasebe Standartlar› (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›
* Gazi Üniversitesi ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi

** Ni¤de Üniversitesi ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi
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(TFRS) incelendi¤inde, bu standartlarda varl›k, borç ve özkaynak unsurlar›-

n›n ölçümlenmesi amac›yla birçok de¤erleme ölçüsünün kullan›m›n› gerektir-

di¤i görülmektedir. Bu çal›flmada, TMS ve TFRS’lere göre, varl›k, borç ve
özkaynak unsurlar›n›n hangi durumda, hangi ölçü ile ölçümlenmesi gerekti¤i
hususu incelenmifltir.

Abstract
One of the most important aims of accounting is to produce the data and

knowledge necessary for the financial knowledge users. Financial knowledge
users obtain the data and knowledge, which they need, from financial reports.

The reliability and fairness of the knowledge in financial reports depends on

many factors, and this has fundamental importance for financial knowledge
users. The reliability and fairness of the knowledge in financial reports is clo-

sely related to valuation process. Because financial report items are measured

in initial recognition and other valuation periods. The most important point in
valuation process is the usage of the right value measure. When Turkish Ac-

counting Standards (TAS) and Turkish Financial Reporting Standards (TFRS)
are examined, it is seen that many valuation measures are recommended for

the measurement of assets, liability and equity items in those standards. This
study examines that in which conditions and with what valuation measures,
assets, liability and equity items are measured according to TAS and TFRS.

1. G‹R‹fi
‹flletmelerin ekonomik ve finansal gücünü gösteren varl›k, borç ve öz

kaynaklara iliflkin bilgi, bu bilgiyi kullanan ve kullanma potansiyeline sahip
bulunanlar aç›s›ndan son derece önemlidir. Varl›k, borç ve özkaynak unsurla-

r›na iliflkin bilginin tüm kullan›c›lar için ayn› flekilde yararl› olabilmesinin te-

mel flart›, bu bilginin objektif, gerçe¤e uygun ve herkesin ayn› flekilde alg›la-
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y›p anlayabilece¤i say›sal bir ölçü birimi cinsinden ifade edilmesine ba¤l›d›r.
Zira say›sal olmayan bilgiler, bu bilgileri kullanan veya kullanacak olanlar taraf›ndan farkl› alg›lan›p yorumlanabilir.

Bu nedenle, iflletmeler varl›k, borç ve özkaynaklar›na iliflkin bilgileri

herkesin ayn› flekilde alg›lay›p anlayaca¤› ortak ölçü birimi olan para birimi

cinsinden olmak üzere, finansal tablolar arac›l›¤›yla sunmaktad›rlar. Finansal

tablolar arac›l›¤›yla sunulan bilgiler; tüm finansal bilgi kullan›c›lar› aç›s›ndan
ayn› flekilde anlafl›l›p alg›lanmas›na ra¤men, bu durum bilgilerin do¤ru, ob-

jektif veya gerçe¤e uygun oldu¤unu göstermez. Finansal tablolarda yer alan
bilgilerin, bir baflka ifadeyle varl›k, borç ve özkaynak unsurlar›na iliflkin tutar-

lar›n gerçe¤e uygunlu¤u, do¤rudan söz konusu unsurun para birimi cinsinden
ifade edilmesinde kullan›lan ölçüye ba¤l›d›r.

Muhasebede, varl›k ve kaynaklar›n para birimi cinsinden ifade edilme-

sinde; sat›fl fiyat›, piyasa fiyat›, net gerçekleflebilir de¤er, elde etme maliyeti,
yerine koyma maliyeti, kullan›m de¤eri, yoksun olma de¤eri ve gerçe¤e uy-

gun de¤er gibi birçok ölçü kullan›lmaktad›r. Finansal tablolardaki bilgilerin

gerçe¤e uygun bilgiler olmas›, bu ölçülerin her varl›k ve kaynak unsuru için,

ilk kay›t tarihinde ve takip eden de¤erleme dönemlerinde, do¤ru bir flekilde
kullan›lmas›na ba¤l›d›r.

Geçmiflten günümüze muhasebe uygulamalar›na yön veren muhasebe-

nin temel kavramlar›, genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri ve muhasebe
standartlar› incelendi¤inde; varl›k, borç ve özkaynak unsurlar›n›n para birimi

cinsinden ölçülmesinde a¤›rl›kl› olarak tarihi maliyet esas›n›n kullan›ld›¤› gö-

rülür. Bunun nedeni, finansal tablolar›n güvenilir bilgiler içermesi kayg›s›d›r.
Bununla beraber, son yirmi y›l içinde yaflanan ve günümüzde de devam eden
ekonomik ve teknolojik geliflmeler, finansal bilgi kullan›c›lar›n›n ihtiyaç duy-

du¤u bilginin niteli¤ini de¤ifltirmifltir. Günümüzde, finansal bilgi kullan›c›la-

r› finansal tablolarda yer alan bilgilerin güvenilirli¤i kadar, al›nacak kararlara
dayanak teflkil edecek (ilgili olacak) bilgi olmas›n› da istemektedirler. Bir
baflka ifadeyle, küreselleflen piyasalarda çok h›zl› hareket eden, yat›r›m yapan
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ve borç al›p veren finansal bilgi kullan›c›lar›, isabetli kararlar alabilmek için
iflletmelerin varl›k, borç ve özkaynaklar› ile ilgili güvenilir (reliable) oldu¤u

kadar, kararlar ile ilgilili¤i (relevance) olan bilgi sahibi olmak istemektedirler.
Zira güvenilir olan (gerçekleflmifl ifllemlere dayanan), ancak enflasyon gibi

birçok nedenden ötürü al›nacak kararlarla ilgilili¤i (relevance) azalan tarihi
maliyet esas›na dayanan bilgiler, finansal bilgi kullan›c›lar›n yanl›fl kararlar
almas›na yol açabilir.

Yaflanan ekonomik ve teknolojik geliflmelere ba¤l› olarak ortaya ç›kan

gereksinimlere cevap vermek amac›yla, son zamanlarda yay›nlanan uluslararas› muhasebe ve finansal raporlama standartlar› ile bu standartlara ba¤l› ka-

larak haz›rlanan ulusal muhasebe ve finansal raporlama standartlar›nda, finan-

sal tablolarda yer alacak bilginin güvenirli¤i kadar, gerçe¤e yak›n olmas›na
yönelik, gerçe¤e uygun de¤er ölçüsünün ön plana ç›kar›ld›¤› görülmektedir.

De¤erleme süreci, finansal tablolarda yer alan bilgileri, dolay›s›yla fi-

nansal bilgi kullan›c›lar›n›n kararlar›n› do¤rudan etkilemesi nedeniyle, muha-

sebe aç›s›ndan son derece önemli bir süreçtir. Ülkemizde finansal tablolar›n

haz›rlanmas›nda esas al›nan, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (UMS) ile
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS)’na ba¤l› kalarak, Türki-

ye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK) taraf›ndan yay›nlanan mevcut
Türkiye Muhasebe Standartlar› (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Stan-

dartlar› (TFRS)’nda varl›k, yükümlülük ve özkaynak unsurlar›n›n para birimi

cinsinden ifade edilmesine yönelik birden çok de¤erleme esas› ve de¤erleme
ölçüsünün bulunmas›, ayn› bilanço unsurunun ilk kay›t veya takip eden de¤er-

leme dönemlerinde farkl› de¤erleme ölçüleri ile para cinsinden ifade edilebil-

meleri, de¤erlemeyi muhasebe aç›s›ndan karmafl›k bir süreç haline getirmektedir. Bu çal›flmada, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (UMS) ile Uluslara-

ras› Finansal Raporlama Standartlar›’na (UFRS) ba¤l› kal›narak haz›rlanan
Türkiye Muhasebe Standartlar› (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Stan-

dartlar› (TFRS) kapsam›nda yer alan de¤erleme ölçüleri incelenerek, varl›k,
borç ve özkaynak unsurlar›n›n hangi zamanda, hangi de¤erleme ölçüsü kulla-
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n›larak para birimi cinsinden finansal tablolara yans›t›lmas› gerekti¤i ele al›nm›flt›r.

2. DE⁄ER, DE⁄ERLEME VE DE⁄ERLEME ÖLÇÜSÜ
KAVRAMLARI

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›’nda yer alan de-

¤erleme ölçülerine geçmeden önce de¤er, de¤erleme ve de¤erleme ölçüsü
kavramlar›n› aç›klanmas›n›n ve bu kavramlar aras›ndaki iliflkinin aç›klanmas› yararl› olacakt›r.

Ticaret ve pazarlama anlam›na gelen Latince kökenli “Valere” kelime-

sinden türetilmifl olan (Özsözgün, 2008: 110). ve sözlükteki karfl›l›¤› “bir fleyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü veya bir fleyin de¤di¤i karfl›l›k,
k›ymet (TDK, 2008) olarak aç›klanan de¤er kavram›n›, genifl anlamda herhangi bir fleyin fayda veya arzu edilme derecesinin göstergesi fleklinde tan›m-

lamak mümkündür. Dolay›s›yla, bir fleyin de¤erini belirlerken, öncelikle o fle-

yin fayda veya arzu edilme derecesini tespit etmek gerekmektedir (Andriessen, 2005; 3). Bir fleyin fayda veya arzu edilme derecesinin kifliden kifliye
farkl›l›k göstermesi, o fleyin de¤erinin kifliden kifliye fark etmesi sonucunu do-

¤urur. (Tokay, vd., 2005; 93). Herhangi bir varl›k veya borcun de¤eri “kimin
için de¤er?” ve “hangi amaçla de¤er?” gibi sorular›n›n yan›t›na ba¤l›d›r (Ak-

do¤an ve Ayd›n, 1987, s. 388). Bir varl›¤›n de¤eri, varl›¤›n kendisine ba¤l› de¤ildir. Bir baflka ifadeyle, varl›¤›n de¤eri o varl›¤› arzulayan kifli veya iflletme-

lerin, söz konusu varl›k için yapmaya haz›r olduklar› fedakârl›klarla do¤ru
orant›l› olarak belirlenir. Bu anlamda, bir varl›¤›n de¤eri ile o varl›¤›n meyda-

na getirilmesi için katlan›lan fedakârl›klardan ziyade, o varl›¤› arzulayan kifli
veya iflletme aras›nda do¤rudan bir iliflki vard›r (Kam, 1990: 141). Bu neden-

le de¤er, özünde sübjektiflik bar›nd›ran bir kavramd›r ve daima pozitif olmay›p negatif de olabilir (Ulusan, 2007; 527).

Muhasebe bilimi aç›s›ndan de¤er kavram›n› “herhangi bir varl›k veya
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yükümlülü¤ün belli bir tarihteki para karfl›l›¤›” fleklinde tan›mlamak mümkündür
(Ataman, 1994; 17). Bir varl›k veya yükümlülü¤ün belli bir tarihteki de¤erini tes-

pit etmek amac›yla de¤iflik ölçüler kullan›l›r. Bu ölçü, her hangi bir varl›¤›n edi-

nildi¤i tarihteki maliyet bedeli olabilece¤i gibi, varl›¤›n cari dönemde sat›n al›nmas› durumunda ödenecek (Yerine Koyma Maliyeti) veya sat›lmas› durumunda

(Net Gerçekleflebilir De¤er) tahsil edilecek tutar olabilir. Ayn› flekilde, bir yükümlülü¤ün de¤eri, yükümlülü¤e iliflkin belgenin üzerinde yaz›l› olan tutar (‹tibari De-

¤er) kabul edilebilece¤i gibi, yükümlülü¤ün bugüne indirgenmifl de¤eri (Net Bu-

günkü De¤er) de esas al›nabilir. Burada varl›k veya yükümlülü¤ün para tutar› karfl›l›¤›n›n belirlenmesi ifllemi de¤erleme (de¤er biçme) ifllemi olarak ifade edilir-

ken, varl›k veya yükümlülü¤ün para karfl›l›¤› tutar›n›n belirlenmesinde kullan›lan
fiyat, de¤er ölçüsü olarak ifade edilmektedir.

De¤er, dura¤an bir kavram iken, de¤erleme belli bir süreci içeren hareketli ifl-

lemlerin bütünüdür. De¤erleme, de¤erin belirlenmesi amac›yla yap›lacak hesaplamalar›, hesaplamada kullan›lacak de¤er ve de¤er ölçülerinin belirlenmesi ve bunlar›n uygulan›p finansal tablolara tafl›nmas› ifllemlerini içerir (Bafla¤aç,2006; 19).

Özet olarak, bir varl›k veya yükümlülü¤ün para karfl›l›¤› tutar› “de¤er”, bu

tutar›n belirlenmesinde esas al›nan fiyat “de¤er ölçüsü”, varl›k veya yükümlülü¤ün de¤erini belirleme iflleminin bütünü ise “de¤erleme” ifllemi olarak ifade edilmektedir.

De¤erleme sürecinde varl›k veya yükümlülüklerin para tutar› karfl›l›¤› belir-

lenirken, hangi ölçünün kullan›lmas› gerekti¤ine iliflkin farkl› düzenlemeler bu-

lunmaktad›r. Örne¤in ülkemizde varl›k ve yükümlülüklerin de¤erlerinin belirlenmesi iflleminde, farkl› kurum ve kurulufllar, TMSK’n›n yay›nlad›¤› standartlar›,

Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)’n›n ve Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’n›n yay›nlad›¤› Tebli¤ler ile Türk Vergi Mevzuat’›nda yer alan dü-

zenlemeleri esas alabilmektedirler. Bu çal›flmada sadece TMSK’n›n yay›nlad›¤›
Türkiye Muhasebe Standartlar› ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›’nda
yer alan de¤erleme ölçüleri incelenmifltir.
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3. DE⁄ERLEMEN‹N AMACI, ÖNEM‹ VE FONKS‹YONLARI
Muhasebe, kaydetme, s›n›fland›rma, özetleme ve raporlama fonksiyon-

lar›n›n yerine getirildi¤i bir süreç oldu¤u kadar de¤erleme ifllemlerinin de

önemli yer tuttu¤u bir süreçtir. De¤erleme ifllemleri, muhasebenin en önemli
ve karmafl›k konular›ndan biridir (Tokay, vd., 2005; 5). Bilanço unsurlar›n›n
tek tek ele al›narak, de¤erleme ifllemine tabi tutulmas› ve farkl› bilanço unsur-

lar› için farkl› de¤erleme ölçülerinin kullan›labilir olmas›, ayr›ca baz› bilanço

unsurlar› için farkl› zamanlarda (ilk kay›t, dönem sonu ve ç›k›fl tarihlerinde)
farkl› de¤erleme ölçülerinin kullan›lmas› bu sonucu do¤urmaktad›r. Bu du-

rum de¤erleme ifllemlerini son derece karmafl›k bir süreç haline getirmektedir.
De¤erleme ifllemleri ile bilançonun yap›s› ve kar - zarar durumu aras›nda da
do¤rudan bir iliflki vard›r. Bu nedenle, de¤erleme ifllemi gerçe¤e uygun bilgi
üretme amac› olan muhasebe aç›s›ndan son derece önemlidir.

De¤erleme sürecinde finansal tablo unsurlar›n›n de¤erlemeye tabi tutul-

mas› nedeniyle, finansal tablolar esas al›narak haz›rlanan finansal performans

ve duruma iliflkin bilgiler bu süreçten do¤rudan etkilenmektedir. Bu nedenle,
de¤erleme ifllemi ayn› zamanda finansal bilgi kullan›c›lar›n›n tamam›n› do¤-

rudan veya dolayl› olarak etkiler. De¤erleme bir bütün olarak iflletmenin baflar› veya baflar›s›zl›¤›n›, iflçi ve yöneticilerin performans›n› ölçmek ve ne ka-

dar vergi tahakkuk etti¤ini tespit etmek aç›s›ndan da çok önemli bir süreçtir
(ICAEW, 2006; 6). Bu aç›klamalar sonucunda, muhasebe bilimi aç›s›ndan de¤erlemenin en önde gelen amac›n›n “iflletmenin belirli bir tarih itibariyle varl›k ve yükümlükleri ile faaliyet sonuçlar›n›n parasal tutarlar›n› gerçe¤e en ya-

k›n bir flekilde belirleyebilmek” oldu¤unu ifade etmek yanl›fl olmayacakt›r
(Bektöre vd., 2003; 20). Varl›k ve yükümlülüklerin de¤erlerini gerçe¤e en ya-

k›n bir flekilde belirleyebilmenin temel flart›, uygun de¤erleme ölçüsünün se-

çilmesidir. Yeni muhasebe ve finansal raporlama standartlar›ndaki temel kayg› da budur.

Varl›k ve yükümlülüklerinin yanl›fl de¤erleme ölçüsü ile de¤erlemeye
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tabi tutulmas› durumunda, finansal tablolar, finansal bilgi kullan›c›lar›n›n

yanl›fl kararlar almas›na yol açacakt›r. Oysa finansal tablolar›n amac›,
TMSK’n›n yay›nlad›¤› Finansal Tablolar›n Haz›rlanma ve Sunulma Esaslar›-

na ‹liflkin Kavramsal Çerçeve Hakk›nda Tebli¤ 1 ’in 12.paragraf›nda da belir-

tildi¤i gibi “çeflitli kullan›c›lar›n ekonomik kararlar verirken faydalanmalar›

için iflletmenin finansal durumu, performans› (faaliyet sonuçlar›) ve finansal
durumundaki de¤ifliklikler hakk›nda bilgi sa¤lamakt›r.” De¤erlemede yanl›fl
ölçülerin kullan›lmas› finansal tablolar›n bu amaçtan uzaklaflmas›na yol açacakt›r.

Muhasebe bilimi aç›s›ndan de¤erlemenin en önde gelen amac›, finansal

tablolarda iflletme varl›k ve borçlar›n›n gerçek de¤erleriyle yer alabilmelerini
ve dönem kâr›n›n do¤ru olarak ölçülmesini sa¤lamak olmas›na ra¤men, de-

¤erleme sadece bu amaçla yap›lmaz. Varl›klar›n iflletmelere sermaye olarak

konulmas›nda, iflletme birleflmeleri, bütün olarak iflletme al›m› ve sat›m› ile
hisse al›m› gibi ifllemlerde de de¤erleme yap›lmas› gerekir. Bu gibi durumlar-

da sadece belli varl›klar de¤il, bir bütün olarak iflletmenin de¤eri önem kazan›r ve iflletmenin de¤erinin tespiti amac›yla de¤erleme yap›lmas› gerekir (Ulu-

san, 2007; 529). Bunlar›n yan›nda, sermaye piyasas›n›n önemli aktörlerinden
biri olan gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar›, varl›k al›m sat›m› ve kiralama ifl-

lemleri s›ras›nda de¤erleme yapt›rd›klar› gibi, tüm gayrimenkullar›n› y›lda en
az bir defa de¤erlemeye tabi tutmak ve portföy de¤er tablolar›n› bu de¤erle-

me sonuçlar›na göre düzenlemek durumundad›rlar (SPK, 2006). Bu aç›klama-

lardan da görülece¤i gibi de¤erlemenin konusu çok genifl olup finansal rapor-

lama aç›s›ndan de¤erlemenin konusunu iflletmeye ait varl›k ve yükümlülükler

oluflturmaktad›r (Ulusan, 2007; 529). Öz kaynak unsurlar›n›n de¤erlemesi de
bu sürece aittir.

De¤erleme iflleminin önemi, de¤erlemeden beklenen fonksiyonlar›n ye-

1 Bundan sonraki bölümlerde “Finansal Tablolar›n Haz›rlanma ve Sunulma Esaslar›na ‹liflkin
Kavramsal Çerçeve Hakk›nda Tebli¤’den k›saca “Kavramsal Çerçeve” olarak söz edilecektir.
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rine getirilmesi ile do¤rudan iliflkilidir. Çünkü de¤erleme fonksiyonlar›, iflletmenin sü-

reklili¤ini sa¤layan en önemli unsurlardan biridir. De¤erleme fonksiyonlar›ndan beklenen faydan›n sa¤lanabilmesi, seçilen de¤erleme ölçülerinin do¤rulu¤u kadar, dönemler aras› tutarl›l›¤›na da ba¤l›d›r.

De¤erleme yapan iflletmeler mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine

getirirken, muhasebe kavram ve standartlar›n›n da gere¤ini yapm›fl olurlar. Ayr›ca de¤erleme ifllemi sonucu; al›nacak kararlara dayanak teflkil edecek bilgi üretilmifl olmak-

tad›r (Özulucan, 2003: 15–16). De¤erleme sürecinde yanl›fl de¤erleme ölçüsünün kul-

lan›lmas›, yanl›fl kararlar›n al›nmas› yan›nda, faaliyet dönemi boyunca yarat›lan faydalar›n adil olmayan bir flekilde da¤›t›lmas›na da yol açar.

De¤erleme sürecinde hangi de¤erleme ölçüsünün kullan›laca¤› kadar, de¤erle-

menin ne zaman yap›laca¤› da önemlidir. Muhasebe sürecinde afla¤›da belirtilen iki
durumda de¤erleme yapmak gerekli olabilir (fiensoy, 2006; 2).

i- Bir finansal tablo kaleminin ilk defa kay›tlara al›nmas› esnas›nda,

ii- Daha önce kay›tlara al›nm›fl olan varl›k veya yükümlülü¤ün olaylar veya du-

rumlar›n gerekli k›lmas› nedeniyle, yeniden ölçümlenmesi s›ras›nda.

Yeniden ölçümlemenin gerekli olmas›, örne¤in varl›ktaki de¤er kayb›n›n kay›t-

lara yans›t›lmas› veya belirli varl›k ve yükümlülüklerin devrolunan de¤erlerinin, cari
de¤erlerini yans›tmak üzere sistematik olarak düzeltilmesi durumunda de¤erleme ge-

rekli olabilir (fiensoy, 2006; 2).

4. DE⁄ERLEME ÖLÇÜLER‹
De¤erleme, sermaye ve gelirin do¤ru bir flekilde ölçümü için de son derece ge-

reklidir (Ulusan, 2007; 529). De¤erleme iflleminde ilke olarak her bilanço unsuru ayr›
ayr› ele al›narak, de¤erlemeye tabi tutulur. Varl›klar›n de¤erlemesinde esas al›nan de¤erleme ölçüleri de varl›¤›n niteli¤ine ve de¤erleme zaman›na göre farkl›l›k gösterebi-

lir. Bununla beraber, de¤iflik bilim dallar›n›n ayn› bilanço unsurlar›n›n de¤erlemesin-

de farkl› de¤erleme ölçülerini kulland›klar› da görülmektedir. Bunun nedeni, de¤erle-

meden beklenen faydan›n farkl› olmas›d›r. Bir baflka ifadeyle de¤erlemenin farkl›
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amaçlarla yap›lmas›d›r. Örne¤in muhasebe kuram› aç›s›ndan de¤erlemenin amac›, ger-

çe¤e yak›n finansal tablolar haz›rlamak ve yarat›lan faydalar›n adil bir flekilde da¤›t›l-

mas›n› sa¤lamak iken vergi mevzuat› aç›s›ndan de¤erlemenin amac›, vergi kayb›na yol
açmamakt›r.

4.1. Muhasebe Kuram›nda Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
Muhasebe kuram›nda, finansal tablo unsurlar›n›n de¤erlemesinde kullan›labile-

cek çeflitli de¤erleme ölçüleri bulunmaktad›r. Bunlar; (Akdo¤an ve – Ayd›n; 1987;
444.- 485; Diewert, 2005; 1-22; ICAEW, 2006; 3):
i- Tarihi Maliyet,

ii- Yerine Koyma Maliyeti,

iii- Net Nakit De¤eri (Net Gerçekleflebilir De¤er),
iv- Net fiimdiki De¤er (Net Bugünkü De¤er),

v- Firma Katk› De¤eri (Yoksun Olma Maliyeti, Cari Maliyet),
vi- Gerçe¤e Uygun De¤er.

Yukar›da belirtilen de¤erleme ölçülerini tarihi maliyete dayanan ölçüler ile cari

de¤ere dayanan ölçüler fleklinde iki ana bafll›kta toplamak mümkündür. Tarihi maliyet;
bir varl›k veya yükümlülü¤ün ifllem tarihindeki de¤er veya bedelini ifade ederken, ca-

ri de¤er; cari maliyet (girifl de¤eri), cari sat›fl (ç›k›fl de¤eri) ve cari ekonomik (kullan›m
de¤eri, bugünkü de¤er) de¤erlerin hepsini kapsamaktad›r (Tokay vd., 2005;16).

4.2. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›’nda Yer
Alan Ölçüm2 (De¤erleme) Esaslar›
De¤erleme ifllemi, “de¤erleme esas›” ve de¤erin ifade edildi¤i “ölçü” bi-

rimi olmak üzere iki faktörün etkisi alt›ndad›r. TMSK Kavramsal Çerçevesi

2 Literatürde ölçüm (measurement) ve de¤erleme (valuation) kavramlar› birbirinin yerine
kullan›lmaktad›r, bknz; (Akdo¤an ve Ayd›n, 1987, s. 386; Ulusan, 2007; 521 -544). Bu çal›flmada da
ölçüm ve de¤erleme kavramlar› birbirinin yerine kullan›lm›flt›r. Ayr›ca Kavramsal çerçevede yer alan
ölçüm esaslar› literatürde de¤erleme yöntemleri olarak ifade edilmektedir bknz (KAM, 1990: 149)
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paragraf 101’de belirtti¤i gibi iflletmelerce en çok kullan›lan de¤erleme esas›

“tarihi maliyet esas›d›r”. Bir baflka ifadeyle, finansal raporlamada kullan›lan
de¤erleme esas›, esas itibariyle tarihi maliyettir (Ulusan, 2007; 529). Bununla beraber, son dönemde yay›nlanan standartlar›n büyük bölümü, varl›k ve yü-

kümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤erleriyle ölçülmesini ve raporlanmas›n› öngörmektedir (Demir ve Bahad›r, 2007; 70).

Geleneksel olarak varl›k ve borçlar ya tarihi maliyet esas›na göre ya da

tarihi maliyet ve cari de¤er de¤erleme esaslar›n›n birlikte kullan›ld›¤› karma
de¤erleme esas›na göre finansal tablolarda sunulmaktad›r. Günümüzde birçok

ülkede karma de¤erleme esas› kullan›lmaktad›r. TMSK Kavramsal Çerçevesi
paragraf 101’de belirtildi¤i gibi iflletmelerin tarihi maliyet esas›n› di¤er de¤er-

leme (cari de¤ere dayal›) esaslar› ile birlikte kullanmalar› gerekmektedir. Buradan ç›kan sonuç, TMS ve TFRS’lerde karma de¤erleme esas›n›n kabul edil-

di¤idir (Ulusan, 2007; 529). ‹lerleyen bölümlerde TMS ve TFRS’lerde karma
de¤erleme esas›n›n benimsendi¤ine iliflkin somut örnekler verilecektir.

Finansal tablo unsurlar›n›n ölçüm esaslar›, TMSK taraf›ndan yay›nlanan

1 S›ra Nolu Finansal Tablolar›n Haz›rlanma ve Sunulma Esaslar›na ‹liflkin
Kavramsal Çerçeve Hakk›nda Tebli¤’de aç›klanm›flt›r. Söz konusu Tebli¤’de
ölçüm (de¤erleme), “finansal tablolarda yer alan unsurlar›n bilânço ve gelir
tablosunda tahakkuk ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarlar›n belir-

lenmesi ifllemini ifade eder” fleklinde tan›mlanm›flt›r (Kavramsal Çerçeve,
Madde 99).

TMS ve TFRS’ye göre haz›rlanan finansal tablolarda, finansal tablo un-

surlar› de¤iflik derecelerde ve de¤iflik bileflimlerde kullan›lan, birkaç farkl› öl-

çüm (de¤erleme) esas› ile de¤erlemeye tabi tutulur. Bu ölçüm (de¤erleme)

esaslar› kavramsal çerçevede dört bafll›k alt›nda aç›klanm›flt›r (Kavramsal
Çerçeve, Madde 100). Bunlar:

i- Tarihi Maliyet (Sat›n Alma veya ‹nfla Maliyeti): Varl›klar elde edil-

dikleri tarihte edinimleri için ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarlar›y-

la veya onlara karfl›l›k verilen varl›klar›n piyasa de¤erleriyle ölçümlenir (de-
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¤erlenir). Bu noktada tarihi maliyet, genelde gerçe¤e uygun de¤eri temsil
eder. Borçlar, borç karfl›l›¤›nda elde edilenin tutar›yla veya iflletmenin normal

faaliyetlerinden kaynaklanan borçlarda, örne¤in, kurumlar vergisinde oldu¤u

gibi, borcun kapat›lmas› için gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutar› ile
gösterilir.

De¤erleme sürecinde stok, arsa ve arazi, bina, makine ve benzeri maddi

duran varl›klar gibi parasal olmayan varl›klar›n para cinsinde ölçülmesinde

genelde tarihi maliyet yöntemi kullan›l›r (Kam, 1990: 149). Tarihi maliyet
esasl› ölçüm, göreceli olarak daha güvenilir bilgilerin üretilmesine katk› sa¤-

larken, özellikle enflasyon dönemlerinde finansal tablolar›n gerçeklerden
uzak veri ve bilgi sunmas›na yol açar. Bu nedenle, ilk kay›t an›ndan sonraki

bilanço dönemlerinde, varl›k ve yükümlülüklerin de¤erlemesinde tarihi mali-

yetlerin ölçü olarak al›nmas›, finansal tablolarda yer alan finansal bilgileri
kullan›c›lar aç›s›ndan yetersiz k›lmaktad›r. Finansal tablolardaki tutarlar›n
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmas›, tarihi maliyet esas›n›n zay›f yönünü
k›smen telafi etmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki ifllem tarihindeki maliyet, gerçe¤e uygun de¤eri temsil edebilir niteliktedir.

ii- Cari Maliyet (Yerine Koyma veya Yeniden Maliyeti, Girifl De¤eri):

Varl›klar›n de¤eri, ayn› varl›¤›n veya bu varl›klara eflde¤er olan bir varl›¤›n
al›nmas› için hâlihaz›rda gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutar›n› tem-

sil eder. Buradaki maliyet asl›nda yerine koyma maliyetini ifade etmektedir.
Borçlar, yükümlülü¤ün kapat›lmas› için gereken nakit ve nakit benzerlerinin
iskonto edilmemifl tutarlar› ile gösterilir.

Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi, cari maliyet ölçüsünde esas al›nan de¤er

cari de¤erdir. De¤erlemede cari maliyet ölçüsünün kullan›lmas› durumunda,
ilgili varl›¤a iliflkin olarak daha önce hesaplanm›fl de¤er (tarihi maliyet veya ka-

y›tl› de¤er) önemsiz olmaktad›r. Bu durumda, de¤erlemeye tabi varl›¤›n yerine

al›nacak ayn› veya benzeri varl›¤›n, de¤erleme tarihindeki sat›n alma fiyat›
önemlidir (Bafla¤aç, 2006;31). Bu ölçü girifl temeline dayal› bir ölçüdür. Bir bafl-

ka ifadeyle, varl›¤›n de¤erleme günü al›nmas› durumunda, iflletmeye mal olma
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fiyat› cari maliyet olarak ifade edilmekte ve de¤erlemede de bu ölçü esas al›nmaktad›r. De¤erlemeye konu unsurun borç olmas› durumunda, cari maliyet kay›tl› (itibari) de¤er olmaktad›r.

iii- Gerçekleflebilir De¤er (Ödeme De¤eri, Ç›k›fl De¤eri, Cari Sat›fl De-

¤eri): Varl›klar›n de¤eri iflletmenin normal faaliyet koflullar›nda, bir varl›¤›n elden ç›kar›lmas› halinde ele geçecek olan nakit ve nakit benzerlerinin tutar› tem-

sil eder. Bu haliyle, bu tutar gerçe¤e uygun de¤eri temsil etmekte, borçlar ise ifl-

letmenin normal faaliyet koflullar›nda kapat›lmalar› için ödenmesi gereken nakit
ve nakit benzeri de¤erlerin iskonto edilmemifl tutarlar› ile gösterilmektedir.

Bu de¤erleme ölçüsünün kullan›lmas› durumunda varl›¤›n de¤eri, söz ko-

nusu varl›¤›n normal ticari koflullarda sat›lmas› durumunda elde edilecek net na-

kit tutar›n› ifade etmektedir. Bu nedenle, literatürde gerçekleflebilir de¤erin ödeme de¤eri, ç›k›fl de¤eri veya sat›fl de¤eri fleklide de isimlendirildi¤i görülmektedir.

Cari maliyet esas› ile gerçekleflebilir de¤er esas›n› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ca-

ri maliyet esas›n›n varsay›msal sat›n almaya dayand›¤›n›, gerçekleflebilir de¤er
esas›n›n ise varsay›msal satma yaklafl›m›na dayand›¤›n› ifade edebiliriz (Kahraman, 2006: 40).

iV- Bugünkü De¤er (Net bugünkü De¤er, Kullan›m De¤eri, Cari Eko-

nomik De¤eri): Varl›klar, iflletmenin normal faaliyet koflullar›nda, ileride yara-

tacaklar› net nakit girifllerinin bugünkü iskonto edilmifl de¤erleri ile borçlar ise
iflletmenin normal faaliyet koflullar›nda, kapat›lmalar› için ileride ödenmesi gereken net nakit ç›k›fllar›n›n bugünkü iskonto edilmifl de¤erleri ile gösterilir. Pi-

yasa fiyat›n›n olmad›¤› veya güvenilir bulunmad›¤› durumlarda bu tutar, gerçe¤e uygun de¤eri temsil etmektedir.

Bugünkü de¤er ölçüsü, girifl de¤eri (yerine koyma maliyeti) ve ç›k›fl de-

¤eri (gerçekleflebilir de¤er) olmayan varl›k ve yükümlülüklerin de¤erlerinin

belirlenmesinde bir ölçü olarak kullan›lmaktad›r. Literatürde bugünkü de¤er,
net bugünkü de¤er, kullan›m de¤eri veya cari ekonomik de¤er olarak da ifade
edilmektedir.
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Kavramsal çerçevede finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda iflletmelerce en

çok kullan›lan ölçüm esas›n›n tarihi maliyet esas› oldu¤u ifade edilmektedir. Buna karfl›n, özelikle son zamanlarda yay›nlanan standartlar incelendi¤inde ilk mu-

hasebelefltirme tarihinden sonraki de¤erleme dönemlerinde, de¤erleme esas›na

dayal› ölçümlemeye do¤ru bir yönelifl oldu¤u görülmektedir. De¤erleme esasl›
ölçümlemede de gerçe¤e uygun de¤er ölçüsü öne ç›kmaktad›r. Asl›nda gerçe¤e
uygun de¤er ölçüsü ile tarihi maliyet ölçüsü birbirlerine alternatif yöntemler de¤ildir. TMSK kavramsal çerçeve 101’de belirtildi¤i gibi tarihi maliyet esas› ile
di¤er de¤erleme esaslar› birlikte kullan›labilmektedir.

Standartlar incelendi¤inde tarihi maliyet esas›n›n, di¤er ölçüm esaslar› ile

birlikte kullan›labildi¤i görülmektedir. Örne¤in, stoklar genellikle maliyet veya
net gerçekleflebilir de¤erden küçük olan› ile ölçümlenir, menkul k›ymetler piya-

sa de¤eri ile ölçümlenebilir, emeklilik borcu bugünkü de¤eri ile ölçümlenir.
Bunlara ilave olarak, baz› iflletmeler tarihi maliyet esas›n›n fiyat de¤ifliklikleri-

nin parasal olmayan kalemler üzerindeki etkisini göstermekte yetersiz kalmas›
nedeniyle, cari maliyet esas›n› da kullanmaktad›rlar (Kavramsal Çerçeve, Madde 101).

4.3. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›nda
Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
IASB (The International Accounting Standards Board - Uluslararas› Mu-

hasebe Standartlar› Kurulu) taraf›ndan yay›nlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlar›nda birçok de¤er ölçüsüne yer verilmifltir. Bu ölçülerin ne anla-

ma geldi¤i veya nas›l uygulanaca¤› hususunda uygulamada farkl› alg›lamalar
bulunmaktad›r. IASB’›n bu de¤erleme ölçülerinin herkes taraf›ndan ayn› flekilde anlafl›lmas›na yönelik yeterli aç›klay›c› bilgi veya örnekler vermemesi, de¤er-

leme ölçülerinin farkl› flekilde yorumlanmas› ve uygulanmas›na yol açmaktad›r
(Spies ve Wilhelm, 2005; 10). Ayn› durum TMSK’n›n yay›nlad›¤› muhasebe ve

finansal raporlama standartlar›nda yer alan de¤erleme ölçüleri için de geçerlidir.
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TMSK’n›n yay›nlad›¤› Kavramsal Çerçeve’de, de¤erleme esaslar› dört

ana bafll›kta aç›klanmakla beraber, TMS ve TFRS’ler incelendi¤inde, standartlarda bu dört ana bafll›¤a karfl›l›k olarak kullan›lan birçok de¤erleme ölçüsünün
oldu¤u tespit edilmifltir. Bu ölçüleri afla¤›daki gibi s›ralamak mümkündür.

i- Geri Kazan›labilir Tutar: Bir varl›¤›n veya nakit yaratan birimin, sa-

t›fl maliyetleri düflülmüfl gerçe¤e uygun de¤eri ile kullan›m de¤erinden büyük

olan›d›r(TMS 36: 6). Geri kazan›labilir de¤erin gerçe¤e uygun de¤er olmas›,
(gerçe¤e uygun de¤erin kullan›m de¤erinden büyük olmas›) durumunda, bu ölçü kavramsal çerçevede belirtilen dört temel de¤erleme ölçüsünden gerçeklefle-

bilir de¤er ölçüsüne karfl›l›k gelmektedir. Geri kazan›labilir de¤erin kullan›m
de¤eri olmas› (kullan›m de¤erinin gerçe¤e uygun de¤erden büyük olmas›) du-

rumunda ise bu ölçü, kavramsal çerçevede belirtilen dört temel de¤erleme esas›ndan bugünkü de¤er esas›na karfl›l›k gelmektedir.

ii- Kullan›m De¤eri: Bir varl›k veya nakit yaratan birimden elde edilme-

si beklenen gelecekteki nakit ak›fllar›n›n bugünkü de¤eri olarak tan›mlanmakta-

d›r (TMS 36: 6). Bu ölçü, kavramsal çerçevede belirtilen dört temel de¤erleme
esas›ndan bugünkü de¤er esas›na karfl›l›k gelmektedir.

iii- Net Gerçekleflebilir De¤er: ‹flin normal ak›fl› içinde, tahmini sat›fl fi-

yat›ndan, tahmini tamamlanma maliyeti ve sat›fl› gerçeklefltirmek için gerekli
tahmini sat›fl giderleri toplam›n›n, düflürülmesiyle elde edilen tutar› ifade et-

mektedir (TMS 2: 6). Bu ölçü, kavramsal çerçevede belirtilen dört temel de¤erleme esas›ndan gerçekleflebilir de¤er esas›na karfl›l›k gelmektedir.

iv- Stoklar›n Maliyeti: Tüm sat›n alma maliyetlerini, dönüfltürme mali-

yetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›-

lan di¤er maliyetleri içermektedir (TMS 2: 10). Bu ölçü, kavramsal çerçevede
belirtilen dört temel de¤erleme esas›ndan tarihi maliyet esas›na karfl›l›k gelmektedir.

v- Sat›n Alma Maliyeti: Sat›n alma fiyat›, ithalat vergileri ve di¤er ver-

giler (iflletme taraf›ndan vergi idaresinden iade al›nabilecekler hariç) ve nak-

liye, yükleme boflaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerin elde
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edilmesiyle do¤rudan ba¤lant›s› kurulabilen di¤er maliyetleri içerir. Ticari is-

kontolar ve benzeri di¤er indirimler, sat›n alma maliyetinin belirlenmesinde
indirim konusu yap›l›r(TMS 2:11). Bu ölçü, kavramsal çerçevede belirtilen
dört temel de¤erleme esas›ndan tarihi maliye esas›na karfl›l›k gelmektedir.

vi- Dönüfltürme Maliyetleri: Stoklar›n dönüfltürme maliyetleri; direk

iflçilik giderleri gibi, üretimle do¤rudan iliflkili maliyetleri kapsar. Bu maliyet-

ler ayr›ca ilk madde ve malzemenin mamule dönüfltürülmesinde katlan›lan sabit ve de¤iflken genel üretim giderlerinden sistematik bir flekilde da¤›t›lan tutarlar› da içerir (TMS 2: 13). Bu ölçü kavramsal çerçevede belirtilen dört temel de¤erleme esas›ndan tarihi maliye esas›na karfl›l›k gelmektedir.

vii- Defter De¤eri: Bir varl›¤›n birikmifl amortisman ve birikmifl de¤er

düflüklü¤ü zararlar› indirildikten sonra finansal tablolara yans›t›ld›¤› tutar ola-

rak tan›mlanmaktad›r(TMS 36: 6). Bu ölçü, kavramsal çerçevede belirtilmifl
olan dört temel de¤erleme esas›ndan tarihi maliyet esas›na karfl›l›k gelmekte-

dir.

viii- Amortismana Tabi Tutar: Bir varl›¤›n maliyetinden veya finansal

tablolarda maliyet yerine geçen di¤er tutarlardan, kal›nt› de¤erinin düflülmesiyle bulunan tutar› ifade eder (TMS 36: 6). Bu ölçü, kavramsal çerçevede be-

lirtilmifl olan dört temel de¤erleme esas›ndan tarihi maliyet esas›na karfl›l›k
gelmektedir.

ix- Finansal Varl›k Veya Finansal Borcun Etkin Faiz Yöntemiyle

Hesaplanan ‹tfa Edilmifl Maliyeti: Finansal varl›k veya finansal borcun ilk
muhasebelefltirme s›ras›nda ölçülen de¤erinden anapara geri ödemeleri düflül-

dükten, an›lan ilk tutar ile vadedeki tutar aras›ndaki fark›n etkin faiz yöntemi
kullan›larak hesaplanan birikmifl itfa pay› düflüldükten veya eklendikten ve de¤er düflüklü¤ü ya da tahsil edilememe durumuna iliflkin her türlü indirimin ya-

p›lmas›ndan (do¤rudan do¤ruya veya bir karfl›l›k hesab› kullan›larak) sonra ge-

riye kalan tutard›r (TMS 39: 9). Bu ölçü, kavramsal çerçevede belirtilmifl olan
dört temel de¤erleme esas›ndan, bugünkü de¤er esas›na karfl›l›k gelmektedir.

x- Tahmini Maliyet: Belirli bir tarihteki maliyet veya amortismana tabi
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tutulmufl maliyet aç›s›ndan tahmin edilen tutard›r. Buna ek olarak gerçeklefltiri-

len amortisman veya itfa ifllemlerinde, iflletmenin ilk baflta an›lan belirli tarih itibariyle ilgili varl›k ve borcu finansal tablolar›na yans›tt›¤› ve söz konusu tarih-

teki maliyetin tahmini maliyete eflit oldu¤u varsay›l›r” (TFRS 1. Ek A.). Bu öl-

çü, kavramsal çerçevede belirtilmifl olan dört temel de¤erleme esas›ndan tarihi
maliyet esas›na karfl›l›k gelmektedir.

xi- Gerçe¤e Uygun De¤er: Karfl›l›kl› pazarl›k ortam›nda, bilgili ve istekli

gruplar aras›nda bir varl›¤›n el de¤ifltirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya ç›kmas› gereken tutard›r (TMS 36: 6). Bu ölçü, ifllem an›nda kavram-

sal çerçevede belirtilen dört de¤erleme ölçüsünden her birine karfl›l›k gelebilir.
‹fllem tarihinden sonra ise kavramasal çerçevede belirtilen tarihi maliyet esas›
hariç di¤er üç de¤erleme esas›na karfl›l›k gelebilir.

xii- Sat›fl Maliyetleri Düflülmüfl Gerçe¤e Uygun De¤er: Bir varl›k veya

nakit yaratan birimin karfl›l›kl› pazarl›k ortam›nda, bilgili ve istekli gruplar ara-

s›nda gerçeklefltirilen sat›fl› sonucunda elde edilmesi gereken tutardan, elden ç›-

karma maliyetlerinin düflülmesi suretiyle bulunan de¤erdir (TMS 36: 6). Bir önceki maddede yap›lan aç›klamalar bu madde içinde geçerlidir.

xiii- Borçlanma Maliyetleri: Bir iflletme taraf›ndan yap›lan borçlanmalar-

la ilgili olarak katlan›lan faiz ve di¤er giderlerden oluflmaktad›r (TMS 23: 4). Bu

ölçü, kavramsal çerçevede belirtilmifl olan dört temel de¤erleme esas›ndan cari
maliyet esas›na karfl›l›k gelmektedir.

xiv - Maliyet: Bir varl›¤›n elde edilmesinde veya inflaat›nda ödenen nakit

veya nakit benzerlerini veya verilen di¤er bedellerin gerçe¤e uygun de¤erini veya belli durumlarda, (di¤er TFRS‘lerin özel hükümleri uyar›nca) ilk muhasebe-

lefltirme s›ras›nda ilgili varl›¤a atfedilen bedeli ifade etmektedir (TMS 16: 6). Bu
ölçü, kavramsal çerçevede belirtilmifl olan dört temel de¤erleme esas›ndan tarihi maliyet esas›na karfl›l›k gelmektedir.

xv- ‹flletmeye Özgü De¤er: Bir iflletmenin, bir varl›¤›n devaml› kullan›-

m›ndan ve yararl› ömrünün sonunda elden ç›kar›ld›¤›nda elde edilmesi beklenen
veya bir yükümlülü¤ün karfl›lanmas›nda oluflmas› beklenen nakit ak›fllar›n›n bu-
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günkü de¤erini ifade eder(TMS 16: 6). Bu ölçü, kavramsal çerçevede belirtilmifl
olan dört temel de¤erleme ölçüsünden bugünkü de¤er ölçüsüne karfl›l›k gelmektedir.

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›’nda yer alan de¤er-

leme ölçülerini kavramsal çerçevede belirtilen dört temel de¤erleme esas›na göre toplu olarak Tablo 1’deki gibi göstermek mümkündür.

Tablo 1: Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›’nda
Yer Alan De¤erleme Esaslar› ‹le De¤erleme Ölçüleri
Tarihi Maliyet
Amortismana
Tabi Tutar
Stoklar›n Maliyeti
Sat›n Alma Maliyeti
Dönüfltürme Maliyeti
Tahmini Maliyet
Maliyet
Defter De¤eri

Cari Maliyet
Amortismana
Tabi Tutar
Sat›fl Maliyetleri
Düflülmüfl Gerçe¤e
Uygun De¤er
Gerçe¤e Uygun De¤er

Gerçekleflebilir De¤er
Amortismana
Tabi Tutar
Sat›fl Maliyetleri
Düflülmüfl Gerçe¤e
Uygun De¤er
Gerçe¤e Uygun De¤er
Geri Kazan›labilir
Tutar
Net Gerçekleflebilir
De¤er

Bugünkü De¤er
Amortismana
Tabi Tutar
Sat›fl Maliyetleri
Düflülmüfl Gerçe¤e
Uygun De¤er
Gerçe¤e Uygun De¤er
Geri Kazan›labilir
Tutar
Kullan›m De¤eri
Finansal Varl›k Veya
Finansal Borcun Etkin
Faiz Yöntemiyle
Hesaplanan ‹tfa
Edilmifl Maliyeti
‹flletmeye Özgü De¤er

4.4. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›’nda
Yer Alan De¤erleme Ölçülerinin Kullan›m›
4.4.1. Stoklara ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard›’nda (TMS 2)
Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
Bu standarda göre stoklar, maliyet ve net gerçekleflebilir de¤erin düflük

olan› ile de¤erlenir (TMS 2: 9). Bu durumunda, de¤erleme sürecinde stokla-
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r›n de¤erinin maliyet ve net gerçekleflebilir de¤ere göre ayr› ayr› tespit edile-

rek, karfl›laflt›r›lmas› gerekmektedir (Sa¤lam vd., 2007: 79). Türkiye Muhasebe Standartlar›’n›n benimsedi¤i bu yaklafl›m tutuculuk ilkesine dayal›, en dü-

flük de¤er yöntemidir. Bu yönteme göre, gerçekleflmemifl zararlar (karfl›l›k giderleri) gelir tablosu unsuru olarak kay›tlanacakt›r. Buna karfl›n, gerçekleflme-

mifl kazançlar›n (stoklardaki de¤er art›fl›) gelir olarak kay›tlanmas› sözkonusu
de¤ildir (fiensoy, 2005: 32).Bu yaklafl›ma göre, de¤erleme an›nda, stoklar›n
net gerçekleflebilir de¤eri, maliyet de¤erinin alt›na düflerse gerçe¤e uygun de-

¤er kayg›s› ortaya ç›kmakta ve stoklar›n net gerçekleflebilir de¤eri, gerçe¤e
uygun de¤eri temsil etmektedir. Net gerçekleflebilir de¤erin maliyet de¤erin-

den büyük olmas› durumunda, gerçe¤e uygun de¤er kayg›s› ortaya ç›kmamakta ve stok maliyet de¤eri ile ölçülmektedir (fiensoy, 2005: 36).

Stoklar›n de¤eri maliyetinin alt›na düfltü¤ü zaman, gerçe¤e uygun de¤er

kayg›s› ortaya ç›kmakta ve net gerçekleflebilir de¤er bu tür stoklar›n gerçe¤e

uygun de¤eri olarak kabul edilmektedir. Piyasa de¤eri maliyetinin üzerinde
olan mallarda ise bu kayg› tafl›nmamaktad›r (fiensoy, 2006: 13).

TMS 41 kapsam›ndaki stoklar, ilk muhasebelefltirme an›nda sat›fl mali-

yetleri düflülmüfl gerçe¤e uygun de¤er ile de¤erlemeye tabi tutulmaktad›r. Bu
de¤er TMS 2’ye göre maliyet de¤eri olarak kabul edilmektedir.

Yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›ld›¤› gibi, stoklar, de¤iflik durumlar-

da maliyet, net gerçekleflebilir de¤er ve gerçe¤e uygun de¤er (piyasa fiyat›)
ölçüleri ile de¤erlemeye tabi tutulabilmektedir.

4.4.2. Maddi Duran Varl›klara ‹liflkin Türkiye Muhasebe
Standard›’nda (TMS 16) Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
Bu Standart kapsam›nda bulunan ve varl›k olarak muhasebelefltirilme

koflullar›n› sa¤layan maddi duran varl›klar ilk muhasebelefltirme an›nda maliyet bedeli ile ölçülür (TMS 16: 19). ‹lk muhasebelefltirme tarihini takip eden
de¤erleme dönemlerinde maliyet veya yeniden de¤erleme yönteminden biri-
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nin esas al›narak maddi duran varl›klar›n de¤erlerinin belirlenmesi mümkündür (TMS 29-31). ‹flletme, ilk muhasebelefltirme tarihinden sonraki de¤erleme

dönemlerinde maddi duran varl›klar›n de¤erlemesinde, maliyet veya yeniden
de¤erleme yöntemlerinden birini seçmekte serbest b›rak›lm›flt›r. Ancak, han-

gi yöntem seçilirse seçilsin, seçilen yöntemin ilgili tüm duran varl›k s›n›f› için
uygulanmas› gerekmektedir.

Maddi duran varl›klar›n de¤erlemesinde her ne kadar iki yöntem (mali-

yet ve yeniden de¤erleme) öngörülse de de¤er art›fl›n›n tespitinde genellikle

yeniden de¤erleme yöntemi kullan›l›r. Zira maliyet yöntemi, niteli¤i gere¤i,
maddi duran varl›¤›n sürekli de¤er kaybetmesi durumunda kullan›lmaktad›r
(Kaya ve Dinç: 2007: 348).

De¤eri düflen maddi duran varl›klar›n maliyet yöntemiyle de¤erlemeye

tabi tutulmalar› durumunda, söz konusu duran varl›k gerçe¤e uygun de¤eri ile
bilançoya yans›t›lmaktad›r. Maliyet yönteminin de¤er kazanan bir duran var-

l›¤›n de¤erini belirlemede kullan›lmas› durumundaysa, söz konusu duran var-

l›k, tarihi maliyet de¤erinden birikmifl amortisman ve de¤er düflüklü¤ü zarar›n›n düflülmesi sonucu kalan tutar üzerinde bilançoya yans›t›l›r. De¤eri artan

veya düflen duran varl›¤›n yeniden de¤erleme yöntemi esas›nda de¤erlemeye
tabi tutulmas› durumunda, her iki durumda da, ilgili duran varl›k gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden bilançoya yans›t›l›r.

Bu standartta maddi duran varl›klar›n de¤erlemesinde maliyet ve gerçe-

¤e uygun de¤er ölçüsü olmak üzere iki de¤er ölçüsü kullan›lmaktad›r. Gerçe-

¤e uygun de¤erin belirlenmesinde ise di¤er standartlarda yer alan süreçten
farkl› olarak, de¤erleme uzmanlar› taraf›ndan piyasa temelli hesaplama yap›lmaktad›r.

4.4.3. Kiralama ‹fllemlerine ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard›’nda
(TMS 17) Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
Bu standarda göre kirac› ve kiraya veren, kiralama ifllemini farkl› de¤erle-
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me ölçüleri kullanarak bilânçolar›nda göstermektedirler. Standarda göre, kirac›lar finansal kiralama ifllemini, kiralama süresinin bafllang›c›nda, kiralama söz-

leflmesinin bafl› itibariyle tespit edilmifl, gerçe¤e uygun de¤er ya da asgari kira

ödemelerinin bugünkü de¤erinden düflük olan› üzerinden bilânçolar›nda varl›k
ve borç olarak muhasebelefltirir. Kirac›, bafllang›çtaki her çeflit do¤rudan mali-

yetleri, varl›k olarak muhasebelefltirilen tutara eklemekte (TMS 17: 20), kiraya

verenler ise finansal kiralamaya konu edilmifl varl›klar› bilânçolar›na yans›tmakta ve net kiralama yat›r›m› tutar›na eflit tutarda bir alacak olarak göstermektedirler (TMS 17: 36).

Bu Standart’ta da gerçe¤e uygun de¤er ölçüsü ile bugünkü de¤er ölçüsü kul-

lan›lmaktad›r. Gerçe¤e uygun de¤er ölçüsü piyasa fiyat› temelli belirlenmektedir.

4.4.4. Devlet Teflviklerinin Muhasebelefltirilmesi ve Devlet
Yard›mlar›n›n Aç›klanmas›na ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard›’nda
(TMS 20) Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
Standarda göre, bir devlet teflvi¤i, iflletmenin kullanmas› amac›yla verilen

arsa veya di¤er kaynaklar gibi parasal olmayan teflvikler fleklinde olabilir. Böy-

le durumlarda, teflvik konusu parasal olmayan varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinin

belirlenmesi ve teflvik ile varl›¤›n belirlenen gerçe¤e uygun de¤er ile finansal

tablolara kaydedilmesi genel uygulamad›r. Baz› durumlarda varl›k ve teflvi¤in

nominal de¤eri üzerinden bilançoya yans›t›lmas›na, alternatif bir yöntem olarak
izin verilmektedir (TMS 20: 23).

Standartta gerçe¤e uygun de¤er ile nominal de¤er (defter de¤eri) ölçüsü

kullan›lmaktad›r.

4.4.5. Varl›klarda De¤er Düflüklü¤üne ‹liflkin Türkiye Muhasebe
Standard›’nda (TMS 36) Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
TMS 36’da varl›klar›n de¤er düflüklü¤ü tespit edilirken, kullan›m de¤e-
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ri (bugünkü de¤er), geri kazan›labilir de¤er, net sat›fl de¤eri, net defter de¤eri, sat›fl maliyetleri düflülmüfl gerçe¤e uygun de¤er gibi birçok ölçü kullan›lmaktad›r.

4.4.6. Maddi Olmayan Duran Varl›klara ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard›’nda (TMS 38) Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
Bu standarda göre, maddi olmayan bir duran varl›k, ilk muhasebelefltirilmesi s›-

ras›nda, maliyet bedeliyle ölçülür (TMS 38: 24). ilk muhasebelefltirmeyi takip eden de¤erleme dönemlerinde maddi olmayan duran varl›klar› de¤erlemek amac›yla iflletme,
maliyet veya yeniden de¤erleme yöntemlerinden birini muhasebe politikas› olarak se-

çebilir (TMS 38: 72). Bu anlamda, standart, ilk muhasebelefltirme tarihinden sonraki
de¤erleme dönemlerinde maddi olmayan varl›klar›n de¤erlemesinde, maliyet veya ye-

niden de¤erleme yönteminden birini seçme noktas›nda iflletmeyi serbest b›rakm›flt›r.

Hemen belirtmek gerekir ki; maddi olmayan bir duran varl›¤›n yeniden de¤erleme
yöntemine göre muhasebelefltirilmesi durumunda, s›n›f›ndaki di¤er tüm varl›klar da,
aktif bir piyasalar›n›n bulunmamas› durumu söz konusu olmad›¤› sürece, yine ayn›
yönteme göre muhasebelefltirilmelidir.

4.4.7.Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçmeye ‹liflkin Türkiye
Muhasebe Standard› ’nda (TMS 39) Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
TMS 39, 45. paragraf finansal araçlar›n, ilk muhasebelefltirilme tarihinden son-

raki de¤erleme dönemlerinde ölçümlenirken, afla¤›da belirtildi¤i gibi dört gruba ayr›larak de¤erleme yap›lmas›n› öngörmektedir (Demir ve Bahad›r, 2007: 72).

i- Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kar ya da Zarara Yans›t›lan Finansal Var-

l›klar: Gerçe¤e uygun de¤er ile de¤erlenir ve gerçe¤e uygun de¤er fark› gelir tablo-

sunda raporlan›r.

ii- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat›r›mlar: ‹tfa edilmifl maliyet de¤eri ile

de¤erlenir.

iii- Kredi ve Alacaklar: ‹tfa edilmifl maliyet de¤eri ile de¤erlenir.
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iv-Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar: Gerçe¤e uygun de¤er ile de¤erlenir ve

gerçe¤e uygun de¤er fark› özkaynaklarda raporlan›r.

‹lk muhasebelefltirme ve izleyen de¤erleme dönemlerinde ayr› ayr› olmak üzere

finansal varl›k ve borçlar›n de¤erlemesine iliflkin TMS 39’da yer alan hükümleri afla¤›daki tabloda toplu olarak göstermek mümkündür (fiensoy, 2006: 22).

Tablo 2: TMS 39’e Göre Finansal Varl›k ve Borçlar›n
De¤erlemesinde Kullan›lan Ölçüler

‹lk Muhasebelefltirme S›ras›nda Finansal Varl›klar ile Borçlar›n
Ölçümlenmesinde Kullan›lan De¤erleme Ölçüleri
Finansal Yükümlülükler
Finansal Varl›klar
a) Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kar
a) Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kar
veya Zarara Yans›t›lan Finansal
veya Zarara Yans›t›lan Finansal
Varl›klar Gerçe¤e Uygun De¤erler
Varl›klar Gerçe¤e Uygun De¤erler
b) Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kar veya
b) Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kar veya
Zarara Yans›t›lamayan Finansal Varl›klar
Zarara Yans›t›lamayan Finansal Varl›klar
Gerçe¤e Uygun De¤er + Dolays›z ‹fllem
Gerçe¤e Uygun De¤er + Dolays›z ‹fllem
Maliyetiyle
Maliyetiyle
Daha Sonraki Dönem Sonlar›nda Finansal Varl›klar›n Ve Yükümlülüklerin Ölçümlenmesi
Finansal Borçlar
Finansal varl›klar
a) Gerçe¤e Uygun De¤er:
a) Gerçe¤e uygun De¤er
• Piyasa fiyat› tespit edilebilen sat›lmaya haz›r
• Al›m-sat›m amac›yla tutulan Yükümlülükler
finansal varl›klar (hisse senedi, tahvil)
• Riski koruma araçlar›
• Al›m-sat›m amac›yla elde tutulan k›sa vadeli
gelir amaçl› özkaynak ve borçlanma araçlar›
(hisse senedi ve tahvil gibi varl›klar)
b) Amorti edilmifl de¤er – etkin faiz yöntemi:
b) Amorti edilmifl de¤er
• Etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmifl
• Di¤er etkin faiz yöntemiyle ölçümlenenler
maliyetinden ölçülmesi gereken (kulland›r›lan)
(itfa edilmifl maliyet bedeli)
kredi ve alacaklar
• Etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmifl
maliyetinden ölçülmesi gereken vadeye kadar elde
tutulacak yat›r›mlar; (Tahvil, bono ve varl›¤a
dayal› menkul k›ymetler gibi)
c) Maliyet:
• Gerçe¤e uygun de¤eri tespit edilemeyen sabit
vadeli borç ve alacaklar ile sat›fla haz›r olarak
s›n›fland›r›lm›fl finansal varl›klar
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Finansal araçlar›n ölçümlenmesinde ortaya ç›kan de¤er farklar›
Cari dönemin geliri veya

Özkaynaklar alt›nda

Bu Standart, finansal araçlar›n de¤erlemesinde, esas olarak gerçe¤e uygun

de¤eri benimsemiflken, gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde farkl› ölçülerin
kullan›lmas›na ve amorti edilmifl de¤er ile maliyet de¤eri gibi farkl› de¤er ölçülerinin de kullan›lmas›na izin vermektedir.

4.4.8. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkullere ‹liflkin Türkiye Muhasebe
Standard›’nda (TMS 40) Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
Bu standarda göre, yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ilk muhasebelefltirme

an›nda maliyet bedeli ile ölçülür. Varl›¤›n edinimi s›ras›nda katlan›lan ifllem ma-

liyetleri de varl›¤›n maliyetine dahil edilir (TMS 40: 20). Bu standard›n 30. paragra-

f›na göre ilk muhasebelefltirme tarihini takip eden de¤erleme dönemlerinde, 32A ve
34 üncü paragraflarda belirtilenistisnai durumlar d›fl›nda, bir iflletme muhasebe politikas› olarak gerçe¤e uygun de¤er veya maliyet yönteminden birini seçebilir. Seçilen yöntemin tüm yat›r›m amaçl› gayrimenkullere uygulanmas› gerekir.

Bu standartta da, ilk muhasebelefltirme tarihinden sonra, yat›r›m amaçl›

gayrimenkullerin de¤erlemesinde gerçe¤e uygun de¤er ile maliyet de¤eri ölçüsü
tercihli olarak kullan›lmaktad›r.

4.4.9. Tar›msal Faaliyetlere ‹liflkin Türkiye Muhasebe
Standard›’nda (TMS 41) Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
Bu standarda göre canl› varl›klar ilk muhasebelefltirildikleri tarih ile her bi-

lanço tarihinde, Paragraf 30’da yer verilen gerçe¤e uygun de¤erin güvenilir olarak ölçülemedi¤i durumlar hariç, gerçe¤e uygun de¤erlerinden tahmini pazar yeri maliyetleri düflülmek suretiyle ölçülür (TMS 41: 12).
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Standart, canl› varl›klar›n ilk defa muhasebelefltirilmesi s›ras›nda, gerçe¤e

uygun de¤erlerinin güvenilir bir flekilde hesaplanabilece¤i varsay›m›na dayanmaktad›r. Bu varsay›m›n geçersiz oldu¤u, bir baflka ifadeyle, gerçe¤e uygun de¤e-

rin güvenilir bir flekilde belirlenemedi¤i durumlarda, canl› varl›klar›n de¤eri maliyet bedelinden buna iliflkin her türlü birikmifl amortisman ve birikmifl de¤er düflük-

lü¤ü karfl›l›klar›n›n düflülmesi suretiyle ölçülür. TMS 41, 30. paragrafa göre, ilk
muhasebelefltirme an›nda canl› varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinin güvenilir bir flekilde belirlenemeyece¤i durumlar afla¤›daki gibidir (Tokay ve Deran, 2004: 18).

i- Canl› varl›klar›n aktife al›nmalar› s›ras›nda, bu varl›klarla ilgili piyasa

fiyat›na ulafl›lamamas›,

ii- Gerçe¤e uygun de¤erin hesaplanmas› için yap›lan tahminlerin güvenilir

tahminler olmad›¤› durumlar.

Bu Standart’ta da maliyet veya gerçe¤e uygun de¤er ölçüsü kullan›lmakta,

gerçe¤e uygun de¤er esas olarak piyasa fiyat› temelli belirlenirken, baz› durumlarda bugünkü de¤er ölçüsünü temsil edebilmektedir.

4.4.10. Hisse Bazl› Ödemelere ‹liflkin Türkiye Finansal Raporlama
Standard›’nda (TFRS 2) Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
Bu standart gerçe¤e uygun de¤er ölçüsünü esas alm›flt›r. Standart birçok du-

rumda gerçe¤e uygun de¤er ölçüsünün kullan›lmas›n› gerektirmektedir.

Örne¤in, TFRS 2, 10. paragrafa göre, özkaynaktan karfl›lanan hisse bazl›

ödeme ifllemlerinde gerçe¤e uygun de¤erin güvenilir bir flekilde tahmin edilmesi

mümkün olmad›kça, iflletme, elde edilen mal veya hizmetler ile bunlara karfl›l›k

özkaynakta meydana gelen art›fl›, do¤rudan ilgili mal veya hizmetlerin gerçe¤e
uygun de¤erleri ile ölçülmektedir. ‹flletmenin elde edilen mal veya hizmetin ger-

çe¤e uygun de¤erini güvenilir bir flekilde tahmin edememesi durumunda, ilgili
mal veya hizmetler ile bunlara karfl›l›k özkaynakta meydana gelen art›fl, özkay-

na¤a dayal› finansal araçlar›n gerçe¤e uygun de¤erleri referans al›nmak suretiyle
dolayl› olarak ölçülebilir.
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TFRS 2 B 34’e göre bir hisse senedinin ihraç tarihindeki gerçe¤e uygun

de¤erinin tahmin edilmesi s›ras›nda ise bu de¤er hakedifl döneminde ödenme-

si beklenen temettülerin bugünkü de¤eri kadar azalt›lmal›d›r. Görüldü¤ü gibi
gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesi sürecinde de olsa, dolayl› olarak, bu standartta bugünkü de¤er ölçüsü de kullan›lmaktad›r.

4.4.11. ‹flletme Birleflmelerine ‹liflkin Türkiye Finansal Raporlama
Standard›’nda (TFRS 3) Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
Bu standarda göre, edinen iflletme birleflmesinin maliyetini; edinen ifllet-

menin kontrolünü elde etmek için ifllem tarihinde yap›lan de¤iflim ile elden ç›kar›lan varl›klar, gerçekleflen veya üstlenilen yükümlülükler ile edinen iflletme taraf›ndan ihraç edilen özkayna¤a dayal› araçlar gerçe¤e uygun de¤erleriyle ölçmelidir (TFRS 3: 24).

4.4.12. Sat›fl Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan
Faaliyetlere ‹liflkin Türkiye Finansal Raporlama Standard›’nda
(TFRS 5)’de Yer Alan De¤erleme Ölçüleri
Bu standarda göre, iflletme sat›fl amaçl› elde tutulan varl›k olarak s›n›f-

land›r›lan bir duran varl›¤› veya elden ç›kar›lacak duran varl›k grubunu defter

de¤eri ile sat›fl maliyeti düflülmüfl gerçe¤e uygun de¤erinden düflük olan› ile

ölçer (TFRS 5: 15). Standartta gerçe¤e uygun de¤er ile defter de¤eri ölçüleri
kullan›lmaktad›r.

4.4.13. Maden Kaynaklar›n›n Araflt›r›lmas› ve De¤erlendirilmesine
‹liflkin Türkiye Finansal Raporlama Standard›’nda (TFRS 6) Yer
Alan De¤erleme Ölçüleri
Bu standarda göre araflt›rma ve de¤erlendirme varl›klar› (özel tükenme-
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ye tabi varl›klar) maliyet bedeli ile ölçülür (TFRS 6: 15). ‹lk muhasebelefltir-

me tarihini takip eden de¤erleme dönemlerinde ise araflt›rma ve de¤erlendir-

me varl›klar› (özel tükenmeye tabi varl›klar) maliyet veya yeniden de¤erleme
yönteminden biriyle de¤erlemeye tabi tutulabilir (TFRS 6: 12).

4.5. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›’nda
Birbiri Yerine Kullan›labilen Alternatif De¤erleme Ölçüleri
Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartlar› incelendi¤inde, de-

¤erleme ölçülerinin baz› standartlarda, kimi durumlarda birbirlerinin yerine

alternatif ölçü olarak kullan›lmas›na izin verildi¤i görülmektedir. Bu ölçüler,
uyguland›klar› bilanço unsuru ve muhasebe standartlar› aç›s›ndan Tablo 3’de

verilmifltir (European Committee of Central Balance Sheet Data Offices,
2006: 11).
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Tablo 3: Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›’nda
Yer Alan Alternatif De¤erleme Ölçüleri
Varl›k Türü
Stoklar

Maddi Duran
Varl›klar

TMS/TFRS
TMS 2: 9

Alternatif 1
Maliyet ve net gerçekleflebilir
de¤erin düflük olan› ile
de¤erlenir
TMS 2: 25
Gerçek parti maliyet yöntemi,
‹lk Giren ‹lk Ç›kar Yöntemi
TMS 16: 15, 29, ‹lk muhasebelefltirme tarihinde:
30, 31
elde etme veya infla maliyeti

Kiralama ‹fllemleri TMS 17: 20, 36 Gerçe¤e uygun de¤er ya da
Kirac›
asgari kira ödemelerinin
Kiraya veren
bugünkü de¤erinden düflük
olan› ile
Net kiralama yat›r›m› tutar›na
eflit tutarda bir alacak olarak
gösterirler.
Devlet Yard›mlar› TMS 20: 23
Parasal olmayan devlet
yard›mlar›n›n
muhasebelefltirilmesinde
varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri
esas al›n›r.
Maddi Olmayan
TMS 38: 24,
‹lk muhasebelefltirme tarihinde
Duran Varl›klar
74, 75.
maliyet bedeli ile daha sonraki
dönemlerde, Maliyet yöntemi
TFRS: 6: 8, 12. Araflt›rma ve de¤erlendirme
varl›klar› maliyet bedeli ile
ölçülür.

Alternatif 2
TMS 41’den dolay› tar›msal
ürünler için gerçe¤e uygun
de¤er
A¤›rl›kl› ortalama maliyet
yöntemi
‹lk muhasebelefltirme tarihinden
sonra maliyet* veya yeniden
de¤erleme yöntemi**

--------------------------------Alternatif yöntem olarak
Nominal de¤eri de
kullan›labilir.
Yeniden de¤erleme
yöntemiyle
‹lk muhasebelefltirmeden
sonra, araflt›rma ve
de¤erlendirme varl›klar›na
maliyet yöntemi ya da
yeniden de¤erleme yöntemi
uygulan›r.

* Maliyet yöntemi: Bir maddi duran varl›¤›n, ilk muhasebelefltirilme iflleminden sonra, finansal tablolarda maliyetinden birikmifl amortisman ve varsa birikmifl de¤er düflüklü¤ü zararlar› indirildikten sonraki de¤eri ile gösterilmesi ifllemini ifade eder (TMS 16: 30)
** Yeniden De¤erleme Yöntemi: Gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir olarak ölçülebilen maddi duran
varl›klar›n ilk muhasebelefltirme tarihinden sonra, yeniden de¤erlenmifl tutar› üzerinden gösterilmesi
ifllemini ifade eder. Yeniden de¤erlenmifl tutar, yeniden de¤erleme tarihindeki gerçe¤e uygun
de¤erinden, müteakip birikmifl amortisman ve müteakip birikmifl de¤er düflüklü¤ü zararlar›n›n
indirilmesi suretiyle bulunan de¤erdir (TMS16: 31).
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TMS 39: 43

‹lk muhasebelefltirme tarihinde
gerçe¤e uygun de¤erle,
-------------Kulland›r›lan Kredi TMS 39: 46/a ‹tfa edilmifl maliyeti (sabit
ve Alacaklar
bir vade var ise) veya Maliyet -------------Vadeye Kadar
‹tfa edilmifl maliyeti (sabit
Elde Tutulacak
TMS 39: 46/b bir vade var ise) veya
Yat›r›mlar
Maliyet
-------------Sat›lmaya Haz›r
Aktif bir piyasada kay›tl› bir
Varl›klar
TMS 39: 46/c Gerçe¤e uygun de¤erle
fiyat› bulunmayan veya
gerçe¤e uygun de¤eri
güvenilir bir flekilde
ölçülemeyen varl›klar
maliyetiyle
Al›m Sat›m Amaçl› TMS 39: 46/c Gerçe¤e uygun de¤erle
Aktif bir piyasada kay›tl› bir
Varl›klar
fiyat› bulunmayan veya
gerçe¤e uygun de¤eri
güvenilir bir flekilde
ölçülemeyen varl›klar
maliyetiyle
Yat›r›m Amaçl›
TMS 40: 20,
‹lk muhasebelefltirme maliyet
Gayrimenkuller
30, 33, 56
de¤eri daha sonra,
Maliyet Yöntemiyle
Gerçe¤e uygun de¤erle
Canl› Varl›klar
TMS 41: 12, 30 Net Gerçe¤e Uygun De¤er
Net gerçe¤e uygun de¤erin
güvenilir bir flekilde
belirlenememesi durumunda
maliyet yöntemiyle

TMS ve TFRS’lerde farkl› veya ayn› varl›k için farkl› ya da alternatif de-

¤erleme ölçülerinin benimsenmifl olmas›, standartlardaki tutars›zl›¤› de¤il,
standartlar›n ihtiyaçlara cevap verebilme gücünü (iste¤ini-esnekli¤ini) göstermektedir.

5. SONUÇ
Finansal bilgi kullan›c›lar›, alacaklar› kararlara dayanak olacak veri ve

bilgilerin çok önemli bölümünü iflletmenin finansal durum ve faaliyet sonuç-

lar›n› yans›tan finansal tablolar arac›l›¤›yla elde ederler. Bu nedenle, finansal
tablolar›n güvenilirli¤i ve gerçe¤e uygunlu¤u, finansal bilgi kullan›c›lar› aç›-
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s›ndan hayati bir öneme sahiptir. Finansal tablolardaki bilgilerin gerçe¤e uy-

gunlu¤u ise önemli ölçüde, de¤erleme sürecinde kullan›lan de¤erleme ölçüle-

rine ba¤l› olup de¤erleme ifllemiyle finansal raporlama aras›nda s›k› bir iliflki
bulunmaktad›r. Finansal raporlamada hangi varl›k ve yükümlülüklerin hangi
de¤erleme ölçüleri ile tutarland›r›laca¤› hükmü ise TMS ve TFRS’lerde aç›klanmaktad›r.

Mevcut TMS ve TFRS’lerde de¤erleme ölçüleri ölçüm esaslar› bafll›¤›

alt›nda tarihi maliyet, cari maliyet, gerçekleflebilir de¤er ve bugünkü de¤er

ana bafll›klar› alt›nda aç›klanm›flt›r. Standartlar›n bütününde ise toplam 15
adet de¤erleme ölçüsünün kullan›ld›¤› tespit edilmifltir. Tespit edilen bu de-

¤erleme ölçüleri, metin içinde belirtildi¤i durumlarda, Kavramsal Çerçeve’de
belirtilen dört ölçüm esas›na karfl›l›k gelebilmektedir.

Yap›lan incelemede Kavramsal Çerçeve’de belirtildi¤i gibi, maddi du-

ran varl›klar, maddi olmayan duran varl›klar, borç ve alacaklar, vadeye kadar

tutma amac›yla yap›lan yat›r›mlar ile borsaya kay›tl› olmayan iflletmelerdeki
öz kaynak yat›r›mlar› gibi birçok bilanço unsurunun de¤erlemesinde, özelikle
ilk muhasebelefltirmede, hala a¤›rl›kl› olarak tarihi maliyet esas› kullan›lmak-

tad›r. Ancak hemen belirtmekte yarar var ki, ilk kay›t an›ndaki maliyet ço¤u
zaman gerçe¤e uygun de¤eri yans›t›r. Son dönemlerde gözden geçirilen TMS

ve yeni yay›nlanan TFRS’lerde ise özellikle, ilk muhasebelefltirme dönemin-

den sonraki de¤erleme dönemlerinde, maddi duran varl›klar, maddi olmaya

duran varl›klar, borçlar ve alacaklar›n, metin içinde aç›klanan durumlarda,
maliyet de¤eri yerine, gerçe¤e uygun de¤er veya itfa edilmifl maliyet bedeli
ölçüsü ile de¤erlemeye tabi tutulabildikleri görülmektedir.

Standartlarda, kimi varl›k ve yükümlülükler için baz› durumlarda gerçe-

¤e uygun de¤er ölçüsünün kullan›m› zorunlu k›l›nm›flken, baz› durumlarda bu
ölçünün kullan›m› iste¤e b›rak›lm›flt›r. Örne¤in, türev ürünleri ile hasat nok-

tas›ndaki tar›msal ürünlerin gerçe¤e uygun de¤er ölçüsü ile de¤erlemeye tabi
tutulmas› zorunludur. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ile canl› varl›klar›n (bit-

ki ve hayvanlar›n) de¤erlemesinde ise gerçe¤e uygun de¤er ölçüsü tercihli ola-
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rak kullan›lmaktad›r. Hemen belirtmek gerekir ki, yat›r›m amaçl› gayri menkuller
ilk muhasebelefltirme an›nda maliyet de¤eriyle, daha sonraki dönemlerde tercihen
gerçe¤e uygun de¤er ölçüsü ile de¤erlemeye tabi tutulabilmektedir. Canl› varl›k-

lar da ise tam tersi bir uygulama söz konusudur. Canl› varl›klar ilk muhasebelefltirme an›nda gerçe¤e uygun de¤er ölçüsüyle, gerçe¤e uygun de¤erin güvenilir bir

flekilde hesaplanamamas› durumunda, maliyet de¤eri ölçüsü ile de¤erlemeye tabi

tutulabilmektedir. Daha sonraki de¤erleme dönemlerinde canl› varl›klar sadece ve
sadece gerçe¤e uygun de¤er ölçüsü ile de¤erlemeye tabi tutulabilmektedir.

Yeni TMS ve TFRS’lerin temel hedefi, de¤iflen ekonomik ve teknolojik ko-

flullara uygun güvenilir ve gerçe¤e uygun finansal tablolar›n haz›rlanmas›n› sa¤-

lamakt›r. Bu nedenle, son yay›nlanan standartlarda gerçe¤e uygun de¤er ölçüsü ön
plana ç›kart›lm›flt›r. Bunun nedeni, gerçe¤e uygun de¤er ölçüsünün, tarihi maliyet

esas›na oranla, finansal raporlar›n daha gerçekçi haz›rlanmas›na, dolay›s›yla al›-

nacak kararlarla ilgilili¤i (relevance) daha yüksek olan veri ve bilgilerin üretilmesine olanak sa¤lad›¤›na olan inançt›r.

Sonuç olarak yeni TMS ve TFRS’lerde de¤er temelli ölçümlemeye dayal›

birçok de¤erleme ölçünsün bulundu¤unu ve bu ölçülerden gerçe¤e uygun de¤er

ölçüsünün ön plana ç›km›fl olmas›na ra¤men, bir çok varl›k ve yükümlülü¤ün bir
çok durumda hala tarihi maliyet esas›yla de¤erlemeye tabi tutuldu¤unu ifade edebiliriz.
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L‹K‹D‹TE ‹LE H‹SSE SENED‹ GET‹R‹S‹
ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹N‹N ÖLÇÜLMES‹:
‹MKB UYGULAMASI
“MEASURING OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN LIQUIDITY AND RETURNS:
ISE APPLICATION”
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Öz
Likidite hisse senedi gerilerinin önemli bir belirleyicisidir. Likidite ile
getiri aras›ndaki iliflkiyi ölçen çal›flmalar›n büyük bir ço¤unlu¤u NASDAQ ve
NYSE gibi karma emir güdümlü piyasalara uygulanm›flt›r. Bu çal›flmalarda
al›m-sat›m fiyat aral›¤› ve devir h›z› oran› likidite ölçüsü olarak kullan›lm›flt›r. Bu çal›flmada getiri ile likidite aras›ndaki iliflki A¤›rl›kl› Emir De¤eri
(AED) yöntemi kullan›larak ölçülmüfltür. AED’nin hesaplanmas› için ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹MKB)’de ifllem gören hisse senetleri aras›ndan piyasa de¤eri en yüksek 25 flirketinin 2007 y›l› ilk yar›s›nda ve piyasa de¤eri en düflük olan 25 flirketin 2008 y›l› ikinci yar›s›nda oluflan fiyat verilerin* Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi
** Yat›r›m Uzman›
*** Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
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den yararlan›lm›flt›r. AED, Beta katsay›s›, Piyasa De¤eri ve PD/DD oran kullan›larak regresyon denklemi kurulmufltur. Elde edilen sonuçlardan yararlan›larak hisse senedinin getirisi ile likidite ölçüleri aras›ndaki iliflki analiz edil-

mifltir. Ulafl›lan bulgular, likidite ölçüsü olarak kullan›lan AED ile hisse senedinin getirisi aras›nda anlaml› iliflki oldu¤unu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler : likidite, hisse senedi Getirisi, A¤›rl›kl› Emir De-

¤eri Yöntemi (AED), Tam Emir Yönlendirimli Piyasa

Abstract
Liquidity is an important determinant of stock returns. Most articles me-

asuring relationship between liquidity and stock returns were applied in

hybrid quote-driven market like NASDAQ and NYSE. In these articles, Bidask spread and turnover ratio was generally used as liquidity proxy in those

articles. In this article, the relationship between stock returns and liquidity is
measured by using Weighted Order Value (WOV) method. To calculate
WOV, it is used to the data of 25 firm listed ISE that having higher market va-

lue in last part of 2007 and 25 firm listed ISE that having lower market valu-

e in first part of 2008. It is formed regression model used WOV, Beta Coefficient, Market Value and Book to Market Ratio. The findings show that it is
relationship with WOV and stock returns.

Keywords: Liquidity, Stock Returns, Weighted Order Value (WOV),

Pure Order-Driven Market

1. G‹R‹fi
Dünyadaki bütün menkul k›ymetler borsalar›n›n önemli bir amac›, likit

bir piyasa sa¤lamakt›r. Günümüzde dünya genelinde büyük ve küçük kurum-

sal yat›r›mc›lar›n piyasan›n likiditesini dikkate alarak yat›r›m yap›yor olmalar› likiditenin önemini giderek art›rmaktad›r.
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Geliflmekte olan piyasalardan bir tanesi olan ‹stanbul Menkul K›ymetler

Borsas›’nda son zamanlarda ifllem hacminde ve özelliklede yabanc› oran›nda
art›fl olmufltur. Bu art›fllar›n nedenlerinden bir tanesi, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda derinli¤i az spekülasyon yapmaya uygun birçok hisse se-

nedinin olmas› ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda elde edilecek bir
getirinin geliflmifl menkul k›ymet borsalar›nda elde edilecek bir getiriden daha fazla olaca¤› ve daha k›sa bir sürede elde edilebilece¤i varsay›m›d›r.

Bu düflünceyle ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem yapmaya

bafllayan yabanc› say›s› art›kça ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’n›n likidi-

tesi de artmaktad›r. Bu durum, menkul k›ymetler borsalar›n›n amac›na hizmet
etmekle birlikte, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’n›n geliflmifl borsalar düzeyine ulaflmas›na yard›mc› olacak önemli bir etkendir.

Likidite direkt olarak ölçülemedi¤i için getiri-likidite iliflkisini ölçmek

amac›yla çeflitli göstergeler kullan›lmaktad›r. Likidite ölçüsü, ifllem bazl› öl-

çüler ve emir bazl› ölçüler olmak üzere iki kategoriye ayr›labilir. ‹fllem miktar›, ifllem hacmi ve devir h›z› gibi ifllem bazl› ölçüler tahmini ölçüler olmaktan çok gerçekleflen ölçüler olmalar› nedeniyle problemlidirler. Bu ölçüler ge-

lecekte ne kadar ifllem yap›labilece¤inin iyi bir göstergesi de¤ildir ve sadece
insanlar›n geçmiflte yapm›fl olduklar› ifllemleri gösterirler. Al›fl-sat›fl fiyat ara-

l›¤› (bid-ask spread) gibi emir bazl› ölçüler, yat›r›mc›lar›n k›sa süreli ifllemle-

ri için katlanmak zorunda olduklar› maliyeti gösterir. Küçük yat›r›mc›lar için
bu, bir hisse senedi likiditesinin hesaplanmas›n›n do¤ru bir metodudur. Fakat

büyük yat›r›mc›lar için al›fl-sat›fl marj› gerçek ifllem maliyetini oldu¤undan az
gösterebilir ve bu yüzden likiditeyi de¤erinin üstünde tahmin eder. Likiditenin daha ileri bir ölçüsü ifllemlerin f›rsat maliyeti ile piyasa etkisini göz önünde bulundurur.

Geliflmekte olan ve tam emir güdümlü piyasalardan bir tanesi olan ‹stan-

bul Menkul K›ymetler Borsas›’n›n, derinli¤i az ve spekülasyona aç›k olan bir
çok hisse senedine sahip olmas› aç›s›ndan di¤er borsalardan ayr› bir yap›ya
sahip oldu¤u kabul edilir. Ayr›ca, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifl-
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lem yapan yat›r›mc›lar›n k›sa sürede daha fazla gelir elde etme düflüncelerine
sahip olmalar› nedeniyle yap›lan yat›r›mlar genellikle k›sa vadeli olmaktad›r.

Likidite için daha ileri bir ölçü ihtiyac›, ‹stanbul Menkul K›ymetler Bor-

sas› ve yat›r›mc›lar›n›n sahip oldu¤u farkl› özellikler ve k›sa vadeli yat›r›mlar

dikkate al›nm›fl ve bu nedenle bu çal›flmada, yeni bir likidite ölçüsü gibi sunulan A¤›rl›kl› Emir De¤eri (AED)’ni kullanan getiri-likidite iliflkisi dikkate

al›nm›flt›r. AED, emir tahtas›ndaki a¤›rl›kl› emirlerle al›fl ve sat›fl derinli¤ini
birlefltirir.

Bu çal›flman›n temel amac›, ülkemiz yat›r›mlar› ve yat›r›mc›lar› aç›s›n-

dan çok önemli bir yere sahip iki kavram olan likidite ile getiri hakk›nda bil-

gi vermek, likidite ile getiri aras›ndaki iliflkiyi ölçmektir. Emir tahtas›ndaki

a¤›rl›kl› emirlerle al›fl ve sat›fl derinli¤ini birlefltiren A¤›rl›kl› Emir De¤eri
Yöntemini getiri-likidite iliflkisinin ölçüsü olarak kullan›lm›flt›r.

2. L‹TERATÜR TARAMASI
Likidite ile getiri aras›ndaki iliflkiyi araflt›ran ilk ampirik çal›flmalarda

ABD’nin karma emir güdümlü piyasa verilerinden yararlan›lm›fl ve genellikle al›fl-sat›fl fiyat aral›¤› likidite ölçüsü olarak kullan›lm›flt›r. Bu konuda yap›-

lan öncü çal›flmalardan biri olan (Amihud ve Mendelson 1986), yat›r›mc›lar›n
hisse senetlerini gelecekteki belirli bir zamanda satma taraftar› olduklar›n› ve
bunu yapt›klar› zaman ifllem maliyetiyle karfl›laflacaklar›n›n fark›nda oldukla-

r›n› belirtmifllerdir. Ayr›ca bu durumun, hisse senedi ifllemlerinde daha yüksek ifllem maliyetlerine katlanmay› önemsemeyen rasyonel yat›r›mc›lar s›n›f›n›n do¤mas›na neden oldu¤unu dile getirmifltir.

(Bekaert vd. 2007) çal›flmas›, geliflmekte olan piyasalar üzerinde likidi-

tenin beklenen getiri üzerindeki etkisini araflt›ran az say›daki çal›flmalardan
biridir. Bu çal›flma, devir h›z› gibi alternatif üçlülerin gelece¤i tahmin edeme-

yece¤ini buna karfl›n likidite ölçüsünün gelecekteki getirileri önemli ölçüde
tahmin etti¤ini bulmufltur. Bu çal›flmada, hisse senedi piyasalar›n›n serbestlefl-
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mesinin likiditenin seviyesini önemli ölçüde gelifltirdi¤ini fakat gelecekteki
getiri ile likidite aras›ndaki iliflki üzerinde önemli etki oluflturmad›¤› ileri sürülmüfltür.

(Chordia, Roll, ve Subrahmanyam 2001), likidite ile ilgili önceki çal›fl-

malar›n k›sa süreli periyotlar› içermekle birlikte hisse senetlerine odakland›-

¤›n› ifade etmifltir. Bu çal›flmaya göre, likidite özellikle düflük getirili piyasalarda çok azalmakta ve piyasa dalgalan›rl›¤›, ifllem hacmi ile fiyat aral›klar›nda bir düflüfle neden olmaktad›r. Uzun ve k›sa dönem faiz oranlar›n›n likidite-

yi etkiledi¤ini aç›klayan (Chordia, Roll, ve Subrahmanyam 2001), derinlik ile
ifllem hacminin sadece çok önemli makroekonomik haberlerde artaca¤›n› söylemifllerdir.

Önceki bilimsel çal›flmalarda, likiditenin ölçülmesinde kullan›labilecek

en iyi ölçü birimi hakk›nda bir fikir birli¤ine ulafl›lamam›fl ve likiditeyi tem-

sil eden ölçülerin ço¤unlu¤u kabul edilmifltir. Bu ölçüler ifllem-bazl› ölçüler
ve emir bazl› ölçüler olarak iki kategoride incelenmifllerdir. (Aitken ve Comerton-Forde 2003) taraf›ndan Jakarta Menkul K›ymetler Borsas› (JSX) üze-

rinde yap›lan çal›flmada ekonomik krizlere dayal› yorumlar analiz edilmifl ve

bunun sonucunda iki ölçüden bir tanesi olan emir bazl› ölçülerin likidite için
daha iyi bir ölçü birimi oldu¤unu gösteren kan›tlar ortaya koymufllard›r. Ayr›ca, bu çal›flmada emir tahtas›ndaki emir derinli¤i ile al›fl-sat›fl marj›n› birlefl-

tiren yeni bir likidite ölçüsü olan A¤›rl›kl› Emir De¤eri yöntemi dikkate al›nm›flt›r.

(Ekinci 2004), ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’ndaki hisse senetleri-

nin gün içi likidite, getiri ve dalgalan›rl›¤›n›n bir istatistiksel analizini yapm›flt›r. Bu çal›flma, ö¤le aras›nda iki saat için ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’ndan bir hisse senedi için gün ortas› modelini gözlemlemifltir. Çal›flman›n
sonuçlar›, likidite de¤iflkenlerinin yönünün bir asimetrik “W” kavisi yani, sa-

bah oturumunda bir “ters J” kavisi ve ö¤leden sonraki oturumda bir “U” ka-

visi çizdi¤ini göstermifltir. Ayr›ca bu çal›flmaya göre, ‹MKB’deki fiyat ve getiri volatiliteleri çok yüksek düzeyde ve gün boyunca devaml› olmaktad›rlar.
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(Ekinci ve Kayacan 2005) son zamanlarda finans literatüründe genifl yer

bulan piyasa mikro yap›s› kavram›n› ele alm›fllard›r. (Ekinci ve Kayacan

2005) bu çal›flmalar›nda, finansal piyasalarda özellikle 1987 Wall Street krizinden sonra mevcut kuramlar›n fiyatlar› aç›klamada yetersiz kalmas› ve fi-

yatlar›n geçmifl fiyatlarla aç›klanmas›n›n ötesine geçecek yeni yaklafl›mlar›n
ortaya konma zorunlulu¤u nedeniyle, son yirmi y›lda piyasa mikroyap›s›
(market microstructure) kavram›n›n geliflti¤ini ifade etmifllerdir.

(Fama ve French 1992)’in konuya yönelik bir çal›flmas›, devir h›z› (pi-

yasadaki hisse senedi miktar›) oran›n› likidite için bir ölçü olarak kullanan
(Amihud ve Mendelson 1986) modeline alternatif olmufltur. Çal›flmadaki ka-

n›tlar likiditenin hisse senedi getirilerinde önemli bir rol oynad›¤›n› ortaya
koymufltur. Bu etkinin; piyasa de¤eri, PD/DD ve firma beta katsay›s› gibi hisse senedi getirisinin tan›nm›fl ö¤elerinin kontrolünden sonra da devam etmifl-

tir. (Eleswarapu ve Reinganum 1993)’un yapt›klar› çal›flman›n aksine bu ça-

l›flma, likidite etkisinin sadece Ocak ay› ile s›n›rl› kalmad›¤›n› ve bütün bir y›l› kapsad›¤›n› bulmufltur. Özellikle hisse senedi getirisi ile devir h›z› aras›nda
kuvvetli bir negatif iliflkinin var oldu¤unu bulan bu çal›flma genel olarak de-

vir h›z›ndaki %1’lik azalmay› ortalama olarak hisse getirilerinde ayl›k 4,5 baz

puanl›k bir art›flla iliflkilendirmifltir. Çal›flmada ayr›ca hisse getirisi ile Piyasa
De¤eri/Defter De¤eri (PD/DD) oran› aras›nda kuvvetli bir iliflkinin var oldu¤u ileri sürülmüfltür.

(Kayal› ve Ünal 2005), finansal piyasalar›n yap›lar›ndan etkilenen finan-

sal varl›k fiyatlar› ile piyasa mikroyap›s› aras›ndaki iliflkiyi genellikle al›fl-sa-

t›fl fiyat aral›¤› olarak ölçülen likidite kavram› ile aç›klamaya çal›flm›fllard›r.
Bu çal›flma likiditede meydana gelen geliflmelerin fiyatlar›n etkin bir flekilde
oluflmas›n› sa¤layaca¤›n› ortaya koymufl ve fiyatlar›n gelecekte ‹MKB’de uygulanacak yenilikler taraf›ndan etkilenebilece¤ini belirtmifltir.

(Marshall 2003) küçük tam emir güdümlü bir piyasa olan Avustralya

Menkul K›ymetler Borsas› verilerini kullanarak getiri ile likidite aras›ndaki

iliflkiyi ölçmeye çal›flm›flt›r. Bu çal›flmada, likidite ölçüleri ifllem bazl› ölçüler
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ve emir bazl› ölçüler olarak iki gruba ayr›lmakla beraber ifllem bazl› ölçülerin
daha çok gerçekleflen ifllemleri dikkate almas› nedeniyle problem yaratt›klar›
ve gelecekte ne kadar ifllem yap›labilece¤inin tahmininde iyi bir gösterge ol-

mayacaklar› ortaya konulmufltur. Ayr›ca, emir bazl› ölçülerin de tek bafl›na
yeterli olmad›¤› düflüncesiyle likidite için daha ileri bir ölçünün gereklili¤i or-

taya konmufltur. Bu nedenle, yeni bir likidite ölçüsü olarak sunulan AED kul-

lan›lm›fl ve böylece likiditenin önemli bir getiri göstergesi oldu¤u tespit edilmifltir.

Bu alanda yap›lm›fl olan önceki çal›flmalarda genellikle karma emir gü-

dümlü piyasa verileri kullan›lm›fl ve getiri ile likidite aras›nda negatif bir ilifl-

kinin var oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Buna göre, al›fl-sat›fl derinli¤i ile emir tah-

tas›ndaki a¤›rl›kl› emirleri birlefltiren AED’nin getiri ile negatif bir iliflkiye sahip oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Baflka bir de¤iflle, daha az likit olan hisse senet-

lerini elinde tutan yat›r›mc›lar daha yüksek getiriye ulaflmakla beraber daha az
ifllem maliyetlerine katlanmak zorunda kalacaklard›r.

(Marshall ve Young 2003), 1994–1998 dönemi için tam emir güdümlü

piyasa niteli¤inde olan Avustralya Menkul K›ymetler Borsas›’nda kay›tl› hisse senetlerinin getirisi ile likiditesi aras›ndaki iliflkiyi incelemifllerdir. Al›fl-sa-

t›fl fiyat aral›¤› (bid-ask spread), devir h›z› oran› (turnover rate) ve amortize
edilmifl marj (amortised spread) likidite için ölçü olarak kullan›lm›flt›r. Liki-

diteye ek olarak, beta katsay›s› ve piyasa de¤eri gibi hisse getirilerini etkileyen di¤er faktörlerde dikkate al›nm›flt›r.(Marshall ve Young 2003) yat›r›mc›-

lar›n ifllem maliyetlerinin yüksek olabilece¤i olas›l›¤›na karfl›n daha az likit
hisse senetlerini ellerinde tutmalar› gerekti¤ini belirtmifllerdir.

(Önder ve Güner 1998) ‹MKB hisse senetlerinin al›fl ve sat›fl fiyat aral›-

¤› ve bu aral›¤› belirleyici faktörleri incelemifllerdir. Araflt›rmada Haziran

1996- May›s 1997 tarihleri aras›nda 198 hisse senedine ait veriler analiz edilmifl ve Türkiye'deki arac› kurum komisyonlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, oransal

al›fl-sat›fl fiyat aral›¤›n›n, ifllem maliyetinin önemli bir k›sm›n› oluflturdu ifade
edilmifltir. ‹MKB'de piyasa düzenleyicisi olmamas›na ra¤men, fiyat aral›¤›n›n
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ifllem hacmi ve piyasa de¤eri gruplar› aras›nda piyasa düzenleyicilerinin bulundu¤u borsalardakine benzer flekilde de¤iflti¤i görülmüfltür. ‹fllem hacmi ölçekleri ve oransal fiyat fark› aras›nda ters bir iliflki oldu¤u ve ayr›ca ikinci se-

anstaki fiyat aral›¤›n›n birinci seanstaki fiyat aral›¤›ndan istatistiksel olarak
daha yüksek oldu¤u gözlemlenmifltir. ‹kinci seans sonunda görülen ve birinci

seans sonuna göre daha yüksek olan al›fl-sat›fl fiyat fark›n›n gün sonunda ka-

pan›fla do¤ru ifllem talebinin esneksizli¤i ve bilgiye dayal› ifllem miktar›n›n
artmas› ile aç›klanabilece¤i ifade edilmifltir.

(Westerholm 2002), ‹sveç ve Finlandiya Menkul K›ymetler Borsalar›

üzerinde yapt›¤› çal›flmada, likiditesi düflük flirketlerin piyasa de¤erinin olum-

suz etkilendi¤i sonucuna ulaflm›flt›r. Ayr›ca kurumsal flirketlerin menkul k›y-

metlerindeki meydana gelen art›fl›n likit yat›r›mlarda yüksek talebe yol açma-

s› nedeniyle likidite konusunun son zamanlarda finansal piyasalar için artan

bir öneme sahip oldu¤unu belirtmifltir. (Westerholm 2002) likiditenin, vergi

oranlar›nda, piyasa yap›s›nda ve yat›r›mc›lar›n davran›fllar›nda meydana gelen
de¤iflikliklerden etkilendi¤ini ve bu tür olaylardan sonra likiditede meydana
gelen art›fl veya azal›fllar›n da varl›k fiyatlamas›n› etkiledi¤ini ortaya koymufltur.

Likiditenin piyasa yap›lar› ile fiyatlar aras›ndaki iliflkiyi aç›k bir flekilde

ortaya koydu¤u, incelenen kuramsal yaklafl›mlar ve ampirik çal›flmalardan
kolayl›kla anlafl›lmaktad›r. Bu nedenle, varl›k fiyatlama modellerinde likidi-

tenin de dikkate al›nmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r. Son y›llarda, likiditenin, fi-

nansal varl›klar›n fiyatlar›n›n önemli bir belirleyicisi oldu¤una dair çal›flmalar
büyük önem kazanmaktad›r.

Örne¤in, (Amihud ve Mendelson 1986), genifl fiyat aral›¤›na sahip var-

l›klar› daha uzun süre elinde tutmas› beklenen yat›r›mc›lar›n, k›sa vadeli yat›-

r›mc›lara oranla daha yüksek fiyatlar önerece¤ini göstermifllerdir. Fiyat aral›-

¤› ve getiriler aras›nda pozitif bir iliflki vard›r, ancak bu iliflki do¤rusal de¤ildir. Fiyat aral›¤›ndaki belirli bir art›fl için yat›r›mc›lar›n bekledikleri getiri ora-

n›, varl›klar› elde tutma süreleri uzad›kça azalarak artmaktad›r. (Amihud ve
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Mendelson 1986), New York Borsas›’nda ifllem gören hisse senetlerinin geti-

rileri, beta katsay›lar› ve fiyat aral›klar› aras›ndaki iliflkiyi inceleyerek, getiri-

lerin hem beta katsay›s›, hem de fiyat aral›¤› ile birlikte artt›¤›n› gözlemlemifllerdir.

(Eleswarapu, 1997), Amihud ve Mendelson’un modelini, NASDAQ ve-

rilerini kullanarak test etmifllerdir. Elde edilen bulgular, yüksek fiyat aral›¤›na sahip hisse senetlerinin daha yüksek ortalama getiri sa¤lad›¤›n› göstermifltir. Bu sonuç, Amihud ve Mendelson’un modeli ve New York Borsas› verile-

rini kullanarak bulduklar› sonuçlarla uyumlu olmakla birlikte, NASDAQ Borsas›’ndaki likidite primi nispeten daha yüksektir. Bu fark, piyasa yap›lar›ndaki farkl›l›ktan kaynaklanmaktad›r.

Getiri ve likit olmama aras›ndaki iliflkiyi inceleyen (Reinganum, 1990),

New York ve NASDAQ Borsalar›’n›n sa¤lad›klar› likidite düzeylerini belirlemek için ayl›k getirileri karfl›laflt›rmaktad›r. Bu çal›flmada, NASDAQ Bor-

sas›’nda ifllem gören küçük firmalar›n hisse senetlerinin daha likit oldu¤unu
gözlemlemifltir.

O’Hara (2003), firmalar›n kendilerine özgü özelliklerinin ve piyasalar›n

mikroyap›s›n›n, finansal varl›klar›n likiditesini nas›l etkileyece¤ini de¤erlendirmifltir. Bu etkiler yeterince büyükse, varl›k getirileri de bundan pay›n› ala-

cakt›r. O’Hara, bu etkileri dikkate alan bir Asimetrik Bilgi Varl›k Fiyatlama
Modeli gelifltirmifltir. Bu modelde risk primi, özel bilginin, kamuya aç›klanan

bilgiye oranla büyük oldu¤u varl›klar için daha yüksektir. Özel bilginin pay›
artt›kça, yat›r›mc›lar taraf›ndan istenen risk primi ve dolay›s›yla beklenen getiri oran› da yükselmektedir.

3. MODEL
‹MKB, ifllem gören flirket say›s›na göre geliflmekte olan borsalar aras›n-

da yedinci olmas›na ra¤men piyasa büyüklü¤ü aç›s›ndan on yedinci s›rada yer

almaktad›r. Bunun yan›nda geliflmekte olan borsalar aras›nda ‹MKB, ifllem
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miktar› aç›s›ndan beflinci s›rada yer almaktad›r. ‹MKB yaklafl›k olarak üç yüz flir-

ketin hisse senedini içeren otomatiklefltirilmifl tam emir yönlendirimli bir piyasad›r.

‹MKB’de emirlerin fiyat önceli¤ine ve sonrada zaman önceli¤ine göre s›raland›¤›
öncelik temeline dayal› bir emir eflleme sistemi vard›r ve piyasa likiditesi, hiçbir piyasa yap›c›n›n olmad›¤› ifllemcilerin limitli emirleri taraf›ndan sa¤lan›r.

Bu çal›flmada kullan›lan veriler iki periyottan oluflmaktad›r. Birinci periyot-

taki verileri, 2007 y›l›n›n Temmuz ay›n›n bafl›ndan 2007 y›l›n›n sonuna kadar (6
ay) ‹MKB’ye kay›tl› farkl› sektörlerden olan ve PD/DD de¤eri en büyük 25 flir-

ketten elde edilmifltir. Çal›flmadaki ikinci periyot verileri ise 2008 y›l›n›n bafl›ndan 2008 y›l›n›n Haziran ay›n›n sonuna kadar (6 ay) ‹MKB’ye kay›tl› farkl› sek-

törlerden olan ve PD/DD de¤eri en küçük 25 flirketten elde edilmifltir. Ancak
ikinci periyotta incelenen flirketler aras›ndan üç flirketin gözalt› pazar›na al›nmas› nedeniyle flirket say›s› 22’ye düflmüfltür.

Hisse senetlerinin PD/DD oran›na göre ayr›m›n›n temel nedeni, PD/DD bü-

yük olan hisse senetleri ile PD/DD küçük olan hisse senetlerinin farkl› derinliklere sahip olaca¤› düflüncesidir. Geliflmekte olan birçok ülkede oldu¤u gibi ‹stan-

bul Menkul K›ymetler Borsas›’nda da piyasa de¤eri düflük ve derinli¤i az olan

birçok hisse senedi mevcuttur. Son zamanlarda geliflmekte olan ülkelerin, bu
özelliklerinden dolay› geliflmifl ülkelerden birçok yat›r›mc› çektikleri gözlemlen-

mifltir. Verilerin topland›¤› zaman diliminde piyasa de¤eri düflük ve derinli¤i az
olan hisse senetlerinde spekülatif hareketlerin rahat bir flekilde yap›ld›¤› buna
karfl›l›k piyasa de¤eri ile derinli¤i yüksek olan hisse senetlerin de ise bu spekülatif hareketlerin yap›lamad›¤› gözlemlenmifltir.

Yap›lan analizde öncelikle bir y›l›n (y) herhangi bir ay› (m) için bir hisse

senedi ile ilgili afla¤›daki verileri elde edilmifltir:

1. (m-1) ay›n›n her Çarflamba günündeki emir tahtas› verisi

2. (m-2), (m-1) ve m aylar›n›n son ifllem günündeki kapan›fl fiyat› verisi
3. (y-1) y›l› için günlük kapan›fl fiyat› verisi

4. (m-1) ay›ndaki flirketin piyasadaki hisse senedi say›s› (m-1) ay› için def-

ter de¤eri verisi
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Her bir hisse senedi için AED, beta katsay›s›, piyasa de¤eri ve defter de-

¤eri/piyasa de¤eri hesaplanm›flt›r. Her Çarflamba günü ilk yar›m saatlik peri-

yodun bafllang›c›nda en iyi al›fl ve sat›fl fiyatlar› belirlenmifltir. Al›fl ve sat›fl
emirleri daha sonra en iyi al›fl ya da sat›fl fiyatlar›yla ilgili yüzdelik bölümle-

re ayr›lm›flt›r. 5 al›fl ve 5 sat›fl band› vard›r. Her fiyat band› için gerçekleflen
al›fl ve sat›fl oran› afla¤›daki flekilde hesaplanm›flt›r:
Gerçekleflen Al›fl Oran› (GAO) =

Gerçekleflen Sat›fl Oran› (GSO) =

Al›fl Fiyat›ndan Gerçekleflen Emir Say›s›
Her Al›fl Fiyat›ndaki Toplam Emir Say›s›
Sat›fl Fiyat›ndan Gerçekleflen Emir Say›s›
Her Sat›fl Fiyat›ndaki Toplam Emir Say›s›

Yar›m saatlik ara sonunda, her al›fl ya da sat›fl fiyat band› içindeki ger-

çekleflmifl emir say›s›, bu al›fl ya da sat›fl fiyat band›ndaki toplam emir say›s›na bölünür. Gerçekleflen Al›fl (Sat›fl) oran›, yar›m saatlik periyodun bafl›ndaki
al›fl ya da sat›fl fiyat band›nda haz›r olan miktarlar ile yar›m saatlik periyot sü-

resince al›fl ya da sat›fl fiyat band› içinde yer alm›fl ve daha sonra tamam›yla
gerçekleflmifl ya da k›smen gerçekleflmifl olan miktarlar› içerir.

Her fiyat band› için al›fl ya da sat›fl emir de¤eri, her fiyattaki al›fl ya da

sat›fl emir miktar› ile uygun al›fl ya da sat›fl fiyatlar› çarp›larak bulunmufltur.
Bu çarp›mlar›n her biri, her bir fiyat band›n›n bir al›fl ya da sat›fl emir de¤eri
için daha sonra toplanm›flt›r.

Al›fl Emir De¤eri (AEDE) = ∑ (Al›fl Fiyat› x Al›fl Miktar›)

Sat›fl Emir De¤eri (SEDE) = ∑ (Sat›fl Fiyat› x Sat›fl Miktar›)

Her band için Al›fl Emri De¤eri (AEDE) ve Sat›fl Emri De¤eri (SEDE),

daha sonra her banttaki ifllem miktar› ile her fiyattaki ifllem tutar› çarp›larak
hesaplanm›flt›r.

A¤›rl›kl› Al›fl ya da Sat›fl De¤eri (AAD, ASD) daha sonra her fiyat ban-

d›ndaki Gerçekleflmifl Al›fl ya da Sat›fl Oran› (GAO, GSO) ile uygun olan her
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fiyat band›ndaki Al›fl ya da Sat›fl Emri De¤eri (AEDE, SEDE) ile çarp›larak
hesaplan›r. Bu befl çarp›m daha sonra A¤›rl›kl› Al›fl ya da Sat›fl De¤erinin
(AAD, ASD) oluflturulmas› için toplan›r.

A¤›rl›kl› Al›fl De¤eri (AAD) = ∑ (Al›fl Emir De¤eri x Gerçekleflmifl Al›fl Oran›)

A¤›rl›kl› Sat›fl De¤eri (ASD) = ∑ (Sat›fl Emir De¤eri x Gerçekleflmifl Sat›fl Oran›)

A¤›rl›kl› Al›fl De¤eri (AAD) ve A¤›rl›kl› Sat›fl De¤eri (ASD), Al›fl (Sa-

t›fl) Emir De¤eri ile uygun Al›fl (Sat›fl) oran› (her fiyat band› için) çarp›larak
sonradan hesaplanm›flt›r.

Daha sonra A¤›rl›kl› Emir De¤eri (AED) afla¤›daki gibi hesaplan›r:
A¤›rl›kl› Emir De¤eri

Ortalama günlük AED, yar›m saatlik AED de¤erlerinin aritmetik ortala-

malar› al›narak her çarflamba günü ve her hisse senedi için hesaplan›r. Daha
sonra bir ayl›k AED ölçüsü o ay için çarflamba günlerinin AED de¤erlerinin
aritmetik ortalamas› gibi hesaplan›r. Ayl›k AED’nin do¤al logaritmas› al›na-

rak kurulacak regresyon modeline haz›r veri haline getirilmifltir. Ele al›nan
flirketlere ait Beta katsay›s›, piyasa de¤eri ve PD/DD oran› kontrol de¤iflkenleri olarak kullan›lm›flt›r.

‹flletmelere ait Beta katsay›lar›n›n hesaplanabilmesi için afla¤›daki reg-

resyon denklemi kullan›lm›flt›r.

Rpty= apy + BETApy . RMty + εpty

Denklemde Rpty Portföy Getirisini, RMty t döneminde y hisse senedinin

eflit a¤›rl›kl› piyasa getirisini temsil etmektedir. Regresyon denkleminin çözümü ile elde edilen e¤im katsay›s› ise Beta katsay›s›n› temsil etmektedir.

Piyasa de¤eri için, hesaplanmas› istenilen aydan bir önceki aydaki orta-

lama hisse senedi say›s› ile ayn› dönemdeki ortalama hisse senedi kapan›fl de-

¤erinin çarp›m›ndan yararlan›lm›flt›r. Di¤er veriler ile uyumunu sa¤lamak için
elde edilen piyasa de¤erlerinin de do¤al logaritmas› al›nm›flt›r.

Çal›flmada A¤›rl›kl› Emir De¤erinin (AED) hesaplanabilmesi için top-

lanm›fl olan verilerin tamam›, flirketlerin her haftan›n Çarflamba günündeki bi-
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rinci seans›n aç›l›fl›ndan itibaren ilk yar›m saatlik dilimi içindeki derinlik bilgilerinden oluflmufltur. Yukar›da da ifade edildi¤i gibi Likidite ölçüsü haftan›n bafl›ndaki ya da sonundaki günlerden çok Çarflamba günleri için hesaplan-

m›flt›r. Bunun nedeni, likiditenin hafta bafl›nda düflük hafta sonunda ise yüksek oldu¤u düflüncesidir. Bu düflünce daha önce yap›lm›fl olan çal›flmalarca da

savunulmufl olmakla beraber veri toplama döneminde bu düflüncenin do¤rulu-

¤unun onaylanmas› için gözlem yap›lm›fl ve Çarflamba günlerinde ilk yar›m
saat içinde yap›lan ifllemlerin di¤er günlere oranla daha az oldu¤u görülmüfl-

tür. Ayr›ca Çarflamba günleri resmi tatil günlerine denk gelmifl ise bir sonraki
gün iflleme al›nm›flt›r.

Getirinin aç›klanmas›nda Beta katsay›s›, Piyasa de¤eri, PD/DD ile bir-

likte likidite ölçüsü olarak AED’nin kullan›ld›¤› regresyon denklemi oluflturulmufltur. ‹flletmelerin anl›k verileri dikkate al›nd›¤› için yatay kesit analizi-

nin kullan›lmas› ve zaman boyutu dikkate al›nd›¤› için zaman serisi analizinin

kullan›lmas› gerekmektedir. Hem yatay kesit hem de zaman boyutunu dikkate alan regresyon denkleminin kurulabilmesi panel veri analizini gerekli k›lmaktad›r. Bu nedenle çal›flmada panel veri analizi yöntemi ile regresyon modeli oluflturulmufltur.

Yukar›daki aç›klamalar›n ›fl›¤› alt›nda modelde kullan›lan regresyon

denklemi flu flekilde oluflturulmufltur,

Burada; Rit = αit + β1 + AEDit + β2 ΒΕΤΑit + β3 PDit + β4 PD / PDit + εit

Rit = i hisse senedinin t zamandaki getirisi
αit = sabit katsay›
AEDit = i hisse senedinin t zamandaki A¤›rl›kl› emir de¤erleri
ΒΕΤΑit = i hisse senedinin t zamandaki BETA de¤erleri
PDit = i hisse senedinin t zamandaki piyasa de¤erleri
PD / PDit = i hisse senedinin t zamandaki PD/DD de¤erleri
εit = i hisse senedinin t zamandaki hata katsay›s›d›r.
De¤iflkenlere iliflkin tan›msal istatistik de¤erleri Tablo 1 ve Tablo 2’de
verilmifltir.
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Tablo 1: Birinci grup tan›msal istatistik de¤erleri
AED
7.880194
175
15.3231
16.9325
3.303108
10.91052
-1.6094

PD/DD
6.589821
175
68.5769
90.9774
11.93577
142.4627
-22.4005

Tablo 2: ‹kinci grup tan›msal istatistik de¤erleri
R
PD
BETA
AED
Ortalama
-.0506038
18.09518
.6599833
8.273827
N
132
132
132
132
Min
-.4087
14.0537
-1.1888
2.341806
Aral›k
.7704
6.9145
2.9174
11.13129
Standat Sapma
.1496814
1.712474
.4531027
2.334873
Max
.3617
20.9682
1.7286
13.4731
Varyans
.0224045
2.932567
.2053021
5.451633

PD/DD
.6554295
132
-6.2881
13.743
2.193314
7.4549
4.810627

Ortalama
N
Max
Aral›k
Standat Sapma
Varyans
Min

R
-.0095217
175
.3796
1.3796
.1638181
.0268364
-1

PD
19.28809
175
21.8786
6.041699
1.557526
2.425886
15.8369

BETA
.5479326
175
2.209
4.1849
.437313
.1912427
-1.9759

Yukar›da sözü geçen panel veri analizinde kullan›labilecek rassal etkiler ve sa-

bit etkiler modelleri aras›nda seçim yapabilmek için Hausman testi uygulanm›flt›r. Bu
testin sonucu katsay›lar aras›ndaki fark›n sistemetik olup olmad›¤›n› göstermektedir.
Birinci ve ikinci grup Hausman test de¤erleri Tablo 3 ile Tablo 4’de gösterilmifltir.

PD
BETA
AED
PD/DD

Tablo 3: Birinci Grup Hausman Testi De¤erleri
(b) fixed (B) random (b-B)Difference sqrt(diag(V_b-V_B))S.E.
.5077451
.0175987
.4901464
.0964625
-.1226624 -.110638
-.0120244
.
.009392
.0113401
-.0019481
.0062331
-.0015681 -.0001938
-.0013743
.0024543

chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 24.32
Prob>chi2 = 0.0001
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Tablo 4 : ‹kinci Grup Hausman Testi De¤erleri
PD
BETA
AED
PD/DD

(b)fixed
.2508151
-.1322636
.0277817
-.0628921

(B)random
.0130138
-.1592316
.0085888
-.0099769

chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 51.81
Prob>chi2 = 0.0000

(b-B)Difference
.2378013
.026968
.0191928
-.0529153

sqrt(diag(V_b-V_B))S.E.
.0640996
.0141381
.0065428
.0304193

Test sonuçlar› incelendi¤inde her iki grup için de (Prob> chi2) < 0,05

ç›kt›¤› için sabit etkiler modelinin kullan›lmas›na karar verilmifltir. Modeldeki katsay›lar aras›nda sistematik bir fark olmamas› bu sonucun yorumudur.

Oluflturulan regresyon denkleminin panel veri analizi için Stata progra-

m› kullan›lm›flt›r. Programda elde edilen regresyon sonuçlar› Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmifltir.
R
PD
BETA
AED
PD/DD
_cons

Tablo 5 : Birinci grup Regresyon de¤erleri

Coef.
.5077451
- 1226624
.009392
-.0015681
-9.799422

Std. Err.
.0969565
.0281188
.0080608
.0028378
1.861749

Fixed-effects (within) regression
Group variable (i): firm
R-sq: within = 0.2459
between
= 0.0855
overall
= 0.0280

t
5.24
-4.36
1.17
-0.55
-5.26

P>t
0.000
0.000
0.246
0.581
0.000

Number of obs
Number of groups
Obs per group: min
avg
max
F(4,146)

=
=
=
=
=
=

[95% Conf. Interval]
3161256
.6993646
-.1782349 -.0670898
-.0065389
.0253229
-.0071766
.0040404
-13.47888 -6.119961
175
25
7
7.0
7
11.90
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R
PD
BETA
AED
PD/DD
_cons

Tablo 6 : ‹kinci grup Regresyon de¤erleri

Coef.
.2508151
-.1322636
.0277817
-.0628921
-4.690496

Std. Err.
.064577
.0343825
.0088241
.0310889
1.168835

Fixed-effects (within) regression
Group variable (i): Firm
R-sq: within = 0.3195
between = 0.0319
overall = 0.0265

t
3.88
-3.85
3.15
-2.02
-4.01

0.000
0.000
0.002
0.046
0.000

P>t[95% Conf. Interval]
.1227848
.3788454
-.2004303 -.0640968
.0102871
.0452762
-.1245289 -.0012554
-7.007825 -2.373166

Number of obs
Number of groups
Obs per group: min
avg
max
F(4,106)

=
=
=
=
=
=

132
22
6
6.0
6
12.44

‹ki regresyon modelinde de F testi s›namas› sonucu anlaml› modeller

oluflturuldu¤u görülmüfltür. Birinci grupta yer alan piyasa de¤eri büyük iflletmeler için yap›lan regresyon analizinin sonuçlar›, hisse getirilerini aç›klamada piyasa de¤eri ve Beta katsay›s›n›n anlaml› sonuçlar verdi¤ini göstermekte-

dir. Likidite göstergesi olarak al›nan AED ve PD/DD oran› ile hisse senedi ge-

tirisi aras›ndaki iliflkiye iliflkin sonuçlar istatistiksel olarak anlams›zd›r. Bu
durum piyasa de¤eri büyük olan flirketlere ait hisse senetlerin getirisinin anl›k
likiditeden etkilenmedi¤ini göstermektedir.

Bu modele iliflkin F testi sonucu elde edilen olas›l›k testleri modelin an-

laml› oldu¤unu göstermektedir. Hisse senedinin getirisiyle piyasa de¤eri ara-

s›nda pozitif yönlü bir iliflki var iken Beta katsay›s› ile negatif bir iliflki vard›r.
‹kinci grup için elde edilen sonuçlar ba¤›ms›z de¤iflkenlerin tamam›n›n hisse

senedinin getirisini aç›klamada ba¤›ml› de¤iflken ile anlaml› bir iliflkiye sahip

oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. T testine ait olas›l›k de¤erlerine bak›ld›¤›nda PD/DD
de¤eri %5 di¤er de¤iflkenler %1 anlaml›l›k seviyesinde anlaml›d›r. Hisse ge-

tirisi ile AED ve piyasa de¤eri pozitif yönlü iliflkili iken Beta katsay›s› ve piyasa de¤eri negatif yönlü iliflkilidir.
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4. SONUÇ
Geliflmekte olan piyasalar›n geliflmifl piyasalara göre farkl› özelliklere

sahip olmas› nedeniyle, daha önce geliflmifl borsalarda gözlenmifl olan getirilikidite iliflkisinin geliflmekte olan borsalar içinde geçerli olmas›n› beklemek
yanl›fl olabilecektir. Bu nedenle bu çal›flmada, geliflmifl piyasalardaki getirili-

kidite iliflkilerinin geliflmekte olan piyasalar içinde geçerli olup olmad›¤› ampirik olarak test edilmifltir.

Likidite ile getiri ars›ndaki iliflkiyi araflt›ran bu çal›flman›n veri toplama

sürecinde, tam emir güdümlü bir piyasa olan ‹stanbul Menkul K›ymetler Bor-

sas›’nda piyasa de¤eri büyük flirketlerin derinli¤inin çok oldu¤u ve bu nedenle bu hisse senetlerinde spekülasyon yap›lamad›¤› gözlemlenmifltir. Buna kar-

fl›n, piyasa de¤eri küçük olan flirketlerin hisse senetlerinin hemen hemen tamam›nda, neredeyse manipülasyona varan ifllemlerin yap›ld›¤› ve çok k›sa sü-

reler içinde hisse senedi fiyat›n›n çok fazla art›p azald›¤› gözlemlenmifltir. Bu
nedenlerle, geliflmekte olan piyasalardaki hisse senetlerinde herhangi bir ay›-

r›ma gitmeden getiri-likidite araflt›rmas›n›n sa¤l›kl› sonuçlar do¤urmayaca¤›

düflüncesiyle, bu çal›flmada piyasa de¤eri büyük ve piyasa de¤eri küçük hisse

senetleri ay›r›m›na gidilmifl ve bu çal›flman›n sonucunda bu iki ay›r›mdan
farkl› sonuçlar ç›kt›¤› görülmüfltür.

Likit bir piyasa, hisse senetlerinin çok k›sa bir süre içinde nakit paraya

çevrilebildi¤i ve en az maliyetle tekrar hisseye dönüfltürülebildi¤i yer olarak

tan›mlan›r. Bununla beraber, finansal piyasalar için giderek artan bir öneme
sahip olan likidite, piyasa yap›s› ile fiyatlar aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymak-

la birlikte hisse senedi getirisinin önemli bir belirleyicisi konumundad›r. Likit

olmayan bir piyasada, piyasa yapma yükümlülü¤ü olan bir piyasa yap›c› (dealership) vard›r. Piyasa yap›c›, yat›r›mc›lar›n satmak istedikleri hisse senetleri-

ni al›r ve yine yat›r›mc›lar›n almak istedikleri hisse senetlerini satar. Piyasa
yap›c›lar bu flekilde likit olmayan piyasaya likidite sa¤lam›fl olurlar.

Bir yat›r›mc›n›n belli bir dönemde yapt›¤› bir yat›r›mdan elde etti¤i ka-
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zanç, getiri olarak tan›mlan›r. Hisse senetlerindeki getiri, herhangi bir hisse
senedinin belli bir dönem içinde de¤er kazanmas›ndan ve o dönem içerisinde
da¤›t›lm›fl olan temettülerden (kâr paylar›ndan) oluflur.

‹ncelenen daha önceki çal›flmalar, likiditenin piyasa yap›lar› ile fiyatlar

aras›ndaki iliflkiyi iyi bir flekilde ortaya koydu¤unu göstermifltir. Bu nedenle,
varl›k fiyatlama modellerinde likiditenin de dikkate al›nmas› gerekmektedir.

Likidite ile getiriyi etkileyecek en önemli etkenlerde biri ifllem maliyet-

leridir. ‹fllem maliyetleri örtülü ve örtülü olmayan maliyetlerden oluflur. Ko-

misyonlar ile devlet vergileri gibi maliyetler örtülü olmayan maliyetler, al›flsat›fl fiyat aral›¤›, yetersiz teknoloji, devlet düzenlemeleri ve bilgi asimetrisi
gibi maliyetler ise örtülü maliyetlerdir. Örne¤in, hisse senetleri piyasas›nda fi-

yat ad›mlar› genifl olarak belirlenmiflse, bu durum ifllem maliyetlerini art›r›r ve
yat›r›mc›lar›n yat›r›m oran›n› düflürür. Bu da, likidite ile getirilerin azalmas›na neden olur. Bu nedenle, hisse sentleri piyasalar›ndaki düzenlemeler likidi-

te ile getiri için çok önemli olmakla birlikte bu flekildeki düzenlemelerin dikkatli bir flekilde yap›lmas› gerekmektedir. Son zamanlarda teknoloji ile reka-

betteki h›zl› geliflmeler arac›l›k maliyetlerin git gide azalmas›na yol açm›fl bu,
likidite ile getiriye olumlu yans›m›flt›r. Ayr›ca araflt›rmalar, ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas›’ndaki ifllem maliyetlerinin geliflmekte olan borsalara göre

düflük oldu¤unu, geliflmifl borsalara göre ise hayli yüksek oldu¤unu ortaya
koymufltur.

Bu güne kadar likidite ölçüsü olarak kullan›lm›fl ölçüleri iki kategoriye

ay›rmak mümkündür. Bu ölçüler; ifllem bazl› ölçüler ve emir bazl› ölçülerdir.
‹fllem bazl› ölçülere örnek olarak ifllem miktar› ve ifllem hacmi verilebilir.

Emir bazl› ölçülere ise örnek olarak al›fl-sat›fl fiyat aral›¤› (bid-ask spread) verilebilir. ‹fllem bazl› ölçüler tahmini ölçüler de¤ildir. Bu nedenle, bu ölçüle sa-

dece geçmiflte ne kadar ifllem yap›ld›¤›n› gösterirler. Emir bazl› ölçüler ise ya-

t›r›mc›lar›n k›sa süreli ifllemleri ve maliyetleri dikkate al›rlar. Bu nedenle bu

ölçüler, likiditenin hesaplanmas›nda en do¤ru ölçüler olmamalar›n›n yan›nda,
hisse senetlerinin likiditesinin hesaplanmas›nda önemli bir yer tutarlar.
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Bu çal›flma, yeni bir likidite ölçüsü gibi sunulan A¤›rl›kl› Emir De¤eri

Yöntemini kullanm›flt›r. Bu ölçü, getiri ile likidite aras›ndaki iliflkinin ortaya
konmas› amac›yla ele al›nm›flt›r. Bu ölçünün geleneksel likidite ölçülerinin
zay›f yönlerini hem piyasa derinli¤ini hem de al›fl-sat›fl fiyat fark›n› birlefltire-

rek azaltmaya çal›flmas› özelli¤i nedeniyle, bir likidite ölçüsü olarak kabul

edilmifltir. ‹fllem bazl› ölçülerden farkl› olarak AED, gerçekleflebilir emirleri
içerir ve emir bazl› ölçülerin aksine AED, her bir fiyattaki emir derinli¤i için
hesaplan›r. Bu yüzden AED, likit bir varl›¤›n fiyatlama çal›flmas›nda kullan›labilecek etkili bir likidite ölçüsüdür. AED’nin d›fl›nda, likidite ile getiri ara-

s›ndaki iliflkinin ölçülmesinde ayr›ca, piyasa de¤eri, PD/DD oran› ve Beta katsay›s›ndan yararlan›lm›flt›r.

Bu alanda yap›lm›fl olan önceki çal›flmalarda genellikle karma emir gü-

dümlü piyasa verileri kullan›lm›fl ve getiri ile likidite aras›nda negatif bir ilifl-

kinin var oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bu aç›dan yeni bir likidite ölçüsü olan A¤›rl›kl› Emir De¤eri (AED) yöntemini ve bir tam emir güdümlü piyasa olan ‹s-

tanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹MKB) verisini kullanan bu çal›flman›n
ampirik bulgular›, genellikle karma emir güdümlü piyasa verilerinin kullan›ld›¤› bu alandaki önceki çal›flmalar›n bulgular›yla tutarl› olmam›flt›r.

Buna göre, al›fl-sat›fl derinli¤i ile emir tahtas›ndaki a¤›rl›kl› emirleri bir-

lefltiren AED’nin getiri ile pozitif bir iliflkiye sahip oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.
Baflka bir de¤iflle, daha çok likit olan hisse senetlerini elinde tutan yat›r›mc›lar daha yüksek getiriye ulaflacaklard›r.

Bu çal›flman›n sonuçlar›na göre, ço¤u karma emir güdümlü piyasa çal›fl-

malar›n›n aksine, likidite ile getiri aras›nda özelliklede piyasa de¤eri küçük
olan firmalar için do¤ru bir orant›n›n var oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bunun ne-

deni, ‹MKB piyasas›n›n karakteristik özelli¤ine, zaman dilimine, geliflmekte
olan piyasa verisine ve son olarak firmalar›n piyasa de¤erlerine göre s›n›fland›r›lmas›na ba¤lanabilir.
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TÜRK‹YE MUHASEBE STANDARTLARI
VE VERG‹ KURALLARI AÇISINDAN
T‹CAR‹ BORÇ VE T‹CAR‹ ALACAKLARIN
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹ VE
DE⁄ERLEMES‹
THE VALUATION AND ACCOUNTING
FOR TRADE RECEIVABLES AND TRADE
LIABILITIES ACCORDING TO THE
TURKISH ACCOUNTING STANDARDS
AND TURKISH TAX LAWS

l Yrd. Doç. Dr. Engin D‹NÇ *
Özet
Türkiye Muhasebe Standartlar›, ticari alacak ve ticari borçlar›n ne flekilde muhasebelefltirilmesi gerekti¤i konusunda bir tak›m kurallar getirmektedir.
Bu kurallar, mevcut muhasebe uygulamalar›nda baz› de¤ifliklikleri zorunlu
k›lmaktad›r. Bu zorunluluk, hem uygulamada hem de akademisyenler aras›nda tart›flmalara sebep olmaktad›r. Bu makalenin amac›, Türkiye Muhasebe
Standartlar›na göre ticari borç ve ticari alacaklar›n muhasebelefltirilmesi ve ölçümünde getirilen de¤ifliklikleri ortaya koymak, uygulamada karmafla yarata* Karadeniz Teknik Üniversitesi ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi
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bilecek konular› tart›flmak ve çözüm sunmakt›r. Sonuç olarak, ticari alacak ve
ticari borçlar›n muhasebelefltirilmesi ve de¤erlemesi hususlar›nda uygulamada sorun yaratacak bir çok ayr›nt› oldu¤unu, özellikle vade fark› ve paran›n
zaman de¤erinin hesaplanmas›n›n karmaflaya sebep olaca¤›n› söylemek mümkündür.
Ahahtar Kelimeler: Finansal Varl›k, Finansal Borç, Vade Fark›, Reeskont, Ticari Alacak, Ticari Borç

Abstract
Turkish Accounting Standards introduce a new set of rules as regards to
accounting for trade receivables and payables. These new rules make some
changes in current accounting applications and spark debate among both academics and practitioners This study aims to investigate changes in recognition and measurement of trade receivables and payables based on the new rules introduced by Turkish Accounting Standards, , and to discuss controversial applications and to suggest proper solutions on the matter. As a conclusion,
it can be said that the new rules in accounting for trade receivables and payables are likely to increase a lot of complexities in practice. The complexity areas can especially be connected with determination of interest costs and time
value for money.
Key Words: Financial Asset, Financial Liability, Interest Cost, Discount, Trade Receivable, Trade Liability
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1.Girifl
Vergi kanunlar›na göre; ticari alacak ve ticari borçlar içinde vade fark›
bulunuyorsa, envanter gününde, ticari alacak ve ticari borçlar›n tasarruf de¤erleriyle bilançolarda gösterilmesi mümkündür. Bunun nedeni, vade fark›n›n, muhasebenin dönemsellik ilkesi gere¤i ait oldu¤u dönemlere yay›lmak istenmesidir. Ancak, bu uygulama yaln›zca senetli alacak ve senetli borçlar için
yap›labilmektedir. Oysa, Türkiye Muhasebe Standartlar›na göre tüm alacak ve
borçlar için reeskont uygulamas› yapabilmek mümkündür. Bu durum, muhasebe standartlar› ile vergi kanunlar›n›n farkl› kurallar› benimsemifl olmalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca, vergi kanunlar›na göre, içinde KDV bulunan
alacak ve borçlar›n nas›l muhasebelefltirilece¤i konusu tart›flmal›d›r. Bu tart›flmalar, özellikle, al›m ve sat›mlarda vade farklar›n›n nas›l muhasebelefltirilece¤i, KDV dahil borç ve alacaklara reeskont uygulamas›n›n nas›l yap›laca¤›,
vadesi ve faiz oran› bilinmeyen alacak ve borçlara reeskontun nas›l uygulanaca¤› gibi konularda yaflanmaktad›r.
Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›n›n yasalaflmas› ile 2009 y›l›ndan itibaren
muhasebe standartlar›n›n uygulanmas› zorunlu hale gelmesi beklenmektedir.
Yasan›n yürürlü¤e girmesi ile birlikte uygulamada karmafla yaflanmas› muhtemeldir. Bu nedenle, tart›flma yaflanaca¤› düflünülen hususlardan biri olan ticari alacak ve ticari borçlar bu makalenin konusunu teflkil etmifltir.
Bu makale, ticari alacak ve ticari borçlar›n muhasebelefltirilmesinde muhasebe standartlar›n›n ortaya koydu¤u yaklafl›m› belirlemeyi, teorik bazdaki
tart›flmalara katk› sa¤lamay›, bu konuda yaflanmas› muhtemel sorunlar› belirleyerek çözüm önerileri sunmay› amaçlamaktad›r. Bu amaçla, önce vade fark› ve reeskont kavramlar›n›n tan›m› yap›lm›fl, sonra Standartlara göre vadeli
sat›fllar ve al›fllar›n, alacak ve borçlar›n nas›l muhasebelefltirilmesi gerekti¤i
ele al›nm›flt›r. Daha sonra, vade fark› içeren alacak ve borçlar›n reeskontu ile
ilgili tart›flmalar üzerinde durularak mevcut uygulama ile muhasebe standartlar›na göre yap›lacak uygulama karfl›laflt›r›lm›flt›r.
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2.Vade Fark› ve Reeskont Kavramlar›
Vade fark›, yasalarda belirtilmifl bir kavram de¤ildir. Vade fark›n› k›saca, peflin sat›fl fiyat› ile vadeli sat›fl fiyat› aras›ndaki fark olarak tan›mlamak
mümkündür. 24 Aral›k 2003 tarihli 25326 Say›l› Resmi Gazete’de 2001/1
esas nolu olarak yay›nlanan Yarg›tay ‹çtihatlar› Birlefltirme Hukuk Genel Kurulu’nun karar›na göre, “…… Vade fark› veresiye veya taksitle sat›fllarda,….,
vade tarihinden bafllayarak fiili ödeme tarihinde mal ve hizmet bedeline ekleme yap›lmak suretiyle semen’in ulaflt›¤› miktar› ifade eder” denmek suretiyle vade fark› tan›mlanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Vade fark›, taksitli ve vadeli al›mlarda çok s›k karfl›lafl›lan bir ticari uygulamad›r. Bu uygulama, sat›c›n›n, belli bir ayl›k faiz oran› üzerinden vade
fark› hesaplayarak mal›n ya da hizmetin bedeline eklenmesi suretiyle gerçekleflmektedir (Sektur ve Altun, 2001). Uygulamada, mal ve hizmet teslimlerinde düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde vade fark› ayr› olarak gösterilmemekte, mal›n maliyetine ilave edilmektedir. Bu durum, birden fazla döneme
sarkan vade farklar›nda dönemsellik ilkesinin devreye girmesine sebep olmaktad›r. Ancak, düzenlenen faturalarda vade fark›n›n maliyete ilave edilmesi sebebiyle, vade fark›n›n dönemlere ayr›flt›r›lmas› zorlaflmaktad›r. Bu nedenle, vade fark› içeren alacak ve borçlar için reeskont uygulamas› gelifltirilmifltir.
Reeskont, iflletmenin tahakkuk eden gelir veya gider unsurlar›n›n bu dönemlerle ilgili olmayan k›s›mlar›n›n dönemsellik kavram› gere¤i ayr›flt›r›lmas›d›r (Sürmen, 2006; s.90). Vergi Usul Kanunu, 281. ve 285. maddeleri de bu
konuya aç›kl›k getirmektedir. Bu maddelere göre, vadesi gelmemifl olan senede ba¤l› alacaklar ve borçlar, bilanço günündeki gerçek de¤eri ile gösterilmesi gerekmektedir. Yani bu maddeye göre, içinde vade fark› bulunduran senetli alacaklar ve borçlar, bilanço gününde tasarruf de¤eri ile de¤erlenebilmektedir. VUK, bu uygulamay› iste¤e ba¤l› b›rakm›flt›r ancak senetli alacaklar›n›
reeskonta tabi tutan iflletmelerin senetli borçlar›n› da reeskonta tabi tutmalar›
zorunlu tutulmufltur.
Türkiye Muhasebe Standartlar›nda (TMS) ise reeskont uygulamas›, Ver-
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gi Usul Kanunu’ndan daha genifl bir flekilde ele al›nm›flt›r. TMS 39 Finansal
Araçlar Standard›, finansal varl›k ve finansal borçlar›n, mali tablolarda itfa
edilmifl maliyetleri üzerinden gösterilmelerini belirtmekte ve tüm alacak ve
borçlar›n, vade fark› içersin ya da içermesin reeskonta tabi tutulmalar› gerekti¤ini ifade etmektedir. Ayr›ca, reeskont uygulamas›nda TMS, iç iskonto
yöntemi yerine etkin faiz yönteminin uygulanmas›n› zorunlu tutmaktad›r.

3. Muhasebe Standartlar›na Göre Vade Farkl› Ticari Alacak ve
Ticari Borçlar›n Muhasebelefltirilmesi
Vergi Usul Kanununun 262.maddesi, stoklar›n maliyet bedeli ile de¤erlenmesi gerekti¤ini belirtmektedir. Bu nedenle, uygulamada, vade farklar› maliyet unsuru olarak kabul edilerek mal ve hizmetin fiyat›na dahil edilmektedir.
Ayr›ca, vade farklar›n›n fiyatlara dahil edilmesinin bir sebebi de Türk Ticaret
Kanunu’nda, faturada bulunmas› gereken unsurlar aras›nda böyle bir zorunlulu¤un olmamas›d›r. Bu sebeple, mevcut uygulamada mal ve hizmet al›m kay›tlar›nda vade farklar› ayr› gösterilmemekte, maliyete dahil edilmektedir.
Mal ve hizmet al›mlar›ndaki bu düzenlemelere karfl›l›k, mal ve hizmet
sat›fllar› ile ilgili kanunlar›m›zda herhangi bir düzenleme yer almamaktad›r.
Maliye Bakanl›¤›’n›n; 1992 y›l›nda yay›nlay›p 1994 y›l›nda zorunlu olarak
uygulama alan›na koydu¤u Tekdüzen Muhasebe Uygulama Genel Tebli¤i’nde vade farklar›n›n sat›fl has›lat›ndan ayr› olarak 602Di¤er Gelirler Hesab›’nda izlenmesi gerekti¤i belirtilmektedir. Ancak uygulamada faturalar›n ayr›nt›l› düzenlenmemesi sebebiyle vade farklar› sat›fl has›lat› olarak kaydedilmektedir. Bu uygulama, sat›fl has›lat› olarak kaydedilen vade farklar›n›n hemen o y›l
vergilendirilmesine, al›mlarda ise maliyete dahil edilen vade farklar›n›n stoklar›n
maliyete dönüfltü¤ü y›lda vergilendirilmesine sebep olmaktad›r. Oysa, vade fark›
bir faizdir ve ait oldu¤u döneme kaydedilmek zorundad›r. Türkiye Muhasebe
Standartlar› (TMS), mevcut uygulamadan kaynaklanan bu sorunu ortadan kald›rmaktad›r. TMS’ye göre hem al›mlarda hem de sat›fllarda vade fark› ayr› bir flekilde muhasebelefltirilmekte ve böylece dönemsellik ilkesinin uygulanmas›
mümkün olabilmektedir.
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Türkiye muhasebe standartlar›nda vade fark›n›n ne flekilde muhasebelefltirilece¤i ve raporlanaca¤› hakk›nda birden fazla standart mevcuttur. Bu standartlar; TMS 18 Has›lat, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri, TMS 2 Stoklar Standard›
ve TMS 32-39 Finansal Araçlar Standartlar›d›r.

TMS 18 Has›lat Standard›:
Bu standart, iflletmelerde gerçeklefltirilen sat›fl has›lat› ve unsurlar›n›n muhasebelefltirilme ve raporlanmas› kurallar›n› içermektedir. Standard›n birinci
maddesine göre; has›lat, mal sat›fllar›, hizmet sunumlar› ve iflletme varl›klar›n›n
baflkalar›nca kullan›lmas›ndan elde edilen faiz, isim hakk›, temettüler fleklinde üç
grubu ayr›lmaktad›r. Ayr›ca, ayn› standard›n yedinci maddesinde, sermaye art›fl›
d›fl›nda özkaynakta art›fl meydana getiren, iflletmenin dönem içindeki ola¤an faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirler has›lat olarak kabul edilmifltir. Bu tan›m,
mevcut ticari hayatta bilinen has›lat alg›s›n› geniflletmektedir. Çünkü, mevcut ticari hayatta has›lat, genelde mal sat›fllar›ndan elde edilen gelirler olarak alg›lanmaktad›r. TMS 18 Has›lat Standard› ise, has›lat kavram›n›n çerçevesini geniflletmekte, iflletmede cari y›lda gerçekleflen tüm ola¤an faaliyetlerden elde edilen gelirleri, has›lat olarak tan›mlanmaktad›r.
TMS 18 Has›lat Standard›n›n, 11. maddesi ise nakit giriflinin ertelendi¤i
durumlardan bahsederek, vadeli sat›fllarda dikkat edilmesi gereken hususlara
dikkat çekmektedir. Ayr›ca, ayn› standard›n 9.maddesi, has›lat›n, al›nan yada
al›nacak bedelin gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçülmesi gerekti¤i belirtilmekte,
11.maddesinde ise sat›fl bedelinin gerçe¤e uygun de¤erinin, gelecekteki tüm
tahsilatlar›n emsal faiz oran› ile iskonto edilmesi yolu ile belirlenece¤i ifade
edilmektedir.
Bu maddelere göre, has›lat›n, reeskonta tabi tutulmas› ve iskonto edilmifl
de¤eri ile kay›tlara geçirilmesi yada finansal tablolara yans›t›lmas› gerekti¤i
anlafl›lmaktad›r. Ayn› zamanda, ilk anda iskonto edilmifl (reeskonta tabi tutulmufl) de¤eri ile kay›t alt›na al›namayan gelecekteki nakit tahsilatlar›n›n (alacaklar›n) bilanço günlerinde iskonto edilerek (reeskonta tabi tutularak) gerçek de¤erleri ile finansal tablolara yans›t›lmalar› gerekmektedir.
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Bu durumda, gelecekteki nakit tahsilatlar›n›n (alacaklar›n), nas›l iskonto
edilerek gerçek de¤erlerinin hesaplanaca¤›, bu hesaplamalar›n sat›fl olay› gerçekleflti¤inde mi yoksa, bilanço günlerinde mi yap›laca¤› önemli bir sorun haline gelmektedir.

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standard›:
Bu standart, temel olarak borçlanma maliyetlerinin ne flekilde kay›t edilecekleri ve finansal tablolara yans›t›lacaklar› hususlar›n› içermektedir. Bu
standard›n amac› incelendi¤inde, tüm borçlanma maliyetlerinin gider olarak
kaydedilmeleri gerekti¤i temel ilke olarak kabul edildi¤i anlafl›lmaktad›r.
Standard›n 4. maddesi incelendi¤inde, borçlanma maliyetlerinin, bir iflletme
taraf›ndan yap›lan borçlanmalarla ilgili olarak katlan›lan tüm faiz ve di¤er giderler olarak tan›mland›¤› görülmektedir. Yine ayn› standard›n 5.maddesinde
borçlanma maliyetleri örneklendirilirken, “…. k›sa ve uzun vadeli borçlanmalara uygulanan faizler” den bahsederek, vadeli al›mlarda uygulanacak vade
farklar›n›n do¤rudan gider yaz›lmas› gerekti¤ini ifade etmektedir. Ancak, fatura üzerinde vade fark› belli olmayan vadeli al›mlar›n nas›l kayda geçirilece¤i uygulamada sorun yaratmaktad›r. Bu durumda, faturada ad› geçen bedelin,
iskonto edilerek gerçe¤e uygun de¤erinin belirlenmesi standard›n özüne uygun bir ifllemdir. Bu ifllemin tekdüzen muhasebe sisteminde yap›lan borçlar›n
reeskonta tabi tutulmas› iflleminden tek fark›, etkin faiz yönteminin uygulanmas›d›r.

TMS 2 Stoklar Standard›:
Bu standart, çeflitli amaçlar için sat›n al›nan ticari mallar, üretim amaçl›
sat›n al›nan madde ve malzemeler, hizmetlerin nas›l muhasebelefltirilece¤i hususunda detayl› bilgiler vermektedir. Özellikle, standard›n 18. maddesinde, “
Bir iflletme stoklar› vadeli ödeme kofluluyla alm›fl olabilir. Anlaflma, peflin
al›m fiyat› ile ödenen fiyat aras›ndaki bir fark olan finansman unsuru içerdi¤i
takdirde, bu unsurlar finanse edildi¤i dönemde faiz gideri olarak muhasebe-
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lefltirilir” denmektedir. Bu madde gere¤ince, vade fark› bar›nd›ran senetli, senetsiz ve çekli al›mlarda, vade fark›n›n finansman gideri olarak kaydedilmesi
gerekmektedir.

TMS 32-39 Finansal Araçlar:
Bu standart, finansal araç, finansal varl›k, finansal borçlar›n ne flekilde
muhasebelefltirilece¤i ve raporlanaca¤› ile ilgili kurallar› içermektedir. TMS
32 nolu Standard›n 11.maddesinde finansal varl›k ve finansal borç kavramlar› tan›mlanm›flt›r. Bu tan›mlardan, bu makalenin konusunu teflkil eden ticari
alacak ve ticari borçlar›n, standartta finansal varl›k ve finansal yükümlülük
(borç) olarak tan›mland›¤› görülmektedir. Ancak, standarttaki, finansal varl›k
ve finansal borç kavramlar›n›n, makalenin konusunu teflkil eden ticari alacak
ve ticari borç kavramlar›ndan daha genifl bir kapsama sahip oldu¤unu unutmamak gerekir.
TMS 39 nolu Standard›n, 43.maddesinde, finansal varl›k ve borçlar›n ilk
muhasebelefltirilmesi s›ras›nda gerçe¤e uygun de¤erinden ölçülmesi gerekti¤i
anlat›lmaktad›r. TMS 39 nolu Standard›n 46a maddesine göre, alacak ve borçlar›n ilk kay›ttan itibaren etkin faiz oran› kullan›larak itfa edilmifl maliyeti
üzerinden gösterilmeleri gerekti¤i belirtilmektedir. Buna göre, alacak ve borçlar›n gerçe¤e uygun de¤erleri ile mali tablolara yans›t›lmalar›nda yani reeskont ifllemlerinde, etkin faiz yönteminin kullan›lmas› zorunluluk haline gelmektedir. TMS 39 da bahsedilen “Etkin Faiz Yöntemi”nin ve “Etkin Faiz”in
nas›l kullan›laca¤› hususunda da tart›flmalar mevcuttur.

3.1. Mal ve Hizmet Sat›fllar›n›n Muhasebe Standartlar›na Göre
Muhasebelefltirilmesi
18 Nolu Türkiye Muhasebe Standard›nda, iflletmelerin varl›k ve hizmet
sat›fllar›nda elde ettikleri has›lat› muhasebelefltirmede dikkate al›nmas› gereken kurallar aç›klanm›flt›r. Bu kurallardan baz›lar› vade fark› uygulamas› ile
ilgilidir. TMS 18 Has›lat Standard›n›n 5a. maddesinde, iflletme varl›klar›n›n
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üçüncü kiflilere kulland›r›lmas›n›n faiz, temettü ve isim hakk› gibi gelir türlerinin ortaya ç›kmas›na sebep olaca¤› ifade edilmektedir. Buradaki faiz kavram›, ayn› zamanda vade farklar›n› da içermektedir. Yine ayn› Standard›n 7.
maddesinde has›lat, “ortaklar›n sermayeye katk›lar› d›fl›nda, öz kaynakta art›flla sonuçlanan ve iflletmenin dönem içindeki ola¤an faaliyetlerinden elde
edilen brüt ekonomik fayda tutar›” olarak tan›mlanm›flt›r. Bu tan›ma göre, vadeli sat›fllar sebebiyle hesaplanacak vade farklar›n›n has›lat olarak kabul edilmeleri gerekti¤i anlafl›lmaktad›r. Ancak, standarttaki has›lat kavram›, uygulamada yanl›fl anlafl›lmalara da vesile olabilecek niteliktedir.
TMS 18 nolu Standarda göre, has›lat kavram›, sat›fl has›lat› kavram›ndan
daha genifl tan›mland›¤› görülmektedir. Mevut uygulamada, has›lat genelde
mal sat›fllar›ndan elde edilen gelir olarak alg›lanmaktad›r. Oysa ki, TMS 18
nolu Standart, has›lat tan›m›n› geniflleterek iflletme ile ilgili ola¤an faaliyetlerden elde edilen tüm gelirler olarak tan›mlamaktad›r. Buna göre; mal sat›fl›,
hizmet sunumu, iflletme varl›klar›n›n baflkalar›nca kullan›lmas› sonucu elde
edilen faiz gelirleri (vade farklar›), isim haklar› ve temettüler gibi gelirler has›lat olarak kabul edilmektedir (TMS 18, madde 1). Ayr›ca, TMS 39 Finansal
Araçlar Standard›, sat›fl de¤erinin nominal tutar› ile gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark›n faiz geliri olarak kaydedilmesi gerekti¤ini ifade etmektedir. Buna göre, mal ve hizmet sat›fllar›nda, vade farklar›n›n faiz geliri olarak kaydedilmeleri gerekmektedir.
TMS 18 nolu Standard›n 30.maddesinde ise yukar› belirtilen faiz gelirlerinin (vade farklar›n›n) etkin faiz yöntemine göre muhasebelefltirilmesi gerekti¤i belirtilmektedir. Etkin faiz yöntemi ise TMS 39 Finansal Araçlar Standard›n›n dokuzuncu maddesinde “Muhasebelefltirme ve Ölçmeye ‹liflkin Tan›mlar” bafll›¤› alt›nda genifl bir flekilde tan›t›lm›flt›r. Buna göre, mal sat›fl› sonucu do¤acak alacaklar›n etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmifl de¤erleri üzerinden finansal tablolarda gösterilmelidir (TMS 39, madde 46a). Etkin
faiz yöntemi; finansal varl›k veya borcun itfa edilmifl maliyetlerinin hesaplanmas› ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin iliflkili oldu¤u döneme da¤›t›lmas›
yöntemi olarak, etkin faiz oran› ise; finansal arac›n beklenen yaflam› boyunca
üretmesi tahmin edilen nakit ak›mlar›n› net defter de¤erine eflitleyen iskonto

79

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

oran› olarak tan›mlanmaktad›r (TMS 39, madde 9). Bu oran›n, bileflik faize
göre hesaplanacak iç iskonto oran› olarak tan›mlanmas› mümkündür(Kaval,
2005:238).
‹tfa edilmifl maliyet; bir finansal varl›k veya finansal borcun ilk defa finansal tablolara kaydedilmesinde kullan›lan de¤erinden; ana para geri ödemelerinin indirilmesi, ilk tutar ile vade tutar› aras›ndaki etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle, itfas› sonucunda birikmifl itfa tutar›n›n eklenmesi veya ç›kar›lmas› ve varl›ktaki de¤er düflüklü¤ünün veya nakit ak›mlar›n›n tahsil edilememesi nedeniyle ortaya ç›kan de¤er azal›fllar›n›n düflülmesi suretiyle bulunan tutard›r (TMS 39, madde 9).
Etkin faiz oran›, finans matemati¤inde efektif faiz oran› olarak bilinmekte ve formülü t:(1+r/c)c olarak kullan›lmaktad›r (Baflkaya ve Alper, 2003:68).
Örnek: y›ll›k mali tablo düzenleyen bir iflletme peflin de¤eri 800.000 TL
olan bir mal› 6 ay vadeli olarak 880.000 TL’ye senetli olarak 1 Kas›m 2006
da satm›flt›r. Bu olayda, etkin faiz oran› flu flekilde hesaplan›r;
t: (1+r/c) c -1
t: etkin faiz oran›
r: nominal faiz oran›
r: 80.000/800.000=0,10x2= 0,20
r:(Vade fark›/peflin de¤er)*periyot say›s›(c)
c: y›lda hesap edilen periyot say›s›
c: 12 ay / 6 ay: 2 periyot
Buna göre;
t: ( 1 + 0,20 / 2 ) 2 -1
t: 0,21 olarak bulunur. ‹flletme bu oran› kullanarak alaca¤›n vadedeki de¤erinin bilanço tarihi (31.12.2006) itibar›yla itfa edilmifl maliyetini hesaplamal›d›r.
‹tfa etilmifl maliyet: itibari de¤er / (1 + i ) n
n: vadeye kadar gün (ay) say›s› / y›ldaki gün (ay) say›s›
‹tfa edilmifl maliyet: 880.000 / (1 + 0,21) 4/12 = 825.824 TL.
31.12.2006 tarihi itibariyle, iflletmenin 880.000 – 825.824 = 54.176 TL
reeskont tutar› üzerinden gerekli düzeltme ifllemlerini yapmas› gerekir.
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Sat›fla konu mal ve hizmetleri, esas faaliyet konusu olan ve olmayan fleklinde ikiye ay›rmak mümkündür. Bu ay›r›m, Akdo¤an ve Sevilengül’ün hesap
plan› önerisinde de mevcut oldu¤u görülmektedir. Bu durumda, her iki sat›fl
olay›nda da elde edilen has›lat›n muhasebelefltirilmesinde vade fark›n› dikkate almak gerekir.
Esas faaliyet konusu mal ve hizmet sat›fl›n›n muhasebelefltirilmesinde
mevcut uygulamada herhangi bir de¤ifliklik sözkonusu de¤ildir. Bir baflka ifadeyle, elde edilen has›lat, 600Yurt ‹çi Sat›fllar Hesab›’n›n alaca¤›na kaydedilecektir. Ancak elde edilen has›lat›n içinde vade fark› var ise, bu durumda yap›lacak kay›tta küçük bir de¤ifliklik yap›lmas› gerekir.
Örnek: X Turizm ve Seyahat ‹flletmesi, yurt içinde 1 haftal›k turlar düzenlemektedir. ‹flletme, yapt›¤› kampanyada 1 haftal›k turlar›n bedeli, nakit
ödemede koltuk bafl›na KDV hariç (%10) 800 TL, kredi kart›na 6 taksitli ödemelerde KDV hariç (%10) 850 TL olarak belirlemifltir. Taksit ödemeleri her
ay›n sonunda yap›lacakt›r. 01.09.2008 tarihli turdaki 40 koltu¤un tamam› kredi kart›na taksitli sat›lm›flt›r. Buna göre sat›fl tarihinde yap›lacak kay›t flöyle
olur;
___________01.09.08_________
123 Kredi Kartlar› Alacaklar Hs1
37.400
600 Yurt ‹çi Sat›fllar Hs
32.000
127 Ticari Alacak Reesk.
2.000
391 Hesaplanan KDV Hs
3.400
_______________/____________

Yukar›daki olayda, vade fark›n›n net olarak gözükmesi sebebiyle herhangi bir özel iflleme gerek kalmaks›z›n, vade fark› do¤rudan Reeskont Hesab›na kaydedilmifltir. Örnek olayda, vade fark› aç›k bir fleklide belli olmasa idi,
reeskont hesaplamas› yaparak vade fark›n›n hesaplanmas› gerekirdi.
Sat›fl kayd› yap›ld›ktan sonra, bilanço günü reeskontun döneme ait k›sm›n› faiz gelirine dönüfltürmek gerekir. Yukar›daki olay 01.09.2008 tarihinde ger1 Nalan Akdo¤an ve Orhan Sevilengül,a.g.m. s.20-70 .
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çekleflti¤inden 6 taksitin 2 taksiti 2009 y›l›na sarkmaktad›r. Bu durumda, önce
etkin faiz oran›n›n bulunmas› gerekmektedir.
Y›ll›k basit faiz oran›: 2000/ 32000 *2 = 0,125
Etkin faiz oran›:
t: (1 + 0,125/(2)) (2) -1
t: % 12,89
Etkin faiz oran› %12,89 olarak tespit edilen kredili alaca¤›n, bilanço günündeki itfa edilmifl maliyeti afla¤›daki gibi hesaplan›r. Vadeye iki ay kald›¤›ndan;
31.12.2008 tarihine kadar gerçekleflen taksit ödemelerinin ana para borcundan düflülerek bilanço günündeki kalan alaca¤›n bulunmas› gerekir. Bunun durumda;
37400 / 6 taksit = 6233,33TL ayl›k taksit tutar›
31.12.2008 tarihine kadar ödenmifl taksitler toplam› (4 taksit* 6233,33 TL =)
24933,32 TL’dir.
Ödenen taksitler ana paradan düflüldü¤ünde; bilanço gününde kalan alacak
tutar›, (37400 – 24933,32=) 12466,68TL dir. Bu durumda, 31.12.2008 tarihi itibari ile kalan alacak tutar›n›n bugünkü de¤erini hesaplamak gerekir.
‹tfa etilmifl maliyet:
31.01.2009da ödenecek taksidin bilanço günündeki de¤eri:
6233,33 / (1+0,1289)(1/12)(1)(2) = 6170,66 TL
29.02.2009 da ödenecek son taksidin bilanço günündeki de¤eri:
6233,33 / (1 + 0,1289 )(2/12) = 6108,63 TL
Buna göre, 31.12.2008 itibari ile kalan 12.466,68 TL’nin itfa edilmifl maliyeti (6170,66 + 6108,63) = 12.279,29 TL bulunur.
Bu durumda, 2009 y›l›na ait reeskont tutar›;
12466,68 TL – 12279,29 TL = 187,39 TL olarak hesaplan›r.
Yukar›daki hesaplamalar bir tablo haline getirildi¤inde; (NBD:Net Bugünkü De¤er)
Taksit

Ödeme

NBD

Reeskont

6.taksit

6233,35

6108,63

124,72

5.taksit
Toplam
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Bu durumda, 01.09.2008 tarihinde 127Ticari Alacak Reeskontu Hesab›n›n alaca¤›na kaydedilen 2000 TL’nin 187,39 TL sinin 2009 y›l›na ait oldu¤u
kalan 1812,61 TL’nin 2008 y›l›na ait oldu¤u belirlenmifltir. Buna göre afla¤›daki düzeltme kayd›n›n yap›lmas› gerekir.
___________31.12.08________
127 Ticari Alacak Reeskontu Hs
1812,61
642 Faiz Gelirleri Hs
1812,61
_____________/_____________
Y›lsonunda yap›lan bu kay›t, olay tarihinden itibaren her ay sonunda da
yap›lmas› mümkündür.
Literatürde, Ticari Alacak Reeskontu Hesab› yerine, farkl› hesaplar öneren yazarlar da mevcuttur. Bu yazarlardan, Kurt (2007) yapt›¤› bir çal›flmas›nda “Ertelenmifl Gelirler Hesab›” adl› bir hesap kullanm›flt›r. Y›lmaz Selvi ve
Sar›o¤lu, taraf›ndan 2007 y›l›nda yap›lm›fl bir çal›flmada da “Kazan›lmam›fl
Faizler Hesab›” kullan›lm›flt›r. Akdo¤an ve Sevilengül ise 2007 y›l›nda yapt›klar› çal›flmada “Ertelenmifl Faiz Gelirleri Hesab›” ya da “Ticari Alacaklar
Reeskontu Hesab›” n› önermifllerdir. TESMER taraf›ndan 2007 y›l› içinde yap›lan seminerlerde da¤›t›lan e¤itim notlar›nda ise “Kazan›lmam›fl Gelirler Hesab›” ad› alt›nda bir hesap kullan›lm›flt›r.
Önerilen bu hesaplar içinde Akdo¤an ve Sevilengül’ün 2007 y›l›nda yay›nlad›klar› makalede önerdikleri hesap plan› de¤iflikli¤inde yer alan “Ticari
Alacak Reeskontu Hesab›”, uygulay›c›lar taraf›ndan daha kolay kabullenilecek niteliktedir. Çünkü, bu hesap halen uygulamada kullan›lmaktad›r. Bu sebeple, uygulay›c›lar›n bu hesaba daha kolay uyum sa¤layabilecekleri düflünülmektedir.
Yukar›daki örnek olay›n kayd›nda, vade fark›n› önce faiz geliri yaz›lmas›, daha sonra gerekiyorsa bu faiz gelirinin sonraki dönemlere ait k›sm›n› reeskont hesab›na kaydedilmesi fleklinde bir yaklafl›m›n benimsenmesi de mümkündür.
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3.2.Mal ve Hizmet Al›mlar›n›n Muhasebe Standartlar›na Göre
Muhasebelefltirilmesi
Al›ma konu olan varl›klar, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standard›na
göre özellikli ve özelli¤i olmayan varl›klar olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Bunlardan, özellikli varl›klar, amaçlanan kullan›ma veya sat›fla haz›r duruma getirilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varl›klar olarak tan›mlanmaktad›r (TMS 23, madde 4.). Özellikli varl›klara örnek olarak, yap›lmakta olan yat›r›mlar, üretimi uzun zaman alan mamuller, yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
verilebilir. Özelli¤i olmayan varl›klar, k›sa süre içinde üretilen veya imal edilen stoklar ile maddi varl›klar olarak tan›mlanabilir. Özelli¤i olmayan varl›klara, kullan›ma haz›r sat›n al›nan gayrimenkuller, haz›r olarak sat›n al›nan varl›klar, kullan›ma haz›r olarak al›nan tesisler örnek olarak verilebilir (‹bifl, 2001).
Bu standarda (TMS 23) göre, borçlanma maliyeti, bir iflletme taraf›ndan
yap›lan borçlanmalarla ilgili olarak katlan›lan faiz ve di¤er giderlerin tümünü
kapsamaktad›r. Bu tan›ma göre, varl›klar›n borçlanarak al›nmas› durumunda
vade fark› ad› alt›nda faiz hesab› yap›lmas› mümkün olmaktad›r. Buna göre,
peflin varl›k al›mlar›nda vade fark›n›n hesaplanmayaca¤›, ancak varl›¤›n borçlanarak al›nmas› durumunda vade fark›n›n dikkate al›nmas› gerekti¤i anlafl›lmaktad›r. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standard›na göre vade farklar›n›n
muhasebelefltirilmesinde iki yöntem mevcuttur. Bunlar, temel yöntem ve alternatif yöntem (aktiflefltirme yöntemi)’lerdir. Temel yöntem hem özellikli
hem de özelli¤i olmayan varl›k al›mlar› için kullan›labilirken, alternatif yöntem, sadece özellikli varl›k al›mlar›nda kullan›lmaktad›r. Temel yöntem,
borçlanman›n niteli¤ine ve yöntemine bak›lmaks›z›n tüm vade farklar›n›n
olufltuklar› dönemde finansman gideri olarak kaydedilmelerini ifade etmektedir (TMS 23, madde 8).
Örnek: X Süt Ürünleri Ticaret fiirketi 10.01.2008 tarihinde peflin de¤eri 500 TL/ton olan yo¤urt mayas›ndan 2 ton sat›n almak üzere pazarl›k yapm›flt›r. Sat›c› ile yap›lan pazarl›k sonucunda 6 ay vadeli senet karfl›l›¤› 2 ton
yo¤urt mayas›n›n KDV hariç (%10) 550 TL/ton fiyattan anlafl›lm›flt›r. Siparifller, teslim al›nm›flt›r.
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10.01.2008 tarihinde yap›lmas› gereken kay›t flöyle olmal›d›r:
___________10.01.08___________
153 Ticari Mallar Hesab›
1000
191 ‹ndirilecek KDV
110
327 Ticari Borç Reeskontu Hs 2
100
321 Borç Senetleri Hs
1210
_____________ /_____________
Bu kay›tta vade fark›n›n tamam› 327Ticari Borçlanma Reeskontu Hesab›na al›nd›ktan sonra, vade fark›n›n tamam› döneme ait oldu¤undan afla¤›daki kay›t yap›lmal›d›r.
___________10.01.08___________
797 Finansman Giderleri Hs
100
327 Tic. Borç Reeskontu Hs
100
_____________ /_____________
Yukar›daki ikinci kay›t, her ay için ayr› ayr› yap›labilece¤i gibi olay tarihinde ya da vade sonunda da yap›labilir. Vade fark›, dönemi afl›yorsa y›lsonunda da bu kay›t yap›larak dönemsellik ilkesi uygulanabilir. Bu kay›t yöntemi ile borçlar›n tasarruf de¤erlerini her an görmek mümkün olabilmektedir.
Yukar›daki örnekte, al›m tarihinin 01.10.2008 olmas› durumunda ise, bilanço gününde (31.12.2008) yap›lmas› gereken hesaplamalar ve düzeltme
kayd› afla¤›daki gibi olmal›d›r.
TMS 39 Finansal Araçlar Standard›na göre, yukar›daki finansal borç için
etkin faiz yönteminin uygulanmas› ve itfa edilmifl maliyetinin hesaplanmas› gerekir. Bu yüzden önce; etkin faiz oran›n›n hesaplanmas› gerekir.
Etkin faiz oran› (t): (1+r/c)c -1
t: (1+ 0,20/2)2 -1 =
t: 0,21
Hesaplanan etkin faiz oran› üzerinden, bilanço gününden vadeye kalan 3
ay için reeskont tutar› hesaplanmal›d›r. Bunun için etkin faiz yöntemine göre
borcun bilanço günündeki itfa edilmifl maliyetinin hesaplanmas› gereklidir.
2 Nalan Akdo¤an ve Orhan Sevilengül,Türkiye Muhasebe Standartlar›na Uyum ‹çin Tekdüzen Hesap
Plan›nda Yap›lmas› Gereken De¤ifliklikler, Mali Çözüm, Kas›m-Aral›k 2007, s.20-70 .
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‹tfa edilmifl maliyet: 1210 / (1+0,21)(3/12)
‹tfa edilmifl maliyet: 1153,69 TL
Reeskont tutar› : 56,31 TL
Buna göre, 327 Ticari Borç Reeskontu hesab›n›n borcuna kaydedilmifl
olan 100 TL tutar›ndaki vade fark›n›n, 56,31 (1210 – 1153,69) TL’sinin 2009
y›l›na, 43,69 (100 – 56,31) TL’sinin ise 2008 y›l›na ait oldu¤u görülmektedir.
Bu durumda 31.12.2008 tarihinde iflletmenin afla¤›daki düzeltme kayd›n› yapmas› gerekir.
___________31.12.08___________
797 Finansman Giderleri Hs
43.69
327 Tic. Borç Reeskontu Hs
43.69
_____________ /_____________

Alternatif yöntem ise, özellikli varl›¤›n sat›n al›nmas›, üretimi yada inflas›
ile do¤rudan ilgili bulanan borçlanma maliyetlerinin TMS 23’e uygun olarak belirlenen tutarlar›n›n aktiflefltirilmesi gerekti¤ini anlat›r. Bu yöntemde, borçlanma
maliyetlerinin aktiflefltirilmesine bafllanabilmesi için, a)özellikli varl›k için harcama yap›lmas›, b) borçlanma maliyetlerinin oluflmas›, c) özellikli varl›¤›n
amaçlanan kullan›ma veya sat›fla haz›r duruma getirilebilmesi için gerekli ifllemelerin bafllat›lmas› koflullar›n›n yerine gelmifl olmas› gerekir (TMS 23, madde
20). Özellikli varl›¤›n, amaçlanan kullan›ma veya sat›fla haz›r duruma getirilmesi için gerekli tüm ifllemler esas itibar›yla tamamland›¤›nda borçlanma maliyetlerinin aktiflefltirilmesine son verilmesi gerekir(TMS 23, madde 25). Buna göre,
iflletmelerin özellikli varl›k edinmeleri durumunda, oluflacak vade farklar›n›n alternatif yönteme göre varl›¤›n maliyetine ilave edilmesi yani aktiflefltirilmesi gerekecektir.
Örnek: X ‹flletmesinde, yap›m› 2 ay sürecek güvenlik sisteminin kurulmas›na karar verilmifltir. Sat›c› firma ile tüm anlaflmalar 01.10.2008 tarihinde imzalanm›fl ve bu amaçla sat›c› firmaya 01.07.2009 tarihli 15.000 TL nominal de¤erli vadeli çek verilmifltir. Yap›lan görüflmelerde, bedelin anlaflma tarihinde peflin ödenmesi durumunda %15 iskonto yap›laca¤› belirtilmifltir. Ayr›ca, %18
KDV anlaflma tarihinde peflin ödenmifltir. Sat›c› firma, ifli 30.11.2008 tarihinde
tamamlam›fl ve teslim etmifltir.
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Yukar›daki örnekte, X iflletmesi özellikli bir varl›k edinimine karar verdi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu durumda, sat›c› firma ile yap›lan anlaflma tarihi
(01.10.2008) borçlanma maliyetlerinin aktiflefltirilmesine bafllanma tarihi olarak
kabul edilir. Bu tarih itibari ile afla¤›daki kay›t yap›labilir.
___________01.10.08___________
258 Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar
15.000
191 ‹ndirilecek KDV
2.700
321 Borç Senetleri Hs
15.000
02 Vadeli çekler
100 Kasa
2.700
_____________ /_____________

‹flin bitti¤i ve teslim etti¤i 30.11.2008 tarihi ise, aktiflefltirmenin sona
erece¤i tarihtir. Bu durumda, iflletmenin 30.11.2008 tarihine kadar olan borçlanma maliyetlerinin aktiflefltirilmesi, bu tarihten sonraki borçlanma maliyetlerinin ise gider kaydedilmesi gerekir. Yukar›daki kay›tta ise tüm borçlanma
maliyetleri aktiflefltirildi¤i görülmektedir. Bu yüzden 30.11.2008 tarihi itibari
ile borçlanma maliyetlerinin hesaplanmas› ve gerekli düzeltme kay›tlar›n›n
yap›lmas› gerekir. Bunun için, önce, sat›c› firmaya verilen 01.07.2009 tarihli
ve 15.000 TL nominal de¤erli çekin, itfa edilmifl maliyetinin hesaplanmas› gerekir. Ancak, bunun için etkin faiz oran›n›n tespit edilmelidir.
‹flletme anlaflma tarihinde bedeli peflin ödemifl olsa idi 2250 TL iskonto
alacak ve peflin de¤er 12.750 TL olarak belirlenmifl olacakt›. Bu durumda, sat›c› firman›n 9 ayl›k vade karfl›l›¤›nda peflin fiyat üzerinden %17,64
(2250/12750) oran›nda vade fark› belirlendi¤i anlafl›lmaktad›r. 9 ayl›k iskonto oran›n›n y›ll›k bazda %23,53’ye tekabül etti¤i dikkate al›narak y›ll›k etkin
faiz oran› afla¤›daki gibi hesaplanabilir.
t: (1+r/c)c -1
t: (1 + 0,2353/(12/9))(12/9) -1
t: 0,2420
Hesaplanan etkin faiz oran› üzerinden, çekin aktiflefltirmenin sona erdi¤i 30.11.2008 tarihi (iflin teslim tarihi) itibari ile çekin itfa etilmifl maliyetinin
hesaplanmas› gerekir. Bunun için;
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‹tfa edilmifl maliyet:
15000 / (1+0,2420)7/12 = 13.218,65
___________30.11.08___________
251 Yeralt› ve Yerüstü Düz. Hs
327 Ticari Borç Reeskontu Hs
258 Yap›lm. Olan
Yat›r›mlar Hs
_____________ /_____________

13.218,65
1.781,35

15.000,00

Bu durumda, borçlanma maliyetinin, (15000 – 13218,65 =) 1781,35
TL’sinin aktiflefltirmenin sona erdi¤i 30.11.2008 tarihinden sonras›na ait oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Hesaplanan bu reeskont tutar›n›n temel yönteme göre
gider kaydedilmesi gerekir. Ancak, bu reeskont tutar›n›n bir k›sm› 2008 y›l›na,
bir k›sm› 2009 y›l›na ait olmas› sebebiyle, bu tutar önce 327 Ticari Borç Reeskontu Hesab› ad› alt›nda geçici olarak izlenmesi gerekir.
Yukar›daki kay›tla, peflin fiyat› 12750 TL olan bir iflin 9 ayl›k bir çekle
yapt›r›lmas› sebebiyle bedele ilave edilen 2250 TL vade fark›n›n, (2250 –
1781,35) 468,65 TL’sinin özellikli varl›k olmas› gere¤i aktiflefltirilmifltir. Geri kalan tutar ise aktiflefltirmenin sona ermifl olmas› sebebiyle finansman gideri olarak kaydedilmesi gerekir.
31.12.2008 tarihi itibari ile (bilanço günü) ‹tfa edilmifl maliyet:
15000 / (1+0,2420)6/12 = 13.459,54
Reeskont tutar›: 15000 – 13459,54 = 1540,46 TL olarak bulunur. Bu durumda, aktiflefltirmenin sona erdi¤i tarihteki reeskont tutar olan 1781,35
TL’nin 1540,46 TL’sinin 2009 y›l›na ait oldu¤u, geri kalan 240,89 TL’nin ise
2008 y›l›na finansman gideri olarak kaydedilmesi gerekir.
___________31.12.08___________
797 Finansman Gideri
240,89
327 Ticari Borç Reesk Hs
240,89
______________ /______________
327 Ticari Borç Reeskontu Hesab›n›n borcunda kalan 1540,46 lira ise
2009 y›l›nda 797Finansman Giderleri Hesab›na aktar›larak kapat›lacakt›r.
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Literatürde, 327Ticari Borçlar Reeskontu Hesab›n›n yerine farkl› hesap
isimleri öneren yazarlar da mevcuttur. Bu yazarlardan; Bektöre ve Sa¤lam,
(2007), “Gelecek Dönemlere Ait Giderler Hesab›”n› önerirken, Akdo¤an ve Sevilengül (2007), “Ertelenmifl Faiz Giderleri Hesab›” ya da “Borç Senetleri Reeskontu Hesab›” ad› alt›nda hesap önerisi yapm›fllard›r. 2007 y›l›nda yap›lan TESMER
Sürekli E¤itici E¤itiminde ise, “Ertelenmifl Finansman Giderleri Hesab›”n›n kullan›ld›¤› görülmektedir.
Yazarlar taraf›ndan önerilen tüm bu hesap isimlerinin ifllevleri ayn›d›r. Bu
sebeple, yeni bir kavram yerine uygulamada mevcut ve halen kullan›lan “Reeskont” kavram›n›n kullan›lmas› daha etkili sonuçlar verece¤i düflünülmektedir. Buna göre, bu olayda, Akdo¤an ve Sevilengül’ün hesap plan› de¤iflikli¤i önerisinde
yer alan “Ticari Borç Reeskontu Hesab›”n›n kullan›lmas› daha uygundur.

4.Vade Farkl› Ticari Alacak ve Ticari Borçlar ‹le ‹lgili Tart›flmalar
Uygulamada ticari alacak ve ticari borçlar›n muhasebelefltirilmesi konusunda farkl› tart›flma konular› mevcuttur. Bu tart›flma konular› ayr› bafll›klar alt›nda
afla¤›da incelenmifltir.

4.1.Al›fl ve Sat›fl Faturalar›nda Vade ve Faiz Bilgisinin Olmamas›
Uygulamadaki tart›flma konular›ndan biri, fatura üzerinde faiz ve vade bilgisi olmayan al›m ve sat›mlarda, uygulaman›n nas›l olaca¤›d›r. Böyle durumlarda,
al›fl ya da sat›fl tutar›n›n içinde vade fark› aç›k olarak bilinmiyorsa, sat›fl tutar›na
etkin faiz yöntemi uygulanarak vade fark›n›n hesaplanmas› ve kaydedilmesi gerekir. Bu durum, özellikle veresiye al›m ve sat›fllarda karfl›lafl›lan bir olayd›r. TMS
8 Has›lat Standard›n›n 11.maddesi bu konuya de¤inmektedir. Bu maddeye göre,
sat›fl bedelinin gerçe¤e uygun de¤eri gelecekteki tüm tahsilatlar›n emsal faiz oran› ile iskonto edilmesi yoluyla belirlenir. Sat›fl bedelinin nominal tutar› ile gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark, bu standard›n 29. ve 30. paragraflar› ile “TMS 39
Finansal Araçlar” standard› uyar›nca faiz geliri olarak muhasebelefltirilmesi gerekmektedir (M›s›rl›o¤lu, 2005).
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Bu tür aç›k hesap usulü sat›fllarda, vade bilinmedi¤i için vade fark›n› hesaplamak zorlaflmaktad›r. Böyle durumlarda, iflletmenin ortalama alacak tahsil süresinin kullan›lmas› uygun olabilir (Yörük, 2007). Buna göre, sat›fllar›n
alacaklara bölünmesi ile belirlenen katsay›n›n (alacak devir h›z›), 365/Alacak
Devir H›z› formülünde kullan›lmas› ile alacaklar›n ortalama tahsil süresi bulunabilmektedir (Da¤l›, 2007;71). Buna göre, ortalama tahsil süresine göre,
etkin faiz yöntemi uygulanarak vade fark› hesaplanabilir. Fatura üzerinde ya
da yap›lan sözleflmede faiz oran› belli de¤ilse piyasa faiz oran›n›n kullan›labilir. Bunun için, Merkez Bankas›n›n aç›klad›¤› k›sa vadeli avans ifllemlerinde
uygulanan faiz oranlar›n› kullanmak mümkündür (VUK, 1995). Bu, Vergi
Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri ile de paralellik arzeder. .
Örnek: X üretim iflletmesi, devaml› müflterisi olan B iflletmesine KDV
hariç (%10) 10.000 TL’lik ürün göndermifltir. X iflletmesinin y›ll›k net sat›fllar›
500.000 TL, alacaklar›n›n ortalamas› ((Dönembafl› alacaklar + Dönemsonu alacaklar)/2) ise 100.000 TL dir. Y›ll›k ticari faiz oran› %25 dir.
Alacak devir h›z›: (Y›ll›k net sat›fl / ortalama alacak) =500.000/
100.000= 5
Alacaklar›n ortalama tahsil süresi =
365 / 5 = 73 gün
Etkin Faiz Oran›n›n hesaplanmas›:
t: (1 + 0,25 / (365/73)(365/73) -1
t: 0,2762
‹tfa Edilmifl Maliyetin Hesaplanmas›:
10.000 / (1+0,2762)(73/365) = 9523,93 TL
Vade fark›: 10.000 – 9523,93 = 476,07
__________/__________
120 Al›c›lar Hs
11.000
9.523,93
600 Yurt ‹çi Sat›fllar Hs
476,07
127 Ticari Alacak Reeskt
391 Hesaplanan KDV Hs
1.000,00
__________/__________
Yukar›daki uygulama, al›fl faturalar›n›n kaydedilmesinde de geçerlidir.
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4.2. KDV’li Alacaklar›n Reeskontu
Mevcut uygulamada, vade farklar› do¤rudan sat›fl geliri olarak kaydedilmekte, y›l sonunda reeskont uygulamas›na tabi tutularak, vergi kanunlar›na
göre düzeltilmeye çal›fl›lmaktad›r. Ancak, bu uygulama esnas›nda sat›flta ortaya ç›kan KDV tutar›n›n alacak senedinin itibari de¤eri içinde gözükmesi sebebiyle reeskont hesaplamas›n›n hangi tutar üzerinden yap›laca¤› konusunda
farkl› görüfller ortaya ç›kmaktad›r. Bu görüfllerden baz›lar›, alacak senetlerinin itibari de¤erinden KDV tutar›n› ay›rman›n zor olaca¤› varsay›m›yla do¤rudan itibari de¤eri reeskonta tabii tutmak gerekti¤ini savunmaktad›rlar (Sürmen, 2006; s.92). Kimi uygulay›c› ve yazarlar ise alacak senedinin itibari de¤eri içinden KDV tutar›n›n ç›kart›ld›ktan sonra kalan k›sma reeskont uygulanmas› gerekti¤ini savunmaktad›rlar (Kalk›no¤lu, 2005; Arpac›, 2007).
Bu konuda Maliye Bakanl›¤›’da çeliflki içindedir. Maliye Bakanl›¤›’nca
verilen 10.08.2001 tarih ve 29-2950-281-56/42547 say›l› özelgede alacak senedinin itibari de¤eri üzerinden reeskonta tabii tutulabilece¤i belirtilmifltir.
Oysa, bir çok hesap uzman› bunun tam tersi görüflü savunmaktad›rlar. Bu görüfle göre, Katma De¤er Vergisi Kanunu, KDV tutar›n› has›lat›n bir unsuru
olarak kabul etmedi¤ini, bu sebeple KDV hariç bedelin reeskonta tabi tutulmas› gerekti¤ini savunmaktad›r (Arpac›, 2007; s.150). Kan›m›zca, hesap uzmanlar›n›n görüflü do¤rudur. Çünkü, KDV Kanunun 58. maddesinde KDV tutar›n›n gider olarak indirilemeyece¤i belirtilmektedir. Oysa, KDV dahil bir
alaca¤›n reeskonta tabi tutulmas› durumunda KDV tutar›n›n da bir k›sm› gider olarak kaydedilmifl olmaktad›r. Bu sebeple, KDV’li tutar›n reeskonta tabii tutulmas› mümkün de¤ildir.
Bahsi geçen konu, Türkiye Muhasebe Standartlar› aç›s›ndan incelendi¤inde; mevcut tart›flman›n Türkiye Muhasebe Standartlar› uygulamas›nda karfl›m›za ç›kt›¤› görülmektedir. TMS 39 Finansal Araçlar Standard›na göre, bilanço gününde mevcut alacak ve borçlar›n itfa edilmifl de¤erleri üzerinden
mali tablolara yans›t›lmas› gerekti¤i belirtilmektedir. Standard›n, 9. maddesine göre, alacak ve borçlar›n de¤erlemesinde net defter de¤erinin dikkate al›nmas› gerekir. Çünkü, etkin faiz oran›, alaca¤› yada borcu net defter de¤erine
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eflitleyen oran olarak tan›mlanmaktad›r. Ayr›ca, standard›n özünde, mevcut
alacak yada borcun zaman de¤erinin dikkate al›nmas› yatmaktad›r.
Yukar›da anlat›lan konu, yaln›zca bilanço günündeki alacak ve borçlar›n
de¤erlemesinde dikkate al›nmas› gerekmektedir. Al›m ve sat›fl›n ilk muhasebelefltirilmesi durumunda, vade fark›n›n hesaplanmas›nda mutlaka KDV hariç tutar›n esas al›nmas› gerekir. Çünkü, TMS 18 Has›lat Standard›n›n 8.maddesinde has›lat kavram› tan›t›larak nelerin has›lat olarak kabul edilemeyece¤i
anlat›lm›flt›r. Bu maddeye göre, “has›lat, yaln›zca iflletmenin kendi ad›na ald›¤› ve alaca¤› brüt ekonomik yarar ak›fllar›n› içerir. Üçüncü kifliler ad›na tahsil
edilen sat›fl vergileri, mal ve hizmet vergileri ve katma de¤er vergisi gibi tutarlar iflletme taraf›ndan elde edilen ekonomik yararlar de¤ildir ve özkaynakta art›fl yaratmaz. Bu nedenle bu tutarlar has›lat d›fl›nda b›rak›l›r…” denmektedir. Buradan anlafl›ld›¤› üzere, katma de¤er vergileri mutlak surette has›lat
d›fl› tutulmal›d›r. Bu sebeple, al›fl ve sat›fllar›n ilk muhasebelefltirilmesinde,
vade farklar›n›n KDV hariç tutarlar üzerinden hesaplanmas› zorunludur.
Katma de¤er vergisinin dahil oldu¤u bir alacak yada borç tutar›n›n bilanço gününde, ne flekilde reeskonta tabi tutulaca¤› uygulamada tart›flma yarataca¤› aç›kt›r. Her ne kadar, KDV dahil tutar üzerinden reeskont hesaplamalar›n›n yap›lmas› gerekti¤i fleklinde görüfller mevcut ise de, kan›m›zca bu uygulama hatal› sonuçlar verecektir. Çünkü, TMS 18 Has›lat Standard›n›n 8.maddesinde aç›k bir flekilde katma de¤er vergisinin has›lat yaz›lamayaca¤› belirtilmektedir. Buna ra¤men, katma de¤er vergisi içeren bir alaca¤›n reeskonta
tabi tutulmas› durumunda ister istemez katma de¤er vergisinin bir k›sm›n›n
faiz geliri olarak kaydedilmesi durumu ile karfl› karfl›ya kal›nmaktad›r.
Örnek; %10 KDV dahil 11.000 TL’lik sat›fl yap›lm›fl, karfl›l›¤›nda 6 ay
vadeli senet al›nm›fl ve etkin faiz oran› %20 olsun.
Bu durumda, sat›fl tarihinde 11.000 TL’lik nominal de¤er üzerinden itfa
edilmifl maliyeti hesaplanacak olursa;
11.000 / (1 + 0.20)6/12 = 10.041,58 TL
Reeskont:11000-10041,58 = 958,42 TL
Bu hesaplamalara göre, senedin nominal de¤erinin 958,42 TL’sinin faiz
geliri olarak yaz›lmas› gerekir. Oysa bu tutar›n içinde, katma de¤er vergisi de
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bulunmaktad›r. Bu tutarlar üzerinden kay›t yap›lmas› durumunda, katma de¤er
vergisinin bir bölümünün faiz geliri ad› alt›nda has›lat kaydedilmifl olunmaktad›r.
Oysa, TMS 18 madde 8 gere¤i, katma de¤er vergisinin has›lat kaydedilmesi mümkün de¤ildir.
Bu durumda, yukar›daki itfa edilmifl maliyet hesab›n›n KDV dahil tutar üzerinden de¤il, KDV hariç tutar üzerinden yap›lmas› daha do¤ru olacakt›r.
10.000 / (1+.020)6/12 = 9128,70 TL
Reeskont: 10.000 – 9128,70 = 871,30 TL
Bu hesaplamalardan görülmektedir ki, KDV dahil tutar üzerinden yap›lacak
itfa edilmifl maliyet hesaplamas›, faiz gelirlerinin (958,42 – 871,30 =) 87,12 TL
daha fazla ç›kmas›na sebep olmaktad›r. Bunun sebebi de 1000 TL’lik katma de¤er vergisinin reeskont hesaplamalar›na dahil edilmesidir.
Uygulamada, birden fazla KDV oran› kullanan iflletmelerin, alacak senetlerinin itibari de¤erleri içerisindeki KDV tutarlar›n› tespit etmeleri çok zordur. Bu
sebeple, bu iflletmeler do¤rudan itibari de¤er üzerinden reeskont hesaplamay› tercih etmektedirler. Maliye Bakanl›¤›’da bu uygulamaya müsaade etmektedir. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda, mevcut uygulaman›n TMS 39 nolu standard›n özüne de uygun oldu¤u görülmektedir.

4.3.KDV Dahil Faturalarda Vade Fark›n›n Hesaplanmas›
Uygulamadaki tart›flma konular›ndan biri de KDV dahil faturalardan vade
fark›n›n nas›l hesaplanaca¤›d›r. Bu durumda, uygulay›c›lar, fatura üzerindeki
KDV dahil tutar› “1+KDV oran›”na bölerek KDV hariç tutar› bulacaklar, bu tutar
üzerinden etkin faiz yöntemini uygulayarak vade fark›n› hesaplayacaklard›r. KDV
dahil fiyat üzerinden etkin faiz yönteminin (reeskont hesaplamas›) uygulanmas›
yanl›fl sonuçlara sebep olmaktad›r 3.
Örnek: X iflletmesi, 01.11.2008 tarihinde KDV dahil (%10) 11.000 TL’ye
müflterisi A’ya veresiye mal satm›flt›r. Müflteri A için hesaplanan ortalama tahsil
süresi 3 ayd›r. Y›ll›k faiz oran› %25 dir.
3 Ömer Atlar Arpaca, Vergi….a.g.m., s.3.
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KDV hariç tutar: 11000 / 1,10 = 10.000 TL
Etkin faiz oran› (t) = (1 + 0,25/(12/3))12/3 -1
t: 0,2744
‹tfa edilmifl Maliyet:
10.000 / (1 + 0,2744)3/12 = 9411,82 TL
Reeskont: 10.000 – 9411,82 = 588,18 TL
__________/__________
120 Al›c›lar
11.000
600 Y. ‹çi Sat›fllar
9411,82
127 Tic. Alacak Reesk.
588,18
391 Hesaplanan KDV
1.000,00
__________ /__________
KDV dahil tutar üzerinden yap›lacak hesaplamalar›n yanl›fl sonuçlar verece¤i, afla¤›daki örnekle aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Örne¤in; 10.000 TL peflin de¤erli bir emtia, 6 ay vadeli senet karfl›l›¤› %18
KDV dahil 12980 TL’ye sat›lm›fl olsun. Bu durumda KDV dahil ve KDV hariç tutarlar üzerinden vade fark› hesaplamalar› afla¤›daki gibi görünecektir.
KDV dahil fiyat üzerinden hesaplama
KDV hariç tutar: 12980/1,18 = 11.000 TL
KDV: 12980 – 11.000 = 1980 TL
Etkin faiz oran›: (1 + 020/2) 2 -1
: 0,21
‹tfa edilmifl maliyet (KDV dahil):
12980/(1+0,21)6/12=11.800 TL
Vade fark›: 12980 – 11800: 1180 TL
Buna göre yap›lacak kay›t afla¤›daki gibi olur.
__________/__________
121Al.Snt.Hs
12.980
600 Y.‹.Sat›fl
9.820
127 Tic.Al.Rees
1.180
391 Hes.KDV
1.980
__________/__________
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Görüldü¤ü üzere, fatura KDV dahil olarak düzenlenmiflse, vade fark›
KDV dahil tutar üzerinden hesaplanmak zorunda kal›nmaktad›r. Bu durumda
KDV üzerinden vade fark› hesapland›¤›ndan 600Yurt içi sat›fllar hesab›na yaz›lacak tutar, peflin de¤erin alt›na düflmektedir.
Burada, sat›fl bedelinin peflin de¤er yani 10.000 TL kabul edilmesi durumunda ise KDV üzerinden hesaplanan 180 TL’lik vade fark›n›n nas›l kaydedilece¤i sorunu karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu durumda afla¤›daki gibi kay›t yapmak mümkündür.
__________/__________
121 Alacak Senetleri
12.980
336 Di¤er Çeflitli Alacaklar
180
600 Y. ‹çi Sat›fllar
10.000
127 Tic. Alacak Reesk.
1.180
391 Hesaplanan KDV
1.980
__________/__________

Ancak yukar›da, 180 TL’lik fark›n di¤er çeflitli alacak yaz›lmas› da fiili
durumla ba¤daflmamaktad›r. Çünkü, sat›fl gerçeklefltikten sonra, reeskont hesaplamas› sebebi ile müflterileri tekrar borçland›rmak ka¤›t üzerinde mümkün
olsa bile, bu durumu müflterilerin kabul etmesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle, 180 liral›k vade fark›n›n finansman gideri olarak kaydedilmesi daha mant›kl› olacakt›r.
__________/__________
121 Alacak Senetleri
12.980
797 Finansman Gideri
180
600 Y. ‹çi Sat›fllar
10.000
1.180
127 Tic. Alacak Reesk.
391 Hesaplanan KDV
1.980
__________/__________
Ancak, böyle bir kay›t, KDV üzerinden hesaplanm›fl bir reeskontun gider yaz›larak ticari kardan düflülmesi ve dolay›s› ile de y›ll›k vergiden düflülmesi sonucunu ortaya ç›karmaktad›r.
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Görüldü¤ü üzere, vade fark›n›n KDV dahil tutar üzerinden hesaplanmas› bir çok soruna sebep olmaktad›r. Bu durumda, vade fark›n›n KDV hariç
tutar üzerinden hesaplanmas› yukar›da anlat›lan sorunlar› ortadan kald›rmaktad›r.
KDV hariç fiyat üzerinden hesaplama
KDV hariç tutar :12980 / 1,18
: 11.000 TL
Etkin faiz oran› : (1 + 020/2)2 -1
: 0,21
‹tfa edilmifl maliyet:
11.000 / (1+ 0,21)6/12 = 10.000 TL
Vade fark›: 11.000 – 10.000: 1.000 TL
KDV hariç tutar üzerinden hesaplamalar yap›ld›¤›nda kay›t afla¤›daki gibi yap›lacakt›r.
__________/__________
121Al.Snt.Hs
12.980
600 Y.‹.Sat›fl
10.000
127 Tic.Al.Rees
1.000
391 Hes.KDV
1.980
__________/__________

Görüldü¤ü üzere, KDV dahil hesaplama yap›ld›¤›nda, reeskont ve KDV
tutar› hatal› olarak kaydedilmek zorunda kal›nmaktad›r. Bu sebeple, vade fark›n›n muhasebelefltirilmesi esnas›nda, KDV hariç tutar›n göz önünde bulundurulmas›na dikkat edilmelidir.

5.Vade Fark› ‹çeren Ticari Alacak ve Ticari Borçlar Aç›s›ndan
TMS ve Vergi Kanunlar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›
Türkiye Muhasebe Standartlar›na (TMS) göre yap›lacak nakit harici
al›m ve sat›mlarda, vade fark›n›n zorunlu olarak hesaplanmas› ve kaydedilmesi gerekmektedir. TMS’nin bu uygulamas›, iflletmelerin gerçek durumunun bi-
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lançolar da yans›t›lmas› içindir. Ancak Standartlarda, veresiye, senetli, çekli
tüm al›m ve sat›mlar için ayn› uygulaman›n yap›lmas› öngörülmektedir. Bu
durum, Vergi Usul Kanunu’nun 281. ve 285. maddelerine ayk›r›l›k teflkil etmektedir. Çünkü VUK sadece senetli borç ve alacaklar için itibari de¤erin içinde vade fark› olmas› halinde reeskont uygulamas›na müsaade etmektedir. Oysa
Standartlar, veresiye, senetli ve senetsiz, vade fark› içerip içermedi¤ine bak›lmaks›z›n tüm alacak ve borçlar için reeskont hesab› yap›lmas›n› istemektedir.
Buna göre, içinde vade fark› bulunan senetli alacak ve borçlarda vergi kanunlar› ile Muhasebe Standartlar›n›n paralel oldu¤u görülmektedir. Uygulamada tek fark, vergi yasalar›na göre reeskont uygulamas›n›n y›l sonunda, muhasebe standartlar›na göre y›l içinde yap›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
‹çinde vade fark› bulunmayan senetli alacak ve borçlar için VUK’a göre
reeskont ifllemi yapmak mümkün de¤ildir. Oysa, muhasebe standartlar›na göre,
içinde vade fark› bulunmasa dahi reeskont uygulamas›n›n yap›lmas› ve bilanço
gününde bu alacak ve borçlar›n gerçe¤e uygun de¤erleri ile raporlanmalar› zorunludur. Bu durumda, muhasebe standartlar›na göre hesaplanan reeskontlar›n,
VUK hükümlerine göre gider yada gelir olarak kabul edilmeleri mümkün de¤ildir.
Yine, vadeli çeklerle do¤mufl alacak ve borçlar, VUK’a göre reeskonta tabii tutulmas› mümkün de¤ildir. Türk Ticaret Kanunu’nun 707.maddesinde tan›mlanm›fl olan “çek”, görüldü¤ünde ödenmesi gereken bir k›ymetli ka¤›tt›r.
TTK’ya göre çekte vade bulunmamaktad›r. Bu durumda görüldü¤ünde ödenmesi gereken çekler için reeskont uygulamas›na gidilmesi VUK’un özüne ayk›r›d›r. Çeklerin karfl›l›kl› irade beyan› ile vadeli olarak düzenlenmesi bunlara
senet hükmü kazand›rmaz. Ancak, muhasebe standartlar›na göre, vadeli çeklere reeskont uygulanmas› yapmak mümkündür. Çünkü standartlar›n özünde bilanço gününde iflletmenin gerçek durumunun tespit edilmesi yatmaktad›r. Bu
durumda, vadeli çeklerin muhasebe standartlar›na göre hesaplanm›fl reeskontlar›n›n, VUK hükümlerine göre gider ya da gelir kabul edilmeleri mümkün de¤ildir.
VUK hükümlerine uygun olmayan bir baflka olay da, senetsiz alacak ve
borçlarda reeskont uygulamas›d›r. Muhasebe standartlar›na göre, bu tür ala97

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

cak ve borçlar›n reeskonta tabi tutulmalar› ve gerçe¤e uygun de¤erleri ile raporlanmalar› zorunludur. Ancak, muhasebe standartlar›na göre hesaplanan bu
reeskont tutarlar›n›n, VUK hükümlerine göre gider ya da gelir olarak kabul
edilmeleri mümkün de¤ildir.

6.Sonuç
Türkiye muhasebe standartlar›n›n, ticari alacak ve ticari borçlar için
TMS 2 Stoklar Standard›, TMS 18 Has›lat Standard›, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standard› ve TMS 32-39 Finansal Araçlar Standard› ile yeni düzenlemeler getirdi¤i görülmektedir. Bu düzenlemeler, uygulay›c›lar için birçok
yenilikler getirmektedir. Uygulay›c›lar›n, yeni düzenlemelere kolayca ayak
uydurabilmeleri için, standartlara paralel olarak, tekdüzen hesap plan›nda da
de¤iflikliklerin yap›lmas› gerekmektedir. Hesap plan›nda yap›lacak de¤iflikliklerde mümkün oldu¤unca uygulay›c›lar›n aflina oldu¤u kavramlar›n kullan›lmas›na dikkat edilmesi gerekir. Çünkü; farkl› kavramlar›n kullan›lmas› uygulay›c›lar›n uyum süresini zorlaflt›rmaktad›r.
Muhasebe standartlar›, veresiye, çekli, vadeli, vadesiz tüm alacak ve
borçlar›n bilanço günü gerçek de¤erleri ile raporlanmas›n› kabul etmektedir.
Bu nedenle, reeskont uygulamas› zorunlu olmaktad›r. Oysa, vergi kanunlar›m›z, içinde vade fark› içeren senetli alacak ve borçlar d›fl›nda kalan alacak ve
borç için reeskont uygulamas› yap›lmas›na müsaade etmemektedir. Ayr›ca,
muhasebe standartlar› reeskont uygulamas›n› zorunlu tutarken, vergi kanunlar› iste¤e ba¤l› b›rakmaktad›r.
Y›llardan beri uygulay›c›lar ve teorisyenler aras›nda KDV dahil alacak
ve borçlarda, reeskont hesab›n›n nas›l yap›laca¤› konusunda tart›flmalar yap›lmaktad›r. Maliye Bakanl›¤›, KDV dahil alacak ve borç tutarlar üzerinden reeskont hesaplamas›na izin vermektedir. Ancak, birçok yazar, bu uygulaman›n
hatal› oldu¤unu savunmaktad›r. Türkiye Muhasebe Standartlar›nda ise, alacak
ve borçlar›n mali tablolarda gösterilmesinde zaman de¤erinin dikkate al›nmas› gerekti¤i kabul edilmektedir. Alacak ve borçlar›n içinde KDV olmas› durumunda zaman de¤erinin nas›l hesaplanaca¤› konusunda aç›k bir düzenleme
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yoktur. Ancak, TMS 18 Has›lat Standard›, KDV’nin has›lat olarak yaz›lamayaca¤›n› belirtmektedir. Bu nedenle, kan›m›zca KDV tutar›n›n reeskont hesaplamalar›na dahil edilmemesi gerekir.
KDV’li tutar üzerinden reeskont hesaplan›p hesaplanamayaca¤› tart›flmalar›n›n yan›nda, bir baflka dikkat edilmesi gereken husus, al›fl ve sat›fl›n ilk
muhasebelefltirilmesi an›nda vade fark›n›n mutlaka KDV hariç tutar üzerinden
hesaplanmas› gere¤idir. KDV dahil tutar üzerinden vade fark›n›n hesaplanmas›, al›fl ve sat›fl›n gerçe¤e uygun de¤erinin yanl›fl hesaplanmas›na sebep olmaktad›r.
Sonuç olarak, muhasebe standartlar›na göre, veresiye, senet ve çek karfl›l›¤› al›m ve sat›mlarda ortaya ç›kan alacak ve borçlar›n ilk muhasebelefltirilmesi ve sonraki de¤erlemelerinin yap›lmas› s›ras›nda özellik arz eden durumlar›n bulundu¤u, bu durumlar›n uygulamada tart›flmalara ve farkl› uygulamalara sebep olaca¤› görülmektedir.
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UFRS’YE GÖRE CAR‹ DÖNEM B‹LANÇO
VE GEL‹R TABLOSUNUN HAZIRLANMASI
HOW TO PREPARE BALANCE SHEET
AND INCOME STATEMENT
UNDER THE IFRS

l Serkan TERZ‹*
l ‹lker KIYMETL‹ fiEN**
l Filiz BÜLBÜL***
ÖZ
Dünya genelinde çok say›da ülke, iflletmelerin finansal raporlar›n› Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (IASB) taraf›ndan yay›nlanan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS)’na uygun olarak haz›rlanmas›n› istemeye bafllam›flt›r. Türkiye’de de yak›n bir gelecekte finansal raporlar›n haz›rlanmas›nda UFRS’n›n yürürlü¤e girmesi beklenmektedir. Bu nedenle Türkiye’deki iflletmeler finansal tablolar›n› bu standartlara göre düzeltmek
zorunda olacakt›r. Bu çal›flman›n amac›, iflletmelerin cari dönem bilanço ve
gelir tablolar›n› UFRS’ye göre nas›l düzenleyeceklerini örnek bir uygulama
yard›m›yla aç›klamakt›r. Örnek uygulamada öncelikle aç›l›fl bilançosu düzenlenerek UFRS’ye göre gerekli düzeltme kay›tlar› yap›lacakt›r. Daha sonra
UFRS uyumlu bu aç›l›fl bilançosu ile cari dönem bilançosu karfl›laflt›r›larak
standartlara uygun olarak cari dönemin gelir tablosu haz›rlanacakt›r.
* S.M.M.M. Marmara Üniversitesi SBE Muhasebe Finansman Doktora Program›
** S.M.M.M. Marmara Üniversitesi SBE Muhasebe Finansman Doktora Program›
*** S.M.M.M. Marmara Üniversitesi SBE Muhasebe Finansman Doktora Program›
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Anahtar Kelimeler: UFRS, TFRS, Aç›l›fl Bilançosu, Cari Dönem Gelir

Tablosu ve Bilançosu

ABSTRACT
The many countries in all over the world starts to adopt the firms’ finan-

cial reports according to International Financial Reporting Standards, which
were issued by International Accounting Standards Board (IASB). It is also
expected to be enforced in a near future in Turkey, the financial reports would be adapted to these standards. For this reason the Turkish firms should

adapt their financial reports to these standards. The aim of this study is to present how to prepare balance sheet and income statement according to the

IFRS, with a case study. In the case study, the opening balance sheet would
be prepared and then it is adapted to IFRS. Subsequently, with this IFRS adap-

ted opening balance sheet and current balance sheet would be compared and
then the current income statement would be composed.

Key Words: IFRS, TFRS, Opening Balance Sheet, Current Income Sta-

tement, Ending Balance Sheet

1. G‹R‹fi
Uluslararas› muhasebedeki farkl›l›klar›n ortadan kald›r›lmas› ve mali

tablolar›n ortak bir dille haz›rlan›p sunulmas› amac›yla Uluslararas› Muhase-

be Standartlar› Kurulu (IASB- International Accounting Standards Board) ta-

raf›ndan Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (IAS- International Accounting
Standards) ve Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (IFRS- International Financial Reporting Standards) yay›nlanm›flt›r.

Türkiye’de bu standartlara uyumu sa¤lamak amac›yla Türkiye Muhase-

be Standartlar› Kurulu (TMSK) kurulmufltur. Bilindi¤i gibi, TMSK taraf›ndan

IASB ile yap›lan telif anlaflmas› gere¤ince IAS ve IFRS’nin aynen Türkçe ter-
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cümesi 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›na-

rak yeniden düzenlenen ve yak›n bir tarihte yürürlü¤e girmesi beklenen Türk
Ticaret Kanunu tasar›s›n›n 88. maddesinde finansal tablolara uluslararas› pa-

zarda geçerlilik kazand›rmak amac› ile muhasebeye iliflkin konularda do¤rudan TMSK taraf›ndan yay›nlanm›fl olan standartlara uyulaca¤›na dair hüküm-

ler 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 standart-

lara göre aç›l›fl (geçifl) bilançosu düzenlemeleri gerekmektedir. Bunu takiben

de, cari dönem bilanço ve gelir tablosunun haz›rlanmas› gerekmektedir.

Bu çal›flman›n temel konusu, cari dönem bilanço ve gelir tablosunun haz›r-

lanmas› olup, bu amaçla öncelikli olarak 01.01.2006 tarihli (31.12.2005 tarihli) aç›l›fl bilançosu UFRS’ye göre oluflturulmufl ve 31.12.2006 tarihli cari dö-

nem bilançosu ile aras›ndaki farklar esas al›narak 31.12.2006 tarihli cari dö-

nem gelir tablosu haz›rlanm›flt›r. ‹flletme 2005 y›l›nda faaliyete geçti¤i için
aç›l›fl bilançosu olarak 31.12.2005 tarihli bilanço esas al›nm›flt›r.

2. GENEL AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK UYGULAMA
31.12.2006 tarihinde UFRS (TFRS)’ye uygun raporlama yapabilmek için;

√ ilk önce 31.12.2004 tarihli bilanço standartlara göre düzenlenerek

geçmifl y›l kar› veya zarar› bulunacak,

√ sonra 31.12.2005 tarihli bilanço standartlara göre düzeltilecek,

√ daha sonra da 31.12.2004 tarihli bilanço ile 31.12.2005 tarihli bilan-

ço karfl›laflt›r›larak 31.12.2005 tarihli gelir tablosu düzenlenecektir.

√ Buna müteakip olarak da, 31.12.2006 tarihli bilanço ve gelir tablosu

31.12.2005 tarihli bilanço ve gelir tablosu ile karfl›laflt›r›larak düzeltilecektir.
Böylece en az iki y›la ait karfl›laflt›rmal› bilgi sa¤lanm›fl olunacakt›r.
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Karfl›laflt›rmal› bilgi sunulan y›l›n 2006 takvim y›l› olmas› (31.12.2006 ta-

rihi raporlama tarihidir) durumunda, UFRS (TFRS)’ye uygun finansal tablolar›n ilk kez haz›rlanmas›na iliflkin zaman cetveli afla¤›daki gibi olacakt›r (Deloitte&Touche, 2004, s.8.).

Bu makalede amaç, cari dönem bilanço ve gelir tablosunun UFRS’ye

göre düzenlenmesi oldu¤undan ve iflletme 2005 y›l›nda faaliyete geçti¤inden

aç›l›fl bilançosu olarak 31.12.2005 tarihli bilanço esas al›nm›flt›r. 31.12.2006
tarihli bilanço ve gelir tablosu da cari dönem finansal tablolar› olarak düzel-

tilmifltir. Bundan dolay› da, 31.12.2005 tarihli gelir tablosu veri olarak verilmemifltir.

ÖRNEK UYGULAMA:
fiEN iflletmesinin 31.12.2005 ve 31.12.2006 tarihli bilançolar› afla¤›daki

gibidir:
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ÖNCEK‹ DÖNEM
(YTL)
31.12.2005
3.155.579
2.219.579
2.103.579
116.000
936.000
936.000

HESAP ADI
I.DÖNEN VARLIKLAR
HAZIR DE⁄ERLER
KASA
BANKALAR
T‹CAR‹ ALACAKLAR
ALICILAR
ERTELENEN FA‹Z GEL‹RLER‹ (-)
fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
38.200
fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAK KARfi. (-)
-38.200
D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR
II.DURAN VARLIKLAR
MADD‹ DURAN VARLIKLAR
B‹NALAR
0
TAfiITLAR
0
DEM‹RBAfiLAR
140.000
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
-12.000
MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
HAKLAR
7.000
KURULUfi VE ÖRGÜTLENME G‹D.
2.000
ÖZEL MAL‹YETLER
155.000
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
-34.000
GELECEK YIL.A‹T G‹D.VE GEL‹R TAH.
GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER
2.000
AKT‹F TOPLAMI
III.KISA VADEL‹ BORÇLAR
D‹⁄ER BORÇLAR
ORTAKLARA BORÇLAR
0
ÖDENECEK VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜM.
BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
VERG‹ KARfiILIKLARI
4.200
IV.UZUN VADEL‹ BORÇLAR
V. ÖZ KAYNAKLAR
ÖDENM‹fi SERMAYE
SERMAYE
3.000.000
390.000
SERMAYE DÜZELT. OLUMLU FARKLARI
KAR YEDEKLER‹
500
YASAL YEDEKLER
GEÇM‹fi YIL KARLARI
DÖNEM NET KARI
PAS‹F TOPLAMI

0
260.000
128.000

130.000

2.000
3.415.579
15.079
0
10.879
4.200
0
3.400.500
3.390.000
500
0
10.000
3.415.579

CAR‹ DÖNEM
(YTL)
31.12.2006
3.149.500
149.500
49.500
100.000
3.000.000
3.000.000
215.000
-215.000

510.000
22.000
120.000
-29.000
7.000
2.000
160.000
-68.000
6.800

28.000
14.500

3.000.000
390.000
1.000
0

0
730.800
623.000

101.000

6.800
3.880.300
51.840
28.000
9.340
14.500
0
3.828.460
3.390.000
1.000
9.500
427.960
3.880.300
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KODU
HESAP ADI
A
BRÜT SATIfiLAR
600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
C
NET SATIfiLAR
D
SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (-)
BRÜT SATIfi KARI VEYA ZARARI
E
FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
632 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ (-)
FAAL‹YET KARI VEYA ZARARI
F
D‹⁄.FAAL.OLA⁄AN GEL.VE KARLAR
642 FA‹Z GEL‹RLER‹
644 KONUSU KALMAYAN KARfiILIKLAR
646 KAMB‹YO KARLARI
649 FAAL. ‹LG‹L‹ D‹⁄.OLA.GEL‹R VE KARLAR
G
D‹⁄.FAAL.OLA⁄AN G‹D.VE ZARARLAR(-)
654 KARfiILIK G‹DERLER‹ (-)
656 KAMB‹YO ZARARLARI (-)
H
F‹NANSMAN G‹DERLER‹
660 KISA VAD.BORÇLANMA G‹D.(-)
OLA⁄AN KAR VEYA ZARAR
I
OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR
679 D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR
J
OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR (-)
689 D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARAR.(-)
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K
DÖN.KAR.VER.VE D‹⁄.YAS.YÜK.KRfi.(-)
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

CAR‹ DÖNEM (YTL)
01.01.2006-31.12.2006
950.000
950.000
950.000
0
950.000
-300.890
-300.890
649.110
58.350
850
36.000
10.000
11.500
-251.000
-250.000
-1.000
-11.000
-11.000
445.460
2.000
2.000
-5.000
-5.000
442.460
-14.500
427.960

fiEN iflletmesinin 01.01.2006-31.12.2006 tarihli cari dönem gelir tablo-

su afla¤›daki gibidir:

fiEN iflletmesinin 31.12.2006 tarihli cari dönem gelir tablosunun stan-

dartlara göre düzenlenebilmesi için 31.12.2005 tarihli bilançosunun (aç›l›fl bi-

lançosu) düzenlenmesi gerekmektedir. Bundan dolay› öncelikli olarak aç›l›fl
bilançosu düzenlenecektir.

TFRS’ye geçifl tarihi itibariyle, yap›lan düzeltmeler geçmifl y›l kar/zarar

hesab› içinde veya uygun olmas› durumunda farkl› bir özkaynak kalemi içerisinde muhasebelefltirilmelidir (TFRS 1, Par.11.).
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2.1. Aç›l›fl Bilançosunun Haz›rlanmas› (31.12.2005 Tarihli Bilanço)
Aç›l›fl bilançosu haz›rlan›rken afla¤›daki aflamalar dikkate al›nmal›d›r

(PriceWaterHouseCoopers, 2004, s.23.):

a) Hangi tarihli TFRS’ye uygun finansal tablolar›n haz›rlanmas› gerek-

ti¤inin tan›mlanmas›,

b) Mevcut genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri ile TFRS uygulamala-

r› aras›ndaki farkl›l›klar›n tan›mlanmas›,

c) Geriye dönük olarak istisnalar›n uygulan›p uygulanmayaca¤›n›n dü-

flünülmesi,

d) ‹stisnalar›n uygulanmas› durumunda geçmifl tarihlere iliflkin bunlara

ait bilgilerin olup olmad›¤›n›n belirlenmesi,

e) TFRS’ye geçifl bilançosunun haz›rlanmas›,

dir.

f) TFRS’nin gerektirdi¤i aç›klama ve sunumun yap›lmas› gerekmekteÖrnek uygulamada ele al›nan fiEN iflletmesinin 31.12.2005 tarihli bilan-

çosuna iliflkin yap›lan incelemeler sonucunda afla¤›daki hususlar tespit edilmifltir:

1- Ticari alacaklar›n de¤erlemesi aflamas›nda yap›lan inceleme sonu-

cunda tahsil kabiliyetini kaybetmifl ve/veya kaybetmesi muhtemel alacaklar
tespit edilmifl olup, flüpheli alacak konumuna al›nan alacaklar›n tutar› 5.000
YTL’dir. (2005 y›l› incelemesinde 2006 y›l›ndaki tahsilatlar dikkate al›nm›flt›r.)

2- fiüpheli alacak çal›flmas›ndan sonra geri kalan ticari alacaklara TMS

39 kapsam›nda reeskont çal›flmas› yap›lm›fl ve bunun sonucunda reeskont tutar› 25.000 YTL olarak hesaplanm›flt›r.

3- ‹flletmenin maddi duran varl›klar›n›n incelenmesi özel maliyetlerde

izledi¤i unsurlar›n demirbafl niteli¤ine sahip oldu¤u ve bunlar›n tutar›n›n
155.000 YTL oldu¤u ayr›ca iflletmenin maddi duran varl›klar için amortisman
ay›rma yöntemi olarak normal amortisman yöntemini kulland›¤› tespit edil-
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mifltir. TMS 16 kapsam›nda izin verilen k›st amortisman yöntemi uygulanm›fl
olup, birikmifl amortisman 71.000 YTL olarak hesaplanm›flt›r. (2005 y›l›nda
maddi duran varl›k sat›fl› olmam›flt›r.)

4- Maddi olmayan duran varl›klar›n incelenmesinde iflletmenin bilanço-

sunda kurulufl ve örgütlenme gideri olarak 2.000 YTL oldu¤u ve iflletmenin
maddi olmayan duran varl›klar için normal amortisman yöntemine göre amortisman ay›rd›¤› tespit edilmifltir. TMS 38 kapsam›nda haklar için k›st amortis-

man yöntemine göre 600 YTL amortisman hesaplanm›flt›r. (2005 y›l›nda maddi olmayan duran varl›k sat›fl› olmam›flt›r.)

5- ‹flletme 2005 y›l›nda faaliyete geçmifl oldu¤undan k›dem tazminat›

ayr›lmam›flt›r.

2.1.1. TMS ve TFRS’na Göre Aç›l›fl Bilançosunun Haz›rlanmas›
‹çin Örnek Uygulama
1- Öncelikli olarak iflletme dönem net kar›n› Geçmifl Y›l Kar›/Zarar› he-

sab›na devretmelidir.*

_____________/____________
590 DÖNEM NET KARI

10.000

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI

Dönem net kar›n›n devri nedeniyle

10.000

_____________/____________

2- Ticari Alacaklar
Nakit ve nakit benzerleri giriflinin ertelendi¤i durumlarda yani vadeli sa-

t›fl durumunda; sat›fl bedelinin gerçe¤e uygun de¤eri, al›nacak olan nakdin no-

* Düzeltmeler için Geçmifl Y›l Zararlar› hesab› kullan›lm›flt›r. Bunun nedeni, yap›lan düzeltmeler
sonucunda zarar›n ç›kmas›d›r. Ancak geçmifl y›l karlar› hesab› da kullan›labilir. Bu durumda düzeltmeler sonucunda ortaya zarar ç›kmas› halinde bakiye geçmifl y›l zararlar› hesab›na devredilmelidir.
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minal 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 raporlan-

mas› gerekmektedir (TMS 18, Par.11). Bu nedenle sat›fl ifllemi sonucunda or-

taya 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 içerisinde yer alan vade farklar›,
ç›kar›lm›fl olunmaktad›r.

Alacaklara reeskont uygulanmadan önce alacaklar›n tahsil edilme imka-

n› bak›m›ndan incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 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 or-

taya ç›kan ola¤anüstü koflullard›r.

fiüpheli alacak çal›flmas› yap›ld›ktan sonra kalan bakiye üzerinden rees-

kont çal›flmas› yap›lmal›d›r. TMS 39’a göre kullan›lacak iskonto oran›, etkin fa-

iz oran›, yani iç verim oran›d›r. Etkin faiz oran› yerine emsal faiz oran› da kullan›labilmektedir. Uygulamada, emsal faiz oran› olarak T.C. Merkez Bankas›’n›n K›sa Vadeli Avanslar için yay›nlam›fl oldu¤u iskonto haddi kullan›lmaktad›r (Terzi, K›ymetli fien ve Bülbül, 2007, s.114.).

fiüpheli alacak incelemesi sonucunda 5.000 YTL tutar›nda çek/senedin

tahsil kabiliyetini kaybetti¤i tespit edilmifltir. fiüpheli alacak için yap›lacak
kay›t afla¤›daki gibidir:

_____________/____________

128 fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
120 ALICILAR

fiüpheli alacak nedeniyle

5.000

5.000

_____________/____________
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_____________/____________

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI

5.000

129 fiÜPH. T‹CAR‹ ALAC. KARfi.

fiüpheli alacak karfl›l›¤› nedeniyle

5.000

_____________/____________

Reeskont çal›flmas› sonucu bulunan tutar 25.000 YTL olup, buna iliflkin

muhasebe kayd› afla¤›daki gibidir:

_____________/____________

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI

25.000

124 ERTELENEN FA‹Z GEL‹RLER‹*

Al›c›lara yaflland›rma uygulanmas› nedeniyle

25.000

_____________/____________

3- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl›klar

Yap›lan inceleme kapsam›nda özel maliyetler içinde yer alan 155.000

YTL tutar›ndaki varl›¤›n demirbafl oldu¤u tespit edilmifltir. Yeniden s›n›fland›rma amac›yla yap›lacak kay›t afla¤›daki gibidir:
_____________/____________
255 DEM‹RBAfiLAR

155.000

264 ÖZEL MAL‹YETLER

Yeniden s›n›fland›rma nedeniyle

155.000

_____________/____________

Maddi duran varl›klar grubu için yap›lacak di¤er bir düzeltme ifllemi ise,

amortisman düzeltimidir.
Mizan Tutar›

Düzeltilmifl Tutar
Fark

: 12.000 YTL

: 71.000 YTL

: 59.000 YTL

* Ertelenen faiz geliri, pasif karakterli bir hesap olup, uygulamada, ya 120 Al›c›lar hesab›n›n içinde
eksi olarak yer almakta ya da 124 nolu hesap gibi bofl bir hesap kullan›larak raporlama yap›lmaktad›r.
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59.000

257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR

Amortismanlar›n düzeltilmesi nedeniyle

59.000

_____________/____________

Maddi olmayan duran varl›klar içerisinde yer alan 262 Kurulufl ve Ör-

gütlenme Giderleri TFRS’ye göre aktiflefltirilmeyip, do¤rudan dönemin gideri olarak dikkate al›nmal›d›r (M›s›rl›o¤lu, 2005, s.64.).
_____________/____________

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI

2.000

262 KURULUfi VE ÖRG. G‹DER‹

Kurulufl giderlerinin giderlefltirilmesi

2.000

_____________/____________
dir:

Maddi olmayan duran varl›klar›n amortisman düzeltimi afla¤›daki gibiMizan Tutar›

Düzeltilmifl Tutar
Fark

: 34.000 YTL

:

600 YTL

: 33.400 YTL

_____________/____________

268 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI

33.400

Amortismanlar›n düzeltilmesi nedeniyle

33.400

_____________/____________

4- Ertelenen Vergi Varl›k/Yükümlülükleri
Bilanço tarihi itibariyle yasalaflm›fl vergi oran› üzerinden ertelenen vergi hesaplanmaktad›r (Mirza, Holt ve Orrell, 2006, s.68.). Ertelenen verginin
hesaplanmas›ndan maksat, iflletmenin bilançonun haz›rland›¤› tarih itibariyle
gelecek dönemlerde karfl›laflabilece¤i vergi yükümlülükleri ve indirimlerinin
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tespit edilmesi ve bunlar›n finansal tablolara yans›t›lmas›d›r. Cari dönemin ve önceki
dönemlerin dönem vergisi olarak vergi idaresine ödenecek dönem vergi borçlar›n›n
(varl›klar›n›n) tutar› bilanço tarihi itibariyle yürürlükte olan vergi oranlar› (ve vergi kanunlar›) dikkate al›narak hesaplanmaktad›r (TMS 12, par.46).
Bundan dolay›, 31.12.2006 tarihli finansal tablolar›n karfl›laflt›rmal› olarak sunulmas› için haz›rlanan 31.12.2005 tarihli aç›l›fl bilançosunda ertelenen vergi hesaplamas› için 31.12.2006 tarihli vergi oran› kullan›lmal›d›r. Uygulamada geriye dönük
hesaplama bu flekilde yap›lmaktad›r. Ülkemizde 31.12.2006 tarihi itibariyle geçerli
olan kurumlar vergisi oran› %20’dir. Bundan dolay›, 31.12.2005 tarihi itibariyle hesaplanacak ertelenen vergi için de kullan›lmas› gereken oran, %20’dir (Terzi, K›ymetli fien ve Bülbül, 2007, s.125).
Ertelenen Vergi Varl›klar›:
fiüpheli ticari alacak karfl›l›klar›
Alacak yaflland›rmas›
Maddi duran varl›k amortisman düzeltimi
Kurulufl ve örg. giderlerinin aktiften ç›kart›lmas›
Brüt Ertelenen Vergi Varl›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri:
Maddi olmayan duran varl›k amortisman düzeltimi
Brüt Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
Net Ertelenen Vergi Varl›klar›

Toplam Geçici
Farklar

Ertelenen
Vergi

5.000
25.000
59.000
2.000
91.000

1.000
5.000
11.800
400
18.200

33.400
33.400
57.600

6.680
6.680
11.520

Ertelenen vergi varl›klar›na iliflkin muhasebe kayd› afla¤›daki gibi yap›lacakt›r.*
_____________/____________
296 ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI
18.200
6.680
496 ERTELENEN VERG‹
YÜKÜMLÜLÜKLER‹
580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
11.520
Ertelenen vergi karfl›l›¤› nedeniyle
_____________/____________

* Ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerinin muhasebelefltirilmesinde bofl hesaplar kullan›labilir. Bu
amaçla ertelenen vergi varl›klar› için 296 nolu hesap, ertelenen vergi yükümlülükleri için ise 496 nolu
hesaplar kullan›lm›flt›r. (M›s›rl›o¤lu, 2006, s.61.)
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UFRS (TFRS)’ye göre yap›lan yeniden s›n›fland›rma ve düzeltme ifllemleri sonucunda aç›l›fl bilançosu afla¤›daki gibi oluflacakt›r:
(YTL)

Mali Bilanço
UFRS
UFRS
HESAP ADI
31.12.2005
Düzeltmeler Bilanço
I.DÖNEN VARLIKLAR
3.155.579
3.125.579
HAZIR DE⁄ERLER
2.219.579
2.219.579
KASA
2.103.579
0 2.103.579
BANKALAR
116.000
0
116.000
T‹CAR‹ ALACAKLAR
936.000
906.000
ALICILAR
936.000
-5.000
931.000
ERTELENEN FA‹Z GEL‹RLER‹ (-)
0
-25.000
-25.000
fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
38.200
5.000
43.200
fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAK KARfi.(-)
-38.200
-5.000
-43.200
II.DURAN VARLIKLAR
260.000
250.600
MADD‹ DURAN VARLIKLAR
128.000
224.000
DEM‹RBAfiLAR
140.000
155.000
295.000
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
-12.000
-59.000
-71.000
MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKAR
130.000
6.400
HAKLAR
7.000
0
7.000
KURULUfi VE ÖRGÜTLENME G‹DERLER‹
2.000
-2.000
0
ÖZEL MAL‹YETLER
155.000
-155.000
0
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
-34.000
33.400
-600
GELECEK YIL.A‹T G‹DER.VE GEL. TAH.
2.000
2.000
GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER
2.000
0
2.000
D‹⁄ER DURAN VARLIKLAR
0
18.200
ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI
0
18.200
18.200
AKT‹F TOPLAMI
3.415.579
3.376.179
III.KISA VADEL‹ BORÇLAR
15.079
15.079
ÖDENECEK VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜM.
10.879
10.879
BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
4.200
4.200
VERG‹ KARfiILIKLARI
4.200
4.200
IV.UZUN VADEL‹ BORÇLAR
0
6.680
D‹⁄ER UZUN VADEL‹ BORÇLAR
0
6.680
ERTELENEN VERG‹ YÜKÜMLÜLÜKLER‹
0
6.680
6.680
V. ÖZ KAYNAKLAR
3.400.500
3.354.420
3.390.000
3.390.000
ÖDENM‹fi SERMAYE
3.000.000
SERMAYE
3.000.000
390.000
390.000
SERMAYE DÜZ. OLUMLU FARKLARI
500
500
KAR YEDEKLER‹
500
500
YASAL YEDEKLER
GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
0
-36.080
-36.080
DÖNEM NET KARI
10.000
-10.000
0
3.415.579
3.376.179
PAS‹F TOPLAMI
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2.2. Cari Dönem (31.12.2006) Bilanço ve Gelir Tablosu Haz›rlanmas›
‹çin Örnek Uygulama
fiEN iflletmesinin 31.12.2006 tarihli bilanço ve gelir tablosuna iliflkin ya-

p›lan incelemeler sonucunda afla¤›daki hususlar tespit edilmifltir:

1- Ticari alacaklar›n incelenmesi sonucunda, flüpheli duruma gelen ticari

alacak tutar›n›n 100.000 YTL oldu¤u tespit edilmifltir. (2006 y›l›ndaki incelemelerde avukat mektubu ve tahsilat vadesi dikkate al›nm›flt›r.)

2- fiüpheli alacak çal›flmas›ndan sonra geri kalan ticari alacaklara TMS

39 kapsam›nda reeskont yap›lm›fl ve bunun sonucunda reeskont tutar› 92.000
YTL olarak hesaplanm›flt›r.

3- ‹flletme idari faaliyetler için 510.000 YTL tutar›nda bina alm›flt›r. TMS

16 kapsam›nda yap›lan inceleme kapsam›nda arsa pay›n›n 306.000 YTL (%60)
oldu¤u tespit edilmifltir.

4- ‹flletmenin maddi duran ve maddi olmayan varl›klar› incelendi¤inde,

özel maliyetlerde izledi¤i unsurlar›n demirbafl niteli¤ine sahip oldu¤u ve bunla-

r›n tutar›n›n 160.000 YTL oldu¤u (2006 y›l›nda 5.000 YTL’lik girifl-al›m yap›lm›flt›r) ayr›ca iflletmenin maddi duran varl›klar için amortisman ay›rma yönte-

mi olarak normal amortisman yöntemini kulland›¤› tespit edilmifltir. TMS 16
kapsam›nda izin verilen k›st amortisman yöntemi uygulanm›fl olup, birikmifl
amortisman tutar› 114.000 YTL olarak hesaplanm›flt›r. 2006 y›l›nda iflletme taraf›ndan 20.000 YTL maliyet bedelli ve 4.000 YTL birikmifl amortismana sa-

hip demirbafl 18.000 YTL’ye sat›lm›flt›r. Sat›lan demirbafl›n k›st amortismana
göre düzeltilmifl amortisman tutar› 2.500 YTL olarak hesaplanm›flt›r.

5- ‹flletmenin bilançosunda kurulufl ve örgütlenme giderinin 2.000 YTL

oldu¤u ve iflletmenin maddi olmayan duran varl›klar için normal amortisman
yöntemine göre amortisman ay›rd›¤› tespit edilmifltir. TMS 38 kapsam›nda hak-

lar için k›st amortisman yöntemine göre 3.000 YTL amortisman hesaplanm›flt›r. (2006 y›l›nda maddi olmayan duran varl›k sat›fl› yoktur.)

6- Ortaklara borçlar tutar› 28.000 YTL olarak tespit edilmifltir.
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7- ‹flletme taraf›ndan k›dem tazminat› ayr›lmam›fl oldu¤u tespit edilmifl

ve TMS 19 kapsam›nda aktüeryal de¤erleme yöntemleri kullan›larak 1.500
YTL k›dem tazminat› karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

8- 2005 y›l› kar›ndan 500 YTL yasal yedek ayr›lm›flt›r.

Bu kapsamda 31.12.2006 tarihli bilanço ve gelir tablosunun
UFRS (TFRS)’na göre haz›rlanmas› için;
1- Ticari Alacaklar
fiüpheli alacak incelemesi sonucunda 100.000 YTL tutar›nda ticari ala-

caklar›n tahsil kabiliyetini kaybetti¤i tespit edilmifltir. Bunlar içinde yer alan

5.000 YTL’lik tutara 2005 y›l›nda karfl›l›k ayr›lm›fl oldu¤undan cari dönemin
gelir tablosuna 95.000 YTL olarak kaydedilecektir. Çünkü 5.000 YTL’lik tutar 580 nolu hesab›n içindedir.

_____________/____________

128 fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
120 ALICILAR

100.000

fiüpheli alacak nedeniyle

100.000

_____________/____________
_____________/____________
654 KARfiILIK G‹DERLER‹

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI

129 fiÜPH. T‹CAR‹ ALAC. KARfi.

fiüpheli alacak karfl›l›¤› nedeniyle

95.000
5.000

100.000

_____________/____________

Reeskont çal›flmas› sonucu bulunan tutar 92.000 YTL olup, bunun

(92.000-25.000=) 67.000 YTL’lik tutar› cari dönemle ilgili olup, 600 Yurtiçi
Sat›fllar ile iliflkilendirilmelidir. Çünkü alacaklar sat›fllarla ilgilidir ve sat›flla-

r›n içinde vade farklar› da mevcuttur (Terzi, K›ymetli fien ve Bülbül, s.115.).
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_____________/____________
600 YURT‹Ç‹ SATIfiAR

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI

67.000

25.000

124 ERTELENEN FA‹Z GEL‹RLER‹ 92.000

Al›c›lara yaflland›rma uygulanmas› nedeniyle
_____________/____________

2- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Maddi duran varl›klar incelendi¤inde, binalar›n maliyet bedeli içine ar-

sa pay› da ilave edilmifltir. Çünkü VUK’a göre binan›n maliyet bedeline, ar-

sadan ald›¤› pay da 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. Bundan dola-

y› arsa pay›n›n bina maliyeti içinden ç›kart›lmas› gerekmektedir (TMS 16,

Par. 58). (510.000 YTL x %60 =) 306.000 YTL’lik k›s›m, arsa pay› olarak bina maliyeti içinden ç›kar›larak kaydedilmelidir.
_____________/____________
250 ARSA VE ARAZ‹LER
252 B‹NALAR

306.000

Yeniden s›n›fland›rma nedeniyle

306.000

_____________/____________

Yap›lan inceleme kapsam›nda özel maliyetler içinde yer alan 160.000

YTL tutar›ndaki varl›¤›n demirbafl oldu¤u tespit edilmifltir.
_____________/____________
255 DEM‹RBAfiLAR

160.000

264 ÖZEL MAL‹YETLER

Yeniden s›n›fland›rma nedeniyle
_____________/____________
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Maddi duran varl›klarla ilgili yap›lacak di¤er bir düzeltme ise, dönem

amortisman› ile ilgilidir.

Dönem Amortisman› =

+ 2006/12 Bir.Amortisman
– 2005/12 Bir.Amortisman
+ Sat›fllar›n Amortisman›

Düzeltilmifl Dönem Amortisman› = 114.000 – 71.000 + 2.500 = 45.500 YTL

‹flletme (Mizan) Dönem Amortisman› = 29.000 – 12.000 + 4.000 = 21.000 YTL
Dönem Gideri

= 24.500 YTL

Demirbafl sat›fl›na iliflkin sat›fl kar›n›n düzeltimi afla¤›daki gibidir:
‹flletme sat›fl kar/zarar = 18.000 – (20.000 – 4.000)

= 2.000 YTL kar

Fark

= 1.500 YTL

Düzeltilmifl sat›fl kar/zarar

= 18.000 – (20.000–2.500) = 500 YTL kar

_____________/____________

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI

632 GENEL YÖNET‹M G‹DER‹

59.000

24.500

679 D‹⁄.OLA⁄AN DIfiI GEL.KAR 1.500

257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR

85.000

Dönem amortisman› ve sat›fl kar›n›n düzeltilmesi nedeniyle
_____________/____________

Kurulufl ve örgütlenme giderleri 2.000 YTL olup, 2005 y›l›nda giderlefl-

tirilmifltir. Dolay›s›yla geçmifl y›l zararlar› içerisinde yer ald›¤›ndan cari dönem gideri olarak dikkate al›nmamaktad›r.
_____________/____________

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI

2.000

262 KURULUfi VE ÖRG. G‹DER‹

Kurulufl giderlerinin giderlerfltirilmesi

2.000

_____________/____________

Maddi olmayan duran varl›klarla ilgili olarak yap›lacak amortisman dü-

zeltimi afla¤›daki gibidir (sat›fl yoktur):
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Düzeltilmifl Dönem Amortisman›

= 3.000 – 600 + 0 = 2.400 YTL

Dönem Geliri

= 31.600 YTL

‹flletme (Mizan) Dönem Amortisman› = 68.000 – 34.000 +0 = 34.000 YTL
_____________/____________

267 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI

65.000

632 GENEL YÖNET‹M G‹DER‹

33.400

31.600

Dönem amortisman›n düzeltilmesi nedeniyle
_____________/____________

3- Di¤er Borçlar
Di¤er alacaklar ve borçlar incelendi¤inde, iflletmenin iliflkili taraflar›n-

dan al›nm›fl oldu¤u görülmektedir. Bundan dolay› bu tutarlar›n TMS 24 ‹liflkili Taraf Aç›klamalar› standard› gere¤ince “iliflkili taraflara borçlar” olarak bilançoda ayr› bir hesapta tek kalemde gösterilmesi gerekmektedir.*
_____________/____________

331 ORTAKLARA BORÇLAR

28.000

330 ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARA
BORÇLAR

Yeniden s›n›fland›rma nedeniyle

28.000

_____________/____________

4- K›dem Tazminat› Karfl›l›klar›
TMS 19 kapsam›nda aktüeryal de¤erleme yöntemleri kullan›larak 1.500

YTL k›dem tazminat› karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

* ‹liflkili taraflara borçlar, bilançoda gösterilirken mevcut TDHP kapsam›nda 330 nolu bofl hesap kullan›lm›flt›r.
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632 GENEL YÖNET‹M G‹DER‹

1.500
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472 KIDEM TAZM‹NATI KARfiILIK.

K›dem tazminat› karfl›l›¤› nedeniyle

1.500

_____________/____________

5- Kar Da¤›t›m›
‹flletme taraf›ndan geçmifl y›l kar›na al›nan 9.500 YTL’lik tutar,

31.12.2005 tarihli kar tutar› olan 10.000 YTL’den cari dönemde yasal yedek

olarak ayr›lan 500 YTL’nin ç›kart›lmas› ile bulunmakta olup (10.000 – 500 =

9.500), bu tutar düzeltmeler sonucu bulunan 580 Geçmifl Y›l Zarar› içinde
mevcuttur.

Geçmifl y›l kar›n›n da¤›t›m› söz konusu oldu¤undan ve bu kar tutar›, dü-

zeltilmifl geçmifl y›l zarar› içinde oldu¤undan dolay›, yasal yedeklerdeki 500
YTL’lik art›fl, geçmifl y›l zarar› ile iliflkilendirilmelidir. Bu durumda düzeltilmifl geçmifl y›l zarar› (36.080 + 500 =) 36.580 YTL olacakt›r.
580 Geçmifl Y›l Zararlar›
5.000

25.000
59.000
2.000

500

91.500

10.000

33.400

11.520

54.920

Bakiye=36.580

6- Ertelenen Vergi Varl›klar› ve Yükümlülükleri
Ertelenen vergi varl›klar›na iliflkin muhasebe kayd› afla¤›daki gibi yap›-

lacakt›r:
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_____________/____________

296 ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI
496 ERTELENEN VERG‹

56.100

YÜKÜMLÜLÜKLER‹

580 GEÇM‹fi YIL ZARARLARI

691 DÖNEM KARI VERG‹ VE D‹⁄.
YASAL YÜKÜM. KARfiILIK.

13.000
11.520

31.580

Ertelenen vergi karfl›l›¤› nedeniyle
_____________/____________

UFRS (TFRS)’ye göre yap›lan yeniden s›n›fland›rma ve düzeltme ifllem-

leri sonucunda cari dönem (31.12.2006 tarihli) bilançosu afla¤›daki gibi olacakt›r:
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YTL

HESAP ADI
I.DÖNEN VARLIKLAR
HAZIR DE⁄ERLER
KASA
BANKALAR
T‹CAR‹ ALACAKLAR
ALICILAR
ERTELENEN FA‹Z GEL‹RLER‹ (-)
fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAK KARfi. (-)
II.DURAN VARLIKLAR
MADD‹ DURAN VARLIKLAR
ARSA VE ARAZ‹LER
B‹NALAR
TAfiITLAR
DEM‹RBAfiLAR
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
HAKLAR
KURULUfi VE ÖRGÜTLENME G‹DERLER‹
ÖZEL MAL‹YETLER
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
GELECEK YIL.A‹T G‹D. VE GEL. TAH.
GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER
D‹⁄ER DURAN VARLIKLAR
ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI
AKT‹F TOPLAMI
III.KISA VADEL‹ BORÇLAR
D‹⁄ER BORÇLAR
ORTAKLARA BORÇLAR
‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARA BORÇLAR
ÖDENECEK VERG‹ VE D‹⁄. YÜKÜM.
BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
VERG‹ KARfiILIKLARI
IV.UZUN VADEL‹ BORÇLAR
BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
KIDEM TAZM‹NATI KARfiILIKLARI
D‹⁄ER UZUN VADEL‹ BORÇLAR
ERTELENEN VERG‹ YÜKÜMLÜLÜKLER‹
V. ÖZ KAYNAKLAR
ÖDENM‹fi SERMAYE
SERMAYE
SERMAYE DÜZELTMES‹ OLUMLU FARKLARI
KAR YEDEKLER‹
YASAL YEDEKLER
GEÇM‹fi YIL KARLARI
GEÇM‹fi YIL ZARARLARI
DÖNEM NET KARI
PAS‹F TOPLAMI

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

CAR‹ DÖNEM
31.12.2006
3.149.500
149.500
49.500
100.000
3.000.000
3.000.000
0
215.000
-215.000
730.800
623.000
0
510.000
22.000
120.000
-29.000
101.000
7.000
2.000
160.000
-68.000
6.800
6.800
0
0
3.880.300
51.840
28.000
28.000
0
9.340
14.500
14.500
0
0
3.000.000
390.000
1.000
0

0
0
3.828.460
3.390.000
1.000
9.500
427.960
3.880.300

UFRS
Düzeltmeler
0
0
-100.000
-92.000
100.000
-100.000
306.000
-306.000
0
160.000
-85.000
0
-2.000
-160.000
65.000
0
56.100

-28.000
28.000
0
1.500
13.000
0
0
0
-9.500
-36.580

UFRS
Bilanço
2.957.500
149.500
49.500
100.000
2.808.000
2.900.000
-92.000
315.000
-315.000
764.900
698.000
306.000
204.000
22.000
280.000
-114.000
4.000
7.000
0
0
-3.000
6.800
6.800
56.100
56.100
3.722.400
51.840
28.000
0
28.000
9.340
14.500
14.500
14.500
1.500
1.500
13.000
13.000
3.656.060
3.390.000
3.000.000
390.000
1.000
1.000
0
-36.580
301.640
3.722.400
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UFRS (TFRS)’ye göre yap›lan düzeltme ifllemleri sonucunda cari dö-

nem (31.12.2006 tarihli) gelir tablosu afla¤›daki gibi olacakt›r:
KODU
A
600
C
D
E
632
F
642
644
646
649
G
654
656
H
660
I
679
J
689
690
K
692

YTL

CAR‹ DÖNEM
UFRS
31.12.2006
HESAP ADI
01.01.2006-31.12.2006 Düzeltmeler Gelir Tablosu
BRÜT SATIfiLAR
950.000
883.000
YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
950.000
-67.000
883.000
NET SATIfiLAR
950.000
883.000
SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (-)
0
0
BRÜT SATIfi KARI VEYA ZARARI
950.000
883.000
FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
-300.890
-295.290
GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ (-)
-300.890
5.600
-295.290
FAAL‹YET KARI VEYA ZARARI
649.110
587.710
D‹⁄.FAAL.OLA. GEL.VE KARLAR
58.350
58.350
FA‹Z GEL‹RLER‹
850
850
KONUSU KALMAYAN KARfi.
36.000
36.000
KAMB‹YO KARLARI
10.000
10.000
FAAL. ‹LG‹L‹ D‹⁄.OLA.GEL.VE KAR.
11.500
11.500
D‹⁄.FAAL.OLA. G‹D.VE ZAR.(-)
-251.000
-346.000
KARfiILIK G‹DERLER‹ (-)
-250.000
-95.000
-345.000
KAMB‹YO ZARARLARI (-)
-1.000
-1.000
F‹NANSMAN G‹DERLER‹
-11.000
-11.000
KISA VAD. BORÇLANMA G‹D.(-)
-11.000
-11.000
OLA⁄AN KAR VEYA ZARAR
445.460
289.060
OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR
2.000
500
D‹⁄. OLA⁄ANDIfiI GEL.VE KAR.
2.000
-1.500
500
OLA⁄ANDIfiI G‹D. VE ZAR. (-)
-5.000
-5.000
D‹⁄. OLA⁄ANDIfiI G‹D. VE ZAR.(-)
-5.000
-5.000
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
442.460
284.560
DÖN.KAR.VER.VE D‹⁄.YAS.
YÜK.KRfi.(-)
-14.500
31.580
17.080
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
427.960
301.640

7- Gelir Tablosu ‹le ‹lgili Yeniden S›n›fland›rmalar
Uluslararas› finansal raporlama standartlar›na göre yap›lan raporlama-

larda finansman geliri/gideri kavram› söz konusudur. Bunun anlam› ise, iflletmenin kur fark› gelirleri ve giderleri, faiz gelirleri ve di¤er finansmanla il-

gili gelirlerin bu grup içinde raporlanmas›d›r. SPK taraf›ndan yay›nlanan
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UFRS ile uyumlu gelir tablosu format›nda da bu raporlama biçimi esas al›nm›flt›r. Bu amaçla, iflletmenin faiz gelirleri ile kambiyo karlar› finansman ge-

liri olarak, kambiyo zararlar› ile borçlanma maliyetleri finansman gideri ola-

rak dikkate al›narak yeniden s›n›fland›rma yap›lmal›d›r. Bu ifllem sonucunda
finansman gelir ve giderleri K›sa Vadeli Borçlanma Giderleri hesab›nda top-

lanmakta ve ayr›nt›s› dipnotlarda aç›klanmas› gerekmektedir. Bunun nedeni
ise, Tekdüzen Hesap Plan›n›n bu flekilde raporlamaya uygun olmamas›d›r.

Ayr›ca TMS 1 “Finansal Tablolar›n Sunuluflu” standard›na göre iflletmelerin

ola¤and›fl› bafll›¤› alt›nda raporlama yapmalar› yasaklanm›fl oldu¤undan dolay›, bu kalemlerdeki tutarlar›n ola¤an gelir ve gider kalemlerine tafl›nmas› gerekmektedir.

a) Faiz gelirinin finansman geliri olarak s›n›fland›r›lmas›:
_____________/____________
642 FA‹Z GEL‹RLER‹

850

660 KISA VADEL‹ BORÇLANMA G‹D.

Faiz gelirinin tafl›nmas› nedeniyle

850

_____________/____________

b) Kur fark› gelirinin finansman geliri olarak s›n›fland›r›lmas›:
_____________/____________
646 KAMB‹YO KARLARI

10.000

660 KISA VADEL‹ BORÇLANMA G‹D.

Kur fark› gelirinin tafl›nmas› nedeniyle

10.000

_____________/____________

c) Kur fark› giderinin finansman gideri olarak s›n›fland›r›lmas›:
_____________/____________

660 KISA VADEL‹ BORÇLANMA G‹D.

656 KAMB‹YO ZARARLARI

Kur fark› giderinin tafl›nmas› nedeniyle

1.000

1.000

_____________/____________
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d) Ola¤and›fl› gelir ve giderlerin ola¤an gelir ve gider olarak s›n›fland›-

r›lmas›:

‹flletmeler, hiçbir gelir veya gider kalemini ne gider tablosunda, ne de dip-

notlarda ola¤and›fl› kalemler olarak göstermeyecektir (TMS 1, Par. 85.).
_____________/____________

679 D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI GEL. VE KAR. 500
649 D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN

500

OLA⁄AN GEL.VE KARLAR

Ola¤and›fl› gelirlerin ola¤an gelire tafl›nmas› nedeniyle
_____________/____________
_____________/____________

659 D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN

OLA⁄AN G‹D.VE ZARARLAR

5.000

689 D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI G‹DER
VE ZARARLAR

5.000

Ola¤and›fl› giderlerin ola¤an gidere tafl›nmas› nedeniyle
_____________/____________

UFRS (TFRS)’ye göre yap›lan yeniden s›n›fland›rma ve düzeltme ifllem-

leri sonucunda cari dönem (31.12.2006 tarihli) gelir tablosu afla¤›daki gibi
olacakt›r:
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A
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C
D
E
632
F
642
644
646
649
G
654
656
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H
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YTL

CAR‹ DÖNEM
UFRS
31.12.2006
HESAP ADI
01.01.2006-31.12.2006 Düzeltmeler Gelir Tablosu
BRÜT SATIfiLAR
950.000
883.000
YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
950.000
-67.000
883.000
NET SATIfiLAR
950.000
883.000
SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (-)
0
0
BRÜT SATIfi KARI VEYA ZARARI
950.000
883.000
FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
-300.890
-295.290
GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ (-)
-300.890
5.600
-295.290
FAAL‹YET KARI VEYA ZARARI
649.110
587.710
D‹⁄.FAAL.OLA. GEL.VE KARLAR
58.350
48.000
FA‹Z GEL‹RLER‹
850
-850
0
KONUSU KALMAYAN KARfi.
36.000
36.000
KAMB‹YO KARLARI
10.000
-10.000
0
FAAL. ‹LG. D‹⁄.OLA.GEL. VE KAR.
11.500
500
12.000
D‹⁄.FAAL.OLA⁄AN G‹D.VE
ZARARLAR(-)
-251.000
-350.000
KARfiILIK G‹DERLER‹ (-)
-250.000
-95.000
-345.000
KAMB‹YO ZARARLARI (-)
-1.000
1.000
0
FAAL. ‹LG. D‹⁄.OLA.G‹D. VE ZAR.
0
-5.000
-5.000
F‹NANSMAN G‹DERLER‹
-11.000
-1.150
KISA VAD. BORÇLANMA G‹D.(-)
-11.000
9.850
-1.150
OLA⁄AN KAR VEYA ZARAR
445.460
284.560
OLA⁄ANDIfiI GEL. VE KARLAR
2.000
0
D‹⁄. OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KAR.
2.000
-2.000
0
OLA⁄ANDIfiI G‹D. VE ZAR. (-)
-5.000
0
D‹⁄. OLA⁄ANDIfiI G‹D. VE ZAR.(-)
-5.000
5.000
0
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
442.460
284.560
DÖN.KAR.VER.VE D‹⁄.YAS.
YÜK.KRfi.(-)
-14.500
31.580
17.080
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
427.960
301.640

Gelir tablosu ile ilgili olarak hesaplanmas› gereken di¤er bir husus da,

TMS 33 standard› gere¤ince hisse bafl›na kazançt›r.

3. SONUÇ
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n›n Türkiye’de yürürlü¤e

girmesi ile raporlama ve kay›t düzeninde de¤ifliklikler meydana gelecektir.

127

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

E¤er mevcut hesap plan› UFRS’lerin raporlamas›nda kullan›lacak olursa, uy-

gulamac›lar aç›s›ndan baz› zorluklar ortaya ç›kacakt›r. Bunun nedeni ise raporlaman›n hesap plan›na dayanmas›d›r. Örne¤in TMS 18 “Has›lat” standar-

d› gere¤i, alacaklara yaflland›rma ve reeskont uygulanmal›d›r. Yap›lan bu yaflland›rma ifllemi sonucunda ortaya ç›kan reeskont tutar›, ertelenmifl gelir ola-

rak pasifte veya aktifte aktifi düzenleyici hesap olarak yaz›lmal›d›r. Mevcut
hesap plan›nda alacaklara ait yaflland›rma tutar›n›n kaydedilece¤i bir hesap

yoktur. Sadece bofl hesaplar kullan›larak bu ihtiyaç giderilebilmektedir. E¤er
mevcut hesap plan› UFRS’ye uygun olarak düzenlenmeyecek olursa, iki tane
finansal tablo ortaya ç›kacakt›r. UFRS ile uyumlu raporlama yap›lmas› iflletmelerde ayr›ca maliyetleri de düflürecektir.

Türkiye, IASB, IOSCO ve AB üyesi bir ülkedir. Ayr›ca Türkiye’deki

baz› iflletmelerin yurt d›fl›nda finansal yat›r›mlar› bulunmaktad›r. Bundan do-

lay› Türkiye’nin UFRS ile uyumlu raporlamaya geçmesi, Türkiye’yi dünya ile
bütünlefltirecektir. Di¤er bir ifade ile dünyada kullan›lan ortak muhasebe dili-

ni kullanm›fl olacakt›r. Bu durumda iflletmelerin gerek yurt d›fl›na yat›r›m yapmalar›n›, gerekse de yurt d›fl›ndaki iflletmelerin Türkiye’de yat›r›m yapmas›n›
kolaylaflt›racakt›r.

‹flletmelerin UFRS’lere göre raporlama yapmas› kolay bir süreç de¤ildir.

Bu amaçla iflletmelerin yeterli kalifiyeye sahip eleman temin etmeleri ve ge-

rekli mali kayna¤› tahsis etmesi gerekmektedir. Bu makalede de amaçlanan,
uygulamac›lar›n finansal bilanço ve gelir tablosunu UFRS’ye uyumlu hale ge-

tirmesinde uygulanacak süreçleri ve yap›lmas› gerekli düzeltmeleri aç›kla-

makt›r. Bu amac›n gerçeklefltirilmesi için de öncelikli olarak aç›l›fl veya geçifl
bilançosu düzenlenmifl ve bunu takiben de cari dönem bilanço ve gelir tablosu haz›rlanm›flt›r.
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YILSONLARINDA KATMA DE⁄ER
VERG‹S‹ YÖNÜNDEN D‹KKATE
ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR
l Erkan GÜRBO⁄A*
I-GENEL B‹LG‹
Bu yaz›m›zda takvim y›l›n›n kapanmas› nedeniyle y›lsonlar›nda iflletmelerin

katma de¤er vergisi yönünden göz önünde bulundurmalar› gereken hususlara iliflkin görüfllerimize yer verilecektir.

II-YILSONUNDA KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ YÖNÜNDEN
D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN HUSUSLAR
A-‹ND‹R‹M HAKKININ YIL ‹Ç‹NDE KULLANILMASI
3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunun 29/3 maddesi indirim zaman›n›

hüküm alt›na alm›flt›r. An›lan madde hükmüne göre; ‹ndirim hakk› vergiyi do¤u-

ran olay›n vuku buldu¤u takvim y›l› afl›lmamak flart›yla, ilgili vesikalar›n kanuni

defterlere kaydedildi¤i vergilendirme döneminde kullan›labilir. Konuya iliflkin
olarak 26 seri Numaral› Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inde afla¤›daki aç›kla-

malar yap›lm›flt›r.(Tebli¤de yer alan örnekler taraf›m›zdan güncellefltirilmifltir.)
“213 say›l› Vergi Usul Kanununun kay›t nizam›na iliflkin 219. maddesinin
"a" bendinde; "Muamelelerin iflin hacmine ve icab›na uygun olarak muhasebenin
* Gelirler Baflkontrolörü
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intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarf›nda kaydedilmesi flartt›r. Bu gibi kay›tlar›n on günden fazla geciktirilmesi caiz de¤ildir" hükmü yer almaktad›r.
Ayn› Kanunun 352/1-6. maddesinde ise bu hükme ayk›r› hareket edilmesi halinde, l. derece usulsüzlük cezas› uygulanaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
Buna göre, fatura ve benzeri vesikalar 10 gün içinde defterlere kaydedilebilecek, indirim hakk› ise vesikalar›n kanuni defterlere kay›t edildi¤i vergilendirme
döneminde kullan›labilecektir. Ancak bu indirim hakk›n›n vergiyi do¤uran olay›n
vuku buldu¤u y›l içinde kullan›lmas› yani y›l›n afl›lmamas› gerekir. Örne¤in; 28
A¤ustos 2008 tarihli al›fl faturas›n›n on günlük süreyi aflmayacak flekilde 5 Eylül
2008 tarihinde deftere kay›t edilmesi halinde faturada gösterilen katma de¤er vergisi Eylül 2008 dönemi ifllemlerine dahil edilerek indirim konusu yap›labilecektir.
Mükelleflerin al›fl ve giderlerine iliflkin vesikalar›n kendi iradeleri d›fl›ndaki
sebeplerle iflletmeye kay›t süresi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, ispat ve
tevsik edilmek flart›yla olay›n mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve vesikalar›n
kay›t süresinden sonra kayda al›nmas› mümkündür.
Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra defter
kay›tlar›na almalar› halinde de fatura ve benzeri vesikalarda ayr›ca gösterilen katma de¤er vergisi bu belgelerin kanuni defterlere kay›t edildi¤i vergilendirme döneminde indirim konusu yap›labilecektir. Örne¤in; yukar›da sözü edilen 28 A¤ustos 2008 tarihli faturan›n 16 Ekim 2008 tarihinde deftere kay›t edilmesi halinde
Ekim 2008, 4 Kas›m 2008 tarihinde deftere kay›t edilmesi halinde de Kas›m 2008
vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yap›labilecektir. Ancak her halükada
2008 y›l›n›n içinde kesilen faturan›n o y›l defterine kay›t edilip, yine o y›lda indirim konusu yap›lmas› gerekmekte olup, yukar›daki örnekte belirtilen faturada yer
alan verginin Ocak 2009 veya müteakip vergilendirme dönemlerinde indirimi söz
konusu olamayacakt›r.”
Y›l afl›lmas› nedeniyle indirim konusu yap›lamayan bu katma de¤er vergisi iflin mahiyetine göre gider veya maliyet yaz›lacakt›r. Konuya iliflkin olarak ‹zmir Vergi Dairesi
Baflkanl›¤›n›n 08 MAYIS 2006 tarih ve B.07.1.G‹B.4.35.17.01/KDV.02.401/3981say›l›
özelgesinde; “ ‹lgi : 14/04/2006 tarih ve B.07.1.G‹B.4.35.16.01/176300-ÖZ/643203 say›l› yaz›n›z.
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‹limiz ………….. Vergi Dairesi Müdürlü¤ü’nün …………… vergi numaral›
mükellefi ……………….. A.fi. taraf›ndan Baflkanl›¤›m›za verilen 31/03/2006 tarihli
dilekçe ve eklerinin birer örne¤i gönderilerek, Katma De¤er Vergisi Kanununda, ilgili takvim y›l›ndan sonraki dönemde gelen ve geldi¤i dönemdeki kay›tlara intikal ettirilen faturalarda yer alan tutarlar›n Gelir ve Kurumlar Vergisinden indirim yap›labilece¤ine iliflkin hüküm bulunup bulunmad›¤› hususunda ad› geçen mükellefe verilecek
cevaba esas olmak üzere katma de¤er vergisi yönünden Müdürlü¤ümüz görüflünün bildirilmesi istenilmektedir.
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun “Vergi ‹ndirimi” bafll›kl› 29/1’inci maddesinde; “Mükellefler, yapt›klar› vergiye tabi ifllemler üzerinden hesaplanan
katma de¤er vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmad›kça, faaliyetlerine iliflkin
olarak afla¤›daki vergileri indirebilirler:
a) Kendilerine yap›lan teslim ve hizmetler dolay›s›yla hesaplanarak düzenlenen
fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma de¤er vergisi,
b) ‹thal olunan mal ve hizmetler dolay›s›yla ödenen katma de¤er vergisi,
..........
3- (3297 say›l› Kanunun 9’uncu maddesiyle eklenen f›kra) (20/06/1986 tarihinden geçerli olmak üzere) ‹ndirim hakk› vergiyi do¤uran olay›n vuku buldu¤u takvim
y›l› afl›lmamak flart›yla, ilgili vesikalar›n kanuni defterlere kaydedildi¤i vergilendirme
döneminde kullan›labilir.” hükmü yer almaktad›r.
Di¤er taraftan an›lan Kanunun “‹ndirilemeyecek Katma De¤er Vergisi” bafll›kl›
30’uncu maddesinin (d) bendinde; “Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›na göre kazanc›n tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolay›s›yla ödenen katma de¤er
vergisi”nin mükellefin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden indirilemeyece¤i, hükme ba¤lanm›flt›r.
Konuya iliflkin olarak yay›mlanm›fl bulunan 23 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤i’nin “Vergi ‹ndirimi” bafll›kl› “H” bölümünde de;
“........3. ‹ndirim Zaman›: 29’uncu maddeye eklenen 3’üncü f›kra ile de indirim hakk›n›n vergiyi do¤uran olay›n vuku buldu¤u takvim y›l› afl›lmamak flart›yla ilgili vesikalar›n kanuni defterlere kay›t edildi¤i vergilendirme döneminde kullan›labilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
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........

Buna göre, fatura ve benzeri vesikalar 10 gün içinde defterlere kaydedilecek,

indirim hakk› ise vesikalar›n Kanuni defterlere kay›t edildi¤i vergilendirme döne-

minde kullan›labilecektir. Ancak bu indirim hakk›n›n vergiyi do¤uran olay›n vuku buldu¤u y›l içinde kullan›lmas› yani y›l›n afl›lmamas› gerekir.......” aç›klamas›
yer alm›flt›r.

3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 34/1’inci maddesinde; “Yurt

içinden sa¤lanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma De¤er Vergisi,
al›fl faturas› veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayr›ca gösteril-

mek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek flart›yla indirilebilir.” hükmüne yer verilmifltir.

An›lan Kanunun 58’inci maddesinde; “Mükellefin vergiye tabi ifllemleri

üzerinden hesaplanan Katma De¤er Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma
De¤er Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlar›n›n tespitinde gider olarak
kabul edilmez.” hükmü bulunmaktad›r.

Yukar›da belirtilen Kanun hükümleri ve Genel Tebli¤de yap›lan aç›klama-

lar uyar›nca, ilgili takvim y›l›ndan sonraki dönemde gelen ve geldi¤i dönemdeki
kay›tlara intikal ettirilen ancak, vergi dahil toplam bedel üzerinden düzenlenen fa-

turalarda yer alan tutarlar›n Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›na göre kazanc›n

tespitinde indiriminin mümkün bulunmas› halinde, toplam tutar içinde yer alan
katma de¤er vergisinin de Gelir ve Kurumlar Vergisi matrah›n›n tespitinde iflin
mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak de¤erlendirilmesi mümkün bulunmaktad›r.”fleklinde idari görüfl bildirilmifltir.

Di¤er taraftan kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde in-

dirim hakk›n›n özel hesap döneminin sonuna kadar kullan›lmas› gerekir.
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B- KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ ‹Ç‹N fiÜPHEL‹ ALACAK
KARfiILI⁄I AYRILMASI
Maliye Bakanl›¤›nca yay›mlanan 334 seri numaral› Vergi Usul Kanunu Ge-

nel Tebli¤i’nin (V) bölümünde kredili mal veya hizmet sat›fllar› üzerinden hesap-

lanan katma de¤er vergisinin tahsilinin flüpheli hale geldi¤i durumda karfl›l›k ay-

r›l›p ayr›lamayaca¤› hususunda tereddüde düflüldü¤ü belirtilerek; katma de¤er
vergisi, ekonomik faaliyetlerin do¤al bir sonucu olarak ortaya ç›kan ve iflletmenin

al›fllar› s›ras›nda ödedi¤i, iflletme alacaklar›n›n bir unsurunu teflkil eden ve do¤rudan do¤ruya mal (veya hizmet) tesliminden (veya ifas›ndan) kaynaklanan bir ala-

cak oldu¤u bu itibarla, katma de¤er vergisinden kaynaklanan alacak için flüpheli

alacak karfl›l›¤› ayr›labilmesi; Vergi Usul kanunun 323’ncü madde hükmünde yer

alan flartlar›n mevcut olmas›, alaca¤›n ilgili dönemin kay›tlar›na girmesi ve katma
de¤er vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi halinde mümkün olaca¤› belirtilmifltir.

C- FATURA VE BENZER‹ BELGELERDE AYRICA
GÖSTER‹LMEY‹P, YIL SONLARINDA, BELL‹ B‹R DÖNEM
SONUNDA YA DA BELL‹ B‹R C‹RO AfiILDI⁄INDA ‹SKONTOLARDA
DURUM:
Maliye Bakanl›¤›nca yay›mlanan 26 Seri Numaral› Katma De¤er Vergisi

Genel Tebli¤inde yap›lan aç›klamalara göre; Fatura ve benzeri belgelerde ayr›ca
gösterilmeyip, y›l sonralar›nda, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro afl›ld›¤›nda (sat›fl primi, has›lat primi, y›l sonu ›skontosu gibi adlarla) yap›lan ödemeler ise katma de¤er vergisine tabi olacakt›r. Zira, bu tür bir iskonto do¤rudan sat›-

lan malla ilgili de¤ildir. Burada söz konusu olan iskonto, firman›n yapt›¤› ek bir
çal›flman›n yada çaban›n sonucu olarak do¤maktad›r. Dolay›s›yla yap›lan ifl ana
firmaya karfl› verilen bir hizmettir. Çünkü, ana firma ile sat›c› firma aras›nda dü-

zenlenen sözleflmeye göre (yaz›l› veya sözlü), sat›c› firma sözleflmenin hükümle-

137

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

rine uygun olarak belli bir çabay› göstermifltir ki (belli bir hizmeti vermifltir ki) ek
ödemeye (iskontoya) hak kazanm›flt›r.

Bu nedenle, yukar›da belirtilen flekilde uygulanan ve Katma De¤er Vergisi

Kanununun 4. maddesi çerçevesinde "hizmet" kapsam›na giren bu ifllemlere ait iskontolar, ayn› Kanunun 1/1. maddesi uyar›nca vergiye tabi tutulacakt›r.

D-‹fi‹ BIRAKAN MÜKELLEFLER ‹ND‹REMED‹KLER‹
KATMA DE⁄ER VERG‹LER‹N‹ G‹DER YAZAB‹L‹RLER
Katma De¤er Vergisinin en temel özelliklerinden biri de indirim mekaniz-

mas›d›r. Yasal zorunluluklar nedeniyle indirim mekanizmas›n›n kullan›lamad›¤›

durumlarda, yasada belirtilmifl olmas› flart›yla indirimle giderilemeyen vergiler ya
mükellefe iade edilmekte yada gider veya maliyet olarak dikkate al›nmaktad›r.‹fli
terk eden mükelleflerin indirimle gideremedikleri katma de¤er vergilerinin mü-

kelleflere iade edilece¤ine iliflkin olarak mevzuat›m›zda herhangi bir düzenleme
yer almamaktad›r.Buna karfl›n katma de¤er vergisi kanunun 58’nci maddesi uyar›nca yasadan kaynaklanan ve indirilebilir özelli¤ini kaybeden katma de¤er vergileri gider olarak dikkate al›nabilir.

Nitekim Maliye Bakanl›¤›n’ca verilen 12.04.2001 tarih ve 20161 say›l›

Özelgede;”31.12.2000 tarihinde faaliyetini terk eden mükellefin indirim yolu ile

gideremedi¤i vergilerin 2000 y›l›na ait gelir vergisi matrah›n›n tespitinde geder
veya maliyet unsuru olarak göz önüne al›nmas›nda bir sak›nca yoktur”fleklinde
idari görüfl bildirmifltir.

E-‹ND‹R‹LEMEYEN KATMA DE⁄ER VERG‹S‹N‹N G‹DER
YAZILMASI
Katma De¤er Vergisi Kanunun 30’ncu maddesi uyar›nca afla¤›da belirtilen

Katma de¤er vergileri indirim konusu yap›lamaz.

a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmifl bulunan mallar›n tes-
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limi ve hizmet ifas› ile ilgili al›fl vesikalar›nda gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma de¤er vergisi,

b) Faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas› ve-

ya çeflitli flekillerde iflletilmesi olanlar›n bu amaçla kulland›klar› hariç olmak üzere iflletmelere ait binek otomobillerinin al›fl vesikalar›nda gösterilen katma de¤er
vergisi,

c) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanl›¤›n›n yang›n sebebiyle mücbir se-

bep ilân etti¤i yerlerdeki yang›n sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan
mallara ait katma de¤er vergisi,

d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlar›na göre kazanc›n tespitinde indirimi

kabul edilmeyen giderler dolay›s›yla ödenen katma de¤er vergisi

Yukar›da yer alan katma de¤er vergileri(d bendinde belirtilen hariç) katma

de¤er vergisi Kanunun 58’nci maddesi uyar›nca gider ve maliyet olarak dikkate

al›n›r. Ancak, Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›na göre kazanc›n tespitinde in-

dirimi kabul edilmeyen giderler dolay›s›yla ödenen katma de¤er vergilerinin de
kazanc›n tespitinde indirim konusu yap›lmas› mümkün de¤ildir.

F-MAL SAYIM NOKSANLIKLARI VEYA FAZLALI⁄I
‹flletmeler dönem sonlar›nda stoklar›n›n fiili envanterini ve kaydi envanteri-

ni tespit etmek zorundad›rlar. Bu envanter sonucunda mal stoklar›n›n fiili envanterinin ve kaydi envanterinin birbiriyle uyumlu olmalar› gerekir. Farkl›l›k bulun-

mas› halinde iflletmeler taraf›ndan bunun nedenlerinin araflt›r›lmas› gerekir. Fiili
ve kaydi envanterin birbiriyle uyumlu olmamas› flu nedenlerden kaynaklanabilir.
-Kay›tlara girdi¤i halde fiilen iflletmeye girmemifl mallar,
-‹flletmeden ç›kt›¤› halde kay›tlara geçmemifl mallar,
-Konsinye olarak gönderilen mallar,
-Fire ve kay›plar
-V.s
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Yukar›da yer alan nedenler ço¤alt›labilir. ‹flletmeden ç›kt›¤› halde kay›tlara

girmemifl mallar›n nedenleri araflt›r›lmal›, gerekirse düzeltme beyannamesi veril-

mek suretiyle katma de¤er vergilerinin beyan› sa¤lanmal›d›r. Di¤er taraftan mal
say›m noksanl›klar›n›n iflletme sahip ve sahiplerince iflletmeden bedelsiz çekilen

mallardan oluflmas› halinde katma de¤er vergisi kanunun 27’nci maddesine göre

bedelsiz çekilen mallar›n emsal bedeli tespit edilerek ,katma de¤er vergisi hesaplanmal› ve beyan edilmelidir.Di¤er taraftan noksanl›¤›n zayi olmadan kaynakland›¤›n›n tespiti halinde katma de¤er vergisi kanunun 30/c maddesine göre hareket

edilerek,söz konusu zayi olan mallara iliflkin katma de¤er vergisinin hesaplanan
katma de¤er vergilerine ilave edilmesi gerekir. Di¤er taraftan zayi olan mallar›n
al›fl vesikalar›nda gösterilen katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›lamayaca¤› hükme ba¤lanm›fl ise de, fire, bir mal›n imalat süresince veya tüketiciye arz›-

na kadar kendi do¤al ak›fl› içinde u¤rad›¤› kay›p oldu¤undan, imalat s›ras›nda
meydana gelen firelerin zayi olan mal kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün bu-

lunmamaktad›r. imalat art›klar›, iflletmelerin as›l üretim konusunu teflkil etme-

mekte, as›l ürünlerin imalat› s›ras›nda fire veya at›k olarak ortaya ç›kmaktad›r. Sat›fla konu olsalar dahi, iflletmenin amac› bu fire ve at›klar› imal etmek olmad›¤›n-

dan, gelir ve kurumlar vergisi uygulamas›nda bunlara ayr›ca bir maliyet izafe edil-

memektedir. Bu nedenle firelere ait katma de¤er vergilerinin zayi olan mallar gibi de¤erlendirilerek beyan edilmesine gerek bulunmamaktad›r.

G-YILBAfiI HED‹YELER‹
1-Personele Y›l Bafl› Hediyesi Verilmesi
‹flletmelerin gerek ürettikleri veya ticaretini yapt›klar› mallardan gerekse d›-

flardan temin edilen mallar›n y›l bafl›nda çal›flanlar›na vermeleri yayg›n bir uygulamad›r.

Katma De¤er Vergisi Kanununun 3/1-a maddesinde; vergiye tabi mallar›n

her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi ifllemler d›fl›ndaki amaçlarla iflletmeden
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çekilmesi, vergiye tabi mallar›n iflletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye,
teberru gibi namlarla verilmesi halinde teslim say›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Konu ile ilgili olarak 9 Seri Nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin 8

numaral› bafll›¤› alt›nda afla¤›daki aç›klamalar yap›lm›flt›r:

Katma de¤er vergisi uygulamalar›nda personele sa¤lanan menfaatlerden

afla¤›da say›lanlar vergiye tabi tutulmayacakt›r.

a)Personele iflyerinde veya müfltemilat›nda yemek verilmesi,
b)Personele yatacak yer veya konut tahsisi,

c)Personelin toplu olarak iflyerine gidip gelmesini sa¤lamak amac›yla yap›-

lan tafl›ma hizmetleri,

d)Demirbafl olarak verilen giyim eflyas›.

‹flletmenin iktisadi faaliyetini yürütebilmesi için yap›lan ve iflletmede yara-

t›lan katma de¤erin bir unsuru olan bu masraflar maliyetin bir parças› oldu¤undan
personele tahsisi s›ras›nda vergiye tabi tutulmayacak, bu mal ve hizmetlerin iktisab›nda yüklenilen vergiler ise genel hükümlere göre indirim konusu yap›labilecektir.

Buna göre, iflletmelerin çal›flanlar›na bayram ve y›lbafl›nda verdi¤i hediye-

ler söz konusu tebli¤ kapsam›na girmedi¤inden, bu teslimlere Katma De¤er Ver-

gisi Kanununun 3/1-a maddesine göre katma de¤er vergisi uygulanmas› gerekmektedir.

Di¤er taraftan personele verilen bu tür hediyelerin Gelir Vergisi Kanunun

61’nci maddesi uyar›nca ücret olarak vergilendirilmesi gerekti¤ini de göz ard› etmemek gerekir

2-Müflterilere Verilen Y›lbafl› Hediyeleri
Konuya iliflkin olarak yay›mlanan 50 Seri numaral› Katma De¤er Vergisi

Genel Tebli¤ine göre;firmalar›n belirli zamanlarda, özellikle dini bayramlarda ve
y›lbafllar›nda kendi tan›t›mlar›n› yapmak amac›yla her hangi bir bedel almaks›z›n
kalem, anahtarl›k, ajanda, takvim ve benzeri eflya da¤›tmalar› geleneksel hale gel-
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mifltir. Ticari hayatta eflantiyon olarak adland›r›lan bu ürünler, her ne kadar ifllet-

mede tüketilmemekte ise de ayni pazarlama gideri niteli¤inde oldu¤undan, bu
ürünlerin müflterilere ayr›ca bir bedel al›nmaks›z›n teslimi katma de¤er vergisi hesaplanmas›n› gerektirmemektedir.

Di¤er taraftan, firmalar halen sat›fl›n› yapt›klar› veya piyasaya yeni ç›kard›k-

lar› bir ürünün tan›t›m›n› sa¤lamak amac›yla numune mallar üretmekte ve bu mallar› da ayr›ca bir bedel tahsil etmeksizin vermektedir. Ana mal›n bütün, özellikle-

rini tafl›makla birlikte, sat›fla konu edilemeyecek bir miktarla s›n›rl› olan ve üze-

rinde "Numunedir, parayla sat›lmaz, vb." ibareleri tafl›yan bu mallar da, iflletmede
tüketilmemekle birlikte ayni pazarlama gideri özelli¤ini tafl›d›¤›ndan, bu mallar›n
bedel al›nmaks›z›n. teslimi de eflantiyonlarda oldu¤u gibi katma de¤er vergisi hesaplanmas›n› gerektirmemektedir.

Bu aç›klamalar çerçevesinde gerek numune, gerekse eflantiyon ad› alt›nda

teslim edilen mallar›n;

- Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olmas›,
- Ayr›ca bir sat›fla konu olmayacak flekilde verilmesi,
halinde katma de¤er vergisi hesaplanmayacakt›r.

Bu flartlara ilaveten, numune mallar›n firman›n ünvan› ve para ile sat›lmaya-

ca¤›n› belirten bir flerhi tafl›mas› gerekmektedir.

‹flletmenin iktisadi faaliyetini yayg›nlaflt›rmaya ve tan›tmaya yönelik olarak

verilen bu mallar için yüklenilen vergiler, genel hükümler çerçevesinde indirim
konusu yap›lacakt›r.

III-SONUÇ
Katma De¤er Vergisi Kanununda dönem sonunda dikkate al›nmas› gereken
hususlar yaz›m›z›n II. bölümünde yer alan aç›klamalarla s›n›rl› olmay›p, gelir veya kurumlar vergisi yönünden yap›lan dönem sonu ifllemlerin Katma De¤er Vergisi Kanunun konusuna girip girmedi¤i hususlar›n›n da araflt›r›larak sonuca ba¤lanmas› gerekir.
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F‹NANSAL TABLOLARIN
KONSOL‹DASYONU VE ULUSLARARASI
MUHASEBE STANDARTLARI YÖNÜNDEN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
CONSOLIDATION OF FINANCIAL
STATEMENTS AND EVALUATING
THEM FROM THE ASPECT OF
INTERNATIONAL ACCOUNTING
STANDARDS

l Yrd.Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIO⁄LU *
Öz
Konsolide finansal tablolar bir flirketler toplulu¤unun, konsern iflletmelerin
finansal durumlar›n› gösteren tablolard›r. Geliflmifl finansal piyasalarda oldu¤u
gibi yükselen bir trend içinde olan Türkiye finansal piyasalar›nda da holding
flirketler, konsern iflletmeler, grup flirketler ve ba¤l› ortakl›klar kendini iyice hissettirmektedirler. Bu ba¤lamdan bak›ld›¤›nda grup flirketler ve holdingler kadar
bu ortakl›klar›n konsolide edilmifl finansal tablolar› da önem arz etmektedir.
Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda dikkate al›nmas› gereken kurallar
bütününün en bafl›nda Uluslar aras› muhasebe standartlar› gelmektedir. Küresel

* Karamano¤lu Mehmetbey Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi.
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arenada faaliyetlerde bulunan her flirket ve flirketler toplulu¤u bu standartlar› esas

alarak finansal tablolar›n› düzenlemek durumundad›rlar. Bu çal›flma ile holding
(konsern) flirketler üzerinde durulacak ve bunlar›n konsolide finansal tablolar›n›n
haz›rlanmas›nda dikkate almak zorunda olduklar› uluslar aras› finansal raporlama
standartlar› de¤erlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Konsolide Finansal Tablolar, Holding flirketler, Çok

Uluslu fiirketler, UMS 27. UMS 28, UMS 31

Abstract
Consolidated financial statements are the tables which show financial posi-

tion of a holding company (group concern). Holding companies, group concerns,
group of companies and subsidiaries loom large in uptrend Turkish financial mar-

kets as such in developed financial markets. In this context, consolidated financial

statements are as important as group of companies and holding companies.

International Accounting Standards head a list of the rules needed to take into consideration on preparation of their consolidated financial statements. All global
companies and group of companies should arrange their financial accounts in light

of these standards. In this study, we will dwell upon holding companies and we

will consider International Financial Reporting Standards which they have to take
into consideration on preparation of their consolidated financial statements.

Key Words: Consolidated Financial Statements, Holding Companies,

Multinational Corporations, IAS 27, IAS 28, IAS 31

1. Girifl
Konsolide finansal tablolar bir tek iflletme için düzenlenen tablolar olmay›p,

iflletmeler grubu için düzenlenen tablolard›r. Literatürde konsern veya holding
toplulu¤u ad› da verilmektedir. Ana iflletmenin ba¤l› iflletmeler üzerinde bir dene-

tim mekanizmas› kurmak ve onlar›n yönetimini ele geçirmek amac›yla
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gerçeklefltirilen bu iflletmeler toplulu¤u, esas›nda bir hukukî birleflmeden ziyade
iktisadî bir birleflmedir. Ana iflletmenin ba¤l› iflletmelerin denetimini ele geçirmesi do¤rudan do¤ruya, yani ba¤l› iflletmelerin hisse senetlerini denetimi sa¤layacak

ölçüde ele geçirmesi fleklinde olabilece¤i gibi, dolayl› olarak, yani daha önce ele
geçirdi¤i bir ba¤l› iflletme kanal› ile de olabilir.

Konsern topluluklar›nda ana iflletmelerin ba¤l› iflletmelerin hisse senetlerini

denetimi sa¤layacak ölçüde ele geçirmesiyle konsolide finansal tablolar›n belir-

lenmesi bir ihtiyaç olarak ortaya ç›kar. Ba¤l› iflletmelere ait hisse senetlerinin

denetimini sa¤layacak ölçüde ele geçirmekten kastedilen, illa ki ana sermayenin
% 50’sini temsil eden adi hisse senetlerinin ele geçirilmesi de¤ildir. Hisse senetlerinin küçük tasarruf sahiplerinin ellerinde büyük da¤›l›mlar gösterdi¤i durumlar-

da % 51’in çok alt›nda hatta bazen % 20-25 oran›nda kalan miktarlarda da yap›lan

ifltirakler iflletmelerin denetimini ele geçirmeye yetebilmektedir (Pekiner,
1984:199).

Geliflmifl finansal piyasalarda oldu¤u gibi yükselen bir e¤ilim içinde olan

Türkiye finansal piyasalar›nda da holding flirketler, konsern iflletmeler, grup
flirketler ve ba¤l› ortakl›klar kendini iyice hissettirir bir duruma gelmifltir.

Küreselleflen dünyada iflletmelerin küresel ortama ayak uydurmas› ve ente-

grasyon içinde olmas›, ilgili iflletmelerin d›fl ticaretlerine iliflkin rakamlar›n›
art›r›c› bir etki yapmaktad›r. Bu durum bir zaman sonra yabanc› ülkelerin sermayedarlar› ile birleflme ve birlikte hareket etme gibi bir durumu da beraberinde

getirmektedir. Bu birliktelik ülke ayr›m› olmaks›z›n uluslar aras› sermayenin her

ülkede yeni flirketlere ifltirak etmesi gibi bir sonuçla da karfl›m›za ç›kabilmektedir.
Bu sebeple konsolide mali tablolar›n düzenlenmesinde, Uluslar aras› Finansal
Raporlama Standartlar›’na uymak gibi bir gereksinimin varl›¤›n› ortaya ç›karmaktad›r.

Konsolidasyonun ve konsolide finansal tablolar› düzenlemenin amac›, ana

ortakl›k ile sermaye ve yönetim iliflkileri çerçevesinde bu ortakl›¤›n kontrolünde

olan ba¤l› ortakl›klar›n, ifltiraklerin ve s›n›rl› ifltiraklerin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayr› nakdi yükümlülüklerini tek bir ortakl›km›fl gibi göstererek (Seidler,
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1981:43) , toplulu¤un finansal durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›nda tasarruf

sahiplerine, finansal yat›r›mc›lara, denetim mercilerine ve ilgili di¤er kiflilere
sa¤l›kl› bilgiyi verebilmektir (Özdemirci, 2007:71).
Konsolidasyon

kelimesinin

sözcük

olarak

anlam›

birlefltirmek,

bütünlefltirmek, bir arada göstermektir. Frans›zca kökenli bir kelime olan konsol-

idasyon sa¤lamlaflt›rmak, takviye etmek anlamlar›n› da gelmektedir. Muhasebe

literatüründeki anlamsal karfl›l›k olarak ise sözlük anlam›na paralel bir durum söz
konusu olup finansal tablolar›n birlefltirilmesi anlat›lmak ve vurgulanmak isten-

mifltir. Özellikle, 1980’lerde konsolide finansal tablolara iliflkin düzenlemeler,
sermaye piyasalar›nda geliflmelere paralel olarak geliflmifltir (Laine ve Paranko,
2004). Bu nedenle, konsolidasyona iliflkin uluslar aras› standartlar sermaye
piyasalar› için büyük bir önem tafl›maktad›r.

Bir konsern içinde bulunan holding toplulu¤a tabi iflletmelerin finansal

tablolar›n›n konsolide edilmesindeki amaçlar de¤iflik ve çeflitli olabilmekle

beraber, genelde bu amaçlar; “toplulu¤a hakim sermaye grubunun finansal ve

yönetsel durumunu ve faaliyet sonuçlar›n› toplu halde tek bir finansal tablodan
izlemenin yan›nda kurum birleflmelerini ve birleflmeden ç›kan sonuçlar› finansal

tablolara yans›tmak ve finansal tablolardan yararlananlara gerekli bilgileri daha
sa¤l›kl› aktarabilmektir” (Akdo¤an ve Tenker, 1997:369) fleklinde ifade edilebilir.
‹flletmelerin ve yöneticilerin, finansal tablolar›n konsolidasyonuna iliflkin merkezi
düzenlemelere uymas› ile acente maliyetlerinin azalmas›na (Whittred, 1987)
yönelik araflt›rma da, yukar›da say›lan amaçlar› desteklemektedir.

Finansal tablolar›n tek bir tablo olarak göz önüne getirilebilmesi ve sunul-

mas› flirketler grubu olan iflletmeler için çok önemlidir. Çünkü ancak böylelikle

gerçek bir bütün olarak ortak bir varl›k meydana gelebilmifl olacakt›r (Bektöre,

1973:13) ve hukuki olarak ba¤›ms›z olan bu flirketler toplulu¤u, piyasalarda
ba¤›ms›z bir ekonomik aktör olarak rol oynamaktad›r (Laine ve Paranko, 2004).

148

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

2. Konsern (Holding) Topluluklar›nda ‹fltirakte Bulunma fiekilleri
Konsern (holding) toplulu¤unun oluflturulmas›n›n de¤iflik yollar› vard›r ve

bunlar flu flekilde say›labilir (Pekiner,1984:202-203). Birinci yol, Türkiye uygulamas›nda s›k görüldü¤ü üzere, bir holding flirket kurularak bu flirketin di¤er ifllet-

melerin hisse senetlerini ele geçirmesini sa¤lamakt›r. Di¤er flirketler ellerinde
bulunan hisse senetlerini de aynî sermaye olarak holdinge devredebileceklerinden
bu flekilde toplulu¤un genifllemesini sa¤lam›fl olmaktad›rlar. Holdinge ayni ser-

maye olarak baflka flirketlerin hisse senetlerinin konmas› yayg›n bir uygulamad›r.

Ve özellikle Türk Ticaret Kanununda bu hususta s›n›rlay›c› bir hüküm bulunmamaktad›r. Konsern toplulu¤un oluflturulmas›nda ikinci yol ise ana iflletme (hold-

ing flirket) hüviyetini alacak olan iflletmenin her flirket gibi söz konusu flirketin
hisse senetlerini piyasadan onun faaliyetlerini denetleyebilecek ölçüde sat›n

almas›d›r. Üçüncü yol olarak ise Holding flirket niteli¤inde olan iflletmenin ba¤l›
iflletmeleri bizzat kurmas›d›r.

3. Konsolide Finansal Tablolar
Konsern (Holding) topluluklar›n›n finansal durumunu ve faaliyet

sonuçlar›n› belirlemek üzere düzenlenen konsolide bilanço ve konsolide gelir
tablosu, toplulu¤un konsolide finansal tablolar›n› oluflturur. Ana iflletme ve ba¤l›

iflletmelerden oluflan konsern toplulu¤unun belirli bir tarihteki belirli bir döneme
ait faaliyetlerinin ne flekilde sonuçland›¤›n› belirlemek yoluyla, bu toplulu¤un
ekonomik gücü ve finansal yap›s› hakk›nda önemli bilgiler elde edilir.

Konsolide finansal tablolar ekonomik bir ünite oluflturan hukuken ba¤›ms›z

iflletmelerin ferdi finansal tablolar›n›n birlefltirilmesi fleklinde yap›laca¤›ndan,
konsern içi borç ve alacak iliflkileri, konserne dahil iflletmeler aras›ndaki sat›fllar

ve sat›n almalar, hizmet transferleri gibi faaliyetler, üzerinde özellikle durulmas›
gereken hususlardan olacakt›r (Pekiner, 1984:203). Konsolide finansal tablolar›n

düzenlenebilmesi için bir tak›m flartlar›n öncelikli olarak sa¤lanm›fl olmas›
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gerekir. Bunlar, ayn› kapan›fl günü esas›, ayn› hesap plan› ve ayn› kay›r sistemine
sahip olma esas›, ayn› de¤erleme ölçülerine sahip olmas› gibi say›labilir.

4. Türkiye’de Konsolide Finansal Tablolara ‹liflkin Yasal
Düzenlemeler
Konserne dahil iflletmeler d›fl iliflkilerinde tamamen ba¤›ms›z bir iflletme

olarak hareket etmelerine karfl›l›k, iç iliflkilerinde iktisadî bir ünite oluflturarak ana
iflletmenin yönetimi alt›nda bulunurlar. Bu nedenle konsern iflletmesinin yöneti-

cisi için konsern toplulu¤una dahil bütün iflletmeleri kapsayan genel bir bilanço ve

netice hesab›n›n (konsolide finansal tablolar›n) düzenlenmesi kaç›n›lmaz bir
gerekliliktir.

Mevzuat›m›zda konsolide finansal tablolar›n düzenlenmesine iliflkin olarak

yap›lan ilk düzenleme Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yap›lan düzenleme bu konuda at›lan
ad›mlar›n ilki ve en önemlisidir. Bu ad›m, 28/03/1992 tarih ve 21185 say›l› Resmi
Gazetede yay›nlanan, Sermaye Piyasas›nda Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin ‹lke

ve Kurallar Hakk›ndaki 10 say›l› tebli¤dir. Bu tebli¤ daha sonra 13/11/2001 tarih

ve 24582 say›l› tebli¤ ile yürürlükten kald›r›lmak suretiyle yeniden

düzenlenmifltir. 17/01/2002 tarihli ve 24643 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan
de¤ifliklikle son haline ulaflm›flt›r. fiu an cari olan uygulamaya göre, menkul

k›ymetleri halka arz olunan veya olunmufl say›lan anonim ortakl›klar, ana ortakl›k

taraf›ndan düzenlenecek, konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas› ve ilgililere
sunulmas› ile ifltiraklerde, ba¤l› veya müflterek yönetime tabii ortakl›klardaki pay
sahipli¤inin muhasebelefltirilmesine iliflkin usul ve esaslar› belirlemektir.

Mevzuatta konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›yla ilgili olarak getirilen

di¤er bir düzenleme de Hazine Müsteflarl›¤›’n›n 10/05/1997 tarih ve 22985 say›l›

tebli¤idir. 4389 say›l› yasa ile bankac›l›k sahas›ndaki her türlü düzenleme yetkisi
BDDK’ya verilmifltir. BDDK ise 15 say›l› tebli¤i ile “Konsolide Mali Tablolar›n

Düzenlenmesi, Ba¤l› Ortakl›k, Birlikte Kontrol edilen Ortakl›k ve ‹fltiraklerin
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Muhasebelefltirilmesi Standard›” hakk›nda tebli¤ yay›nlanm›flt›r. Bu tebli¤ Hazine

Müsteflarl›¤›’n›n 10/05/1997 tarihli tebli¤ini kald›rm›flt›r. 01/10/2002 tarihi
itibariyle de BDDK 15 say›l› tebli¤ini yürürlü¤e koymufltur. 08/11/2006 tarih ve
26340 say›l› “Bankalar›n Konsolide Finansal Tablolar›n›n Düzenlenmesine ‹liflkin
Tebli¤” yay›nlanarak 15 no.lu tebli¤ yürürlükten kald›r›lm›fl ve Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu’nun yay›nlad›¤› standartlara göre ifllem yap›lmas›na karar verilmifltir (Özdemirci, 2007:72).

Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olan Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanunu kapsam› d›fl›ndaki gerçek ve tüzel kiflilere ait finansal tablolar›n

ihtiyaca uygun, güvenilir, anlafl›l›r, karfl›laflt›r›labilir ve tutarl› olmas›n› sa¤layan
Türkiye Muhasebe Standartlar›n› kavramsal çerçeveye uygun olarak saptamak ve
yay›nlamak üzere Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu Kurulmufltur.(Finansal

Tablolar›n Haz›rlanma ve Sunulma Esaslar›na ‹liflkin Kavramsal Çerçeve
Hakk›ndaki Tebli¤i S›ra No:1” Madde:5.) Bu kurumun amac› Finansal Tablolar›n

Haz›rlanma ve Sunulma Esaslar›na ‹liflkin Kavramsal Çerçeveyi ve buna iliflkin

uygulamay› ve yay›nlanacak Türkiye Muhasebe Standartlar› ile tek tip finansal
tablolar›n düzenlenmesi ve finansal raporlar›n, Uluslar aras› Finansal Raporlama
Standartlar› ile uygunlu¤unun sa¤lanmas›na dair usul ve esaslar› belirlemektir
(Özdemirci, 2007:72).

TMSK, Hazine Müsteflarl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›,

Sermaye Piyasas› Kurulu, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Yüksek

Ö¤retim Kurulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤inden birer, Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar› Birli¤inden bir

Yeminli Mali Müflavir ve bir Serbest Muhasebeci Mali Müflavir olmak üzere,
dokuz üyeden oluflur.(Türkiye Muhasebe standartlar› Kurulunun Çal›flmalar›na
‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik” Madde:7)

TMSK, Türkiye Muhasebe standartlar›n›n uluslar aras› platformlarda geçer-

li olabilmesi için, standartlar›n uyumu konusunda Uluslar aras› Muhasebe

Standartlar› Kurulu (IASB) ile müflterek çeviri çal›flmalar› yapmaktad›r. TMSK

taraf›ndan IAS ile uyumlu 41 adet Türkiye Muhasebe Standard› (TMS) ile 6 adet
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Türkiye Finansal Raporlama Standard› (TFRS) Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r.

Bu kapsamda UMS 27 ad›yla “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar

Standard›” 17/12/2005 tarihinde 26026 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›fl
bulunmaktad›r. Konsolide ve Bireysel Finansal tablolar Standard› 01/01/2006 tar-

ihinden sonraki hesap dönemlerinde uyulmas› öngörülen veya tavsiye edilen bir
standartt›r. Böylelikle Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü gerçek ve
tüzel kiflilere ait iktisadi iflletmeler içinde finansal tablolar›n konsolidasyonu stan-

dartlara ba¤lanm›flt›r. TMSK’n›n muhasebe standartlar› halen tavsiye niteli¤inde

olup UMS’lerin resmi ve birebir çevirisi özelli¤ini tafl›maktad›rlar. Ama flu anki
çal›flmalar›n gösterdi¤ine göre, yeni Türk Ticaret Kanunu yasa tasar›s›nda, TMSK
taraf›ndan yay›nlanan standartlar›n tüm kifli ve kurulufllar›n uymas› zaruri standartlar haline getirilmesi planlanmaktad›r (Özdemirci, 2007:73).

Türk Ticaret Kanunu yasa tasar›s›na göre dönem sonu finansal tablolar›n

Türkiye Muhasebe Standartlar›na uyularak düzenlenmesi gerekti¤i ayr›ca gerçek
ve tüzel kifliler ticari defterlerini tutarlarken, Türkiye Muhasebe Standartlar›
Kurulu taraf›ndan yay›nlanan Türkiye Muhasebe Standartlar›na, özellikle kavram-

sal çerçeve içerisinde yer alan muhasebe ilkelerine ve bunlar›n tamamlay›c› bir
parças› olan yorumlara aynen uymak ve bunlar› uygulamak zorunlulu¤u getirilecektir.( http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-1138.pdf e.t.(12/04/2007)

Tasar› olarak haz›r bekleyen yeni Türk Ticaret Kanunu, ülkedeki tüm ifllet-

meler için muhasebe ve finansal raporlama konular›nda Türkiye Muhasebe

Standartlar› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan, Uluslar aras› Muhasebe standartlar›na
uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar›na uymalar› zorunlulu¤u getirmektedir.

Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu, küçük ve orta ölçekli iflletmeler için

ise sadelefltirilmifl ayr› bir muhasebe standard›n›n uygulanmas›n›n daha uygun

olaca¤›n› düflünmekte ve buna iliflkin çal›flmalar›na devam etmektedir (Sevi¤,
2006). ‹lgili yasa tasar›s›na göre, konsolide finansal tablolar› haz›rlamakla

yükümlü olan iflletmelerle konsolidasyon kapsam›na giren iflletmelerin belirlen-

mesinde ve di¤er ilgili konularda Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n geçerli
olaca¤›na de¤inilmifltir (Özdemirci, 2007:73).
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Yeni yasa tasar›s›n›n yasalaflmas› süreciyle birlikte, flu an Türkiye Muhasebe

Standartlar› Kurulunun yay›nlad›¤› standartlar, tavsiye niteli¤inde olmaktan
ç›kacak ve yasal birer zaruret haline dönüflecektir.

Türk Ticaret Kanunu yasa tasar›s›, genel gerekçesinde; “bir ülkenin kredi ve

sermaye piyasalar›n›n uluslar aras› piyasalar›n bir parças› olabilmesi, rekabet
piyasas›nda bir güç olarak yer alabilmesi için, (http://www.basbakanlik.gov.tr/

docs/kkgm/kanuntasarilari/TURK%20TICARET/genel%20gerekce.doc
e.t.(12/04/2007) tam fleffafl›¤a dayal›, uluslar aras› Muhasebe standartlar›na
uygun olarak ç›kar›lm›fl finansal tablolara ve Uluslar aras› Denetim Standartlar›na

göre haz›rlanm›fl denetim raporlar›na ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r” demek suretiyle bu
standartlar›n bizzat uygulanmas›ndaki öneme vurgu yapmaktad›r.

SPK ve BDDK taraf›ndan yay›nlanm›fl olan standartlar›n yerini, Türkiye

Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan standartlar›n almas›yla
ülkemiz uygulamas›nda standart karmaflas› büyük ölçüde engellenmifl olacak
ortak standartlarla bir tek düzelik sa¤lanm›fl olacakt›r. Her ne kadar yasa henüz

tasar› olmas›na ra¤men BDDK’n›n 08/11/2006 tarihinde yay›nlad›¤› 26340 say›l›
Resmi Gazetede yay›nlanan “Bankalar›n Konsolide Finansal Tablolar›n›n

Düzenlenmesine ‹liflkin Tebli¤i” ile mevcut tebli¤lerini yürürlükten kald›rarak

Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n belirledi¤i standartlara göre ifllem yap›lmas›n›n
gerekti¤ine iliflkin yaklafl›m› da çok önemli bir geliflmedir.

Ayn› mant›ktan hareketle yasa tasar›s›nda, Uluslar aras› Muhasebe

Standartlar›, Uluslar aras› Finansal Raporlama Standartlar›, Türkiye Muhasebe
Standartlar› ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›na de¤inilmesi ve vurgu

yap›lmas›, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu’nun, bu konularda tam ve tek
yetkili otorite olmas› bak›m›ndan önemli bir geliflme olarak de¤erlendirilmelidir.

Konsolide finansal tablolar ba¤lam›ndan konumuzla yak›ndan ilgili olan;

TMS 27, TMS 28 ve TMS 31; UMS 27, UMS 28 ve UMS 31’in birebir resmi

çevirisi oldu¤u için bu standartlara iliflkin aç›klamalar, uluslar aras› standartlara
iliflkin yap›lm›fl olan aç›klamalarla ayn›d›r.
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5. Uluslararas› Düzenlemeler
Ticari alanda gösterilen faaliyetlerin uluslararas›laflmas›, sermaye
piyasalar›ndaki küresel etkileflimin fliddeti, birçok ülkenin ticari engelleri ve riskleri azaltma yönündeki giriflimleri, finansal raporlama standartlar›n›n uluslar aras›
geçerlili¤i ve anlafl›l›rl›¤› olan bir flekle dönüfltürülmesinin gereklili¤ini ortaya
ç›karm›flt›r. Uluslar aras› arenada faaliyet gösteren iflletme gruplar›n›n
karfl›laflt›klar› güçlükler uluslar aras› muhasebe standartlar›n›n oluflmas›nda en
büyük etken olmufltur. Uluslar aras› Muhasebe günümüzde muhasebenin yeni bir
alan› olarak kabul edilmektedir. Çeflitli ulusal ve bölgesel kurum ve kurulufllar,
çok say›da tart›flma yaz›lar›, teknik yorumlar ve sadece bu konuya ayr›lm›fl çok
çeflitli makaleler yay›nlanm›flt›r. Uluslar aras› Muhasebe Standartlar› konusunda
çal›flma sürdüren örgütlerden en baflar›l› olan› Uluslar aras› Muhasebe Komitesi
(IASC) dir. Bu komitenin kurulufl karar› 1967 y›l›nda Paris’te toplanan
Uluslararas› Muhasebeciler Kongresi’nde al›nm›flt›r. Komite 1973 y›l›nda dokuz
kurucu üyenin muhasebe örgütlerinin çabas›yla kurulmufltur (Gücenme, 1999:120). 1977 y›l›nda daha sonra komiteye üye olan ülkeler de tam üye olarak nitelendirilmifltir. Komitenin amaçlar› finansal tablolar›n düzenlenmesi ve
sunulmas›nda uyulmas› gereken standartlar›n tespiti, söz konusu standartlar›n
dünya ölçe¤inde benimsenmesi için gerekli çabalar›n gösterilmesi fleklinde
aç›klanm›flt›r (Nobes ve Parker, 1983:333). Bu komite taraf›ndan yay›nlanan standartlar›n temel amac› ise, finansal tablolardaki bilgilerin karfl›laflt›r›labilirli¤ini ve
fleffafl›¤›n› sa¤lamak olsa da; UMS 27 için Avrupa Giriflim ve Risk Sermayesi
Birli¤i’nin (European Private Equity and Venture Capital Association – EVCA)
konsolidasyon düzenlemesiyle birçok gereksiz ayr›nt›lar verilerek, giriflim ve risk
sermayedarlar›n›n riskten kaç›nma kararlar›nda gerçek resmin gizledi¤ine iliflkin
görüflleri de mevcuttur (Smith, 2003:16). Ancak buna ra¤men, genelde tüm standartlar›n, özelde ise konsolidasyona iliflkin standartlar›n uluslar aras› alanda
uyumlaflt›r›lmas›, ekonomik büyümenin sürdürülebilirli¤i için gerekli olan s›n›rlar
ötesi sermaye hareketlerini destelemektir. Bu ise, yat›r›mc› ve kreditörlerin, gerek
yurt içinde gerekse uluslararas› alanda finansal raporlamaya güvenmesiyle olacakt›r (Casabona ve Ashwal, 2005).
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5.1. Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Uluslar aras› Muhasebe Standartlar› Komitesi (International Accounting
Standarts Boards Cmmittee-IASC) 01/01/1990 ve sonras› mali y›llarda
haz›rlanacak olan mali tablolarda uygulanmak üzere 27 no.lu Uluslar aras›
Muhasebe Standard›n› (UMS27) yay›nlanm›flt›r. Bu standart üzerinde daha sonralar› baz› de¤ifliklikler yap›lm›fl ve de¤iflikliklerinde yürürlü¤e girece¤i zamanlar
da belirtilmifltir. UMS 27, bir iflletmenin yerel mevzuat› gere¤i veya kendi iste¤i
ile bireysel olarak finansal tablo düzenlemesi söz konusu oldu¤unda, iflletmeye
ba¤l› flirketler ve/veya bu iflletmenin ifltiraklerinin muhasebelefltirilmesinde kullan›lacakt›r. Bu standartta tam konsolidasyon esas al›nm›flt›r ve standart
kapsam›nda say›lan flartlar cari ise tam konsolidasyon esas›na göre tablolar konsolide edilecektir. E¤er bu standart kapsam›nda say›lan flartlar cari de¤ilse UMS
28 ve UMS 31 esas al›narak konsolidasyon yap›lacakt›r (Özdemirci, 2007:74-77).
Ayr›ca “kural tabanl›” olan bu standartlar, uzun y›llar boyunca Birleflik Krall›k ve
Avustralya gibi ülkelerde, Türkiye’de de oldu¤u gibi, ilgili konuya iliflkin
muhasebe standartlar›n›n belirlenmesinde temel bir metin görevini üstlenmifltir
(Psaros, 2007).
UMS 27, UMS 28 ve UMS 31’de yer alan de¤erlendirmeleri özetle
inceleyelim. (Uluslararas› Standartlar bire-bir çevrildi¤i için UMS yerine TMS
27, TMS 28 ve TMS 31 fleklinde de kullan›lacakt›r.)
UMS 27 (TMS 27); Tek bafl›na kontrol edilme durumu cari ise uygulanacakt›r. Birebir, tam, % 100 konsolidasyon olarak da adland›r›labilir.
Ortakl›klar aras› ifllemlerin eliminasyonundan sonra ana ortakl›k ve ba¤l›
ortakl›klar›n tüm aktif ve pasifleri, gelir ve gider kalemleri toplanmak suretiyle
birlefltirilecektir. Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda ana flirket ve ba¤l›
flirketlerin tüm varl›k, yükümlülük, öz kaynak, gelir ve gider kalemleri sat›r sat›r
toplan›r. Bundan amaçlanansa, konsolide finansal tablolar›n grupla ilgili finansal
bilgileri tek bir ekonomik iflletmeymifl gibi gösterebilmektir.
Ba¤l› flirketin gelir ve giderleri sat›n al›m›n gerçekleflti¤i tarihten itibaren
konsolide finansal tablolara dahil edilir. Ba¤l› flirketin gelir ve giderleri ana
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flirketin ba¤l› flirket üzerindeki kontrolünü kaybetti¤i tarihe kadar konsolide
finansal tablolara dahil edilir.
Az›nl›k paylar› konsolide bilançoda ana flirketin öz sermayesinden ayr›
olarak öz sermaye içerisinde gösterilir. Grubun kar ya da zarar›ndan az›nl›k paylar›na isabet eden tutar ayr›ca gösterilir. Kar yada zarar ana flirket ve az›nl›k paylar›na da¤›t›l›r. Belirtilen bu son düzenleme, standard›n ilk halinde bulunmay›p,
2002 y›l›nda yap›lan düzenlemelerle getirilmifltir (Wendell, 2002).
UMS 28 (TMS 28); Tek bafl›na bir kontrolün söz konusu olmay›p birlikte bir
kontrolün cari oldu¤u durumlarda veya ortakl›¤›n üzerinde önemli bir etkinli¤in
cari olmas› durumunda uygulanacakt›r. Özsermaye Yöntemi olarak ta
adland›r›labilir. Ortakl›¤›n özkaynaklar›ndan al›nan pay kriter olarak al›nacakt›r.
Aktif ve Pasiflerde konsolidasyona gidilmeyecektir.
UMS 31 (TMS 31); Birlikte kontrol etme durumunun cari olmas› halinde
ihtiyarî olarak uygulanabilmesi söz konusudur. (‹stenmemesi durumunda Özsermaye Yöntemi de dedi¤imiz UMS 28 (TMS 28) uygulanabilir.) Birlikte kontrol
edilen iflletme veya iflletmelerin aktif ve pasifleri ile gelir ve gider kalemleri ortak
olan iflletmenin ortakl›k pay› oran›nda finansal tablolar›nda kalem kalem birlefltirilerek muhasebelefltirilmesi veya ortak giriflimci(ler)in finansal tablolar›nda ilgili
kalemlerin ayr› bir sat›r olarak raporlanmas›n› öngören muhasebelefltirme yönteminin uygulanmas› esas al›nm›flt›r. Aktif ve Pasiflerde bir konsolidasyon
yap›lmas› söz konusu olmay›p sadece ortakl›¤›n özkaynaklar›ndan al›nan hisse
dikkate al›nacakt›r.
Konsolide finansal tablo haz›rlayan iflletmelerin yapmas› gereken aç›klamalar özetle flu flekildedir (Gökçen vd, 2006:235):
- Ana ortakl›¤›n do¤rudan veya ba¤l› ortakl›klar vas›tas›yla dolayl› olarak oy
hakk›n›n %50’sinden fazlas›na sahip olmad›¤› durumlarda ana ortakl›k ile ba¤l›
ortakl›k aras›ndaki iliflkinin niteli¤i
- Do¤rudan veya ba¤l› ortakl›k vas›tas›yla dolayl› olarak oy hakk›na veya
potansiyel oy hakk›n›n %50’sinden fazlas›na sahip olunmakla beraber, kontrolün
olmad›¤› varsay›larak konsolidasyona dahil edilmeyen iflletmelerin konsolidasyona dahil edilmeme nedenleri
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- Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan, ana

ortakl›¤›nkinden farkl› bir raporlama tarihi veya hesap dönemine iliflkin olan ba¤l›

ortakl›k finansal tablolar›n raporlama tarihi ile, farkl› bir raporlama tarihi veya
döneminde kullan›lmas›n›n nedeni.

5.2. Konsolide Finansal Tablolar›n Haz›rlanmas›n›n Bir
Zorunluluk Oldu¤u Durumlar
Ana flirketin bir iflletmenin faaliyetlerinden fayda sa¤lamak amac›yla söz

konusu iflletmenin finansal ve faaliyet politikalar› ile ilgili kararlar›nda tek bafl›na

etkin rol oynama gücü varsa bir kontrolden söz edilecektir. Bir ana flirket veya söz
konusu kontrol gücü olan bir ba¤l› ortakl›k varsa konsolide finansal tablolar›n

haz›rlanmas› bir zorunluluk olarak kabul edilmifltir. Ana flirketin do¤rudan veya
ba¤l› flirketleri vas›tas›yla dolayl› olarak bir flirketteki oy haklar›n›n yars›ndan

fazlas›n› kontrol etmesi durumunda, aksini kan›tlayan aç›k deliller olmad›kça,
kontrolün var oldu¤u kabul edilir. Oy haklar›ndan yar›dan daha az› kontrol
edilmekle beraber, flu flartlardan herhangi biri cari ise de yine kontrolün varl›¤›
kabul edilecektir (Özdemirci, 2007:75). Bu flartlar;

- Di¤er pay sahipleriyle yap›lan anlaflma gere¤i oy hakk›n›n yar›dan

fazlas›n›n kontrol edilmesi durumu,

- Bir düzenleme veya sözleflme gere¤i, iflletmenin finansal ve faaliyet poli-

tikalar›n› idare etme yetkisine haiz olunmas› durumu,

- ‹flletmenin yönetim kurulu veya bu haklara haiz yürütme organ› üyelerinin

ço¤unlu¤unu atama veya görevden alma gücüne sahip olunmas› durumu,

- Yönetim kurulunda veya bu haklara haiz yürütme organ›nda oylar›n

ço¤unlu¤unu kontrol etme gücünün elde bulundurulmas› durumu,

Bu flartlar›n varl›¤›n›n cari olmas› durumunda konsolide finansal tablolar›n

haz›rlanmas› bir zaruret olarak kabul edilmifltir.
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5.3. Konsolide Finansal Tablolar›n Haz›rlanmas›n›n Bir
Zorunluluk Olmad›¤› Durumlar
Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›n›n bir zorunluluk olmaktan
ç›kt›¤› durumlar flu flekilde s›ralanabilir (Özdemirci, 2007:76): Ana flirketin kendisinin bir baflka ana flirketin tamamen veya k›smen ba¤l› flirketi olmas› ve di¤er
flartlarda oy hakk› olmayan ortaklarda dahil olmak üzere di¤er ortaklar›n ana
flirketin konsolide finansal tablo haz›rlamayaca¤›ndan haberdar edilmesi ve buna
itiraz etmemifl olmalar› durumunda konsolide finansal tablo haz›rlanmas› zorunlulu¤u yoktur. Ana flirketin borçlanma araçlar› yada hisse senetlerinin herhangi bir
borsada ifllem görmüyor olmas› durumunda konsolide finansal tablo haz›rlanmas›
zorunlulu¤u yoktur. Ana flirketin bir borsada ifllem görmek üzere herhangi bir
menkul k›ymet ihrac› için bir sermaye piyasas› yada di¤er düzenleyici kurulufllar
nezdinde baflvuruda bulunmam›fl olmas› durumunda konsolide finansal tablo
haz›rlama zorunlulu¤u yoktur. Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›
sürecinde flu hususlara özellikle dikkat edilmelidir. Bir ba¤l› flirket sadece
yat›r›mc›n›n bir giriflim sermayesi, yat›r›m fonu, birim teminat yada benzeri bir
kurulufl olmas› sebebiyle konsolidasyon kapsam› d›fl›nda b›rak›lamaz. Bir flirket
grup içerisindeki di¤er flirketlerin faaliyet konular› ile kendi faaliyet konusunun
farkl› olmas› sebebiyle konsolidasyon kapsam› d›fl›nda b›rak›lamaz. Bir ana flirket
ba¤l› flirketin faaliyetlerinden fayda sa¤lamak amac›yla finansal ve faaliyet politikalar›n› yönlendirme gücünü kaybetti¤i zaman kontrolü kaybetmifl say›l›r.
Kontrolün kayb› mutlak veya göreceli sahiplik oranlar›n›n de¤iflmesi veya sabit
kalmas› hallerinde oluflabilir.
5.4. Konsolide Finansal Tablolar›n Haz›rlanmas›na ‹liflkin
Uygulama Örnekleri
Örnek 1:
Bir ana ortakl›k ve onun etraf›nda % 80’ine sahip olunan ba¤l› ortakl›¤a
iliflkin bilanço ve gelir tablosu verilmifltir. Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas› için yap›lmas› gereken hesaplamalar afla¤›daki tabloda görülmektedir
(Tutarlar 1.000 TL’dir):
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Kasa
Alacaklar
— Ba¤l› Ortakl›k
— Di¤er
Stoklar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Mali Duran Var.
— Ba¤l› Ortakl›k
— Di¤er
Aktif Toplam›
KVB
— Ana Ortakl›¤a
— Di¤er
UVB
Sermaye
Yedek Akçeler
Az›nl›k Paylar›
Pasif Toplam›

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

Ana Ortakl›k
150

Ba¤l› Ortakl›k
360

Düzeltmeler
-

Konsolidasyon
510

90
960
1.800
3.000

60
300
1.500

(90) (1)
-

1.020
2.100
4.500

1.080
2.400
9.480

120
2.340

(1.080) (2)
(1.170)

2.520
10.650

Ana Ortakl›k

Ba¤l› Ortakl›k

Düzeltmeler

Konsolidasyon

750
4.050
1.200
3.480
9.480

90
300
600
600
750
2.340

(90) (1)
(600) (2) (3)
(750) (2) (3)
270 (2) (3)
(1.170)

1.050
4.650
1.200 (5)
3.480 (5)
270 (4)
10.650

(1) Konsolide edilen varl›k ve kaynaklar› etkilememesi için ortakl›klar aras› alacak ve borçlar
elemine edilmifltir.
(2) Ba¤l› Ortakl›k
1.080
Ba¤l› Ortakl›¤›n Özsermayesinin %80’i [(600 + 750) x %80]
1.080
Konsolidasyon fierefesi
(3) Ba¤l› ortakl›¤›n öz kaynaklar›n›n %20’si olan 1.350 x %20 = 270 az›nl›k pay›d›r.
(4) Az›nl›k paylar› konsolide bilançoda aç›kça gösterilmektedir.
(5) Konsolide bilânçoda yer alan özkaynak kalemleri ana ortakl›¤›n özkaynak kalemleri ile ayn›d›r.

Grup D›fl›na Sat›fllar
Ba¤l› Ortakl›¤a Sat›fllar
Toplam Sat›fl Geliri
Sat›fllar›n Maliyeti
Di¤er Giderler
Ana Ortakl›¤a Ödeme
Az›nl›k Paylar› (1)
Vergi Öncesi Kâr
Vergi (%30)
Faaliyet Kâr›
Ba¤l› Ortakl›k Net Kâr›
Net Kâr

Ana Ortakl›k
8.400
1.500
9.900
5.400
600
3.900
1.170
2.730
84
2.814

Ba¤l› Ortakl›k
3.000
3.000
1.200
150
1.500
150
45
105
105

Düzeltmeler
(1.500) (2)
(1.500)
(1.500) (2)
30 (3)
(30)
9 (3)
(21) (3),(4)
(84) (4)
(105)

Konsolidasyon
11.400
11.400
6.600
750
30 (3)
4.020
1.206
2.814
2814 (5)
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(1) Baz› durumlarda az›nl›k paylar› vergiden sonra da gösterilebilir.
(2) Ba¤l› ortakl›k taraf›ndan ödenen veya ba¤l› ortakl›ktan tahsil edilen 1.500.000 TL konsolide
gelir tablosunda görünmemesi için elimine edilmifltir.
(3) Ba¤l› ortakl›¤›n vergi öncesi kâr›ndan ana ortakl›¤›n pay›n›n tahakkuk ettirilmesi bak›m›ndan,
konsolide gelir tablosunda az›nl›k pay› gideri gösterilmifltir. Bu rakam flöyle hesaplanm›flt›r:
150 x %20 = 30
Ayn› hesaplama vergi sonras› kâr üzerinden de yap›labilmektedir:
105 x %20 = 21
(4) Ba¤l› ortakl›¤›n net kâr›, az›nl›k pay› gideri ve konsolide edilmemifl ba¤l› ortakl›k net kâr›
olarak da¤›t›lm›flt›r. Bu hesaplama flu flekildedir:
Az›nl›k pay›
21
Ana Ortakl›¤›n Ba¤l› Ortakl›ktan Net Kar›
84
Ba¤l› Ortakl›k Net Kar›
105
(5) Ana ortakl›¤›n konsolide net kâr›, özkaynak yöntemiyle hesaplanm›fl ortakl›¤›n net kâr›na eflittir.
Çünkü ana ortakl›¤›n gelir tablosu, konsolide gelir tablosunda oldu¤u gibi ba¤l› ortakl›ktan
pay›na düflen net kâr› da ihtiva etmektedir.

Örnek 2:
A ve B flirketlerinin 1 Ocak 2007 tarihli birleflme öncesi bilançolar›
afla¤›daki gibidir.
Kasa
Al›c›lar
Ticari Mallar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Birikmifl Amortismanlar (-)
Haklar
Aktif Toplam

Sat›c›lar
Ç›kar›lm›fl Tahviller
Sermaye
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
Yasal Yedekler
Pasif Toplam›

A
92.700
102.600
68.700
600.000
63.000
801.000

12.000
300.000
300.000
45.000
144.000
801.000

B
112.200
27.300
48.300
150.000
30.000
30.000
337.800

19.800
150.000
45.000
123.000
337.800

Buna göre, B flirketinin net varl›klar› 337.800 – 19.800 = 318.000 TL’dir. Ayn›

rakam özkaynak kalemlerinin toplanmas› fleklinde 150.000 + 45.000 + 123.000 = 318.000
TL olarak da hesaplanabilir. A flirketi, B flirketinin %90’›n› almak istemektedir. Birleflme
tarihi itibariyle B flirketinin varl›k ve borçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤eri afla¤›daki gibidir:
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Defter De¤eri
Kasa
Al›c›lar
Ticari Mallar
Tesis Makine ve Cihazlar
Birikmifl Amortismanlar (-)
Haklar
Sat›c›lar
Net Aktif Toplam›

112.200
27.300
48.300
150.000
30.000
30.000
19.800
318.000

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

Gerçe¤e Uygun
De¤er
112.200
27.300
51.300
180.000
36.000
39.000
19.800
354.000

Fark
3.000
30.000
6.000
9.000
36.000

Birleflme tarihi itibariyle, A flirketi taraf›nda B flirketinin net aktifleri

gerçe¤e uygun de¤eriyle kaydedilmelidir. Bu kay›t az›nl›k paylar›n› da kapsaya-

cakt›r. Buna göre, B flirketinin tan›mlanabilir net varl›klar› A flirketinin konsolide

bilançosunda 354.000 TL olarak raporlanm›fl olacakt›r. Bu tutar afla¤›daki gibi
hesaplanmaktad›r:

Ana Ortakl›k Pay› (354.000 x %90)

318.600

B flirketinin net varl›klar›n›n gerçe¤e uygun de¤eri

354.000

Az›nl›k Pay› (354.000 x %10)

35.400

A flirketi 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle B flirketinin %90’›n› elde etmifltir. A

flirketi bunun için birim nominal de¤eri 30 TL’den 5.400 adet hisse senedi ihraç

etmifl olup, hisse senetlerinin toplam piyasa de¤eri 361.800 TL’dir. Bu iflleme
iliflkin A flirketi taraf›ndan yap›lacak muhasebe maddesi flu flekilde olacakt›r.
_____________/_____________
245 BA⁄LI ORTAKLIKLAR
500 SERMAYE

361.800

520 H‹SSE SEN. ‹HRAÇ PR‹MLER‹

162.000

199.800

- B flirketinin %90’›n› elde etmek için hisse senedi ihrac› kayd› (5.400 adet

x 30 TL)
_____________/_____________
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fierefiyenin Hesaplanmas› ve Düzeltme Kay›tlar›
B flirketinin net varl›klar›n›n gerçe¤e uygun de¤eri
354.000
35.400
Az›nl›k Pay› (%10)
Ana Ortakl›k Pay› (%90)
318.600
Elde Etme Bedeli
361.800
43.200
fierefiye
Buna göre konsolide bilançonun elde edilmesi için yap›lmas› gereken
çal›flmalar afla¤›daki gibidir:
A ve B flirketlerinin 01.01.2007 Birleflme Tarihi ‹tibariyle
Konsolidasyon Çal›flma Ka¤›d›
A

Kasa
Al›c›lar
Ticari Mallar
Tesis Makine Cihaz
Birikmifl Amortismanlar (-)
Ba¤l› Ortakl›klar
Haklar
fierefiye
Aktif Toplam

92.700
102.600
68.700
600.000
63.000
361.800
1.162.800

B Eliminasyon Eliminasyon
Borç
Alacak
112.200
27.300
48.300
3.000
150.000
30.000
30.000
6.000
361.800
30.000
9.000
43.200
337.800

Sat›c›lar
Ç›kar›lm›fl Tahviller
Sermaye
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
Yasal Yedekler
Az›nl›k Paylar›
Pasif Toplam›

12.000
300.000
462.000
244.800
144.000
1.162.800

19.800
0
150.000
45.000
123.000
337.800

150.000
45.000
123.000
403.200

35.000

Konsolide
Rakamlar
204.900
86.600
120.000
780.000
99.000
0
39.000
43.200
1.218.000
31.800
300.000
462.000
244.800
144.000
35.400
1.218.000

Muhasebe Kay›tlar›
‹flletme birleflmelerinde veya konsolidasyon ifllemlerinde konsolide bilanço
ve konsolide gelir tablosu elde edilmesi bak›m›ndan muhasebe kay›tlar›n›n
yap›lmas› mecburi de¤ildir. Yukar›da da görülece¤i üzere konsolidasyon ifllem-
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lerinin çal›flma ka¤›tlar› ve tablolar üzerinde yap›lmas› daha pratik bir yol olmaktad›r. Bununla
birlikte muhasebe kay›tlar›yla da konsolide finansal tablolar ulaflmak mümkün olabilmektedir.
Afla¤›da A flirketinin taraf›ndan yap›lmas› gereken kay›tlar gösterilmifltir.
_____________/_____________
100 KASA
112.200
120 ALICILAR
27.300
153 T‹CAR‹ MALLAR
48.300
253 TES‹S MAK‹NE C‹HAZ
150.000
260 HAKLAR
30.000
257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
30.000
320 SATICILAR
19.800
500 SERMAYE
150.000
520 H‹SSE SEN. ‹HRAÇ PR‹MLER‹
45.000
540 YASAL YEDEKLER
123.000
-B flirketinin defter de¤erinin eklenmesi
2 _____________/_____________
153 T‹CAR‹ MALLAR
3.000
253 TES‹S MAK‹NE C‹HAZ
30.000
260 HAKLAR
9.000
261 fiEREF‹YE
43.200
500 SERMAYE
150.000
45.000
520 H‹SSE SENED‹ ‹HRAÇ PR‹MLER‹
540 YASAL YEDEKLER
123.000
257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMALAR
6.000
245 BA⁄LI ORYAKLIKLAR –B361.800
1
527 AZINLIK PAYLARI
35.400
- B flirketine yap›lan yat›r›m tutar› ile özkaynak kalemlerinin mahsubu ve flerefiyenin
belirlenmesi
_____________/_____________
1

Konsolide bilançoda yer alan özkaynaklardan, ana ortakl›k d›fl› paylar› ifade eden az›nl›k paylar›n›n özkaynak
kalemleri aras›nda gösterilmesi gerekmekte olup, bu itibarla Tekdüzen Hesap Plan›’nda bofl bulunan 527 no.lu hesab›n
kullan›lmas› gereklili¤i önerilmifltir.
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Yukar›daki muhasebe kay›tlar› sonucunda da, çal›flma ka¤›d›nda elde edilen

A flirketinin konsolide bilançosunun ayn›s› elde edilecektir.

A ve B flirketinin 2007 dönemi sonu itibariyle gelir tablosu ve bilançolar›

afla¤›daki gibi olmufltur.
GEL‹R TABLOSU
Sat›fllar
Sat›fllar›n Maliyeti
Brüt Sat›fl Kâr›
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Kâr›
Di¤er Gelirler
Di¤er Giderler
Dönem Net Kâr›

A
2.250.000
1.743.000
507.000
436.200
70.800
9.000
79.800

B‹LANÇO
Kasa
Al›c›lar
Ticari Mallar
Tesis Makine Cihazlar
Birikmifl Amortismanlar (-)
Ba¤l› Menkul K›ymetler (Tahvil)
Ba¤l› Ortakl›klar
Haklar
Aktif Toplam›

A
170.100
131.100
114.900
585.000
105.600

1.257.300

Sat›c›lar
Ç›kar›lm›fl Tahviller
Sermaye
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
Yasal Yedekler
Dönem Net Kâr›
Pasif Toplam›

26.700
300.000
462.000
244.800
144.000
79.800
1.257.300

361.800

B
1.260.000
798.000
462.000
433.800
28.200
28.200
B
31.200
36.300
62.250
171.000
56.700
132.000

27.000
403.050
56.850
150.000
45.000
123.000
28.200
403.050

31.12.2007 tarihi itibariyle konsolidasyonun gerçeklefltirilmesi bak›m›ndan

yukar›da yer alan finansal tablolar› etkileyen ana ortakl›k ve ba¤l› ortakl›k

aras›ndaki ifllemlerin belirlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yap›lmas› gerekmektedir. Buna göre, 2007 döneminde gerçekleflen flirketler aras› ifllemler afla¤›daki
gibidir:
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• A flirketi, maliyeti 45.000 TL olan mallar› 60.000 TL bedeller B flirketine

satm›flt›r.

• A flirketi, B flirketinden 54.000 TL’lik mal alm›flt›r. B flirketi maliyet

üzerinden %25 kar elde etmektedir.

• B flirketi 30 Aral›k tarihinde yapt›¤› 3.000 TL’lik ödemeyle A flirketine

olan borcunu 12.000 TL’ye düflürmüfl ve bu 3.000 TL’lik ödeme süreci 31 Aral›k
itibariyle hala devam etmektedir.

• 31 Aral›k 2007 tarihinde B flirketi, A flirketi taraf›ndan ç›kar›lm›fl tahvil-

lerin yar›s›n› 132.000 TL bedelle sat›n alm›flt›r. Tahvillerin vadesi 31 Aral›k
2010’dur. Tahvillerin faizi her y›l›n 31 Aral›k tarihinde ve y›ll›k olarak ödenmekte olup, B flirketinin sat›n ald›¤› tahvillerin faizi önceki yat›r›mc›ya ödenmifltir.

• 2 Ocak 2007 tarihinde B flirketi, A flirketinden 21.000 TL’lik makine

alm›flt›r. Bu makine, A flirketi taraf›ndan 15.000 TL’ye sat›n al›nm›fl olup, B flirke-

tine sat›fl tarihinde net defter de¤eri 12.000 TL’dir. 2 Ocak 2007 tarihi itibariyle
makinenin kalan ömrü 4 y›ld›r.

Yukar›daki bilgiler ›fl›¤›nda, çal›flma ka¤›d› üzerinde konsolide finansal

tablolar flu flekilde elde edilecektir:
Gelir Tablosu
Sat›fllar
Sat›fllar›n Maliyeti
Brüt Sat›fl Kâr›
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Kâr›
Di¤er Gelirler
Di¤er Giderler
Az›nl›k Paylar›
Dönem Net Kâr›

A
2.250.000
1.743.000
507.000
436.200
70.800
9.000

B
1.260.000
798.000
462.000
433.800
28.200

79.800

28.200

Eliminasyon
Borç
Alacak
114.000
114.000
2.250
9.000

18.000

Konsolide
Rakamlar
3.396.000
1.752.000
969.000
867.750
101.250
18.000
0
2.820
116.430
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Bilanço
Kasa
Al›c›lar
Ticari Mallar
Tesis Makine Cihazlar
Brkmfl. Amort.(-)
Ba¤l› Men. K›y. (Tahvil)
Ba¤l› Ortakl›klar
Haklar
fierefiye
Aktif Toplam
Sat›c›lar
Ç›kar›lm›fl Tahviller
Sermaye
Hisse S. ‹hraç Primleri
Yasal Yedekler
Dönem Net Kâr›
Az›nl›k Paylar›
Pasif Toplam›

A
170.100
131.100
114.900
585.000
105.600
361.800

B
31.200
36.300
62.250
171.000
56.700
132.000
27.000
403.050
56.850

Eliminasyon
Borç
Alacak
3.000
15.000
3.000
30.000
6.000
6.750
132.000
361.800
9.000
43.200

1.257.300
26.700
300.000
462.000
244.800
144.000
79.800

150.000
45.000
123.000
28.200

12.000
150.000
150.000
45.000
123.000
125.820

1.257.300

403.050

694.020

134.250
38.220
694.020

Konsolide
Rakamlar
204.300
152.400
180.150
780.000
169.050
0
0
36.000
43.200
1.227.000
71.550
150.000
462.000
244.800
144.000
116.430
38.220
1.227.000

Yukar›daki tabloda da görülece¤i üzere, ba¤l› ortakl›¤›n elde edilmesi

s›ras›nda hesaplanan birleflme flerefiyesi konsolidasyon durumda da de¤iflmemek-

tedir. Standarda göre, bu flerefiyenin zaman zaman gözden geçirilmesi ve güncel-

lenerek gerçe¤e uygun de¤ere getirilmesi gerekmektedir. E¤er, flerefiyede bir
de¤er düflüklü¤ü varsa, bu durum 36 no.lu Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü standard›na göre muhasebelefltirilecektir (Gökçen vd, 2006:245).

6. Sonuç
Ülkemize son zamanlarda bir yabanc› sermaye ak›fl›n›n h›zl› bir flekilde

oldu¤u flu dönemlerde yabanc› sermaye ile yerli sermayenin bir iflbirli¤i halinde
oldu¤unu görmekteyiz. Sermaye piyasalar›ndaki geliflmelerin yan›nda ülkemiz
iflletmelerinin bir flekilde dünya ile entegrasyona gitmeleri de ayr› bir gerçekliktir.

Konsolide finansal tablolar›n düzenlenmesinde ulafl›lmak istenen amaç, ana flirket
ile bu flirketin kontrolünde olan ba¤l› flirket(ler)in ve ifltiraklerin, aktifleri, pasifleri,
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gelirleri, giderleri, nakdî ve gayr› nakdî yükümlülüklerini tek bir ortakl›k veya flirketmifl
gibi göstererek, flirketler toplulu¤unun (holding) finansal durumu ve faaliyet sonuçlar›

hakk›nda tasarruf sahiplerine, yat›r›mc›lara, denetçilere ve ilgili tüm kifli ve kurulufllara
sa¤l›kl› bilgiyi sunabilmektir.

Ülkemiz uygulamas›nda da son geliflmeler ›fl›¤›nda konsolide finansal tablolar

haz›rlanmas› ve sunulmas›nda önemli mesafeler al›nm›flt›r. Avrupa Birli¤i entegrasyon
sürecinin etkilerinin ve Dünya ile bütünleflen özel sektörün muhasebe uygulama sis-

temimize ve ülkemiz finansal strüktürüne getirdi¤i önemli faydalar kapsam›nda
de¤erlendirilmesi mümkündür.
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MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER‹
KURSLARINDA KATMA DE⁄ER
VERG‹S‹N‹ DO⁄URAN OLAY
l ‹brahim ERCAN *
1- GENEL B‹LG‹:
Motorlu tafl›t sürücüleri kurslar›, 5580 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar›

Kanunu kapsam›nda motorlu tafl›t sürücüsü yetifltirerek s›nav sonucu sertifika
verilmek üzere trafikle ilgili e¤itim-ö¤retim yapt›ran kurumlard›r.

Motorlu tafl›t sürücüleri kursular›n›n aç›lmas›, nakli, devri, personel ça-

l›flt›r›lmas› ile kurumlar›n e¤itim ve ö¤retimi, yönetim, denetim ve gözetimine iliflkin usul ve esaslar 5580 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanununda düzenlenmifltir.

Ayr›ca, 4794 say›l› Motorlu Tafl›t Sürücüleri Kursu Yönetmeli¤iyle de,

motorlu tafl›t sürücüsü yetifltirmek, yetiflmifl olanlara imtihan sonucu sertifika
vermek, trafikle ilgili ö¤retim ve e¤itim yapt›rmak üzere aç›lan motorlu tafl›t
sürücüleri kurslar›n›n aç›l›fl ve iflleyifli ile bu kurslarda görev alacak personele iliflkin esaslar düzenlenmifltir.

Bununla birlikte, 1991/8 no.lu Katma De¤er Vergisi ‹ç Genelgesinde

motorlu tafl›t sürücü kurslar›nda katma de¤er vergisini do¤uran olay›n ne zaman gerçekleflti¤i aç›klanm›flt›r.

Bu yaz›m›zda, motorlu tafl›t sürücüleri kursu hizmetinde katma de¤er

vergisini do¤uran olay›n ne zaman gerçekleflti¤i aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.

* Vergi Denetmeni
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2-MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER‹ KURS H‹ZMETLER‹NDE
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹N‹ DO⁄URAN OLAY:
Hizmet tesliminde katma de¤er vergisini do¤uran olay, 3065 say›l› Kat-

ma De¤er Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin afla¤›da belirtilen bentlerinde
belirtilmifltir.

“Vergiyi Do¤uran Olay:

a) Mal teslimi ve hizmet ifas› hallerinde, mal›n teslimi veya hizmetin

yap›lmas›,

b) 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) 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 meydana gelir (KDVK, 10/a,b,c) .”

Ayr›ca, Motorlu Tafl›t Sürücü Kurslar›nda Katma De¤er Vergisini do¤u-

ran olay 1991/8 no.lu Katma De¤er Vergisi ‹ç Genelgesinde flu flekilde belirtilmifltir.

“Katma De¤er Vergisi Kanununun 1/1. maddesi gere¤ince Türki-

ye'de yap›lan ticari, s›nai, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsam›ndaki

teslim ve hizmetler katma de¤er vergisine tabidir. Ayn› Kanunun 10/a

maddesi gere¤ince teslim ve hizmet ifllemlerinde vergiyi do¤uran olay,

mal›n teslimi veya hizmetin ifas› ile do¤maktad›r. Ancak bu tarihten önce fatura veya benzeri belge düzenlenmesi halinde, belgede kay›tl› mik-

tarla s›n›rl› olmak üzere belgenin düzenlendi¤i tarihte vergiyi do¤uran
olay meydana gelmektedir. Bakanl›¤›m›za yans›yan olaylardan, özel sürücü kurslar›ndan;

a) Baz›lar›n›n sürücü aday›na sertifika verilmesi tarihini bekleyerek,
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b) Baz›lar›n›n da aday›n kursa kabul tarihinden itibaren kurs bede-

lini taksitler halinde tahsil ederken, fatura düzenledikleri anlafl›lm›flt›r.
Uygulamada duraksamaya düflülmemesi aç›s›ndan afla¤›daki aç›klamalar›n yap›lmas›na gerek duyulmufltur. Özel sürücü kursu iflletmecili¤i tica-

ri nitelikte bir faaliyet oldu¤undan Katma De¤er Vergisi Kanununun 1/1.
maddesi gere¤ince katma de¤er vergisine tabidir. Bilindi¤i gibi, 193 say›-

l› Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesinde; her türlü ticari ve s›nai faaliyetten do¤an kazanc›n ticari kazanç oldu¤u belirtilmifl, ayr› Kanunun
39. maddesinde, iflletme hesab› esas›nda ticari kazanc›n elde edilen has›lat ile giderler aras›ndaki müspet fark oldu¤u, elde edilen has›lat ibare-

sinden, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacaklar›n, giderlerden
ise tediye olunan ve borçlan›lan mebla¤lar›n anlafl›lmas› gerekti¤i, 38.

maddesinde de, bilanço esas›na göre ticari kazanc›n, teflebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve bafl›ndaki de¤erleri aras›ndaki müspet fark oldu¤u, bu dönem zarf›nda sahip veya sahiplerce; iflletmeye ilave olunan de¤erlerin, bu farktan indirilece¤i, iflletmeden çekilen de¤erlerin ise bu farka ilave olunaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Bu hükümlere göre,

ticari kazanc›n iflletme veya bilanço esas›na göre tespiti, tahakkuk esas›-

na ba¤l› oldu¤undan, sürücü kursu iflletmecili¤i faaliyetinde bulunan mü-

kelleflerin bu faaliyetlerinden elde edecekleri kazançlar›n tahsil edilip
edilmedi¤ine bak›lmaks›z›n tahakkukun yap›ld›¤› takvim y›l›n›n kazanc›

olarak ilgili y›l hesaplar›nda gösterilmesi gerekir. Di¤er taraftan, Katma

De¤er Vergisi Kanununun 10/a maddesi gere¤ince hizmet ifllemlerinde

vergiyi do¤uran olay hizmetin ifas› ile meydana gelmektedir. Sürücü
kurslar› taraf›ndan verilen hizmetin amac›, adaya gerekli trafik bilgileri-

nin verilmesi ile yap›lan s›nav sonucuna göre "sürücü belgesi" almas›n›
sa¤lamakt›r. Aday›n s›nav sonucu, bu belgeyi almaya hak kazan›p kazanmad›¤› belli olmakta, bu aflamadan sonra s›nav kazanm›fl aday için yeni

bir hizmet sunulmamakta, aday›n kursla do¤rudan ba¤lant›s› kesilmek-

tedir. S›nav sonucuna göre düzenlenen sertifikalar›n, tasdik için Milli
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E¤itim Müdürlü¤üne gönderilmesi, hizmetin devam etti¤i anlam›n› tafl›mamakta, bu süre zarf›nda (hatta bazen 3-4 ay gibi bir zaman) adaya bir

hizmet verilmesi söz konusu olmamaktad›r. Öte yandan, söz konusu hiz-

metin bedeli sertifika cinsine göre önceden belli olup, s›nav sonucuna gö-

re kurs iflleticisi hizmet bedelini tahsil etmeye hak kazanmaktad›r. Bedelin tahsil edilip edilmemesi ise yukar›daki hükümler gere¤ince katma de-

¤er vergisi ve gelir vergisi yönünden hüküm ifade etmemektedir. Bu aç›klamalara göre, özel sürücü kurslar›nda vergiyi do¤uran olay, hizmetin
yap›lmas› ile meydana gelmekte ve hizmet her dönemin sonunda yap›lan

son s›nav tarihi ile tamamlanmaktad›r. ‹flleme ait faturalar›n› ise, kurs
döneminin bitiminden sonra yap›lan s›nav tarihinden itibaren (Vergi
Usul Kanununun 231/5. maddesi hükmüne göre), yedi gün (5035 Say›l›

Kanunun 48/1-b maddesiyle de¤iflen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Di¤er taraftan, hiz-

metin tamamlanmas›ndan önce, bedelin taksitler halinde ödenmesi s›ra-

s›nda fatura düzenlenmesi halinde, faturada kay›tl› miktara ait katma

de¤er vergisinin, belgenin düzenlendi¤i tarihte do¤aca¤› ve ilgili dönem
beyannamesinde beyan edilmesi gerekece¤i tabiidir.” (KDV ‹ç Genelgesi,
1991/8)

Bununla birlikte, ‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’n›n motorlu ta-

fl›t sürücüleri kurslar›nda vergiyi do¤uran olay›n ne zaman gerçekleflti¤ine iliflkin 30.07.2008 tarih ve 10-6712 say›l› Muktezas› ise flu flekildedir.

“3065 say›l› KDV Kanunu’nun 1/1 maddesine göre ticari, s›nai, zi-

rai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetler katma de¤er vergisine tabi bulunmaktad›r.

Kanunun l0/a maddesi gere¤ince hizmet ifllemlerinde vergiyi do¤u-

ran olay hizmetin ifas› ile meydana gelmektedir. Ancak, hizmetin yap›lmas›ndan önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla s›n›rl› olmak üzere belgelerin düzenlendi¤i tarihte vergiyi do¤uran olay meydana gelmektedir.
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Sürücü kurslar› taraf›ndan verilen hizmetin amac›, adaya gerekli

trafik bilgile¬rinin verilmesi ile yap›lan s›nav sonucuna göre "sürücü bel-

gesi" almas›n› sa¤lamakt›r. Aday›n s›nav sonucu, bu belgeyi almaya hak

kazan›p kazanmad›¤› belli olmakta, bu aflamadan sonra s›nav kazanm›fl
aday için yeni bir hizmet sunulmamakta, aday›n kursla do¤rudan ba¤lant›s› kesilmektedir.

S›nav sonucuna göre düzenlenen sertifikalar›n, tasdik için Milli E¤i-

tim Müdürlü¤ü¬ne gönderilmesi, hizmetin devam etti¤i anlam›n› tafl›mamakta, bu süre zarf›nda (hatta bazen 3-4 ay gibi bir zaman) adaya bir
hizmet verilmesi söz konusu olmamaktad›r.

Öte yandan, söz konusu hizmetin bedeli sertifika cinsine göre önce-

den belli olup, s›nav sonucuna göre kurs iflleticisi hizmet bedelini tahsil

etmeye hak kazanmaktad›r. Bedelin tahsil edilip edilmemesi ise yukar›-

daki hükümler gere¤ince katma de¤er ver¬gisi yönünden hüküm ifade
etmemektedir.

Buna göre, özel sürücü kurslar›nda vergiyi do¤uran olay, hizmetin

ya¬p›lmas› ile meydana gelmekte ve hizmet her dönemin sonunda yap›-

lan son s›nav tarihi ile tamamland›¤›ndan, iflleme ait faturan›n, 213 say›l› Vergi Usul Kanunun 231/5. maddesi gere¤ince kurs döneminin bitimin-

den sonra yap›lan s›nav tarihinden itibaren 7 gün içinde düzenlenmesi
gerekmektedir.

Di¤er taraftan, hizmetin tamamlanmas›ndan önce, bedelin taksitler

halinde ödenmesi s›ras›nda fatura düzenlenmesi halinde, faturada kay›tl› miktara ait katma de¤er vergisinin, belgenin düzenlendi¤i tarihte do¤a-

ca¤› ve ilgili dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekece¤i tabiidir.”

(‹VDB, Mukteza, 30.07.2008/10-6712)

4794 say›l› Motorlu Tafl›t Sürücüleri Kursu Yönetmeli¤i’nin s›navlara

ait hükümler bafll›kl› 43. maddesinde, motorlu tafl›t sürücü kursu sonunda kur-

siyerlerin baflar›s›n› tespit etmek amac›yla s›navlar yap›laca¤› belirtilmifltir.
Ayn› madde de, s›navlar›n yap›lmas›n› sa¤lamak üzere, nas›l oluflaca¤› belir-
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tilen S›nav Yürütme Kurulunun kurulaca¤› ve bu kurulca s›navla ilgili iflleri

yürütecek S›nav Uygulama ve De¤erlendirme Kurullar›n›n oluflturulaca¤›,

Trafik ve Çevre, ‹lk Yard›m, Motor ve Araç Tekni¤i Derslerinin s›navlar› Ba-

kanl›kça haz›rlanan soru veya soru kitapç›klar›yla test usulünde yap›laca¤›,
Direksiyon e¤itimi s›nav›n›n ise Direksiyon S›nav›n› De¤erlendirme Formunda belirtilen esaslar do¤rultusunda gerçeklefltirilece¤i belirtilmifltir.

Uygulamada, Bakanl›kça soru kitapç›klar› haz›rlanan Trafik ve Çevre,

‹lk Yard›m, Motor ve Araç Tekni¤i Derslerinin s›navlar›ndan sonra Direksi-

yon e¤itiminin s›nav› gerçeklefltirilmekte, söz konusu derslerin tamam›n›n s›navlar›nda baflar›l› olan kursiyerler direksiyon e¤itiminin s›nav›na kat›lmakta-

d›rlar. Dolay›s›yla, kurs sonunda düzenlenen en son s›nav direksiyon e¤itimi
s›nav› olmaktad›r.

Bununla birlikte, ayn› yönetmeli¤inin 20. maddesinde, motorlu tafl›t sü-

rücüsü adaylar›n›n kurs dönemi sonunda düzenlenen s›nav haklar›na iliflkin
düzenleme yap›lm›flt›r. Söz konusu madde aynen afla¤›ya al›nm›flt›r.

“Kurs ücretini ödedikleri halde herhangi bir sebeple kayd› silinen-

ler, müteakip kursa, bir defaya mahsus olmak üzere ücret ödemeden devam edebilirler.

Kursa devam edip de kurs sonunda s›nava giremeyenlerle s›navlar-

da baflar›s›z duruma düflenler, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs

ücreti ödemeden aral›ks›z dört dönem s›navlara girebilirler. Ancak,
adaylar isterlerse, sadece baflar›s›z olduklar› derslere ücret ödemek kayd›yla devam edebilirler. Dört dönem sonunda da baflar›s›z duruma düflenler, kay›t-kabul ifllemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kay›t yapt›rabilirler.” (4794 say›l› Motorlu Tafl›t Sürücüleri Kursu Yönetmeli¤i, 20)

Buna göre, herhangi bir s›nav konusunda baflar›s›z olan veya s›nava ka-

t›lmayan kursiyer en fazla 4 kez daha ayn› konudan s›nava kat›lma hakk›na sahip bulunmaktad›r.

Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 10. maddesi, ilgili ‹ç Genelge ve
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Mukteza örne¤i ile Motorlu Tafl›t Sürücüleri Kursu Yönetmeli¤i’nin kurslar
sonunda düzenlenmesi gereken s›navlarla ilgili hükümleri birlikte de¤erlendi-

rilmesi neticesinde, motorlu tafl›t sürücüleri kursu hizmetlerinde katma de¤er
vergisini do¤uran olaylar›n afla¤›daki gibi oldu¤u görülecektir.

-Kursiyerlerin kurs dönemi sonunda düzenlenen s›navlarda baflaral› ola-

rak Motorlu Tafl›t Sürücüsü Sertifikas› almaya hak kazanmas› halinde, vergiyi do¤uran olay düzenlenen son Direksiyon s›nav› tarihinde meydana gelir.

Örne¤in; bir kursiyerin 01.05.2008 tarihinde kursa kay›t oldu¤unu, kur-

sun 18.07.2008 tarihinde sona erdi¤ini ve Trafik ve Çevre, ‹lk Yard›m, Motor

ve Araç Tekni¤i Derslerine iliflkin s›nav›n 19.07.2008 tarihinde ve Direksiyon
e¤itimi s›nav›n›n da 20.07.2008 tarihinde oldu¤unu varsayarsak, kursiyerin

söz konusu s›navlarda baflar›l› olarak sertifika almaya hak kazanmas› halinde,

son s›nav tarihi olan 20.07.2008 tarihinde katma de¤er vergisini do¤uran olay
meydana gelmektedir.

-Kursiyerin tüm s›nav haklar›n› kullanmas› ve hiçbir s›navda baflar›l›

olamamas› halinde ise, vergiyi do¤uran olay yine son s›nav tarihinde meydana gelir.

Örne¤in; ayn› kursiyerin, söz konusu tarihlerde düzenlenen Trafik ve

Çevre, ‹lk Yard›m, Motor ve Araç Tekni¤i Dersleri veya Direksiyon e¤itimi

s›navlar›nda baflar›l› olamad›¤›n›, ancak, bu s›navlar› takip eden ve
29.11.2008 ve 30.11.2008 tarihinde düzenlenen 3. s›navda baflar›l› olarak ser-

tifika almaya hak kazand›¤›n› varsayarsak, son s›nav tarihi olan 30.11.2008
tarihinde katma de¤er vergisini do¤uran olay meydana gelmektedir. fiayet, bu
kursiyerin söz konusu derslerden düzenlenen ilk s›navda ve bu s›nav› takip

eden 4 ayr› s›navda da baflar›l› olamad›¤›n› ve 4. s›nav tarihlerinin 20.12.2008
ve 21.12.2008 oldu¤unu varsayarsak, bu durumda son s›nav tarihi olan
21.12.2008 tarihinde katma de¤er vergisini do¤uran olay meydana gelmifl olacakt›r.

-Kursun bafl›nda veya kurs hizmeti devam ederken hizmet bedeline mah-

suben para al›nmas› ve fatura veya benzeri belgeye ba¤lanmas› halinde, söz
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konusu belgedeki miktarla s›n›rl› olarak söz konusu belgenin düzenlendi¤i tarihte vergiyi do¤uran olay meydana gelir.

Örne¤in; kursiyerin, kursa kay›t oldu¤u 01.05.2008 tarihinde veya kurs

devam ederken, örne¤in 30.05.2008 tarihinde, kurs ücretinin tamam›n› veya bir
k›sm›n› ödemesi ve söz konusu ödemeye iliflkin fatura düzenlenmesi halinde

katma de¤er vergisini do¤uran olay söz konusu tarihlerde meydana gelmektedir.
-Kursun bafl›nda veya kurs hizmeti devam ederken hizmet bedeline mah-

suben para al›nmas› ancak fatura düzenlenmeyerek tahsilat makbuzu veya ben-

zeri belge düzenlenmesi halinde, her halükarda son s›nav tarihinde vergiyi do¤uran olay meydana gelir.

Örne¤in, kursiyerin, kursa kay›t oldu¤u 01.05.2008 tarihinde veya kurs de-

vam ederken, 30.05.2008 tarihinde, kurs ücretinin tamam›n› veya bir k›sm›n›

ödemesi ve söz konusu ödemeye iliflkin tahsilat makbuzu veya benzeri belge düzenlenmesi, ancak fatura düzenlenmemesi halinde, katma de¤er vergisini do¤u-

ran olay, kursiyerin ilk s›nav hakk›nda baflar›l› olmas› halinde direksiyon s›nav›
tarihinde, flayet ilk s›navlarda baflar›l› olamay›p di¤er s›nav haklar›n› kullanma-

s› ve bu s›navlarda baflar›l› olmas› halinde baflar›l› oldu¤u son direksiyon s›nav›
tarihinde, ancak hiçbir s›navda baflar›l› olamay›p tüm s›nav haklar›n› yitirmesi

halinde kat›ld›¤› son s›nav tarihinde katma de¤er vergisini do¤uran olay meydana gelmifl olacakt›r.

Ayr›ca, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 231/5. maddesine göre Katma

De¤er Vergisini do¤uran olay›n meydana geldi¤i tarihten itibaren yedi gün içinde faturan›n da düzenlenmesi gerekmektedir.

3- SONUÇ :
Motorlu tafl›t sürücüleri kursu hizmetlerinde katma de¤er vergisini do¤u-

ran olay, Katma De¤er Vergisi Kanunu, ilgili ‹ç Genelge ve Mukteza örne¤i ile
Motorlu Tafl›t Sürücüleri Kursu Yönetmeli¤i hükümleri birlikte de¤erlendirildi¤inde, afla¤›da belirtilen durumlara göre farkl›l›k göstermektedir. Buna göre,

176

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

-Kursiyerlerin kurs dönemi sonunda düzenlenen s›navlarda baflaral› olmas›

halinde, düzenlenen son Direksiyon s›nav› tarihinde,

-Kursiyerin tüm s›nav haklar›n› kullanmas› ve hiçbir s›navda baflar›l› olama-

mas› halinde ise yine son s›nav tarihinde,

-Kursun bafl›nda veya kurs hizmeti devam ederken hizmet bedeline mahsu-

ben para al›nmas› ve fatura veya benzeri belgeye ba¤lanmas› halinde, söz konusu
belgedeki miktarla s›n›rl› olarak söz konusu belgenin düzenlendi¤i tarihte,

- Kursun bafl›nda veya kurs hizmeti devam ederken hizmet bedeline mahsuben

para al›nmas› ancak fatura düzenlenmeyerek tahsilat makbuzu veya benzeri belge düzenlenmesi halinde, her halükarda son s›nav tarihinde, meydana gelmektedir.

Ayr›ca, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 231/5. maddesine göre, KDV’yi

do¤uran olay›n meydana geldi¤i tarihten itibaren yedi gün içinde faturan›n da düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu çal›flmam›zda, motorlu tafl›t sürücüleri kursu hizmetinde katma de¤er

vergisini do¤uran olay›n ne zaman gerçekleflti¤i ve söz konusu hizmete iliflkin faturan›n ne zaman düzenlenmesi gerekti¤i hususlar›, 3065 say›l› Katma De¤er Ver-

gisi Kanunu, ‹ç Genelge ve Mukteza örne¤i ile 4794 say›l› Motorlu Tafl›t Sürücüleri Kursu Yönetmeli¤i hükümleri çerçevesinde ve örneklerle aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.
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YARGI KARARLARI IfiI⁄INDA EMSAL
K‹RA BEDEL‹ UYGULAMASI
l Zübeyir BAKMAZ*
G‹R‹fi
Gelir Vergisi Kanunu’nun 73’üncü maddesinin (3239 say›l› Kanun’un

56’›nc› maddesiyle de¤iflik) 1’inci f›kras›nda “Kiraya verilen mal ve haklar›n

kira bedelleri emsal kira bedelinden düflük olamaz. Bedelsiz olarak baflka-

lar›n›n intifa›na b›rak›lan mal ve haklar›n emsal kira bedeli, bu mal ve hak-

lar›n kiras› say›l›r. Bina ve arazide emsal kira bedeli yetkili özel mercilerce

veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmifl kiras›, bu suretle takdir ve veya tespit edilmifl kira mevcut de¤ilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen
vergi de¤erinin %5’idir. Di¤er mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve

haklar›n maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin de¤erlendirilmesi hakk›ndaki hükümlerine göre belli edilen de¤erlerin %10’udur” hükmü yer almaktad›r. Buna göre mal ve haklar›n;

* Kira bedellerinin emsal kira bedelinden düflük oldu¤u veya,

* Herhangi bir bedel al›nmaks›z›n baflkalar›n›n intifa›na b›rak›ld›¤› du-

rumlarda,

emsal kira bedeli devreye girmektedir. Emsal kira bedeli uygulamas›

esas itibar›yla; mal ve haklar›n bedelsiz olarak baflkalar›n›n kullan›m›na terk
edilmesi, kira bedelinin tespit edilememesi ve muvazaal› olarak gerçek kira
gelirinin alt›nda beyanda bulunulmas› durumlar›na karfl› vergi güvenlik müessesesi olarak mevzuat›m›za dahil edilmifltir.

* Vergi Denetmeni
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I. EMSAL K‹RA BEDEL‹ UYGULAMASI
A. Bina ve Arazide Emsal Kira Bedeli
Bina ve arazi kiralamalar›nda emsal kira bedeli afla¤›daki flekilde hesap-

lanmaktad›r.

* Öncelikle “yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce” takdir veya

tespit edilen de¤erler esas al›nacakt›r.

* Böyle bir makam yoksa veya o bina ve arazi için kira takdir veya tes-

piti yap›lmam›flsa, ilgili gayrimenkulün VUK’nun 268’inci maddesine göre
belirlenen vergi de¤erinin %5’i esas al›nacakt›r.

Yetkili makamlar›n kira takdir veya tespiti ile yarg› organlar›n›n çeflitli

nedenlerle kira belirlemesi istisnai durumlard›r. Bu nedenle bina ve arazide
dikkate al›nacak emsal kira bedeli tutar›, esas itibar›yla bina ve arazinin VUK

hükümlerine göre tespit edilen vergi de¤erinin %5’idir. Vergi de¤eri olarak
da, bina ve arazinin emlak vergisi matrah› esas al›nmaktad›r.

B. Di¤er Mal ve Haklarda Emsal Kira Bedeli
Bina ve arazi d›fl›nda kalan mal/hak kiralamalar›nda ise, emsal kira be-

deli afla¤›daki flekilde uygulanmaktad›r.
t›r.

* Öncelikle bu mal ve haklar›n maliyet bedelinin %10’u esas al›nacak-

* Maliyet bedeli bilinmiyorsa, VUK’nun 291-298’inci maddeleri kapsa-

m›nda Takdir Komisyonu taraf›ndan tespit edilecek emsal bedelin %10’u esas
al›nacakt›r.

Maliyet bedelinin tespitinde; kiraya verilen mal ve hakk›n iktisap edil-

mesi veyahut de¤erinin art›r›lmas› nedeniyle yap›lan ödemelerle bu ödemelere ba¤l› di¤er giderler dikkate al›nmaktad›r.
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C. Emsal Kira Bedelinin Uygulanmayaca¤› Haller
GVK’n›n 73/2’inci maddesine göre afla¤›daki hallerde emsal kira bedeli

uygulanmaz.

1. Bofl kalan gayrimenkullerin muhafazalar› maksad›yla bedelsiz olarak

baflkalar›n›n ikametine b›rak›lmas›.

2. Binalar›n mal sahiplerinin usul, füru ve kardefllerinin ikametine tah-

sis edilmesi(Usul, füru veya kardefllerden her birinin ikametine birden fazla

konut tahsis edilmifl ise bu konutlar›n yaln›z birisi hakk›nda emsal kira bede-

li hesaplanmaz. Kardefller evli ise efllerden sadece biri için emsal kira bedeli
hesaplanmaz). Bu flekilde birden fazla konut tahsisinde vergi de¤eri yüksek
olan konut için emsal kira bedeli hesaplanmayacakt›r.

3. Mal sahibi ile birlikte akrabalar›n da ayn› evde veya dairede ikamet

etmesi.

Söz konusu maddelere göre; mal sahibinin yukar›da yaz›l› kiflilere yal-

n›zca ikametleri için konut tahsisinde bulunmas› halinde emsal kira bedeli uy-

gulanmayacakt›r. Ancak gayrimenkullerin iflyeri olarak bu kiflilerin kullan›m›na terk edilmesi halinde emsal kira bedeli uygulanacakt›r.

4. Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idarele-

ri ve belediyeler ile di¤er kamu kurum ve kurulufllar›nca (kiraya veren veya

kirac› s›fat›yla) yap›lan kiralamalarda.

Söz konusu hüküm gere¤i, kamu kurum ve kurulufllar›n›n (ister iflyeri is-

ter konut olsun) her türlü kiralamalar›nda emsal kira bedeli esas› uygulanmamaktad›r.

II. EMSAL K‹RA BEDEL‹ UYGULAMASININ YARGILAMA
HUKUKUNDAK‹ YER‹
Bilindi¤i üzere bir olay›n varl›¤› veya yoklu¤u hakk›nda yarg› merciin-

de kanaat uyand›rmak için giriflilen ikna faaliyetine ispat denilmektedir. De-
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lillerin haricinde karineler de birer hukuki ispat arac› olarak kullan›lmak-

tad›r. Karine; bilinen olaylardan, bilinmeyen olaylar hakk›nda kanun veya

hakim taraf›ndan ç›kar›lan sonuçlard›r (K›z›lot ve K›z›lot, 2008, 707). Mükellef veya vergi idaresi iddias›n› bir karineye dayand›rd›¤› takdirde ispat yükünden kurtulmaktad›r. Bu durumda ispat yükü karfl› tarafa geçmektedir. Karine-

ler genel olarak, “maddi-fiili” ve “kanuni-yasal” karineler olmak üzere afla¤›daki gibi ikiye ayr›lmaktad›r (Karakoç, 1997, 219-227).

A. Maddi (Fiili) Karineler
Maddi karine; hayat tecrübelerine ve olaylar›n ola¤an gidifline göre

baflka bir olay›n gerçe¤ine ulaflmak olarak tan›mlanmaktad›r. Bir tür yard›m-

c› ispat vas›tas› olarak kabul edilen bu çeflit karineler, kural olarak ispat yükünü karfl› tarafa geçirmezler. Fakat uyuflmazl›k konusu olay›, daha kolay ispat
edilebilen bir flekle sokarak ispat› kolaylaflt›r›rlar. Fiili karineler vergi yarg›la-

mas› hukuku bak›m›ndan büyük bir öneme sahip olmas›na ra¤men, bunlar›n
tayin ve tespitinde tam bir uyum söz konusu de¤ildir.

B. Kanuni (Yasal) Karineler
Yasal karineler, kanun ile belirtilen varsay›mlard›r. Baz› durumlarda,

hangi olay›n neye iflaret etti¤ini kanun belirlemektedir. Di¤er bir anlat›mla ka-

nuni karine, belli bir olaydan belli olmayan bir olay için kanun taraf›ndan ç›-

kar›lan sonuçlard›r. Kanuni karineler, ispat yüküne gerçek bir istisnad›r. Çün-

kü iddias›n› kanuni bir karineye dayand›ran taraf, ispat yükünden kurtulmaktad›r. Vergi hukukunda, kanuni karinelerden yararlan›lmaktad›r. Kanuni kari-

neler de, kesin kanuni karineler ve adi kanuni karineler olmak üzere ikiye
ayr›lmaktad›r.
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1. Kesin Kanuni Karineler
Bu karinelere, aksinin hiçbir suretle ispat› kabil olmayan karine de-

nilmektedir. Çünkü, bu tür karinelerin aksinin ispat› mümkün de¤ildir. Baflka
bir deyiflle, bu tür karinelere dayanarak lehine haklar ç›karan taraf bu olaylar›n varl›¤›n› ispat etmek zorunda olmad›¤› gibi, karfl› taraf da bunlar›n aksini
ispat etme imkan›na sahip de¤ildir. Vergi hukukunda kesin kanuni karinelere vergi idaresi lehine s›kça baflvuruldu¤u görülmektedir.

2. Adi Kanuni Karineler
Adi yasal karineler, aksi ispatlan›ncaya kadar kanunun do¤ru kabul etti-

¤i varsay›mlard›r. Buna göre; birinci olay›n gerçekleflti¤i tespit edilince, aksi

ispat edilinceye kadar, ikinci olay›n da gerçek oldu¤u varsay›l›r. Adi kanuni

karineler, aksi ispat edilinceye kadar delil teflkil ederler. Bu itibarla karine
aleyhine olan taraf, karinenin aksini ispat edebilir. Vergi hukukunda karine-

ler, daha çok adi kanuni karineler fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. Ancak, mükelleflerin bu karinelerin aksini ispatlama haklar› bulunmaktad›r.

Gayrimenkul sermaye iratlar›nda geçerli olan emsal kira bedeli uygu-

lamas› da, doktrinde adi yasal karine olarak kabul edilmektedir. Zira, mü-

kelleflerin emsal kira bedelinin alt›ndaki kira iliflkisini veya (GVK’n›n

73/2’inci maddesindeki istisnalar d›fl›nda) bedelsiz tahsis durumunu ispatlama
imkan ve hakk›na sahip oldu¤u kabul edilmektedir.

III. UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜfi AYRILIKLARI
A. Vergi Yarg›s›n›n Emsal Kira Bedeli Uygulamas›na ‹liflkin Görüflü
Vergi yarg›s›, GVK’n›n 73’üncü maddesinde yer alan emsal kira bedeli

esas›n› (yürürlü¤e girdi¤i 1961 y›l›ndan beri) adi yasal karine olarak kabul
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etmifltir. Vergi idaresi ise, (afla¤›da ayr›nt›l› olarak aç›klanaca¤› üzere)

1961–1999 y›llar› aras›nda ayn› görüflte olmam›flt›r. Di¤er bir anlat›mla bu dönemde vergi idaresi, emsal kira bedeli esas›n› aksi ispatlanamaz bir karine olarak kabul etmifltir.

Buna karfl›n vergi yarg›s›, sadece emsal kira bedelinin alt›nda matrah be-

yan edildi¤i gerekçesiyle yap›lan tarhiyatlara karfl› ç›km›fl ve mükellef beyan-

lar›n›n gerçek mahiyetinin tespit edilmesi gerekti¤ini belirtmifltir. Dan›fltay

“beyan edilen kira gelirinin do¤ru ve gerçek oldu¤unun ispat› halinde emsal
kira bedelinin uygulanamayaca¤› zira GMS‹ elde eden mükellefin, tahsil ede-

bildi¤i nakit veya ay›n tutar›n› beyan etmek durumunda oldu¤u” yönünde gö-

rüfl belirtmektedir. Konuyla ilgili Dan›fltay kararlar›ndan baz›lar› afla¤›daki gibidir.

* “…Gerçek kira tutar›n›n noter tasdikli sözleflme ile tespitli oldu¤u du-

rumlarda, sözleflmede yaz›l› kira tutar›n›n aksi kan›tlanamad›¤› sürece emsal
kira bedeli esas› uygulanamaz” (Dan›fltay 3. Dairesi’nin 07.04.1987 tarih ve
K. 1987/905 say›l› Karar›).

* “…...Dosyada bulunan kira sözleflmelerine göre, kirac›lar›n pek ço¤u-

nun daha önceki y›llarda yap›lm›fl sözleflmelerinin bulundu¤u ve dönemsel
olarak yenilendi¤i, bir k›sm›n›n ise birden çok y›l için yap›ld›¤›, iflyeri olanlar›n tamam› için stopaj yoluyla gelir vergisi al›nd›¤› aç›k olup, idarece de, ye-

nilenen sözleflmeler nedeniyle yükümlünün beyan etti¤inden fazla kira paras›
elde etti¤i ileri sürülmemifltir. Bu durumda, yükümlünün emsal kira bedeli dü-

zeyinde gayrimenkul sermaye irad› elde etti¤i somut kan›tlarla saptanmadan
emsal kira bedeli ile beyan edilen gayrimenkul sermaye irad› aras›ndaki fark
üzerinden ikmalen yap›lan tarhiyat yasaya uygun bulunmamaktad›r”(Dan›fl-

tay 4. Dairesi’nin 08.06.1988 tarih ve K. 1988/2290 say›l› Karar›).

* “…….Emsal kira uygulamas›na iliflkin bu hüküm, yukar›da aç›klanan

elde etme esas› ile birlikte de¤erlendirildi¤inde; emsal kira uygulamas›n›n

baz› koflullara ba¤l› oldu¤u sonucuna ulafl›lmaktad›r. Beyan edilen kiran›n

gerçekli¤inin saptanmas›n›n güç oldu¤u hallerde emsal kira esas›n›n uygulan-
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mas› söz konusu olacakt›r. Nitekim maddede bedelsiz olarak baflkalar›n›n intifa›na b›rak›lan mal ve haklar›n emsal kira bedelinin bu mal ve haklar›n kira-

s› olaca¤› yolundaki hüküm bu görüflü do¤rulamaktad›r. Bu duruma göre beyan edilen kira gelirinin do¤ru ve gerçek oldu¤unun ispat› halinde, emsal ki-

ra bedeli esas› uygulanamayacak beyan edilen gerçek gelir üzerinden vergi
ödenecek, ispat edilmemesi halinde ise, emsal kira uygulanarak, emsal kira
bedeli üzerinden vergi ödenmesi gerekecektir. Elde edilen kira gelirinin gerçek oldu¤unun ispat› ise bunu ileri süren yükümlüye düflmektedir. Vergi dairesinin beyan edilen kiradan daha fazla kira elde edildi¤i yolunda bir tespit

zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Ancak olayda davac› beyan etti¤i kira gelirlerinin do¤ru ve gerçek oldu¤unu ibraz etti¤i kira mukaveleleri ile ispatlad›¤›ndan, emsal kira bedeline göre cezal› vergi sal›nmas›nda yasal isabet görülme-

mifltir”(Dan›fltay 3. Dairesi’nin 18.01.1989 tarih ve K. 1989/109 say›l› Karar›).

* “….Bu nitelikleriyle vergi idaresinin elinde bir denetim arac› olarak

bulunan emsal kira bedeli esas›, bu esasa göre beyan› gerekenden daha düflük

beyanda bulunan yükümlülerin beyan ettikleri gelirin gerçek ve do¤ru oldu¤u

yolundaki kan›tlar›na da aç›kt›r. Bu nedenle, tüm yasal ölçülerin uyguland›¤›

hallerde oldu¤u gibi emsal kira bedelinin alt›nda beyanda bulunan yükümlü,
beyan›n›n gerçe¤e uygun oldu¤unu kan›tlama yükü alt›ndad›r. Vergi Mahke-

mesi’nde açt›¤› davaya ait dilekçesinde kira sözleflmelerini de ekledi¤ini be-

lirtmesine karfl›n dosyaya sunmad›¤› anlafl›lan yükümlünün, beyan›ndan daha

yüksek kira geliri elde etti¤inin vergi idaresi taraf›ndan tespiti gerekti¤inden
bahisle verilen ›srar karar›, yukar›da aç›klanan nedenlerle yasaya uygun bulunmam›flt›r. Bu nedenlerle, beyan›n gerçek ve do¤ru oldu¤unun kan›tlanma-

s› için yükümlüden istenecek belgelerin incelenip de¤erlendirilmesinden sonra yeni bir karar verilmek üzere Vergi Mahkemesi ›srar karar›n›n bozulmas›-

na oyçoklu¤uyla karar verildi”(Dan›fltay Vergi Daireleri Genel Kurulu’nun
06.04.1990 tarih ve K. 1990/31 say›l› Karar›).

Yukar›daki karar özetlerinden de görülece¤i üzere vergi yarg›s›;
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GMS‹’de tahsil edilen gerçek tutarlar›n vergilendirmeye esas al›naca¤›n›, ancak bir vergi güvenlik müessesi olarak düzenlenen emsal kira bedelinin alt›n-

da kira geliri elde edildi¤inin iddia edilmesi halinde ise bu durumun mükellefler taraf›ndan ispat edilmesi gerekti¤ini kabul etmektedir.

B. Vergi ‹daresinin Emsal Kira Bedeli Uygulamas›na ‹liflkin Görüflü
Emsal kira bedeli uygulamas›, 193 say›l› GVK’n›n yürürlü¤e girdi¤i

06.01.1961 tarihinden beri GVK’n›n 73’üncü maddesinde yer alm›flt›r. Bir
vergi güvenlik müessesesi olan emsal kira bedeli, 213 say›l› VUK’nun 3/B

maddesinde hüküm alt›na al›nan gelirin gerçekli¤i (ekonomik yaklafl›m 1) il-

kesine ayk›r› oldu¤u gerekçesi ile vergi doktrin ve uygulamas›nda sürekli ten-

kide konu olmufltur. Vergi idaresinin konuya iliflkin yaklafl›m›n›, 1999 öncesi
ve sonras› dönem olmak üzere afla¤›daki gibi ikiye ay›rabiliriz.

1. 1999 Öncesi Emsal Kira Bedeli Uygulamas›
Vergi idaresi, emsal kira bedelini 1999 y›l›na kadar kesin kanuni karine

olarak kabul etmifl ve bu müesseseyi tavizsiz uygulayarak ilave tarhiyatlar
yapm›flt›r. Di¤er bir ifadeyle vergi idaresi bu dönemde, emsal kira bedelini aksi ispatlanamaz bir karine olarak kabul etmifltir. Maliye Bakanl›¤›’n›n

18.02.1985 tarih ve 3-2131-4-426/10337 say›l› Genel Yaz›s›’nda konu hakk›nda flu aç›klamalara yer verilmifltir.

“….An›lan hükme göre kiraya verilen bina ve arazi için yetkili özel mer-

cilerce tespit edilmifl kiras› mevcut de¤ilse, beyannamede gösterilen gayrisafi
y›ll›k kira bedelleri 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 268. maddesinde sözü

1 Vergi hukukuna özgü bir ilke olan ekonomik yaklafl›m ilkesi; vergiyi do¤uran olay terimiyle
ifade edilen “somut maddi olaylar›n” saptanmas›nda ve vergi kanunlar›n›n yorumlanmas›nda hukuki
biçimlerin ötesine geçilerek, gerçek ekonomik nitelik ve içeriklerin esas al›nmas› anlam›n› tafl›maktad›r.
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edilen vergi de¤erinin %5’inden afla¤› oldu¤u takdirde, emsal kira bedeli uy-

gulamas›na gidilecek, beyannamenin elden vergi dairesine verilmesi halinde,
keyfiyet mükellefe flifahen duyurulacak ve emsal kira bedeli esas al›nmak suretiyle beyan edilen matrah r›zas›na istinaden art›r›larak gerekli tarh ve tahakkuk ifllemi yap›lacakt›r.

Ancak, mükellefin beyan etti¤i matrah›n artt›r›lmas›na r›za göstermeme-

si halinde, beyanname aynen kabul edilerek gerekli tarh ve tahakkuk ifllemi
yap›lacak, kanuni ve ek süreler geçtikten sonra emsal kira bedeli uygulamas›-

na gidilerek bulunan matrah ile mükellefin beyan etti¤i matrah aras›ndaki fark
üzerinden, ikmalen kusur cezal› tarhiyat yap›lacakt›r…….”

Söz konusu yaz›dan aç›kça görüldü¤ü üzere, emsal kira bedeli uygula-

mas› bu dönemde vergi idaresi taraf›ndan aksinin hiçbir suretle ispat› kabil
olmayan karine olarak kabul edilmifltir. Ancak yukar›da da belirtildi¤i üze-

re, vergi yarg›s› bu tür tarhiyatlar› (ekonomik yaklafl›m ilkesi gere¤i ve emsal
kira bedelinin aksi ispatlanabilir adi yasal karine oldu¤undan bahisle) kald›rm›flt›r.

2. 1999 Sonras› Emsal Kira Bedeli Uygulamas›
Vergi idaresi, emsal kira bedeli esas›na dayan›larak yap›lan tarhiyatlar›n

yarg› organlar›nca (yukar›da belirtilen nedenlerden ötürü) sürekli olarak bo-

zulmas› üzerine görüfl de¤iflikli¤ine gitmifltir. Gelirler Genel Müdürlü¤ü’nce
05.01.1999 tarihinde yay›mlanan 1999/1 s›ra no.lu GVK ‹ç Genelgesi’nde yeni görüfl flu flekilde aç›klanm›flt›r.

“Bakanl›¤›m›za intikal eden olaylardan Gelir Vergisi Kanununun emsal

kira bedeli esas›n› düzenleyen 73 üncü maddesinin uygulamas›yla ilgili ola-

rak tereddüte düflüldü¤ü anlafl›ld›¤›ndan afla¤›daki aç›klamalar›n yap›lmas›na
gerek görülmüfltür.

…..Emsal kira bedeli uygulamas›na iliflkin bu hüküm, esas itibariyle

gayrimenkullerin bedelsiz olarak Gelir Vergisi Kanununun 73 üncü madde-
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sinde belirtilenler d›fl›ndaki kiflilerin kullan›m›na tahsis edilmesi veya kira bedelinin tespit edilememesi halleriyle muvazaal› olarak gerçek kira gelirinin
alt›nda beyanda bulunulmas› durumlar›nda vergi güvenlik müessesesi olarak
kullan›lmak amac›yla getirilmifltir.

Elde edilen gerçek kira gelirinin kira sözleflmesi, ödemeye iliflkin ban-

ka dekontu veya havale makbuzu, vb. belgelerle veya kirac›n›n ifadesi ile is-

pat veya tevsik edildi¤i durumlarda ayr›ca emsal kira bedeli karfl›laflt›r›lmas›

uygulamas› yoluna gidilmemektedir. Sözü edilen ispat veya tevsik ifllemine

ise, ancak beyan edilen kira gelirinin gerçek durumu yans›tmad›¤›na iliflkin
karinelerin bulunmas› veya vergi incelemeleri s›ras›nda yetkililerce talep edilmesi durumunda baflvurulmaktad›r.

Bilgi edinilmesini ve uygulaman›n yukar›daki aç›klamalar do¤rultusun-

da yürütülmesi hususunda gere¤ini rica ederim”

Söz konusu Genelge’yle vergi idaresi, emsal kira bedeli uygulamas›n›n

bir adi kanuni karine oldu¤unu di¤er bir ifadeyle emsal kira bedelinin alt›nda
kira geliri edildi¤inin mükelleflerce VUK’nun 3/B maddesi kapsam›nda ispat-

lanmas› halinde ilave tarhiyat yap›lamayaca¤›n› kabul etmifltir. Gelir idaresi
Ocak 1999’dan sonra “bedelsiz kiralama veya kira bedelinin tespit edile-

memesi hallerinde ve muvazaal› bir kiralama ifllemi söz konusu oldu¤un-

da” emsal kira bedeli esas›n› devreye sokmaya bafllam›flt›r. Böylelikle vergi

idaresi, emsal kira bedeli uygulamas›nda vergi yarg›s›yla ayn› görüfle sahip olmufltur.

Netice olarak, gerek vergi yarg›s›nca ve gerekse vergi idaresince emsal

kira bedelinin uygulanmayaca¤› durumlar GVK’n›n 73/2’inci maddesinde

aç›klanan hallerle s›n›rl› olarak kabul edilmemifl, kira gelirinin do¤ru ve gerçek tutar› ile beyan edildi¤inin mükelleflerce ispatlanmas› durumunda da emsal kira bedeli esas›n›n uygulanmayaca¤› kabul edilmifltir.
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IV. EMSAL K‹RA BEDEL‹ UYGULAMASINDA ÖZELL‹K ARZ
EDEN D‹⁄ER HUSUSLAR
A. Emsal Kira Bedelinin ‹fade Etti¤i Has›lat Türü
Uygulamada tart›fl›lan bir baflka konu da, kanuni ölçü olan emsal kira bedelinin safi kira gelirini mi yoksa gayri safi has›lat› m› ifade etti¤idir.
GVK’n›n 73’üncü maddesinde yer alan “Kiraya verilen mal ve haklar›n kira bedelleri emsal kira bedelinden düflük olamaz. Bedelsiz olarak baflkalar›n›n intifa›na b›rak›lan mal ve haklar›n emsal kira bedeli, bu mal ve haklar›n kiras› say›l›r” hükmünden ç›kan sonuç, emsal kira bedelinin gayri safi has›lat› ifade etti¤idir. Bu nedenle, emsal kira bedeli esas›n›n uyguland›¤› durumlarda vergilendirilecek safi irada ulaflmak için, belirlenen emsal kira bedelinden gerçek veya götürü giderin indirilmesi gerekmektedir.

B. Emsal Kira Bedelinde Tevkifat Uygulamas›
Bilindi¤i üzere GVK’n›n 94’üncü maddesinin 1’inci f›kras›nda say›lan kifli
ve kurulufllar›n, ayn› Kanun’un 70’inci maddesinde yaz›l› mal ve haklar›n kiralanmas› karfl›l›¤›nda nakden veya hesaben yapt›klar› ödemelerden gelir vergisi
tevkif etmeleri mecburidir. Bu ba¤lamda emsal kira bedeli esas›n›n uyguland›¤› durumlarda;
* Kirac› taraf›ndan nakden veya hesaben herhangi bir ödeme yap›lmamas›
halinde tevkifat yap›lmayacak,
* Kirac› taraf›ndan emsal kira bedelinin alt›nda bir (nakden veya hesaben)
ödeme yap›lmas› halinde ise, nakden veya hesaben ödenen kira tutar› (emsal kira bedeli de¤il) tevkifata esas al›nacakt›r.
Di¤er bir anlat›mla emsal kira bedelinin alt›nda ödeme yapan kirac›lar›n
tevkifat yapmakla sorumlu olduklar› ve ayn› flekilde gider kaydedebilecekleri tutarlar, nakden veya hesaben ödedikleri tutarlar olmaktad›r. Vergi idaresinin konuya iliflkin görüflleri afla¤›daki gibidir.
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“…..Bilindi¤i üzere, Gelir Vergisi Kanunu'nun 73. maddesinde kiraya

verilen mal ve haklar›n kira bedellerinin emsal kira bedelinden düflük olama-

yaca¤›, bedelsiz olarak baflkalar›n›n intifa›na b›rak›lan mal ve haklar›n emsal

kira bedelinin, bina ve arazide, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce
takdir veya tespit edilmifl kiras›, bu suretle takdir veya tespit edilmifl kira mevcut de¤ilse, Vergi Usul Kanun'una göre belirlenen vergi de¤erinin % 5’i olaca¤› belirtilmifltir.

An›lan kanunun, ayn› maddesinin 2 numaral› f›kras›nda 4 numaral› ben-

dinde de Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile di¤er kamu kurum ve kurulufllar›nca yap›lan kiralamalarda emsal kira bedeli esas›n›n uygulanmayaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r….

Bu hükümlere göre, Prof. Dr. (...)’nin özel mülkiyetinde olan binan›n,

kamu tüzel kiflili¤ine sahip olan üniversitenizin kullan›m›na bedelsiz olarak
b›rak›lmas› ve üniversitenizin kay›tlar›nda ad› geçene nakden veya hesaben

herhangi bir ödemede bulunulmamas› ve gider gösterilmemesi halinde,

ad› geçen taraf›ndan herhangi bir kira geliri elde edilmesi söz konusu olmad›¤›ndan, emsal kira bedeli esas› uygulanmayacak ve gayrimenkul sermaye ira-

d› yönünden de y›ll›k gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir”(Maliye Bakanl›¤›’n›n 12.04.2000 tarih ve B.07.0.GEL.0.43/4309-517/16643 say›l›
Özelgesi).

“……Yukar›daki aç›klamalara göre; ödevlinin annesine nakden veya

hesaben kira ödemesinde bulunmamas› baflka bir ifade ile iflyeri kiras› kar-

fl›l›¤› olarak hesaplar›nda gider göstermemesi halinde, söz konusu gayri-

menkulün emsal kira bedelinin tevkifata tabi tutulmaks›z›n, annesi taraf›ndan elde edilmifl gayrimenkul sermaye irad› olarak beyan edilmesi gerekmek-

tedir”(Maliye Bakanl›¤›’n›n 04.01.1999 tarih ve B.07.0.GEL.0.43/4309-

459/10 say›l› Özelgesi).

190

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

SONUÇ
GVK’n›n 73’üncü maddesinde emsal kira bedeline iliflkin düzenlemele-

re yer verilmifltir. An›lan maddede öncelikle emsal kira bedelinin uygulanaca-

¤› durumlar ve emsal kira bedelinin tespitine iliflkin hususlar belirtilmifl, daha
sonra ise emsal kira bedeli esas›n›n uygulanmayaca¤› haller dört bent halinde
aç›klanm›flt›r.

Emsal kira bedelini 1999 y›l›na kadar kesin kanuni karine olarak kabul

eden vergi idaresi, yap›lan tarhiyatlar›n vergi yarg›s›nca bozulmas› üzerine bu
görüflünü de¤ifltirmifltir. Vergi idaresi 1999/1 s›ra no.lu GVK ‹ç Genelgesi’yle
emsal kira bedelinin uygulanmayaca¤› durumlar›; GVK’n›n 73/2’inci maddesinde aç›klanan hallerle s›n›rl› olarak kabul etmemifl, kira gelirinin do¤ru ve

gerçek tutar› ile beyan edildi¤inin mükelleflerce ispatlanmas› durumunda da
emsal kira bedeli esas›n›n uygulanmayaca¤›n› kabul etmifltir.
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DÖNEM SONU ‹fiLEMLER‹ BAKIMINDAN
KDV’DE ÖZELL‹KL‹ KONULAR
fiibli GÜNEfi *
I-G‹R‹fi
Ülkemizde 3065 say›l› Kanun ile 01.01.1985 tarihinden itibaren uygu-

lanmaya bafllan›lm›flt›r. Dolayl› bir vergi olan KDV, gelir ve kurumlar vergilerinin vergilendiremedi¤i gelirleri harcamalar s›ras›nda genifl bir flekilde kap-

sayabilme özelli¤ine sahiptir. Bu özellik KDV’ye, dolayl› vergiler sisteminin
tamamlay›c›s› olma niteli¤ini kazand›rmaktad›r.

Bilindi¤i üzere gelir ve kurumlar vergileri aç›s›ndan dönem sonu ifllem-

leri çok önemlidir. Zira, dönem sonu ifllemler bu vergilerin matrahlar›n›

önemli ölçüde de¤ifltirebilmektedir. Öte yandan, KDV uygulamas›nda özellik
gösteren baz› durumlar da, dönem sonu ifllemlerini etkileyebilmektedir.

Bu kapsamda, KDV uygulamas›nda dönem sonu ifllemleri yönünden

özellik gösteren afla¤›daki durumlar incelenecektir.

II- DÖNEM SONU ‹fiLEMLER‹ BAKIMINDAN KDV’DE
ÖZELL‹K TAfiIYAN KONULAR
A- ‹fli B›rak›lmas› Durumunda ‹ndirilemeyen KDV Gider
Yaz›labilir Mi?
Vergi uygulamas›nda mükelleflerin ticari faaliyetlerini sona erdirmeleri

durumuna ifli b›rakma denilmektedir. ‹fli b›rakan mükelleflerin faaliyetlerini
* Vergi Denetmeni
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sona erdirmeleri nedeniyle indirim konusu yap›lamayan KDV’nin bir daha indirime konu edilmesi mümkün bulunmamaktad›r.

Vergi idaresi ve Dan›fltay, ifli b›rakan mükelleflerin yüklenip indireme-

dikleri KDV’nin, ifli b›rakman›n iade hakk› do¤uran bir ifllem olmamas› nedeniyle iade edilemeyece¤i görüflündedirler. (1)

KDVK’n›n 58. maddesinde, mükelleflerce indirilebilecek nitelikte olan

KDV’nin gelir ve kurumlar vergisi uygulamalar›nda gider olarak dikkate al›namayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.

Bu duruma göre, ifli b›rak›lmas› nedeniyle yüklenilen KDV’nin bir daha

indirim yoluyla telafi edilip edilemeyece¤i sorunu ortaya ç›kmaktad›r. Bu ko-

nudaki kiflisel görüflümüz, yüklenilip indirilemeyen ve ifli b›rakma nedeniyle
bir daha indirilmesi de mümkün olmayan KDV’nin iadesinin mümkün olama-

yaca¤› ancak gider olarak dikkate al›nmas›n›n mümkün olabilece¤i fleklindedir. Baflka bir anlat›mla, ifli b›rakan mükelleflerin indiremedikleri KDV, GVK
ve KVK yönünden gider olarak dikkate al›nmas› mümkündür.

Öte yandan, vergi idaresi verdi¤i bir özelgede “Türkiye’de dar mükel-

lefiyet esas›nda vergilendirilmekte iken ifli b›rakan bir kurumun, Türkiye’de yüklenip indiremedi¤i KDV’yi kurumlar vergisi yönünden gider

olarak yazmalar›n›n mümkün oldu¤u” fleklinde görüfl belirtilmifltir.(2)

Vergi idaresinin bu özelgesinin bizim görüflümüzü destekler mahiyette oldu¤u aç›kt›r.

B- Binek Otomobil Al›m›nda Yüklenilen KDV’nin Do¤rudan
Gider Yaz›labilmesi veya Maliyete ‹ntikal Ettirilebilmesi Durumu
KDVK’nun 30/b maddesine göre, faaliyetini k›smen veya tamamen bi-

nek otomobillerin kiralanmas› veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olanlar›n bu

amaçla kulland›klar› hariç olmak üzere iflletmelere ait binek otomobillerinin
al›fl belgelerinde gösterilen KDV, mükelleflerin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilememektedir.
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Bu kapsamda, faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerin ki-

ralanmas› veya iflletilmesi olan mükellefler bu amaçla sat›n ald›klar› binek
otomobillerine ait KDV’yi indirebileceklerdir. Ancak, faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas› veya çeflitli flekillerde iflletil-

mesi olmayan mükelleflerin iflletmelerinde kullanmak üzere sat›n ald›klar› bi-

nek otomobiller nedeniyle yüklendikleri KDV’yi indirmeleri KDVK’ n›n 30/b
maddesine göre mümkün bulunmamaktad›r.

Vergi idaresi görüflüne göre, iflletmeler binek otomobillerine iliflkin ola-

rak yüklendikleri ancak indirimi mümkün olmayan KDV’leri, do¤rudan gider

yazabilecekleri gibi, maliyet unsuru olarak da dikkate alabileceklerdir.(3).
Buna göre, bu konudaki tercih, tamamen mükelleflere aittir.

C- Tahsil Edilemeyen KDV ‹çin fiüpheli Alacak Karfl›l›¤›
Ayr›labilir Mi ?
VUK’un 323. maddesinde flüpheli alacaklar ile ilgili hususlar hüküm al-

t›na al›nm›flt›r. Buna göre, bir alaca¤›n flüpheli hale gelebilmesi ve bu alaca¤a
karfl›l›k ayr›labilmesi afla¤›daki flartlar›n varl›¤›na ba¤l›d›r.

- Alacak ticari ve zirai kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile il-

gili olmal›d›r,

- Bilanço usulüne göre defter tutulmal›d›r,
- Alaca¤›n tahsili flüpheli hale gelmelidir,

Hangi alaca¤›n tahsilinin flüpheli hale gelece¤i ise, VUK’un 323. mad-

desinde aç›klanm›flt›r. Buna göre, dava veya icra safhas›nda bulunan alacak-

lar; yap›lan protestoya veya yaz› ile bir defadan fazla istenilmesine ra¤men
borçlu taraf›ndan ödenmemifl bulunan dava ve icra takibine de¤meyecek derecede küçük alacaklar›n tahsilinin flüpheli hale geldi¤i belirtilmifltir.
- Alacak tahakkuk etmifl olmal›d›r,

- Alacak teminats›z olmal›d›r.

Ancak, VUK’da tahsili flüpheli hale gelen KDV için karfl›l›k ayr›l›p ay-
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r›lmayaca¤› konusunda bir düzenleme bulunmamaktad›r. Bu durum ise, mal
ve hizmet sat›fl› nedeniyle hesaplanan KDV’nin, mal ve hizmet bedeli ile bir-

likte tahsilinin flüpheli hale gelmesi halinde tahsil edilemeyen KDV içinde
karfl›l›k ayr›l›p ayr›lmayaca¤› konusunda tereddütlere neden olmaktad›r.

Vergi idaresi verdi¤i bir özelgede; “Ekonomik faaliyetlerin do¤al bir

sonucu olarak ortaya ç›kan, iflletme alacaklar›n›n bir unsurunu teflkil
eden ve do¤rudan do¤ruya mal veya hizmetin sat›lmas›ndan kaynakla-

nan ancak flüpheli hale gelen alacak için hesaplanan KDV için de flüphe-

li alacak karfl›l›¤› ayr›labilecektir. Ayr›ca teslim edilen mal ve hizmet ne-

deniyle peflinat al›nan veya k›smen tahsilat yap›lan durumlarda, al›nan
peflinat veya yap›lan tahsilat›n öncelikle alaca¤›n katma de¤er vergisine

isabet eden k›sm›na mahsup edilebilece¤i tabiidir.” fleklinde görüfl bildirmifltir.(4)

Bu özelgede belirtilen ve bizim de paylaflt›¤›m›z görüfl esas al›nd›¤›nda,

KDV’den do¤an alacaklar içinde flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›lmas› mümkün

bulunmaktad›r. Zira, mal ve hizmet sat›fl› üzerinden hesaplanan ve tahsil edi-

lemedi¤i halde beyan edilen KDV, sat›c› mükellef yönünden mal ve hizmet
sat›fl›ndan do¤an bir alacak niteli¤inde oldu¤undan KDV’den do¤an bu alacaklar da, ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgilidir.

D- fiirket Kuruluflundan Önce Al›nan Mallar veya Yap›lan
Giderlere Ait KDV ‹ndirilebilir Mi ?
KDVK’nun 29 ve 34. maddelerine göre, yüklenilen vergilerin indirile-

bilmesi için gereken flartlar afla¤›daki flekilde say›labilir;

• Yüklenilen KDV vergiye tabi faaliyetlere iliflkin olmal›d›r.

• Fatura veya benzeri belge ile gümrük makbuzu indirim yapacak mü-

kellef ad›na düzenlenmelidir.

• Fatura veya benzeri belge ile gümrük makbuzu üzerinde KDV ayr›ca

gösterilmelidir.

196

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

• Fatura veya benzeri belge ile gümrük makbuzu vergiyi do¤uran ola-

y›n meydana geldi¤i takvim y›l› afl›lmamak kayd›yla kanuni defterlere kaydedilmelidir.

• Yurt içi teslim ve hizmetlerde KDV’nin indirimi için mutlak suretle

sat›c›ya ödenmesi flart de¤ildir. Ancak, ithalatta KDV indirimi için verginin
gümrük idaresine ödenmesi flartt›r.

Öte yandan, KDVK’nunda vergi indirimi hakk›ndan yararlan›labilmesi

için, faaliyetle ilgili mal ve hizmet al›mlar›n›n mükellefiyet tesis ettirilmesinden önce veya sonra yap›lmas› gibi ay›rt edici bir düzenleme bulunmamaktad›r.

Bu duruma göre, flirket kuruluflundan önce bafllan›lacak iflle ilgili olarak

al›nan mallar veya yap›lan masraflara ait belgeler VUK hükümleri gere¤i ifle

bafllan›lmas›n› müteakip 10 gün içinde yasal defterlere kaydedilebildi¤inden,
bu belgelerde yer alan KDV de indirim konusu yap›labilir. Öte yandan, bu konu ile ilgili olarak Vergi idaresi de bu yönde görüfl belirtmifltir.(5)

Yine, 10 gün içinde yasal defterlere kaydedilmeyen fatura veya benzeri

belgelerdeki KDV, belgelerin mükellefiyet tesis ettirilen y›l›n sonuna kadar
yasal defterlere kaydedilmesi halinde de kayd›n yap›ld›¤› ay›n KDV beyannamesinde indirilebilmesi mümkündür. Ancak, fatura ve benzeri belgelerin defterlere kanuni süresinde kaydedilmemesi, VUK’un 352. maddesine göre I. derece usulsüzlük cezas›n› gerektirmektedir.

E-Peflin Ödenerek Faturaya Ba¤lanan Ve Birden Fazla Y›la Sirayet
Eden Giderlerde KDV ‹ndirimi
Birden fazla y›la sirayet etse dahi, peflin ödenen giderlerin faturaya ba¤-

lanmas› ve vergilerin bu fatura üzerinde ayr›ca gösterilmesi halinde KDV’nin
tamam› indirim konusu yap›labilecektir.

Örne¤in bir iflletmenin 2007/Ocak ay›nda y›ll›¤› KDV hariç 10.000 YTL

üzeriden 3 y›ll›k kiray› peflin olarak ödemesi halinde kiraya veren ticari ifllet-
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me 30.000 YTL tutar›nda fatura düzenleyecek ve 5.400 YTL KDV hesapla-

y›p faturada ayr›ca gösterecektir. Kirac› bu faturaya istinaden 2007 y›l› için
10.000 YTL gider yazabilecek ancak 5.400 YTL tutar›ndaki KDV’nin tamam›n› indirim konusu yapabilecektir. Çünkü, KDV de y›llara sari indirimi öngören bir düzenleme bulunmamaktad›r.

F- Dönemin Son Aylar›nda Tüketilen ve Belgesi ‹zleyen Dönemde
Düzenlenen Elektrik ve su Faturalar›ndaki KDV Ne Zaman ‹ndirilebilecektir ?
Y›l›n son aylar›nda tüketilen elektrik ve su tüketimlerine iliflkin faturalar

izleyen y›l içerisinde düzenlenebilmektedir. Fatura veya benzeri belgelerde
gösterilen KDV’nin indirilebilmesi için, bu belgelerin yasal defterlere kayde-

dilmesi gerekir. Bu nedenle, y›l›n son aylar›nda tüketilen elektri¤e iliflkin fa-

turalar izleyen y›lda düzenlendi¤inden ve faturalar bu y›lda defterlere kaydedilebilece¤inden, tüketim önceki y›l yap›lm›fl olsa bile, KDV sonraki y›lda in-

dirilebilecektir. Ayr›ca, söz konusu tüketim olmas›na karfl›n henüz tahakkuk
etmifl bir gider bulunmad›¤›ndan, fatura ve benzeri düzenlenmeden KDV indirimi mümkün de¤ildir.

Bu duruma iliflkin örnek Vergi idaresince verilmifltir. Buna göre, 2001

y›l›n›n son aylar›nda tüketilen elektri¤e ait faturalar›n 2002 y›l›n›n Ocak-fiu-

bat aylar›nda düzenlenmesi halinde, KDV faturalar›n defterlere kaydedildi¤i
ay beyannamesinde (Ocak veya fiubat 2002) indirilebilecektir.(6)

G- Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayr›ca Gösterilmeyen KDV
‹ndirilebilir Mi ?
Katma De¤er Vergisi Kanununun 29/1-a ve 34 üncü maddelerine göre

Katma De¤er Vergisinin indirim konusu yap›labilmesi için fatura veya benzeri vesikalarda ayr›ca gösterilmesi zorunludur.
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KDVK’nun 34. maddesinde belirtilen vergi indiriminin flartlar›ndan bi-

risi olan KDV’nin belge üzerinde ayr›ca gösterilmesi zorunlulu¤una uyulmamas› durumunda, yüklenilen KDV’nin indirimi söz konusu olamayacakt›r.

Bu konu ile ilgili olarak Vergi idaresi taraf›ndan verilen bir özelge’de,

“KDV dahil olarak düzenlenen faturalar üzerine vergi indirimi yap›lamayaca¤›, KDV’nin fatura ve benzeri belgelerde ayr›ca gösterilmesi gerekti¤i” belirtilmifltir.(7)

Ancak, afla¤›daki Kararlarda da görülece¤i üzeri Dan›fltay tam aksi yön-

de kararlar vermifltir:

“Faturada bedele dahil edilen ancak iç yüzde oran› ile hesaplanarak

defterlerde ayr›ca gösterilen katma de¤er vergisi indirilebilir” (8)

“Katma de¤er vergisinde, vergi indirimi mükellefiyete ba¤l› bir gö-

rev ve hakt›r. Öte yandan katma de¤er vergisinin yans›tmal› bir vergi ol-

du¤u ve vergi yükünün nihai tüketici üzerinde kalmas› gibi özellikleri gözönüne al›nd›¤›nda, emtia al›fllar› s›ras›nda katma de¤er vergisini ödeyen

yükümlünün düzenlenen faturalarda katma de¤er vergisinin ayr›ca gös-

terilmemesi nedeniyle indirim hakk›n›n ortadan kald›r›lmas›, bu verginin yukar›da belirtilen özellikleriyle ba¤daflmayaca¤›ndan, vergi yükünün de mükellef üzerinde kalmas›na yol açacakt›r.

Bu itibarla ilgili dönemde ‘katma de¤er vergisi dahil’ olarak düzen-

lenen baz› emtia al›fl faturalar›nda katma de¤er vergisinin ayr›ca göste-

rilmedi¤inden bahisle, indirimin kabul edilmemesinde hukuka uyarl›k
bulunmamaktad›r” (9)

Öte yandan, flekil flartlar›na uyulmamas› nedeniyle indirilemeyecek hale

gelen KDV’nin, KDVK’nun 58. maddesine göre gelir ve kurumlar vergileri
aç›s›ndan gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate al›naca¤› aç›kt›r.
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H- Çal›nan Emtiaya Ait KDV ‹ndirilebilir Mi ?
KDVK’n›n 30/d maddesine göre, mükelleflerin iflletmelerine ait malla-

r›n çal›nmas› durumunda, bu mallara ait KDV’nin indirime konu edilmesi

mümkün bulunmamaktad›r. Çal›nan mallara ait KDV “indirim mekanizmas›”
yoluyla indirilmifl ise, çal›nma olay›n›n meydana geldi¤i döneme iliflkin KDV
beyannamesinde indirilen bu vergilerin, “‹lavesi Gereken KDV” olarak “Toplam Hesaplanan KDV”ye dahil edilmesi gerekmektedir.

Di¤er taraftan, çal›nan mal bedellerinin gelir ve kurumlar vergileri yö-

nünden vergi matrah›n›n tespitinde gider veya zarar olarak indirilmesi de
mümkün de¤ildir. Çal›nan mal bedellerine iliflkin olarak yüklenilip indirilen

ancak daha sonra hesaplanan KDV’ye ilave edilmek suretiyle düzeltilen

KDV, mal bedelleri GVK ve KVK yönünden gider olarak kabul edilmedi¤in-

den, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nacakt›r. Vergi idaresi
de verdi¤i bir özelgede bu yönde görüfle sahip oldu¤unu belirtilmifltir.(10).

III-SONUÇ
Vergilendirme dönemi y›ll›k olan gelir ve kurumlar vergileri aç›s›ndan

dönem sonu ifllemleri çok önemlidir. Çünkü, dönem sonu ifllemleri gelir ve
kurumlar vergileri matrah›n›n tespiti s›ras›nda önemli sonuçlar do¤urmakta-

d›r. Yukar›da, KDV uygulamas›nda özellik gösteren baz› durumlar›n da, dö-

nem sonu ifllemlerini etkileyebilecekleri ayr›nt›l› olarak aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. Dönem sonu ifllemlerinin yap›lmas› s›ras›nda, yukar›da aç›klanan hususlar›n dikkate al›nmas› yerinde olacakt›r.
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SAHTE VE MUHTEV‹YATI ‹T‹BARIYLA
YANILTICI BELGE (NAYLON FATURA)
KULLANIMI SONUCU OLUfiAN VERG‹
SUÇLARI VE CEZALARI
l Dursun Ali TURANLI*
1. G‹R‹fi
Borçlar Kanunun da Müteselsil borçluluk, bir irade beyan› veya kanun

hükmü dolay›s›yla bir edimin birden ziyade borçlular›ndan her birinin tamam›n› ifa etmekle yükümlü bulundu¤u, alacakl›n›n ise tamam›n› ancak bir de-

fa elde etmek üzere edimi borçlulardan diledi¤i birinden talep etmeye yetkili

oldu¤u ve borçlulardan birinin ifas› veya ifa yerini tutan fiiliyle di¤erlerinin
bu oranda alacakl›ya karfl› borçtan kurtulacaklar› bir birlikte borçluluk halidir.(UYGUR, 2005, 4216-4217)

Mal al›m sat›m› ve hizmet ifas› dolay›s›yla vergi kesintisi yapmak ve

vergi dairesine yat›rmak zorunda olanlar›n bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde bu verginin ödenmesinden al›m sat›ma taraf olanlar ve hizmet-

ten yararlananlar aralar›nda do¤rudan veya h›s›ml›k nedeniyle, yada sermaye,
organizasyon veya yönetime kat›lmak veya menfaat sa¤lamak suretiyle dolayl› olarak iliflkide bulundu¤u tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar.

Maliye Bakanl›¤› konuya iliflkin kendisine verilen yetkiyi kullanarak

müteselsilen sorumlulu¤un flartlar›n›, s›n›rlar›n› ve konuya iliflkin usul ve
esaslar› ilk kez 70 seri no lu KDV Genel Tebli¤i ile belirlemiflti.

* Yeminli Mali Müflavir
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70 seri nolu KDV Genel Tebli¤indeki bir paragraf› müteselsil sorumluluk

kapsam›n›n geniflletildi¤i, Kanunun öngördü¤ü yetki s›n›rlar›n›n afl›ld›¤› ve Ka-

nunda öngörülmeyen bir yükümlülük yarat›ld›¤› gerekçesiyle Dan›fltay karar› ile
iptal edilmesinin ard›ndan yeni düzenlemeler yap›lm›flt›r. 82 seri nolu KDV Ge-

nel Tebli¤inde müteselsil sorumlulukla ilgili baz› düzenlemeler yap›lm›flt›r. Di¤er
yandan KDV iade sisteminin tek bir genel tebli¤de toplanmas› ve müteselsil so-

rumlulukla ilgili olarak daha önce Maliye Bakanl›¤›nca ç›kar›lan genel tebli¤lerin
tamam› yürürlükten kald›r›lm›fl, KDV iade sistemi ve müteselsil sorumlulukla il-

gili düzenlemeler 84 seri nolu KDV Genel Tebli¤inde toplanm›flt›r. Böylece di¤er
tebli¤ler yürürlükten kald›r›larak müteselsil sorumlulukla ilgili düzenlemeler de
84 seri nolu KDV Genel Tebli¤inde yer alm›flt›r.

Vergi sorumlulu¤u V.U.K. 11/1 ve KDV kanunu md.9 ile KDVGT 70,82 ve

84 birlikte de¤erlendirildi¤inde, hazineye intikal etmemifl amme alacaklar›n›n hazineye intikalini kolaylaflt›rmak amac›yla vergi yasalar›nda öngörülen bir müessesedir .

2. VERG‹ SORUMLULU⁄UNUN KAPSAMI
VUK ’un 11. Maddesinde vergi kesenlerin sorumlulu¤u “Mal al›m ve sat›-

m› ve hizmet ifas› dolay›s›yla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yat›rmak
zorunda olanlar›n bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden (4369 say›l› kanunun 81/a-28 md. ile de¤ifltirilen ibare) al›m sat›ma ta-

raf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralar›nda do¤rudan veya h›s›ml›k nedeniy-

le ya da sermaye organizasyon veya yönetimine kat›lmak veya menfaat sa¤lamak
suretiyle dolayl› olarak iliflkide bulundu¤u tespit olunanlar müteselsilen sorumlu-

durlar” denilmektedir. Ancak mal üreten çiftçiler ile nihai tüketiciler müteselsil
sorumluluk kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.

Müteselsil sorumluluk V.U.K ‘ un 11. maddesinde, sorumlu s›fat›yla beyan

konusu ise KDV Kanunu ’nun 9. maddesinde yer almaktad›r. Maddenin ilgili f›kras› afla¤›daki gibidir.
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“Mükellefin Türkiye içinde ikametgah›n›n , ifl yerinin ,kanuni ve ifl mer-

kezini bulunmamas› hallerinde ve gerekli görünen di¤er hallerde Maliye Ba-

kanl›¤› vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na al›nmas› amac›yla vergiye tabi-

i ifllemlere taraf olanlar› verginin ödemesinden sorumlu tutabilir” denilmektedir.

Maliye Bakanl›¤› konuya iliflkin kendisine verilen yetkiyi kullanarak

müteselsilen sorumlulu¤un flartlar›n›, s›n›rlar›n› ve konuya iliflkin usul ve
esaslar› ilk kez 70 seri no lu KDV Genel Tebli¤i ile belirlemiflti.

70 seri nolu KDV Genel Tebli¤inde yer alan paragrafla kanunda belirti-

len sorumluluk kapsam› geniflletilerek müteselsilen sorumlu tutulmayacak bi-

rinin sorumlulu¤u öngörüldü¤ünden yasaya uygun görülmeyerek Dan›fltay

karar› ile iptal edilmesinin ard›ndan yeni düzenlemeler yap›lm›flt›r. 82 seri no-

lu KDV Genel Tebli¤inde müteselsil sorumlulukla ilgili baz› düzenlemeler
yap›lm›flt›r. Di¤er yandan KDV iade sisteminin tek bir genel tebli¤de toplan-

mas› ve müteselsil sorumlulukla ilgili olarak daha önce Maliye Bakanl›¤›nca

ç›kar›lan genel tebli¤lerin tamam› yürürlükten kald›r›lm›fl, KDV iade sistemi
ve müteselsil sorumlulukla ilgili düzenlemeler 84 seri nolu KDV Genel Tebli¤inde toplanm›flt›r. Böylece di¤er tebli¤ler yürürlükten kald›r›larak mütesel-

sil sorumlulukla ilgili düzenlemeler de 84 seri nolu KDV Genel Tebli¤inde
yer alm›flt›r.

VUK 11/1 maddesi, konuyla ilgili Maliye Bakanl›¤› yetkisini kullanarak

ç›karm›fl oldu¤u KDV 70, 82 ve 84 no lu Genel Tebli¤leri birlikte de¤erlendirildi¤inde, kanunda verilen yetkinin kullan›m› idarenin kendini korumaya yö-

nelik, hazineye intikal etmemifl vergilerin hazineye intikalini sa¤lamak oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Bu ba¤lamda mal teslimlerinde al›m sat›ma taraf olanlar, hizmet ifalar›n-

da hizmetten yararlananlar bu safhadaki ifllem bedeli üzerinden hesaplanan

Katma De¤er Vergisi ile s›n›rl› olmak üzere, hazineye intikal etmeyen Katma
De¤er Vergilerinden afla¤›daki aç›klamalar çerçevesinde müteselsilen sorumlu olacaklard›r.

205

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

3. KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ ‹ND‹R‹M‹ VE MÜTESELS‹L
SORUMLULUK
Mal ve hizmet al›m sat›m›ndan do¤an Katma De¤er Vergisinin sat›c› ta-

raf›ndan hazineye intikal ettirilmedi¤inin tespiti halinde kendilerine teslim ve-

ya hizmet ifas›nda bulunulan mükellefler , ifllemin bedeli üzerinden hesaplanan vergi ile s›n›rl› olmak üzere , Hazineye intikal etmeyen vergiden 84 seri

nolu katma de¤er vergisi genel tebli¤inin III/2. ölümünde belirlenen usul ve
esaslara göre sat›c› ile birlikte müteselsilen sorumlu olacakt›r. Ancak;

3.1 Al›c›lar Katma De¤er Vergisi dahil toplam ifllem bedelini 4389 sa-

y›l› bankalar kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan banka veya özel fi-

nans kurumlar› vas›tas› ile ödemeleri ve banka veya benzeri finans kurumuna
yap›lacak ödeme s›ras›nda düzenlenecek belgede sat›c›n›n (veya ad›na hareket edenlerin ) ad soyad› (tüzel kiflilerde unvan›) ile banka veya benzeri fi-

nans kurumundaki hesap numaras›n› ve vergi kimlik numaras›n› do¤ru olarak
yazd›rmalar› gerekir.

3.2 Ödemenin çekle yap›lm›fl olmas› halinde TTK.’ nun 697. Maddesi-

nin 1 ve 2 numaral› f›kras›na uygun olarak çek düzenlemeleri ve lehine çek
keflide edilenin vergi kimlik numaras›n› yazmalar› gerekir. Bu flekilde müte-

selsil sorumluluk uygulamas› ile muhatap tutulmayacaklard›r. Bu çerçevede
herhangi bir hesaba ba¤l› olmaks›z›n, örne¤in kasadan ödeme yap›lmas› flek-

linde gönderilen havaleler sorumlulu¤u kald›rmayacakt›r. Ayr›ca d›fl ticaret

sermaye flirketleri ve sektörel d›fl ticaret flirketleri gibi ihracatta arac›l›k eden
mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri için ihracat›na arac›l›k ettikleri mükelleflerinde ödemelerini yukar›daki belirtilen flekilde ispat etmeleri gerekmektedir.

Müteselsil sorumlulu¤un ortadan kalkabilmesi için mükelleflerin sat›n

ald›klar› mallara ve hizmetlere ait KDV dahil toplam ifl¬lem bedelinin banka
veya özel finans kurumu vas›tas›yla ve çekle ödenme¬si gerekir. Ancak al›-

c› ile sat›c› aras›nda muvazaaya dayanan bir ifllem yap›ld›¤›n›n veya menfaat
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sa¤layan do¤rudan bir iliflkinin veya h›s›ml›k , sermayesine kat›lma, organizasyon veya yönetimi içinde yer alma fleklinde dolayl› bir iliflkinin bulundu-

¤unun vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmifl raporlarla tesbit edil-

mesi halinde ödeme yukar›daki flekilde tevsik edilmifl olsa bile müteselsil sorumluluk kalkmayacakt›r.( 84 Seri No’ lu KDV Genel Tebli¤i, 23.11.2001)

Müteselsil sorumluluktan kurtulabilmek için mükelleflerin sat›n ald›kla-

r› mallara ve hizmetlere ait ödemenin mutlaka yukar›da belirtilen ve afla¤›da
ayr›nt›l› olarak aç›klanan yöntemlerle yap›lmas› gerekir. Uygulamada s›k s›k
karfl›lafl›lan nakit ödeme d›fl›ndaki;

• Kredi kart› ile yap›lan ödemeler,
• Cirolu çek ve senet ödemeleri,

• Posta ‹daresi kanal›yla yap›lan havaleler ve ödemeler
• Mahsup ifllemleri
• Barter ifllemleri

• ‹brename, temlikname suretiyle yap›lan ödemeler
• Cebr-i icra yoluyla yap›lan ödemeler v.b.

müteselsil sorumluluktan kurtulma imkan› vermemektedir.

Müteselsil sorumlulu¤un ortadan kalkabilmesi için mükelleflerin sat›n

ald›klar› mallara ve hizmetlere ait KDV dahil toplam ifl¬lem bedelinin banka
veya özel finans kurumu vas›tas›yla ve çekle ödenme¬si gerekir. K›smen yap›lan ödemeler müteselsil sorumlulu¤u k›smen ortadan kald›rmad›¤› gibi ta-

mamen de ortadan kald›rmaz. Örne¤in bir mal ve hizmet faturas›na ait KDV
dahil ifllem bedelinin belli bir k›sminin banka vas›tas›yla ödeyen bir mükelle-

fin müteselsil sorumlu¤unun ortadan kalkmas› söz konusu de¤il¬dir. Katma

de¤er vergisi iade ifllemlerinde 84 seri nolu katma de¤er vergisi tebli¤inde tam
cirolu çeklerden bahsedilerek, beyaz cirolu çeklerin vergi sorumlulu¤unu kal-

d›rmad›¤›, tam cirolu olmayan çeklerin bankada tahsilat›n›n istendi¤i, bunun
mükellef aç›s›ndan s›k›nt› yaratt›¤›, çekin vadeli olmas› durumunda nas›l bir

yol izlenece¤i bilinmemektedir. Mükelleflerin çeklerini mal ve hizmet al›mlar›nda kullan›rken tam ciro olarak kullanmalar› istenilmektedir.
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Katma de¤er vergisi iade ifllemlerinde bu ve benzer olaylar yaflanmakta

, Çek verilerek yap›lan cari hesap ödemelerinde çeki veren taraf›n tam cirosu-

nun olmas› ve çeki alan taraf›n da çeki kendi tahsil etmiflse tahsilat›n banka
hesab›na yap›lm›fl olmas› gereklidir. Kasaya tahsilat yap›lmas› durumunda çe-

ki tahsil eden kiflinin (çek tahsil cirosunu yapan kiflinin) ya firma yetkilisi ya
da firma bünyesinde çal›flan bir kifli taraf›ndan tahsil edilmifl olmas› istenil-

mektedir. Bu durum Gelir ‹daresi ve vergi iadesi raporunu duzenleyen Yeminli Mali Müflavir aras›nda ödemelerin 84 nolu tebli¤e uygun olup olmad›¤› tart›flmalar›n› bafllatmakta ve olay›n çözümü uzamaktad›r.

Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n 08.04.2008 tarih ve

B.07.1.G‹B.0.01.53332 say›l› özelge de; Bu çerçevede, Türk Ticaret Kanu-

nunun 697 ‘nci maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›na uygun olarak düzenlenmifl olan çeklerin, 1 No’lu “Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin (2.)

bölümünde belirtildi¤i flekilde (ciro edenle ciro edilenin isim,unvan vb. ile
vergi kimlik numaras›n›n belli oldu¤u flekilde) tam ciro yap›lmak suretiyle mükelleflerce kendi ödemelerinde kullan›lmas› halinde de mükelleflerin 84 Seri No’lu KDV Genel Tebli¤inin (III.) bölümünde düzenlenen

müteselsil sorumluluk uygulamas› ile muhatap tutulmamalar› mümkün

bulunmaktad›r. (Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›, 08.04.2008) de-

nilerek tam cirolu çeklerden dolay› mükelleflerin müteselsilen sorumlu tutulmamalar› gerekti¤i anlat›lmaktad›r.

Mükelleflerin sat›n ald›klar› mallar ve hizmetler dolay›s›yla sat›c›lara

ödedikleri katma de¤er vergisinin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olma-

malar› için, ödemelerini belirtilen çerçevede belgelemeleri gerekmektedir.

4. SAHTE VEYA MUHTEV‹YATI ‹T‹BAR‹YLE YANILTICI
BELGE KULLANIMI VE HUKUK‹ SONUÇLARI
Sahte veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge kullanan mükelleflere

uygulanacak hürriyeti ba¤lay›c› cezalar, V.U.K. ‘ nun .Suçlar Ve Cezalar ile
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ilgili 359. maddesinde yap›lan bir düzenleme ile vergi suçlar›nda hapis ceza-

s› süresi artt›. Bu düzenleme ile baz› vergi suçlar›na uygulanacak hürriyeti
ba¤lay›c› cezalar afla¤›daki gibi olmufltur.
V.U.K Cezalarla ilgili k›sm› ise,

4.1. fiekle ve usule iliflkin hükümler, vergi kanunlar›n›n flekle ve usule

iliflkin hükümlerine uyulmamas›d›r. Kesilecek ceza ise Usulsüzlük ve Özel
usulsüzlük cezalar›d›r.(VUK Md.351-352 )

4.2. Vergi ziya›n›n oluflmas› nedeniyle kesilecek cezalar, Vergi ziya-

› mükellef veya sorumlu taraf›ndan verginin zaman›nda tahakkuk ettirilmeme-

si veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Kesilecek ceza ise bir kat vergi ziya› cezas›, dörtte bir vergi ziya› cezas›d›r.(VUK Md.341-344 )

4.3. Hürriyeti ba¤lay›c› ceza ile cezaland›r›lacak suçlar ve cezalar›, Üç

kat vergi ziya› cezas› ve Hapis cezas›d›r.

Hürriyeti ba¤lay›c› ceza ile cezaland›r›lacak suçlar ve cezalar› 5728 sa-

y›l› kanunun 276. maddesiyle de¤iflen V.U.K. 359/a-1-2 maddesinde belirtil-

mifltir. Maddede sahte belge ve muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belgenin tan›m› ya¬p›lm›flt›r. Kanunda; muhteviyat itibariyle yan›lt›c› belge, gerçek bir

mu¬amele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu
mahiyet veya miktar itibariyle gerçe¤e ayk›r› flekilde yans›tan belgedir.
fleklinde tan›mlanm›flt›r. 23.11.2001 tarih ve 24592 say›l› Resmi Gazetede ya-

y›nlanan 84 seri nolu KDVK. Genel Tebli¤in II.Ozel Esaslar bafll›¤›n›n 1.2.
bölümünde ise;

• mal ve hizmetin miktar veya de¤erini gerçe¤inden az veya çok gösteren,
• al›c› veya sat›c›, tarihi, seri numaras› tahrif edilmifl,

mal tesliminin veya hizmet ifas›n›n gerçek oldu¤u , ancak belge düzen-

leme yetkisi bulunmayanlar taraf›ndan düzenlenen veya ad›na belge düzenlenmesi gereken kifli yerine baflkas› ad›na düzenlenmifl belgeler (bu belge kul-

lan›c› aç›s›ndan muhteviyat› itibariyle yan›lt›c›, düzenleyen aç›s›ndan sahte

belge olarak kabul edilecektir.) Muhteviyat itibariyle yan›lt›c› belgelerdir,
fleklinde konuya aç›kl›k getirilmifltir.
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V.U.K. nun 359/b maddesinde sahte belge, gerçek bir muamele veya

durum olmad›¤› halde bunlar varm›fl gibi düzenlenen belgelerdir. fleklinde tan›mlanm›flt›r. 84 seri nolu Katma De¤er Vergisi Kanunu Genel Tebli¤inin 1/1.2. bölümünde; bir mal hareketi veya hizmet ifas› söz konusu olmak-

s›z›n düzenlenen belgeler sahte belge olarak kabul edilecektir fleklinde aç›klanm›flt›r.

Yukar›da belirlenen vergi suçlar› ve bunlara iliflkin cezalardan flekle ve

usule iliflkin olanlar› ile vergi ziya›n›n oluflmas› nedeniyle vergi dairesince kesilecek parasal cezalard›r. Ancak, üç kat vergi ziya› cezas› da parasal ceza ma-

hiyetinde olup, Vergi Dairelerince kesilmekle beraber V.U.K. nun 340. maddesinin ikinci f›kras› ve ayn› Kanunun 359-360 maddeleri gere¤›nce ayr›ca

hürriyeti ba¤lay›c› ceza uygulamas› için , Sahte belge düzenlenmesi ya da

kullan›lmas› fiili, 3 y›ldan 5 y›la kadar hapis cezas›n› gerektirmektedir. Kap-

sam› itibariyle yan›lt›c› belge düzenlenmesi ya da kullan›lmas› fiili ise, 1

y›ldan 3 y›la kadar, hapis cezas›n› gerektirmektedir. Ayr›ca Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanl›¤› ile anlaflmas› bulunan kiflilerin basabile-

ce¤i belgeleri, Bakanl›k ile anlaflmas› olmad›¤› halde basanlar veya bile-

rek kullananlar iki y›ldan befl y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
(VUK. md.359)

Yukar›da yaz›l› hapis cezalar›n›n uygulanmas› , 5728 say›l› yasa ile Ver-

gi Usul Kanununun 367. maddesi yeniden düzenlenerek suç duyurusunun yap›lmas› konusu önce oldu¤u gibi zorunludur. Bu yasa maddesinde belirtilen

maliye müfettiflleri, hesap uzmanlar› ile bunlar›n yard›mc›lar› ve gelirler kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri do¤rudan , vergi incelemesine yetki-

li olan di¤er memurlar taraf›ndan ilgili vergi dairesinin ba¤l› bulundu¤u vergi

dairesi baflkanl›¤›n›n veya defterdarl›¤›n mütalaas›yla cumhuriyet bafl savc›l›¤›na bildirilmesi zorunlu k›l›nm›flt›r. Vergi Usul Kanununun 359. maddesin-

de belirlenmifl suçlar›n ifllendi¤ine dair bilgi ve bulgusu olan Cumhuriyet Savc›lar› da bu durumdan hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek gerekli in-

celemenin yap›lmas›n› talep edeceklerdir. Böyle bir durumda kamu davas›n›n
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aç›lmas› inceleme sonucunun Cumhuriyet Bafl Savc›l›¤›na bildirilmesine kadar ertelenmifl olacakt›r.

VUK 371 md. piflmanl›k flartlar›na uygun olarak beyanda bulunanlar

hakk›nda bu madde hükmü uygulanmaz

Sahte belge veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge olay›nda, özellik-

le bu belgeleri kullanan mükellefler aç›s›ndan ciddi sorunlar yaflanmaktad›r.
Bu belgeleri kullananlar hakk›nda;

• Gelir ya da Kurumlar Vergileri yönünden, tarhiyat yap›lmakta ve ceza-

lar uygulanmaktad›r

• KDV yönünden, tarhiyat yap›lmakta ve cezalar uygulanmaktad›r.

• Vergi suçu raporu ile olay Cumhuriyet Savc›l›¤›na da intikal ettiril-

mektedir.

Sahte belge veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge de yaz›l› olan hiz-

metten yararlan›ld›¤› ya da mal›n kullan›ld›¤›n›n, örne¤in inflaatta, faturada
yaz›l› demir ya da çimentonun kullan›ld›¤›n›n kan›tlanmas› durumunda, Gelir
ya da Kurumlar Vergisi yönünden o fatura, k›smen ya da tamamen “gider” ya
da “maliyet” unsuru olarak, kabul edilebiliyor. Ancak KDV yönünden, fatu-

rada yaz›l› KDV’nin tamam›n›n indirimi reddedilmekte ve “müteselsil so-

rumluluk” hükümlerine göre, bu KDV üç kat vergi ziya› cezas› ile birlikte,

faturay› kullanandan istenilmektedir. Ayr›ca, yukar›da yaz›l› hapis cezas›n›n
uygulanmas› istemiyle, vergi suçu raporu ile VUK. 367. md. uyularak olay

Cumhuriyet Savc›l›¤›na da intikal ettirilmektedir (Turanl›, 2007) ” Sahte Ve
Mühteviyati ‹tibariyla Yaniltici Belge Kullanimi Ve Müteselsil Sorumluluk
Uygulamasinin Hukuki Sonuçlari “E- Yaklafl›m Dergisi, 2007 Aral›k)

Dan›fltay’›n, özellikle son bir y›lda sahte belge veya muhteviyat› itibariy-

le yan›lt›c› belge konusuna yaklafl›m›, daha önceki y›llarda verilen kararlardan daha farkl› olarak firman›n al›fl verifl firmas› olup olmad›¤› ile ilgili ve

belli unsurlar›n araflt›r›lmas› gerekti¤i fleklindedir. Bu kararlardan birinin özeti afla¤›daki gibidir.
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“‹çeri¤i itibar›yla yan›lt›c› oldu¤u sonucuna var›lan faturalar› veren

flirket hakk›nda düzenlenen raporlar üzerine idarece ne gibi ifllemler ya-

p›ld›¤›, bu raporlara dayal› olarak komisyon geliri elde etmekten dolay›
tarhiyat yap›l›p yap›lmad›¤›, yap›lm›fl ise sonucunun ne oldu¤u, bu raporlarla ilgili yarg› kararlar›n›n bulunup bulunmad›¤›, söz konusu flirke-

tin mükellefiyetinin idarece terkin edilip edilmedi¤i, edilmiflse dava konusu yap›l›p yap›lmad›¤›, davac›ya fatura düzenledi¤i dönemlerde, kat-

ma de¤er vergisi beyannamelerini verip vermedi¤i ad›na katma de¤er

vergisi tarhiyat› yap›lm›fl ise bu konuda yarg› karar› bulunup bulunmad›¤› hususlar› daval› idareden ya da faturalar› düzenleyen flirketin ba¤l›
bulundu¤u vergi dairesinden araflt›r›l›p bu araflt›rma sonucuna göre karar verilmesi gerekirken davan›n reddedilmesinde hukuka uyarl›k görülmemifltir.

Aç›klanan nedenlerle, mükellefin temyiz isteminin kabulüyle, Vergi

Mahkemesi karar›n›n, belirtilen hususlar araflt›r›larak sonucuna göre yeniden karar verilmek üzere bozulmas›na, oybirli¤iyle karar verildi.” (Dan›fltay 4. Daire, 26.04.2007)

Görüldü¤ü gibi, Dan›fltay’›n görüflü;

• Sahte ya da yan›lt›c› faturalar› verenler hakk›nda, düzenlenen rapor-

lar üzerine idarece ne gibi ifllemler yap›ld›¤›,

• Bu raporlara dayal› olarak, “komisyon geliri” elde etmekten dolay›,

ifllem yap›l›p yap›lmad›¤›

• Yap›lm›fl ise sonucunun ne oldu¤u,

• Bu raporlarla ilgili, yarg› kararlar›n›n bulunup bulunmad›¤›,

• Söz konusu firman›n mükellefiyetinin, idarece silinip silinmedi¤i-

nin, silinmiflse dava konusu yap›l›p yap›lmad›¤›n›n,

• Fatura düzenlendi¤i dönemlerde, KDV beyannamelerini verip ver-

medi¤i,

• Ad›na tarhiyat yap›lm›flsa, bu konuda yarg› karar› bulunup bulunmad›¤›,
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gibi hususlar›n araflt›r›lmas› ve ortaya ç›kan sonuca göre karar verilmesi

gerekti¤i fleklindedir. Buna göre örne¤in; hafriyat ifli yapt›ran bir müteahhit;
ödemelerinin tamam›n› çekle yapt›¤›n›, hafriyatç›n›n bu çeklerden bir k›sm›-

n› akaryak›tç›ya ciro edip akaryak›t ald›¤›n›, yap›lan hafriyat›n ayr›ca iflveren
konumundaki kamu kurumunun yetkili elemanlar›, hafriyat olay›n› denetlen-

di¤ini ve yeflil deftere de kay›t yap›ld›¤›n› kan›tlayabiliyorsa, bu tür olaylarda,
gerekli araflt›rma yap›lmadan, hafriyat ifli yapt›ran müteahhit firmay› “müte-

selsilen sorumlu” tutmak ve “sahte belge” kullanmakla suçlamak, söz konu-

su olamayacak Yukar›daki karar›n, sahte belge veya muhteviyat› itibariyle ya-

n›lt›c› belge konusunda, iyi niyetli mükellefleri koruyan, önemli bir geliflme
oldu¤u da ifade edilebilir (Turanl›, 2008, 97-98)

Müteselsil sorumluluktan kurtulmak için Sadece mal ve hizmetin fatura-

s›n› almak ne yaz›k ki yetmemektedir. ‹liflkinin son derece net belgelenebil-

mesi gerekmektedir. Mükelleflerin sat›n ald›klar› mallara veya hizmetlere ait
taflima irsaliyesi , nakliye faturas› v.b belgeler önem arz etmektedir. Ödeme-

ler konusunda 84 seri nolu KDVGT ne uygun olarak ödeme yapmalar› ve be-

lirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde daha önce indirim konusu yap›lan KDV leri cezalar› ile birlikte ödenmek zorunda kal›nabilir.

5. SONUÇ
Vergi sorumlulu¤u hazineye intikal etmemifl amme alacaklar›n›n hazine-

ye intikalini kolaylaflt›rmak amac›yla vergi yasalar›nda öngörülen bir müessesedir.

Mal al›m sat›m› ve hizmet ifas› dolay›s›yla vergi kesintisi yapmak ve

vergi dairesine yat›rmak zorunda olanlar›n bu yükümlülükleri yerine getirme-

meleri halinde bu verginin ödenmesinden mal al›m sat›ma taraf olanlar ve
hizmetten yararlananlar aralar›nda do¤rudan veya h›s›ml›k nedeniyle,yada
sermaye organizasyon veya yönetime kat›lmak veya menfaat sa¤lamak sure-
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tiyle dolayl› olarak iliflkide bulundu¤u saptananlar müteselsilen sorumlu olacaklar› Vergi Usul Kanunu 11. maddesinde belirtilmektedir.

Müteselsil sorumlulukla ilgili Maliye Bakanl›¤› yetkisini kullanarak ç›-

karm›fl oldu¤u KDV 70, 82 ve 84 seri no lu Genel Tebli¤leri birlikte de¤erlen-

dirildi¤inde, kanunda verilen yetkinin kullan›m› idarenin kendini korumaya
yönelik, hazineye intikal etmemifl vergilerin hazineye intikalini sa¤lamak oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

84 seri nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin müteselsil sorumlu-

luktan kurtulmak için tahsilat ve ödemelerin banka veya özel finans kurum-

lar› vas›tas› ile yada lehine çek düzenlenerek yap›lmas› gerekti¤i tebli¤de
yer almakta d›fl ticaret sermaye flirketleri ve sektörel d›fl ticaret flirketleri gibi

ihracata arac›l›k eden mükellefler için mal ve hizmet al›mlar›nda ödemelerin
belirtilen flekilde yap›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir.

Katma De¤er Vergisinde Müteselsil sorumluluktan kurtulmak için mü-

kelleflerin sat›n ald›klar› mallara veya hizmetlere ait belgelere dikkat etmele-

ri, sa¤l›ks›z belgeler kullanmamalar› ( sahte veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge), ödemeler konusunda 84 seri nolu KDVGT ne uygun olarak ödeme yapmalar› ve yukar›da belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
Sahte veya muhteviyat itibariyle yan›lt›c› belge kullan›m› ile ilgili olu-

flan adli suçlar ve bu suçlara verilecek hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n süreleri
art›r›ld›. Hapislik cezalar›n›n sürelerinin art›r›lmas› sahte veya muhteviyat› iti-

bariyle yan›lt›c› belge kullan›m›n› azalt›c› yönde etki edebilecek mi, Gelir
‹daresinin konuyu daha yak›ndan takip etmesi, elektronik fatura ve elektronik
defter uygulamas›n›n bafllat›lmas› yan›nda KDV oranlar›n›n daha makul sevi-

yelere çekilmesinin sa¤lanmas›, sahte veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c›
belge kullan›m›n› azaltaca¤› gibi mükellefler aras›ndaki haks›z rekabetin ortadan kald›r›lmas›na yard›mc› olunaca¤› söylenebilir.
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SOSYAL GÜVENL‹K REFORMUNDA
ASKERL‹K BORÇLANMASI
l Resul KURT*
I. G‹R‹fi
5510 say›l› “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu”

16.06.2006 tarih ve 26200 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r.

5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun hiz-

met borçlanmalar›na iliflkin hükümleri 01.10.2008 itibariyle yürürlü¤e girmifl-

tir. 5510 say›l› Kanunun askerlik borçlanmas›na iliflkin hükümlerinin uygula-

mas›na yönelik olarak “Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i” 28/08/2008 ta-

rihli ve 26981 say›l›, “Hizmet Borçlanma ‹fllemlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Tebli¤” ise 28/09/2008 tarihli ve 27011 say›l› Resmi Gazete’de yay›m-

lanm›flt›r. Ayr›ca, Hizmet Borçlanmas› ‹fllemlerine iliflkin Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun 2008/111 say›l› genelgesi yay›nlanm›fl bulunmaktad›r.

5510 say›l› Kanunun 4-1/a (SSK) bendine göre sigortal› olanlar›n borç-

land›r›lan süreleri, hak sahiplerine ölüm ayl›¤› ba¤lanmas› s›ras›nda aranan en
az 5 y›ll›k sigortal›l›k süresinin ve toplam 900 prim ödeme gün say›s›n›n hesab›nda dikkate al›nmamaktad›r.

5510 say›l› “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu” ile as-

kerlik borçlanmas› konusunda yap›lan düzenlemeler bu yaz›n›n konusunu
oluflturmaktad›r.

* E. SGK Baflmüfettifli
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II. 5510 SAYILI SOSYAL S‹GORTALAR VE GENEL SA⁄LIK
S‹GORTASI KANUNU’NDA ASKERL‹K BORÇLANMASI
A. Borçlanma Baflvurusu Yapacaklar
Sigortal›lar, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve 01/01/1950 tarihinden

sonra yedek subay okulunda ö¤renci olarak geçen süreleri borçlanabilmekte-

dir. Yedek subay okulunda ve haz›rl›k k›tas›nda 01/01/1950 tarihinden önce
geçen süreler hizmet sürelerine dahil edildi¤inden, bu süreler ayr›ca borçland›r›lmayacakt›r.

Yedek subay okulunda ö¤renci iken veya muvazzaf veya ihtiyat askerli-

¤ini er olarak yapmakta bulunduklar› s›rada vazife malulü olmalar› sebebiyle
kendilerine vazife ve harp malullü¤ü ayl›¤› ba¤lananlar›n, ö¤rencilikte ve as-

kerlikte geçen süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre çal›flmalar› halinde borçland›r›lacakt›r.

Askerli¤ini er olarak yapanlar›n aksi bir durum bulunmad›kça, esarette

geçen süreleri muvazzaf askerlik hizmetinden say›ld›¤›ndan bu süreler de
borçland›r›lacakt›r.

1803 say›l› Af Kanununun 15 inci maddesinin (b) f›kras› uyar›nca her

derecedeki askeri okullarda di¤er ö¤renim kurumlar›nda Milli Savunma Ba-

kanl›¤› ad›na ve hesab›na ö¤renim yapan askeri ö¤rencilerden, 07/02/1974 ta-

rihine kadar gerek disiplinsizlik ve gerekse baflka nedenlerle Türk Silahl›
Kuvvetlerinden ilifli¤i kesilenlerin (kendi iste¤i ile ayr›lanlar hariç) okulda ge-

çen süreleri askerliklerine say›ld›¤›ndan, 18 yafl›ndan sonra geçmifl olmas›
flart›yla ve o tarihte emsallerinin tabi oldu¤u muvazzaf askerlik süresini geç-

memek üzere okul süreleri borçland›r›lacaklard›r.
Askeri liselerden mezun olduktan sonra harp okuluna giden veya Türk
Silahl› Kuvvetleri hesab›na yüksek okullara devam edenlerin bu okullardan,
istekleri d›fl›nda, disiplinsizlik veya baflka bir nedenle ayr›lanlar›n, sadece
harp okulu veya yüksek okulda geçen sürelerinin (emsallerinin tabi oldu¤u as-
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kerlik süresini geçmemek üzere) borçland›r›lmas›, askeri lisede geçen sürelerin ise
borçlanma d›fl›nda b›rak›lmas› gerekmektedir.
1111 say›l› Kanuna göre askerlik hizmetini er ö¤retmen olarak yapanlar›n
k›tada maafls›z olarak geçen süreleri borçland›r›lacakt›r.
Askerlik görevini 1965-1967 y›llar› aras›nda er olarak yapanlar›n
29/12/1967 tarihini geçmemek üzere, 1962-1964 y›llar› aras›nda er olarak yapanlar›n ise 31/10/1964 tarihini aflmamak üzere K›br›s olaylar› nedeniyle uzayan askerlik süreleri borçland›r›lacakt›r.
Fiili askerlik hizmeti silah alt›na al›nmakla bafllay›p terhis tarihinde sona erdi¤inden, 4-1/b (Ba¤-Kur) bendine tabi olan ticari kazanç veya serbest meslek kazanc› nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlarla, anonim
flirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklar›, sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerin komandite ortaklar› ile di¤er flirket ve donatma ifltiraklerinin ise
tüm ortaklar›n›n sigortal›l›klar› askerlik yapt›klar› sürede de devam edebilece¤inden, askerlik yaparken söz konusu sigortal›l›klar› devam edenlerin askerlik süreleri borçland›r›lmayacakt›r.
Türk vatandafll›¤›na al›nanlardan vatandafll›¤a al›nd›klar› tarihte 22 yafl›n›
doldurmufl olanlardan geldikleri ülkelerde yapt›klar› askerlik sürelerini belgeleyenler belgede kay›tl› süreyi, belgede kay›tl› sürenin olmamas› veya Türkiye’deki emsallerinin yapt›¤› askerlik süresinden fazla olmas› hallerinde emsalleri kadar
borçland›r›lacaklard›r. Bulgaristan göçmeni vatandafllar›n, Bulgaristan’da askerlik
hizmetini yapt›klar›n› gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri halinde belgede kay›tl› fiili askerlik süresinin; belgede fiili askerlik süresinin bafllang›ç ve bitifl tarihleri kay›tl› olmayanlar›n ise tarihi belirtilmeksizin 2 y›l olarak borçland›r›lmalar›
ve sigortal›l›k süresinin bafllang›c›ndan önceki süreler olarak iflleme tabi tutulmas› gerekmektedir.
Türk vatandafl› oldu¤u halde vatandafll›ktan ç›k›p yeniden vatandafll›¤a al›nanlardan vatandafll›¤a al›nd›klar› tarihte 22 yafl›n› doldurmufl olanlar›n da 1111
say›l› Kanun gere¤ince askerlik yapmalar› zorunlu oldu¤undan bu durumda olanlardan yapt›klar› fiili askerlik sürelerini belgelemeleri istenerek borçlanma ifllemleri buna göre sonuçland›r›lacakt›r.
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Askerlik borçlanmas› ifllemleri,

- Askerli¤ini er olarak yapanlar›n borçlanma talep dilekçesi ekinde Ku-

ruma ibraz ettikleri askerlik cüzdan›n›n veya terhis belgesinin Kurumumuzca
onayl› bir örne¤ine veyahut askerlik flubesinden temin edecekleri askerlik sürelerini gösterir askerlik kay›t belgesinin asl›na,

- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda si-

gortal› olanlar için onayl› hizmet belgesine,

- Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanlar›n ise borçlanma talep

dilekçesi ekinde yer alacak yedek subay terhis belgesine,
göre sonuçland›r›lacakt›r.

Askerlik belgelerinde kay›tl› sürelerde tereddüde düflülmesi veya yedek

subay olarak askerlik yapanlardan belge ibraz edemeyenlerin, yedek subay s›-

n›f, dönem ve sicil numaralar›n› bildirmeleri halinde ilgili kuvvet komutanl›¤›ndan istenecek yedek subay safahat› geldi¤inde borçlanma ifllemi sonuçland›r›lacakt›r.

20-21 may›s 1963 olaylar› sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu karar›yla

Harp Okulu ile ilifli¤i kesilenlerden, yüksek tahsil yapmayanlar yada yüksek
tahsil yapmakla birlikte Yedek Subay okuluna sevk edilmeyi istemeyenler;
1000 say›l› kanuna göre muvazzaf askerlik hizmetini yapm›fl say›ld›klar›ndan;

bunlar›n da; kendilerinin veya hak sahiplerinin talepleri halinde, Harp Okulundan temin edecekleri ö¤rencilik süresini gösterir belgedeki sürenin 2 y›l›
aflmayacak kadar bölümünün borçland›r›lmas› gerekmektedir.

Borçlanma Tutar›n›n Hesaplanmas›
4-1/(a) ve 4-1/(b) bentleri ile ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra 4-1/(c)

bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlar›n, borçlanacaklar› sürelere ait prim tu-

tar›, sigortal›lar›n veya hak sahiplerinin talepte bulunduklar› tarihte prime esas
kazanc›n alt ve üst s›n›rlar› aras›nda olmak üzere kendilerince belirlenen gün-

lük kazanc›n % 32’si oran›nda hesaplanacakt›r.
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Borçlan›lacak sürenin hesab›nda ay›n 28, 29, 30 ve 31 gün çekti¤i üze-

rinde durulmaks›z›n ay 30, y›l 360 gün olarak al›nacakt›r. Borçlanaca¤› süre-

nin bafllang›c› ve bitifli ay içinde herhangi bir tarih ise o aylara ait gün say›s›
parmak hesab› yap›lmak suretiyle hesaplanacakt›r.

Prime esas günlük kazanç alt s›n›r› asgari ücretin otuzda biri, üst s›n›r›

ise prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n alt› buçuk kat›d›r. 01.01.2009 tari-

hinden itibaren brüt 666,00.-TL olacak. Bu tutar üzerinden hesaplama yap›ld›¤›nda, reformdan sonra 18 ayl›k askerlik borçlanmas› yapan bir SSK’l›; en

az 666,00 X 0,32 = 213,12 TL üzerinden 18 ayl›k askerlik borçlanmas› karfl›l›¤› 18 X 213,12 =)3.836,16 TL ödemek durumunda kalacakt›r.

Sigortal›n›n borçlanmaya esas günlük kazanc›n›n tespitinde, adi posta

veya kargo ile gönderilen veya Kuruma do¤rudan verilen borçlanma dilekçe-

sinin Kurum kay›tlar›na intikal etti¤i tarih, iadeli taahhütlü veya acele posta
servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildi¤i tarih esas al›nacakt›r. Ta-

hakkuk ettirilen borç tutar›, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebli¤ edilecek,
PTT al›nd›s›n›n ilgiliye teslim edildi¤i tarih borcun tebli¤ tarihi olacakt›r.

Hesaplanan borç, tebli¤ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortal› ve-

ya hak sahipleri taraf›ndan Kuruma ya da Kurumun anlaflmal› oldu¤u banka-

lara ödenecek, bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar ise geçerli say›lmayacakt›r. Borcun bir ay içinde tamam›n›n ödenmemesi halinde, ödenen miktara
karfl›l›k gelen süre sigortal›l›k süresi olarak de¤erlendirilecektir.

Kuruma yaz›l› olarak baflvurup dilekçeleri ekinde borçlanma belgeleri

bulunmayanlardan bir ay içinde söz konusu belgeleri ibraz etmeyenlerin hiz-

met borçlanma tutarlar›, belgenin Kurum kay›tlar›na ibraz edildi¤i tarihte geçerli olan prime esas günlük kazanç miktarlar›na göre hesaplanacakt›r.

C. Askerlik Borçlanmas›n›n Sigortal› Bafllang›ç Tarihine Etkisi
Sigortal›lar›n borçland›klar› sürelerin ilk defa çal›flmaya bafllad›klar› ta-

rihten önceki bir süre olmas› halinde, sigortal›l›k bafllang›ç tarihi borçlan›lan
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süre kadar geriye götürülecek ve prime esas kazançlar› bu flekilde belirlenen
aylara, ilk defa çal›flmaya bafllad›klar› tarihten sonra geçmesi halinde ise pri-

me esas kazanç ilgili aylara maledilecektir. ‹lgili aylara mal edilmesinde ay,
30 gün olarak kabul edilecektir.

Örne¤in, 01.01.1987 y›l›ndan itibaren askerlik hizmetini 18 ay olarak

yapan sigortal› Bay (x), ilk defa 01.01.1990 tarihinde sigortal› olmuflsa, sigorta bafllang›ç tarihi 18 ay geriye götürülerek 01.07.1988 olarak kabul edilecektir.

III. SONUÇ
Sosyal güvenlik reformu, askerlik borçlanmas› nedeniyle yap›lacak öde-

meyi art›r›yor. Askerlik borçlanmas›; günlük asgari ücret ile günlük asgari ücretin 6,5 kat› aras›nda olmak üzere, sigortal›n›n kendisinin belirleyece¤i gün-

lük kazanc›n yüzde 32’sinin, borçlan›lacak gün say›s› ile çarp›lmas› suretiyle
hesaplanacak. 01.10.2008’den sonra askerlik borçlanmas› yap›lmas› halinde
5510 say›l› yasa gere¤ince yüzde 20 olan oran yüzde 32’ye ç›km›flt›r.

Asgari ücret 01.01.2009 tarihinden itibaren brüt 666,00.-TL olacak. Bu

tutar üzerinden hesaplama yap›ld›¤›nda, reformdan sonra 18 ayl›k askerlik

borçlanmas› yapan bir SSK’l›; en az 666,00 X 0,32 = 213,12 TL üzerinden 18
ayl›k askerlik borçlanmas› karfl›l›¤› 18 X 213,12 =) 3.836,16 TL ödemek du-

rumunda kalacakt›r. Üstelik sosyal güvenlik reformu ile bu tutar›n tebli¤ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekecek. Yani, hem prim oran› de¤i-

flecek, hem de asgari ücret (prime esas kazanç alt s›n›r›) artaca¤›ndan çok daha yüksek bir tutar ödemek zorunda kal›nacak.

KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤-

l›k Sigortas› Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200 say›l›)
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YEN‹ DÖNEM YURTDIfiI
BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM‹
VE MERC‹‹
l fievket TEZEL*
I. Girifl:
Türk vatandafllar›n›n, yurtd›fl›nda geçen ve belgelendirilen sigortal›l›k

süreleri ile bu sigortal›l›k süreleri aras›nda veya sonundaki iflsizlik sürelerin-

den her birinde bir y›la kadar olan k›sm›n›n ve yurtd›fl›nda ev kad›n› olarak geçen sürelerinin, talepleri halinde borçland›r›larak sosyal güvenlikleri bak›m›ndan de¤erlendirilmesi mümkün bulunmaktad›r.

Yurtd›fl› borçlanmas› için sigortal›l›k veya ev kad›nl›¤› sürelerinin geçi-

rildi¤i ülkenin Türkiye ile sosyal güvenlik sözleflmesi yap›lm›fl olup olmad›¤›
önem tafl›m›yor. Ancak borçlanma talep tarihinde Türk vatandafl› olmak gerekmektedir.

5510 say›l› Kanunla getirilen de¤iflikliklere iliflkin yönetmelik

08.05.2008 tarihinden geçerli olarak, konuya iliflkin 2008/155 say›l› Genelge
de 02.01.2009’dan itibaren yürürlü¤e konmufl bulunmaktad›r.

II. Yurtd›fl› Borçlanmas›nda Baflvuru Mercii
Yurtd›fl› Borçlanmas› Için
• Türkiye’de sosyal güvenlik kurulufllar›na tabi çal›flmas› olanlar en
son tabi olduklar› sosyal güvenlik kurulufluna,
* Sosyal Güvenlik Müflaviri
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• Türkiye’de sosyal güvenlik kurulufllar›na tabi çal›flmas› olmayanla-

r›n, SGK’ya,

• Sosyal güvenlik sözleflmeleri uygulanmak suretiyle k›smi ayl›k ba¤-

lanm›fl olanlar›n, k›smi ayl›k ald›klar› sosyal güvenlik kurulufluna
yaz›l› olarak baflvuruda bulunmalar› gerekmektedir.

Kifli ölmüflse onun ad›na hak sahiplerinin yukar›da belirtildi¤i veçhile il-

gili kurumlara baflvurarak yurtd›fl› borçlanmas› yapabilmesi mümkün bulunmaktad›r.

III. Borçlanma Kapsam›nda Olmayan Süreler
• 18 yafl›n doldurulmas›ndan önce yurtd›fl›nda sigortal› ve ev kad›n›

olarak geçen süreler,

• Türk vatandafll›¤›n›n kazan›lmas›ndan önce veya Türk vatandafll›¤›-

n›n kaybedilmesinden sonra yurtd›fl›nda sigortal› veya ev kad›n› olarak geçen
süreler,

• ‹kili sosyal güvenlik sözleflmesine göre kendilerine k›smi ayl›k ba¤-

lanm›fl olanlar›n yurtd›fl›nda geçen sigortal›l›k süreleri aras›nda ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki iflsizlik süreleri,

• Sosyal güvenlik kanunlar›na göre malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigorta-

lar› kapsam›nda geçen sürelerle çak›flan yurtd›fl› süreleri
Borçlanma kapsam› d›fl›nda bulunmaktad›r.

IV. Yurtd›fl› Borçlanmas›nda Yöntem
Herfleyden önce belirtmek gerekmektedir ki kesin dönüfl yapmam›fl ol-

mak yurtd›fl› borçlanmas›na engel de¤il, fakat yurtd›fl› borçlanmas› sonucu ayl›k ba¤lanmas›na engeldir. Kesin dönüflten anlafl›lmas› gereken ise ayl›k tah-

sis talebinde bulunanlar›n yurtd›fl›ndaki çal›flmalar›n›n sona ermesi, ikamete
dayal› bir sosyal sigorta ya da sosyal yard›m ödene¤i almamalar› durumudur.
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A. Yurtd›fl› Borçlanma Miktar›n›n Tespiti
Borçlanma tutar›, borçlanma talep tarihindeki 16 yafl›ndan büyük iflçiler

için geçerli asgari ücretle asgari ücretin 6,5 kat› aras›nda baflvuru sahibince seçilen prime esas günlük kazanc›n yüzde 32’sinin borçlan›lacak gün say›s› ile
çarp›m› olarak hesap edilecektir.

2009 y›l› için belirlenen asgari ücret tutarlar› dikkate al›narak, yurtd›fl›

hizmet borçlanmas› talebinde bulunanlar›n bir gün için tahakkuk ettirilecek
borçlanma tutar›; 01/01/2009-30/06/2009 tarihleri aras›nda asgari günlük
(22,20 x %32) 7,10 Türk Liras›, azami günlük (144,30 x %32) 46,18 Türk Li-

ras›, 01/07/2009-31/12/2009 tarihleri aras›nda ise asgari günlük (23,10 x

%32) 7,39 Türk Liras› , azami günlük (150,15 x %32) 48,05 Türk Liras› olarak uygulanacakt›r.

Borçlanma tutar›n›n tespitinde, adi posta veya kargo yolu ile veya

SGK’ya do¤rudan yap›lan yaz›l› baflvurularda Yurtd›fl› Hizmet Borçlanma

Talep Dilekçesinin SGK’n›n evrak kay›tlar›na intikal etti¤i tarih esas al›nacak.
Taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta olarak gönderilen yurtd›fl› borçlanma taleplerinde ise dilekçenin postaya verildi¤i tarih, Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilecektir. Buna göre, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS

olarak gönderilen yurtd›fl› borçlanma taleplerinde borç tutar›, dilekçenin
SGK’ya intikal tarihi yerine postaya verildi¤i tarihteki prime esas kazanc›n alt
ve üst s›n›rlar› dikkate al›narak, baflvuru sahibince belirlenen prime esas kazanç üzerinden hesaplanacakt›r.

Yurtd›fl› Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi ile seçilen bir günlük borç-

lanma miktar›n›n tespitine esas kazanç, borç tutar›n›n ilgiliye tebli¤ tarihine
kadar yap›lacak yaz›l› baflvuru üzerine, yeniden belirleyece¤i prime esas kazanca göre de¤ifltirilebilecektir.
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B. Yurtd›fl› Borçlanma Bedelinin Tebli¤i
Baflvuru üzerine SGK’ca tahakkuk ettirilen borç tutar›, ilgiliye iadeli ta-

ahhütlü olarak ve Türk Liras› cinsinden tebli¤ edilecek. Posta al›nd›s›n›n ilgiliye teslim edildi¤i tarih, borcun tebli¤ tarihi olacakt›r.

Ancak, iadeli taahhütlü kartlar›n herhangi bir sebeple SGK’ya iade edil-

memesi ya da iade edildi¤i halde bu kartlar›n bulunamamas› halleri de göz
önüne al›narak SGK’ca afla¤›daki flekilde bir uygulama stratejisi gelifltirilmifltir. Buna göre;

1- Borcun ilgiliye tebli¤ine iliflkin yaz›n›n SGK’dan gönderildi¤i tarih-

ten itibaren üç ay içerisinde borç ödenmiflse, yaz›n›n tarihi borcun tebli¤ tarihi olarak kabul edilecektir.

2- Borcun ilgiliye tebli¤ine iliflkin yaz›n›n SGK’dan gönderildi¤i tarih-

ten itibaren üç aydan fazla süre geçmifl ve borçlanma sahibi ödeme yapm›fl ise
öncelikle PTT ile yap›lacak yaz›flma sonucunda mektubun ilgiliye tebli¤ tarihi sorulacak, PTT’nin bildirdi¤i tarihten sonraki üç ayl›k süre içerisinde yap›lacak ödeme zaman›nda yap›lm›fl say›lacakt›r.

3- PTT’nin tebli¤ tarihini bildirememesi halinde, üç ayl›k sürenin bafl-

lang›c›, borcun tebli¤ine iliflkin mektubun tarihine 15 gün ilave edilmek sure-

tiyle tespit edilecek ve bu tarihten itibaren üç ayl›k süre içerisinde yap›lacak

ödemeler geçerli say›lacak, bu flekilde tespit edilecek üç ayl›k sürenin doldu¤u tarihten sonraki ödemeler ise geçersiz say›lacakt›r.

Di¤er taraftan, tebli¤ mektubunun ilgililere teslim edilememesi nedeniy-

le SGK’ya iade edilmesi halinde, adresin do¤ru olup olmad›¤› ile ilgili kontrol neticesinde;

1- Tebli¤ mektubuna yaz›lan adresin yanl›fl oldu¤u tespit edildi¤i tak-

dirde, tahakkuk ettirilen ayn› borç iadeli taahhütlü olarak yeniden tebli¤ edilecektir.

2- Tebli¤ mektubuna yaz›lan adresin do¤ru oldu¤u tespit edildi¤i takdir-

de, borcun ilgiliye tebli¤ine iliflkin yaz›n›n SGK’dan gönderildi¤i tarihten iti-
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baren üç ay içerisinde ilgilinin baflvurusu üzerine ayn› borç yeniden tebli¤ edi-

lecek, yeniden baflvuru üç ayl›k süreden sonra yap›lm›fl ise önceki borçlanma
ifllemi geçersiz say›lacak, yeni borç tahakkuku yeni talep tarihinde geçerli
olan prime esas kazanc›n alt ve üst s›n›rlar› aras›nda seçilecek olan kazanç
üzerinden gerçeklefltirilecektir.

C. Yurtd›fl› Borçlanma Bedelinin Ödenmesi
Tebli¤ edilen borç, Türkiye’de ödenmesi halinde Türk Liras›, yurtd›fl›n-

dan ödenmesi halinde ise Türk Liras› karfl›l›¤› döviz olarak ödenecektir.

Borcun tebli¤ edildi¤i tarihten itibaren üç ay içinde ödenmemesi ha-

linde, borçlanma ifllemi geçersiz say›lacakt›r. Üç ayl›k süre içerisinde borcun
bir k›sm›n›n ödenmesi halinde, ödenen miktara isabet eden süre geçerli say›lacakt›r. Borcun bir k›sm›n› veya tamam›n› ödemeyenlerin, bu sürelerinin de-

¤erlendirilmesi, yeniden yaz›l› baflvuruda bulunmalar› ve tahakkuk eden borç
miktar›n› süresi içinde ödemelerine ba¤l› olacakt›r.

D. Borçlanmadan Vazgeçme ve Borçlanma Miktar›n›n Iadesi
Borçlanma baflvurusunda bulunup borcu tebli¤ edilmeden ya da tebli¤

edildikten sonra üç ayl›k süre içinde borçlanma baflvurusundan vazgeçtiklerini yaz›l› olarak ilgili sosyal güvenlik kurulufluna bildirenlerin borçlanma baflvurular› geçersiz addedilecektir.

Tahakkuk ettirilen borcun tamam›n› veya bir k›sm›n› ödeyenlerden borç-

lanmalar›n›n iptal edilmesi için baflvuruda bulunanlar›n ödedikleri borçlanma
tutar›n›n tamam›, faiz uygulanmaks›z›n Türk Liras› olarak iade edilecek. K›smi iade yap›lmayacak. Yani 1000 TL borcunun tamam›n› ödeyen (A) sigorta-

l›s› tebli¤ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal baflvurusu yaparsa ödedi¤i bu

1000 TL kendisine faizsiz olarak iade edilebilecek. Keza 1000 TL borcunun
500 TL’sini ödeyen (B) sigortal›s› da üç ay içinde iptal baflvurusu yaparak
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ödedi¤i bu 500 TL’yi faizsiz olarak geri alabilecek. Ancak ödenen paran›n bir
k›sm›n› iade isteyerek di¤er k›sm›n›n de¤erlendirilmesi talebi kabul edilmeyecektir.

Üç ayl›k süreden sonra da iade mümkün. Ancak bunun için sigortal›lar›n

borçland›klar› hizmetleri ile malûllük ve yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›na hak kaza-

namam›fl olmas› veya sigortal› ölmüflse hak sahiplerine ölüm ayl›¤› ba¤lanmam›fl

olmas› gerekmektedir. ‹ade borçlanma tutar›n›n tamam›n› faiz uygulanmaks›z›n
Türk Liras› olarak yap›l›yor. Borçland›klar› hizmetler dikkate al›narak ayl›k ba¤-

lanm›fl olanlar, borçlanma baflvurusundan vazgeçemeyecek ve bunlar›n ödedikleri borçlanma tutar› iade edilmeyecektir.

V. Yurtd›fl› Borçlanmas›nda Belgelendirme
Borçlanma yap›labilmesi için;

A. Borçlan›lacak süre sosyal güvenlik sözleflmesi akdedilmifl
ülkelerde geçmiflse;
1) Çal›fl›lan ülkede ba¤l› bulunulan sigorta merciinden al›nacak hizmet cetveli veya sigorta kartlar›ndan,
2) Sigortal›lar›n çal›flt›klar› ifl yerlerinin resmi kurulufllara ait olmas› veya resmi kurulufllarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kurulufllarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayr›ca tasdikine gerek kalmaks›z›n; çal›fl›lan ülkede iflyerinin
ait oldu¤u belediyelerce düzenlenmifl hizmet belgeleri, vergi dairelerince çal›fl›lan
sürelere iliflkin düzenlenmifl belgeler, ifl bulma kurumlar›nca iflsizlikte geçen sürelere iliflkin verilen belgeler, ilgili meslek kurulufllar› veya birliklerince veya di¤er
resmi kurulufllarca verilen hizmet belgelerinden,
3) Yurtd›fl›nda kendi ad›na ve hesab›na çal›flanlar›n ba¤l› olduklar› vergi dairesi, ilgili meslek kuruluflu veya birliklerince verilen hizmet belgesinden,
4) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsolosluklar›, çal›flma ve sosyal güvenlik
müflavirlikleri veya ataflelikler gibi temsilciliklerden al›nacak ve yurtd›fl› borçlanma için kullan›laca¤› belirtilen hizmet belgelerinden,
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durumlar›na uygun olan belgenin talep sahiplerince SGK’ya ibraz edilmesi

gerekmektedir.

B. Borçlan›lacak süre sosyal güvenlik sözleflmesi akdedilmemifl ülkelerde geçmiflse;
1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsolosluklar›, çal›flma ve sosyal güvenlik
müflavirlikleri veya ataflelikler gibi temsilciliklerden al›nacak ve yurtd›fl› borçlanma için kullan›laca¤› belirtilen hizmet belgelerinden,
2) Yurtd›fl›nda çal›flt›klar› ifl yerlerinden alacaklar› hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlar›nda bulunan çal›flma izinlerinin tercümelerinden,
3) Gemi adamlar›, çal›flt›klar› geminin bayra¤›n› tafl›d›klar› ülkelerde bulunan Türk konsolosluklar›, çal›flma ve sosyal güvenlik müflavirlikleri veya ataflelikler gibi temsilciliklerinden alacaklar› ve yurtd›fl› borçlanma için kullan›laca¤›
belirtilen hizmet belgelerini veya ifl yerlerinden alacaklar› sigortal›l›k sürelerini
gösterir bonservisleri ile gemilerde çal›flt›klar›n› gösterir belgelerde kay›tl› bulunan çal›flma izinlerinin tercümeleri ya da pasaportlar›nda çal›flma süreleri ile örtüflen girifl-ç›k›fl tarihlerini gösterir sayfalar›n örneklerinden yine durumlar›na uygun olan belgenin talep sahiplerince SGK’ya ibraz edilmesi gerekmektedir.
C. Ev Kad›n› Olarak Geçen Sürelere Özgü Belgeler
Yurtd›fl› borçlanma kapsam›n› tan›mlarken ‘Ev Kad›n›’ olarak geçen süre-

leri ayr› bir yere koymak gerekmektedir. Zira normalde iflsizlik süreleri veya bofl-

ta geçen süreler yurtd›fl› borçlanmas›na engel iken ev kad›n› olarak geçirilen yurtd›fl› sürelerinin borçlan›lmas› için engel teflkil etmemektedir.

Ayr›ca yurtd›fl›nda ev kad›n› olarak geçen süreler, medeni durumlar›na bak›l-

maks›z›n kad›nlar›n, sigortal›l›k süreleri haricinde yurtd›fl›nda bulunduklar› sürele-

ri ifade etmektedir. Yurtd›fl›nda ev kad›n› olarak geçen sürelere iliflkin talep halinde yurtd›fl›ndaki bu sürelerinin diledikleri kadar› borçlan›labilecektir..

Ev kad›n› olarak geçen süreler, yurtd›fl›nda oturduklar›na dair alacaklar›
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ikamet belgesinin Türkiye’de yeminli tercüme bürolar›nca yap›lm›fl veya yurtd›-

fl›nda bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmifl tercümanlarca yap›lm›fl ve
ilgili temsilcilikçe onaylanm›fl tercümesi ya da çal›flma ve sosyal güvenlik müfla-

virlik veya atafleli¤inin bulundu¤u Türk temsilciliklerinde söz konusu birimlerin
ikamet belgesine istinaden düzenleyecekleri belge ile birlikte, ikamet belgesi te-

min edilemiyorsa yurtd›fl›na ç›k›fl ve yurda girifl tarihlerinin, foto¤raf ve künye
bilgilerinin bulundu¤u pasaport sayfalar›n›n fotokopisi ya da emniyet müdürlüklerinden alacaklar› yurda girifl-ç›k›fl çizelgesi ile belgelendirilebilecektir.

VI. Sonuç
Yurtd›fl› borçlanmas› çal›flma yaflam›n›n önemli bir bölümünü d›fl ülkeleler-

de geçirmifl fakat ülkemize kesin dönüfl yaparak yerleflmifl olanlar için kalan ya-

flamlar›n› ülkemizde emekli olarak geçirebilmelerinde büyük önem tafl›yan bir
hak olmaktad›r. Ço¤u vatandafl›m›z yurtd›fl›nda da ayr›ca emekli olsa bile Türkiye’den de emekli olmay› istemekte, yine önemli bir k›s›m vatandafl›m›z ise yurt-

d›fl›nda emeklilik yafllar›n›n yüksek oluflu sebebiyle yurtd›fl›ndan da emekli olma-

dan kesin dönüfl yapmakta, ülkemizden emekli olmak istemektedir. Yeni dönemde dövizden yerli para birimine geçifl yap›lan yurtd›fl› borçlanmas› Bulgaris-

tan’dan zorunlu göçle ülkemize gelip çal›flma yaflamlar›na burada devam yurttafllar›m›z› için de bir teveccüh konusu olacakt›r.

KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (22.05.1985). 3201 say›l› Yurt D›fl›nda Bulunan Türk Vatan-

dafllar›n›n Yurt D›fl›nda Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bak›m›ndan
De¤erlendirilmesi Hakk›nda Kanun. Ankara: Resmi Gazete (18751 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›)
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TÜM YÖNLER‹YLE KISA ÇALIfiMA
UYGULAMASI VE KISA ÇALIfiMA
ÖDENE⁄‹
l Ersin UMDU*
I-G‹R‹fi
Ne yaz›k ki ülkemiz 2001 krizinden sonra bir kez daha ve bu defa küre-

sel nedenlerden kaynaklanan bir kriz ile karfl› karfl›ya. Küresel krizin ülkemiz-

de iç etkilerinin bilhassa istihdam üzerindeki etkileri hissedilmeye baflland›.
Dünya devi diye nitelendirilen iflletmeler bile üretime ara vermeye veya da-

raltmaya bafllad›. Söz konusu ifl daraltmas› fleklinde yap›lan uygulamalardan
biri de k›sa çal›flmad›r.

K›sa çal›flma kavram› hukukumuza ilk kez 4857 say›l› ‹fl Kanununu ile

girmifltir. Ancak 5763 say›l› Kanun ile bu hüküm 4857 say›l› ‹fl Kanundan ç›kar›larak 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanuna Ek-2 madde olarak eklenmifl-

tir. K›sa çal›flma ile yeni madde de öncekinde oldu¤u gibi; Genel ekonomik

kriz veya zorlay›c› nedenler karfl›s›nda zor durumda kalan iflverenin, bir süreli¤ine bu uygulamadan yararlanarak ifllerini düzeltmesi ve böyle dönemleri
daha hafif bir flekilde atlatmas› amaçlanm›fl, bu sorunlar nedeniyle toplu iflçi

ç›karma engellenmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu aç›dan, k›sa çal›flma uygulamas›n›n en
önemli yarar› iflsizli¤in önlenmesi ve iflçinin iflini korumas›nda kendini göstermesidir.

K›sa çal›flma uygulamas›, baz› koflullar›n yerine getirilmesine ve belli

nedenlerin ortaya ç›kmas›na ba¤lanm›flt›r. Bu makalemizde k›sa çal›flma ko-

* SGK Müfettifli
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flullar›na, k›sa çal›flma ödene¤ine ve k›sa çal›flman›n sona ermesi hususlar›
izah edilecektir.

II- KISA ÇALIfiMANIN KOfiULLARI
4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanuna Ek-2 maddesinde k›sa çal›flma ne-

deni olarak “sigortal› say›lan kiflileri hizmet akdine tabi olarak çal›flt›ran iflve-

ren; genel ekonomik kriz veya zorlay›c› sebeplerle iflyerindeki haftal›k çal›fl-

ma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltmas› veya iflyerinde faaliyeti
tamamen veya k›smen geçici olarak durdurmas›” ifade edilmektedir.
Buna göre k›sa çal›flman›n koflullar› flu flekildedir.

1. Genel Ekonomik Krizin ya da ‹flyerinde Zorlay›c› Nedenlerin
Bulunmas›
Yukar›da da görüldü¤ü üzere; 4857 say›l› Kanunun 65. maddesinde, k›-

sa çal›flman›n hangi hallerde yapt›r›labilece¤i s›n›rl› olarak say›lm›flt›r. Bu nedenle iflveren, maddede say›lan hallerin d›fl›nda bir nedenle k›sa çal›flma yapt›ramayacakt›r.

a- Genel Ekonomik Krizin Bulunmas›: Ekonomik kriz, genel olarak

ekonomik yap›dan do¤an ve sadece ekonomik yaflam› de¤il sosyal ve siyasal

yaflam› da etkileyen, iflsizlik, yoksulluk ve genel maddi s›k›nt› yaratan kötü
durum olarak tan›mlanmaktad›r(Mollamahmuto¤lu, 2005, 713). Ekonomik

krizin tan›m› ayr›ca yönetmelikte de yap›lm›flt›r. Buna göre genel ekonomik
kriz, ulusal ve uluslar aras› ekonomide ç›kan olaylar›n, ülke ekonomisi ve do-

lay›s›yla iflyerini ciddi anlamda etkileyip sarst›¤› durumlard›r. ‹flverenin iflye-

rinin krizden etkilendi¤inin tespiti halinde, bu etkinin de belli bir a¤›rl›¤a ulafl-

m›fl olmas› gerekecektir. Basit önlemlerle krizin etkileri kald›r›labilecek nitelikte ise, iflverenin k›sa çal›flma talebinin kabulü söz konusu olmaz(fia-

kar,2007, 110).
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b. ‹flyerinde Zorlay›c› Nedenlerin ( Mücbir Sebep) Ortaya Ç›kmas›:

Kanunda zorlay›c› nedenden ne anlafl›lmas› gerekti¤i hususunda herhangi bir
hüküm bulunmamaktad›r ancak bunun tan›m› yönetmeli¤i 3. maddesinde yap›lm›flt›r. Buna göre, zorlay›c› neden, “‹flverenin kendi sevk ve idaresinden
kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edil-

mesine olanak bulunmayan, d›flsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çal›flma
süresinin azalt›lmas› ve faaliyetin tamamen veya k›smen durdurulmas› ile so-

nuçlanan deprem, yang›n, su bask›n›, salg›n hastal›k, seferberlik ve benzeri

nedenler” olarak tan›mlanm›flt›r. Bunlar s›n›rl› say›da olmay›p, bu nitelikte
baflka nedenlerle de k›sa çal›flma yapt›r›lmas› mümkün olabilir. Zorlay›c› ne-

denin iflyerine iliflkin olmas› flartt›r. Ancak, örne¤in makinelerin yenilenmesi

halinde iflin durdurulmas› zorlay›c› neden say›lmaz. Ayr›ca, iflverenin kötü
yönetimi nedeniyle iflyerinin kriz içinde olmas› da zorlay›c› neden olarak kabul edilemez (Aky›¤›t, 2004, 6).

2. Çal›flman›n Tamamen veya K›smen Durmas› ya da Önemli
Ölçüde Azalmas›
K›sa çal›flma yap›labilmesi için, genel ekonomik kriz ya da zorlay›c› ne-

denin bulunmas› yetmemekte, bu nedenle iflin geçici olarak, tamamen veya

k›smen durmas› ya da haftal›k çal›flma süresinin geçici olarak önemli ölçüde
azalmas› gerekmektedir. ‹flyerinde görülmekte olan iflin bütün bölümlerinde
geçici olarak faaliyetin tatil edilmesi halinde, iflin tamamen durmas› söz konu-

su olur. Buna karfl›l›k iflin sadece belli bir bölümünde (örne¤in sat›fl, pazarlama bölümü) faaliyetin tamamen durdurulmas›, di¤er bölümlerin çal›flmaya
devam etmesi halinde iflin k›smen durdurulmas›ndan söz edilir. Her iki halde

de k›sa çal›flma yapt›r›labilir. Ancak k›sa çal›flma, ilk halde tüm iflçiler için söz
konusu olurken, ikinci halde faaliyeti durdurulan bölümde çal›flan iflçiler için
söz konusu olur.
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III- KISA ÇALIfiMANIN UYGULANMASI
K›sa çal›flmaya geçmek isteyen iflverenin bu iste¤ini gerekçesiyle birlik-

te derhal Türkiye ‹fl Kurumuna ve varsa mevcut toplu ifl sözleflmesi taraf› iflçi

sendikas›na yaz›l› olarak bildirmesi gerekir. Türkiye ‹fl Kurumuna yöneltilen
talebin uygunlu¤u Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca karara ba¤lan›r.
‹flverenin, kuruma yöneltece¤i talebinde hangi hususlar›n bulunmas› ge-

rekti¤i yönetmeli¤in beflinci maddesinde ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r. Buna
göre iflveren;

> ‹flyerindeki genel ekonomik krizin veya zorlay›c› sebeplerin ne oldu-

¤unu ve etkilerini,

> ‹flyerinde k›sa çal›flman›n bafllat›ld›¤› veya faaliyetin k›smen veya ta-

mamen durduruldu¤u süreyi,

> ‹flyerinde k›sa çal›flma veya faaliyetin durdurulma karar›n›n iflyerinin

bütününe ya da belli bölümlerine uygulanaca¤›n›,

> Bu uygulama nedeniyle k›sa çal›flma yapt›r›lacak iflçilerin ad› ve soya-

d›, sosyal güvenlik sicil numaralar› ile haftal›k ortalama çal›flma sürelerini ve
her bir iflçi için ne kadar süreyle k›sa çal›flma yapt›r›laca¤›n›,

> Faaliyetin tamamen veya k›smen durdurulmas› karar› nedeniyle çal›fl-

t›r›lmayacak iflçilerin ad› ve soyad›, sosyal güvenlik sicil numaralar› ile her bir
iflçinin ne kadar süre ile çal›flt›r›lamayaca¤›n›,

> ‹flyerinin unvan, adres, Bakanl›k bölge müdürlü¤ü ile sosyal güvenlik

iflyeri sicil numaras›n› bildirmek,

> ‹flveren, bildiriminde ileri sürdü¤ü k›sa çal›flma veya geçici olarak k›s-

men veya tamamen iflin durdurulmas›na ait kan›tlar› baflvurusuna eklemek zorundad›r.

Yönetmelikte, iflverenin talebinin uygun olup olmad›¤›n›n Bakanl›kça

ivedilikle incelenece¤i ve inceleme sonucunun ‹fl Kurumuna bildirilece¤i ifade edilmektedir. K›sa çal›flma talebi kabul edilmeyen iflverenin bu karara karfl› hangi hukuki yollara baflvuraca¤› konusunda bir düzenleme bulunmamak-
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tad›r. Ancak gerekçede, bu konuyla ilgili uyuflmazl›klar›n çözümü için ifl
mahkemelerine baflvurulaca¤› öngörülmüfltür.

IV- KISA ÇALIfiMA ÖDENE⁄‹
K›sa çal›flma uygulamas›nda, iflçinin ifl sözleflmesi sona ermeyip ask›ya

al›nmaktad›r. Ancak kanunda ask› süresi s›n›rlanm›fl ve üç ay olarak belirlenmifltir. Bu nedenle bu süre bitti¤inde ask› süresi de kendili¤inden sona erecek-

tir. Ask› dönemi boyunca iflçinin ifl görme borcu ile iflverenin ücret ödeme
borcu sona erer. ‹flçiler geçimlerini idame ettirebilmeleri için k›sa çal›flma ha-

linde, bu uygulamaya tabi tutulan iflçilere Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan belli
koflullar alt›nda iflsizlik sigorta fonundan k›sa çal›flma ödene¤i ödenir.

1- K›sa Çal›flma Ödene¤ine Hak Kazan›lmas›
Kanunda, k›sa çal›flma karar› verilmesi ile k›sa çal›flma ödene¤inin veril-

mesi farkl› koflullara ba¤lanm›flt›r. Bu nedenle kanuna uygun bir k›sa çal›flma
karar› al›nmas›na ra¤men baz› durumlarda k›sa çal›flma ödene¤i verilmemesi
söz konusu olabilir.

a- K›sa Çal›flma Karar›: K›sa çal›flma ödene¤ine hak kazanmak için,

öncelikle iflyerinde, Bakanl›kça uygunlu¤u tespit edilmifl bir k›sa çal›flma ka-

rar›n›n bulunmas› ve bu karara istinaden yapt›r›lan bir k›sa çal›flma olmas› ve
iflyerinde geçici olarak en az dört hafta iflin durmas› ya da önemli ölçüde azalmas› halinde iflçiye k›sa çal›flma ödene¤i verilir.

b- Gerekli Miktarda Prim Ödemesi: Kanunda iflçinin ödene¤e hak ka-

zanabilmesinin di¤er bir koflulu da, ‹flsizlik Sigortas› Kanununa göre iflsizlik

ödene¤ine hak kazanm›fl olmas›d›r. Ayr›ca bu koflulun yan›nda, iflçinin kanunda belirtilen nedenlerle iflsiz kalm›fl olmas› gerekmektedir. Ancak k›sa çal›fl-

ma ödene¤ine hak kazanmak için iflsizlik ödene¤ine hak kazanmak için aranan tüm koflullar de¤il, sadece çal›flma süresi ve prim ödemeye iliflkin koflul-
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lar aranacakt›r. ‹flsizlik ödene¤ine hak kazanabilmek için, k›sa çal›flmaya geçildi¤inden önceki son üç y›l içinde en az 600 gün iflsizlik sigortas› primi

ödenmifl olmal› ve k›sa çal›flmadan önceki son 120 gün içinde sürekli olarak
çal›fl›lm›fl olmas› gereklidir.

d. ‹flçinin Türkiye ‹fl Kurumuna Baflvurmas›: Yukar›da belirtilen ko-

flullara sahip olan iflçinin do¤rudan kuruma baflvurmas› gerekir.

2- K›sa Çal›flma Ödene¤inin Ödenmesi ve Miktar›
K›sa çal›flma ödene¤i ‹flsizlik Sigortas› Fonundan karfl›lanmak üzere

Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan iflçiye ayl›k olarak her ay›n sonuna kadar öde-

nir. E¤er k›sa çal›flma, zorlay›c› nedenlerle faaliyetin k›smen ya da tamamen

durdurulmas› fleklinde uygulan›yorsa bu durumda k›sa çal›flman›n ilk haftas›
için ödenek verilmeyece¤i, ödene¤in, ikinci haftadan itibaren verilecektir.

‹flsizlik Sigortas› Kanunu’nda ödene¤in miktar› da belirtilmifltir. Buna

göre günlük iflsizlik ödene¤i, sigortal›n›n son dört ayl›k prime esas kazançlar› dikkate al›narak hesaplanan günlük ortalama net kazanc›n›n %50’sidir. ‹flsizlik Sigortas› Kanunu’nda ve K›sa Çal›flma Yönetmeli¤inde iflsizlik ödene-

¤i miktar›na üst s›n›r getirilmifl ve hesaplanan ödene¤in 16 yafl›ndan büyük ifl-

çiler için belirlenen asgari ücretin netini geçemeyece¤i kabul edilmifltir. Bu
durumda iflçinin ücreti ne kadar yüksek olursa olsun, eline geçecek azami k›sa çal›flma ödene¤i asgari ücretin netinden fazla olamayacakt›r.

3- K›sa Çal›flma Ödene¤i ‹le ‹flsizlik Ödene¤i ‹liflkisi
Haziran 2000'den bu yana son 120 gün eksiksiz olmak üzere en az 600

gün prim ödemifl olan iflçilere Mart 2002 itibariyle ilk ödemeleri yap›larak fa-

al hale getirilen iflsizlik ödene¤i sosyal güvenlik hakk›n›n en önemli unsurla-

r›ndan biridir(Umdu, 2008, s;156 ) Görüldü¤ü üzere; iflsizlik ödene¤i ifl söz-

leflmesinin belli flartlarda sona ermesiyle verilir. Ancak k›sa çal›flma ödene¤i,

236

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

ifl sözleflmesi devam ederken, hatta iflçi çal›flmas›n› sürdürürken ödenir. K›sa
çal›flma ödene¤i de iflsizlik ödene¤i gibi iflçiye iflsizlik sigortas› fonundan ödenir. Bu nedenle iflçinin, bu fondan ald›¤› k›sa çal›flma ödene¤i, daha sonra ifl-

siz kalmas› halinde k›sa çal›flma ödene¤i ald›¤› süre ç›kar›larak, geriye kalan
süre boyunca iflçiye iflsizlik ödene¤i verilir.

4- K›sa Çal›flma Ödene¤i Al›nan Dönemde Hastal›k ve Anal›k
Sigortas›ndan Yararlan›lmas›
1 Ekim 2008 y›l› itibariyle tamam›yla yürürlü¤e giren 5510 say›l› Kanun

gere¤i K›sa çal›flma ödene¤i al›nan sürede, iflçi genel sa¤l›k sigortas› kapsa-

m›ndad›r(Umdu, 02/11/2008, 7). Böylece iflçilerin bu dönem için hastal›k ve
anal›k sigortas› yard›mlar›ndan yararlanmalar› amaçlanm›flt›r.

5- K›sa Çal›flma Ödene¤inin Kesilmesi
K›sa çal›flma ödene¤i kural olarak k›sa çal›flma koflullar›n›n ortadan

kalkmas› ve iflyerindeki normal çal›flma biçimine dönülmesi halinde sona erer.
Ayr›ca azami k›sa çal›flma süresinin (üç ay) tamamlanmas›yla birlikte k›sa çal›flma ödene¤i de sona erer.

Ayr›ca bunun gibi k›sa çal›flma ödene¤i almaya hak kazanan iflçinin bu

esnada yafll›l›k ayl›¤› almaya bafllamas›, herhangi bir sebeple silah alt›na al›nmas› veya herhangi bir kanundan do¤an çal›flma ödevi nedeniyle iflinden ay-

r›lmas› geçici ifl göremezlik ödene¤i almas› da k›sa çal›flma ödene¤inin kesilmesine yol açar.

V- KISA ÇALIfiMANIN SONA ERMES‹
K›sa çal›flma uygulamas› için Kanunda öngörülen süre azami üç ayd›r.

Dolay›s›yla k›sa çal›flma uygulamas›n›n bafllamas›ndan itibaren üç ay geç-
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mekle k›sa çal›flma sona erer. Ancak k›sa çal›flman›n bu sürenin bitiminden

önce sona ermesi de mümkündür. ‹flleri düzelen iflveren, iflyerinde tekrar faaliyete geçerek k›sa çal›flma uygulamas›na öngörülen süreden önce de son ve-

rebilir. Örne¤in k›sa çal›flma uygulamas›n›n bafllat›lmas›na neden olan genel
ekonomik kriz veya zorlay›c› neden öngörülen azami süreden önce ortadan

kalkm›flsa, yine k›sa çal›flman›n sona erece¤i kabul edilebilir. Ayr›ca iflveren
k›sa çal›flma bildiriminde (dört haftadan fazla üç aydan az) bir süre belirtmiflse, bu sürenin sona ermesiyle de k›sa çal›flma sona erer. Ancak iflverenin bil-

dirdi¤i bu süre bitmesine ra¤men zorlay›c› neden veya ekonomik kriz sona er-

memiflse, bu durumda sürenin, azami sirenin sonuna kadar uzat›lmas› kabul
edilebilir.

VI- SONUÇ
Daha önce de belirtti¤imiz gibi ülkemiz 2001 krizinden sonra bir kez da-

ha ve bu defa küresel nedenlerden kaynaklanan bir kriz ile karfl› karfl›ya bu-

lunmakta. Hemen hemen her gün dünya devi olarak nitelendirilen iflletmeler
de dahil toplu iflçi ç›k›fllar› kriz bahanesiyle ç›kar›lmakta. ‹flsiz say›s› h›zl›ca
artmakta. ‹flin en kötüsü ise tüm dünyada kriz psikolojisi hakim oldu¤u için

krizden ç›k›fl yolunun nas›l bulunaca¤› ise tam bir muamma. Ülkeler bir dizi

önlem paketleri alarak baz› çözüm aray›fllar› içinde olsalar da flu an için net
bir çözüm üretilememifl durumda. Bu sebeple iflçi ç›k›fllar› da devam etmekte.

Bilhassa bu tip kriz dönemlerinde ifllerinde s›k›nt›ya düflen iflverenin karfl›lafl-

t›¤› güçlü¤ü aflmas› için iflyerini tamamen kapatmas›ndan ziyade, belli bir sü-

re için farkl› flartlarda iflin devam›n› sa¤lamay› amaçlamas› maksad›yla k›sa
çal›flma uygulamas› bir ç›k›fl yolu olarak de¤erlendirilebilir. Bu flekilde iflyeri
tutunabildi¤i noktaya kadar k›smen de olsa faaliyete devam edebilir.

238

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

KAYNAKÇA
Aky›¤›t, Ercan(2004). “K›sa çal›flma” Tühis ‹fl Hukuku ve ‹ktisat Der-

gisi. 6, (2004)

K›sa Çal›flma Yönetmeli¤i (2004). Ankara : Resmi Gazete

Mollamahmuto¤lu, Hamdi (2005). ‹fl Hukuku, 2.bs. Ankara : [yayl.y.]

fiakar, Müjdat (2007). ‹fl Hukuku Dersleri. ‹stanbul : Marmara Üniversitesi
T.C. Yasalar (2008). 4447 Say›l› Kanun (Ek Madde 2) Ankara: Resmi

Gazete

Umdu Ersin (02.11.2008), “Genel Sa¤l›k Sigortas›nda Merak Edilen

Hususlar”, Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi. ‹stanbul: Tercüman Ga-

zetesi

Umdu Ersin (2008). “‹flsizlik Sigortas›n›n Amaç ve Faydas›”, Lebib

Yalk›n Dergisi, 42, (2008): 156

239

240

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

5510 SAYILI KANUN ‹LE KEND‹ NAM
VE HESABINA ÇALIfiANLARIN ‹fi KAZASI
VE MESLEK HASTALI⁄I ‹fiLEMLER‹
l Bekir HANÇER*
I.-G‹R‹fi
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu öncesin-

de kendi nam ve hesab›na çal›flanlar›n tabi oldu¤u 1479 say›l› Ba¤-Kur Kanu-

nu ile yine tar›mda kendi nam ve hesab›na çal›flanlar›n tabi oldu¤u 2926 say›-

l› Kanunda ifl kazas› ve meslek hastal›¤› uygulanmas›na dair hükümler, malullük ve ölüm sigortalar› bölümünde yer alm›flt›r. Ancak sosyal güvenlik refor-

mu ile tan›nan haklar yönünden bak›ld›¤›nda mülga kanunlardaki hükümler

sadece uzun vadeli sigorta kollar› yönünden uygulanmakta olup bu sigorta
kollar›ndan dolay› tek bir ayl›k ba¤lanmas› söz konusu idi.

5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kap-

sam›nda de¤erlendirilen kendi nam ve hesab›na çal›flanlar›n, ifl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan dolay› öncelikle k›sa vadeli sigorta kollar›na tabi olmas›n-

dan kaynaklanan yeni haklar tan›n›rken, ifl kazas› ve meslek hastal›¤›na ba¤l›

olarak malullük ve ölüm sigortas›ndan dolay› haklardan yararlan›lmas›nda ise
belirli süre sigortal› olma zorunlulu¤unun yan› s›ra bu sigorta kollar›ndaki
di¤er flartlar›nda varl›¤› aranmaktad›r.

* SGK Baflmüfettifli, SGK ‹htilafl› Prim ‹flleri ve ‹cra Daire Baflkan Vekili

241

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

II.-1479 SAYILI KANUNA GÖRE ‹fi KAZASI VE MESLEK
HASTALI⁄I
A.-Malullük Hali: Maddenin düzenlemesi ilk defa 19/4/1979 tarihli ve
2229 say›l› Kanunun 11 inci maddesiyle 1479 say›l› Kanuna “Ba¤-Kur'da fiili sigortal›l›¤› devam ederken bir ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu 28 inci maddede yaz›l› tüzük hükümlerine göre çal›flma gücünün en az üçte ikisini
kaybedenler için (b) f›kras›ndaki 5 tam y›l sigorta primi ödemifl olmak koflulu aranmayaca¤›” belirtilmifltir. Daha sonra 1479 say›l› Kanunun 29 uncu
maddesine göre bu Kanuna tabi sigortal›l›¤› devam ederken bir ifl kazas› veya
meslek hastal›¤› sonucu çal›flma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler
hakk›nda befl tam y›l sigorta primi ödemifl olmak flart› aranmayaca¤›,
04/10/2000 tarihinden geçerli olmak üzere 619 say›l› Kanun Hükmünde Kararname1 ile getirilmifl ancak söz konusu KHK’nin Anayasa Mahkemesince
iptal edilmesi nedeniyle 4956 say›l› Kanunun 18 inci maddesi ile 29 uncu
madde yeniden düzenlenmifltir. Böylece 1479 say›l› Kanuna tabi olarak çal›fl›rken ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucunda çal›flma gücünün 2/3 (%
66,66) kaybetti¤i tespit edilenler hakk›nda befl tam y›l flart› aranmadan malullük ayl›¤› ba¤lanabilmektedir.
B.-Ölüm Hali: 1479 say›l› Kanunun yay›mland›¤› 2/9/1971 tarihli ilk
halinde, ölen sigortal›lar›n hak sahiplerine ayl›k ba¤lanabilmesi için, “ifl kazalar› sonucu vukubulan ölümlerde prim ödeme müddetinin dikkate al›nmayaca¤›” yer alm›flt›r. Ölüm ayl›¤›n›n ba¤lanma flartlar›n› belirleyen 41 inci
madde de 19/4/1979 tarihli ve 2229 say›l› Kanunun 18 inci maddesinde yap›lan de¤ifliklikle “sigortal› iken geçirdi¤i ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu
ölenler için prim ödeme süresi aranmayaca¤›” flekli ile son halini alm›flt›r. Burada dikkati çeken fark ise “meslek hastal›¤›” ibaresinin eklenmesidir.
Ayr›ca 05/11/1985 tarihli ve 3235 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle
1 4/8/2000 tarihli ve 619 say›l› KHK Anayasa Mahkemesinin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K..;2000/34 say›l› Karar›
ile iptal edilmifl ve iptal Karar› 8/8/2001 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
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1479 say›l› Kanuna eklenen Ek 13 üncü madde gere¤i sa¤l›k sigortas› yard›m-

lar›n›n (hastal›k ve) ifl kazas› hallerini de kapsayaca¤› hüküm alt›na al›narak

ifl kazas› hallerinde sa¤l›k yard›mlar›n›n yap›laca¤› belirtilmifltir.

III.-2926 SAYILI KANUNA GÖRE ‹fi KAZASIVE MESLEK
HASTALI⁄I
A.-Malullük Hali: Tar›mda kendi nam ve hesab›na çal›flanlar›n tabi ol-

du¤u 2926 say›l› Kanuna göre ifl kazas› veya meslek hastal›¤›ndan dolay› ma-

lullük ayl›¤›ndan yararlan›lmas›nda, Anayasa Mahkemesince iptal edilen 619
say›l› KHK’nin yürürlü¤e girdi¤i 4/10/2000 tarihine kadar bir tam y›l prim

ödeme flart› bulunurken bu tarihten sonra hizmet süresi aranmaks›z›n ça-

l›flma gücünün 2/3’sini ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu kaybetti¤i tespit edilenlere malullük ayl›¤› ba¤lanabilmektedir.619 say›l› KHK’nin Anaya-

sa mahkemesince iptalinden sonra ayn› düzenleme, 2926 say›l› Kanunda de¤ifliklikler öngören (4956 say›l› Kanun, 2003) ile de ayn› haklar korunarak bu
uygulama, 5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i 1/10/2008 tarihine kadar

geçerlili¤ini devam ettirmektedir.

B.-Ölüm Hali: Malullük ayl›¤› uygulamas›nda oldu¤u gibi 2926 say›l›

Kanuna tabi tar›m sigortal›lar›n ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu ölümü
halinde hak sahiplerinin ölüm ayl›¤›ndan yararlanabilmesi 4/10/2000 tarihine
kadar bir tam y›l prim ödemesi flart› 619 say›l› KHK ile prim ödeme süresi

flart› kald›r›lm›flt›r. Ayn› flekilde 4956 say›l› Kanun ile düzenleme devam etti-

rilmifl olup bu uygulama 5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i 1/10/2008 tarihine kadar geçerlili¤ini devam ettirmektedir

619 say›l› KHK ile tar›mda kendi nam ve hesab›na çal›flanlar›n tabi ol-

du¤u 2926 say›l› Kanunun ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sonucu malullük ayl›¤›ndan yararlan›lmas›na iliflkin düzenlemesi; 2926 say›l› Kanunun 13 üncü
maddesinde, ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sonucu ölüm halinde ise hak sahiplerine ayl›k ba¤lanmas›, 23 üncü maddesinde yap›lm›flt›r. Ancak 619 say›l›
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KHK’nin Anayasa Mahkemesince iptalinden sonra 4956 say›l› Kanunun 56
nc› maddesiyle yap›lan de¤ifliklikler sonucu 2926 say›l› Kanunun baz› maddeleri mülga olmufltur. Böylece 4956 say›l› Kanunun 54 üncü maddesiyle
2926 say›l› Kanuna Ek 3’üncü madde eklenerek; 1479 say›l› Kanunun
malullük ve ölüm sigortalar›na iliflkin hükümlerinin 2926 say›l› Kanuna
tabi sigortal›lar hakk›nda da uygulanaca¤› belirtilmifltir.

IV.-‹fi KAZASI VE MESLEK HASTALI⁄I SAYILAN HALLER
Gerek 1479 say›l› gerekse 2926 say›l› Kanunlara tabi olan sigortal›lar›n

ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu malul olmas› ya da ölümleri halinde ifl
kazas›n›n ve meslek hastal›¤›n›n unsurlar›n›n neler oldu¤u hususunda (506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu 11 inci madde, 2005). Buna göre;

Sigortal›n›n iflyerinde bulundu¤u s›rada, sigortal› taraf›ndan yürütülmek-

te olan bir ifl dolay›s›yla, sigortal›n›n mesleki faaliyeti gere¤i baflka bir yere
gitmesi ve bu yüzden as›l iflini yapmaks›z›n geçen zamanlarda, sigortal›n›n

iflinin gere¤i bir tafl›tla iflin yap›ld›¤› yere toplu olarak götürülüp getirilmesi s›ras›nda; meydana gelen bir olay sonucu d›flsal bir etkenle sigortal›n›n ruhen
veya fiziken ar›zaya u¤ramas› ile malul kalmas› veya ölmesi hali ifl kazas› olarak de¤erlendirilmektedir.

Meslek Hastal›¤› ise sigortal›n›n yapm›fl oldu¤u iflin niteli¤ine göre tek-

rarlanan bir sebep veya iflin yürütüm flartlar› yüzünden u¤rad›¤› geçici ve sü-

rekli hastal›k, sakatl›k veya ruhi ar›za sonucu meydana gelen malullük veya
ölüm halidir.

V.-‹fi KAZASI-MESLEK HASTALI⁄ININ SORUfiTURULMASI
VE KARARI
‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu malullük ve ölüm olay› iddi-

alar›; Ba¤-Kur il müdürlüklerince kurulan komisyon taraf›ndan yap›lacak
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tahkikat sonucu düzenlenen tahkikat raporu, Tahsisler Daire Baflkanl›¤›n›n
ba¤l› bulundu¤u Genel Müdür Yard›mc›s›n›n Baflkanl›¤›nda, Teftifl Kurulu
Baflkan›, 1. Hukuk Müflaviri ile Tahsisler Daire Baflkan› ve ilgili flube müdü-

ründen oluflan ‹fl Kazas› ve Meslek Hastal›¤› Tespit Komisyonunda de¤erlen-

dirilerek karara ba¤lanmaktad›r. Tahkikat raporunda olay savc›l›¤a intikal etmifl ise tüm belgeler de¤erlendirilmekte ve gerekiyorsa baflka ifadelere baflvu-

rulmaktad›r. Tahkikat raporuyla maksat, Komisyonun verece¤i karara do¤ru
verileri sa¤lamakt›r.

VI.-5510 SAYILI KANUN ‹LE SA⁄LANAN HAKLAR VE
DE⁄ERLEND‹RME
Kendi nam ve hesab›na çal›flanlar›n yani Kanunun 4 üncü maddesinin

birinci f›kras›n›n (b ) bendinde say›lanlar için meslek hastal›¤›n›n unsurlar›
yönünden de¤ifliklik olmamas›na karfl›n, 5510 say›l› Kanunun 13 üncü
maddesine göre ifl kazas›n›n unsurlar›;

1) Sigortal›n›n iflyerinde bulundu¤u s›rada,

2) Yürütmekte oldu¤u ifl nedeniyle iflyeri d›fl›nda,

Meydana gelen ve sigortal›y› hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen

özre u¤ratan olay fleklinde s›n›rl› tutulmufltur.

Oysaki, 1479 say›l› Ba¤-Kur Kanuna göre, Ba¤-Kur’lular›n (mülga 2926

say›l› Kanuna tabi tar›msal faaliyetle u¤raflanlar dahil) ifl kazas› geçirmesi ha-

linde 506 say›l› Kanunun 11 inci maddesi k›yasen uyguland›¤› için ifl kazas›-

n›n tan›m›, tüm unsurlar›n› kapsamaktayd›. Ancak sa¤lad›¤› haklar aç›s›ndan
ise iki ayr› dosyadan k›sa ve uzun vadeli sigorta kollar›ndan gelir/ayl›k ba¤lanmay›p sadece ifl kazas› sonucu maluliyet veya ölüm halinde hak sahiplerine ayl›k ba¤lanabilmekteydi.

Yeni düzenlemeyle flartlar›n varl›¤› halinde k›sa vadeli sigorta kolundan

(ifl kazas›/meslek hastal›¤›ndan) ifl göremezlik derecesi en az %10 ve üzeri

olan sigortal›ya sürekli ifl göremezlik geliri ile maluliyet sigortas›ndan ge-
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rekli flartlar›n varl›¤› halinde maluliyet ayl›¤›, sigortal›n›n ölüm halinde

ise hak sahiplerine k›sa vadeli sigorta kollar›ndan dolay› gelir ve uzun va-

deli sigorta kolundan da flartlar›n varl›¤› halinde ölüm ayl›¤› olmak üze-

re, iki sigorta kolundan yüksek olan›n tamam› düflük olan›n yar›s› tutar›nda gelir/ayl›k ba¤lanabilmektedir. Ayr›ca ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sonu-

cu istirahatl› oldu¤u sürece hekim raporuyla kan›tlamak kayd›yla bu kiflilere,

1/10/2008 öncesinde uygulamas› olmayan geçici ifl göremezlik ödene¤i verilecektir.

Örnek 1: Vergi mükellefi olan (A), iflyerinde kap› ve pencere iflleri ya-

p›m› s›ras›nda kereste keserken iflyerinde sa¤ elinin ilk üç parma¤›n› kaybet-

mifltir.Kazadan dolay› 20 gün hastanede yatm›fl ve kazaya ba¤l› olarak üç ay
ayakta istirahatl› kalm›fl ve daha sonra sürekli ifl göremezlik geliri talebinde
bulundu¤unu varsayal›m

Bu durumda; olay iflyerinde ve iflin yürütümü s›ras›nda meydana geldi¤i

için ifl kazas› oldu¤u, kazay› süresinde Kuruma bildirmifl ve borcu da yoksa
hastanede yatt›¤› sürenin her günü için hesaplanan günlük kazanc›n›n ? ora-

n›nda, ayakta istirahatl› kald›¤› sürede de her gün için, günlük kazanc›n›n 2/3
oran›nda geçici ifl göremezlik ödene¤i alacakt›r.Ayr›ca Kurum Sa¤l›k Kuru-

lunca %12 oran›nda ifl göremezlik derecesinin tespit edildi¤ini düflünürsek geçici ifl göremezli¤in sona erdi¤i tarihi takip eden aybafl›ndan itibaren de sürekli ifl göremezlik geliri alacakt›r.

Örnek 2: Tar›msal faaliyette bulunan (B), zeytin toplanmas› s›ras›nda

y›ld›r›m çarpmas› neticesinde a¤›r yaralanm›fl ve hastaneye götürüldü¤ü s›rada yolda vefat etmifltir.Bu sigortal›n›n iflyerinde d›fltan gelen bir etkenle iflye-

rinde ve iflin yürütümü s›ras›nda kazaya maruz kald›¤› ve bu olaya ba¤l› olarak yolda vefat etmesi ifl kazas›d›r.Sigortal›n›n hak sahipleri yaz›l› talepte bu-

lunmalar› ve sigortal›n›n prim borcunun da bulunmamas› flart›yla k›sa vadeli

sigorta kollar›ndan (ifl kazas›ndan) gelir ba¤lanacakt›r. Sigortal›n›n ayn› za-

manda 1800 günü (borçlanmalar dahil) varsa uzun vadeli sigortal› kollar›ndan
da ölüm ayl›¤› ba¤lanacakt›r. Ancak gelir veya ayl›ktan yüksek olan›n tama-
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m› düflük olan›n yar›s› esas al›narak gelir/ayl›k ba¤lanacakt›r. Ayr›ca cenaze
ödene¤ini de alacaklard›r.

Örnek 3: Limitet flirket ortaklar›ndan ( C ), di¤er ortaklar› ve yan›nda

çal›flan iflçilerle birlikte maden oca¤› iflyerinde fiilen çal›flmaktad›r. Uzun y›llar ayn› iflte çal›flmas›na ba¤l› olarak iflin yürütüm flartlar›na ba¤l› olarak solu-

num yollar›nda rahats›zlanarak Meslek Hastal›klar› Hastanesine sevki sonucu
yap›lan tedavi ifllemleri ve iflin yürütüm flartlar›na ba¤l› olarak meslek hastal›¤›na tutuldu¤unun tespiti Kurum Sa¤l›k Kurulunca yap›lm›fl ve ifl göremez-

lik derecesi %65 olarak belirlenmifltir. Bu sigortal›n›n meslekte kazanma gücü (sürekli ifl göremezlik derecesi %10’un üzerinde olmas› nedeniyle) k›sa va-

deli sigorta kollar›ndan sürekli ifl göremezlik geliri ve uzun vadeli sigorta kol-

lar›ndan da en az on y›ldan beri sigortal› olmas› ve en az 1800 gün prim ödenmifl olmas› halinde de malullük ayl›¤› ba¤lanacakt›r.

VII.-SONUÇ
1/10/2008 öncesinde meydana gelen ifl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan

dolay› kendi nam ve hesab›na tabi çal›flanlara (1479 ve 2926 say›l› Kanunla-

ra göre sigortal› olanlar) sadece belirli bir süre prim ödeme flart› aranmaks›z›n
malullük veya ölüm sigortas›ndan tek ayl›k ba¤lanmaktayken, 5510 say›l› Ka-

nun ile sigortal›l›k süresi aranmaks›z›n k›sa vadeli sigorta kollar›n›n sa¤lanan

geçici ifl göremezlik ödene¤i, meslekte kazanma gücü %10 ve üzeri olanlara
ayn› zamanda sürekli ifl göremezlik geliri ba¤lanmaktad›r.Ayn› zamanda be-

lirli süre sigortal›l›k süresi ve gün say›s› ile malullük için en az %60 oran›nda
ifl göremezlik halinde malullük ayl›¤›, ölüm durumunda ise ölüm ayl›¤› ba¤lanma hakk› verilmifltir.Böylece yar›m/tam ayl›k ödemesi yap›larak daha fazla maddi destek sa¤lanm›fl olmaktad›r.

Di¤er taraftan 5510 say›l› Kanunda ifl kazas›n›n unsurlar› s›n›rlamaya gi-

dilerek sigortal›lar›n aleyhine bir durum do¤maktad›r. Çünkü sigortal›n›n
mesleki faaliyeti gere¤i baflka bir yere gitmesi ve bu yüzden as›l iflini yap-
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maks›z›n geçen zamanlarda ve sigortal›n›n iflinin gere¤i bir tafl›tla iflin ya-

p›ld›¤› yere götürülüp getirilmesi s›ras›nda meydana gelen olaylar, kendi

nam ve hesab›na çal›flanlar yönünden ifl kazas›n›n kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›fl-

t›r. Bu durumda, her olaya mahsus konunun detayl› soruflturulmas› ve gelecekte yarg› kararlar›n›n da beklenilmesi gerekecektir.
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KISM‹ SÜREL‹ VEYA ÇA⁄RI ÜZER‹NE
ÇALIfiANLAR ‹LE BU KANUNA GÖRE
EV H‹ZMETLER‹NDE AY ‹ÇER‹S‹NDE
30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010
TAR‹H‹NE KADAR YEfi‹L KART
ALAB‹LECEKLER
Mustafa BAfiTAfi*
I-G‹R‹fi
‹nsan, yaflayan bir organizma olarak içinde bulundu¤u toplumun temel yap›

tafl›d›r. “Kültürel birli¤i olan ve kurumsallaflm›fl bir iktidar taraf›ndan yönetilen
bir insan gurubunun, s›n›rlarla belirlenmifl bir topra¤a yerleflmesi sonucunda mey-

dana gelen siyasi toplulu¤a devlet denilmektedir.” Devletler kendi bekalar› için
kendilerine vatandafll›k ba¤› ile ba¤l› olan insanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
amac›yla çeflitli kurumlar oluflturmufllard›r. Devletlerin baflar›lar› vatandafllar›n›n

ihtiyaçlar›n› karfl›lamada gösterdikleri baflar› ile ölçülmektedir. Tarih boyunca
kurulan devletlerin devaml›l›klar› ve güçleri vatandafllar›na sa¤lad›klar› imkânlar
ile do¤ru orant›l› olmufltur. Devletlerin geleceklerinden emin olmalar› için vatan-

dafllar›n›n geleceklerinden emin olmalar› gerekmektedir. Kendilerini güven içinde
hisseden insanlar ekonomik faaliyetlerini daha baflar›l› yürütmüfller ve servet

birikimlerini h›zland›rm›fllard›r. Zengin vatandafllar›n varl›¤› güçlü devletlerin

varl›k sebebi olmufltur. Güven içinde olmayan vatandafllar ekonomik faaliyetlerde

* SGK Müfettifli

249

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -200

baflar›l› olamam›fllar ve vatandafl› olduklar› devletler ya yaflanan iç isyanlar yada
d›flardan gelen d›fl etmenler nedeniyle tarih sahnesinden silinmifllerdir.

Devletler varl›klar›n›n, vatandafllar›n›n insanca yaflayabilecekleri asgari flart-

lar›n varl›¤›na ba¤l› oldu¤unu kavrad›klar›nda, vatandafllar›na insanca yaflayabile-

cekleri flartlar› sa¤layacak kurumlar› oluflturma aray›fl›na girmifllerdir. Devletimiz
de sosyal devlet ilkesi gere¤ince vatandafllar›na asgari yaflam flartlar›n› oluflturmak
amac›yla Sosyal Güvenlik Kurumunu kurmufl ve bu Kurum arac›l›¤›yla vatan-

dafllar›na asgari bir yaflam düzeyini sa¤layacak hizmetleri sunmaya bafllam›flt›r.

Bu makalemizin konusu gelir düzeyleri alt seviyelerde yer alan “k›smi süreli veya
ça¤r› üzerine çal›flanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 gün-

den az çal›flan sigortal›lar›n” yeflil kart alarak sa¤l›k güvencesinden yararlanma
durumlar›n›n incelenmesidir.

II-YASAL DÜZENLEMELER
Bilindi¤i üzere 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›

Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Söz konusu Kanun ile sa¤l›k
hizmetlerinde standart oluflturulmas› hedeflenmifl ve baz› vatandafllar›m›z hariç

(Askerlik hizmetlerini er ve erbafl olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu
ö¤rencileri, Kamu idarelerinin d›fl temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsil-

cili¤in bulundu¤u ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandafll›¤›n› da
haiz bulunan Türk uyruklu sözleflmeli personelden, bulundu¤u ülkenin sosyal

güvenlik kurumunda sigortal› oldu¤unu belgeleyenler ile kamu idarelerinin d›fl
temsilciliklerinde istihdam edilen sözleflmeli personelin uluslararas› sosyal güven-

lik sözleflmeleri çerçevesinde ve temsilcili¤in bulundu¤u ülkenin ilgili
mevzuat›n›n zorunlu k›ld›¤› hallerde, iflverenleri taraf›ndan bulunulan ülkede

sosyal sigorta kapsam›nda sigortal› yap›lanlar, ceza infaz kurumlar› ile tutukevleri

bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, 30/5/1978 tarihli ve 2147 say›l› ve
8/5/1985 tarihli ve 3201 say›l› kanunlara göre borçlanarak ayl›k ba¤lanan kiflilerden ise Türkiye’de ikamet etmeyenler, genel sa¤l›k sigortal›s› ve genel sa¤l›k sig-
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ortal›s›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u kifli say›lmazlar) di¤er tüm vatandafllar›m›z›n sa¤l›k hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›m›zca
sa¤lanmas› planlanm›flt›r.

Yine bilindi¤i üzere, 5754 say›l› Kanunla de¤iflik 5510 say›l› Sosyal

Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›
gere¤ince Türkiye’de ikamet eden kiflilerden;

a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a), (b) ve (c) bentlerine

tabi olanlar,

b) ‹ste¤e ba¤l› sigortal› olan kifliler,

c) Yukar›daki (a) ve (b) bentleri kapsam›nda sigortal› say›lmayanlardan;

1) Harcamalar›, tafl›n›r ve tafl›nmazlar› ile bunlardan do¤an haklar› da

dikkate al›narak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler

kullan›larak tespit edilecek aile içindeki geliri kifli bafl›na düflen ayl›k tutar›
asgari ücretin üçte birinden az olan vatandafllardan her biri, (01.10.2010 tarihinde kadar Yeflil kart uygulamas›na tabi olanlar )
…...

genel sa¤l›k sigortal›s› say›lm›fllard›r.

Ayn› flekilde 3816 say›l› Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar›n Tedavi

Giderlerinin Yeflil Kart Verilerek Devlet Taraf›ndan Karfl›lanmas› Hakk›nda
Kanunun “Kapsam” bafll›kl› 2. maddesinde; Bu Kanun; 5510 say›l› Kanunun 4

üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda sigortal› olmakla
birlikte, 4857 say›l› Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre k›smi süreli

veya ça¤r› üzerine çal›flanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay
içerisinde 30 günden az çal›flan sigortal›lar hariç hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi alt›nda bulunmayan ve bu Kanunun öngördü¤ü usûl ve

esaslar çerçevesinde belirlenecek aile içindeki kifli bafl›na düflen gelir pay›n›n
ayl›k tutar› 4857 say›l› ‹fl Kanununa göre belirlenen brüt asgari ücretin 1/3

ünden az olan ve Türkiye'de ikamet eden Türk vatandafllar›n›n; 5510 say›l›
Kanun

hükümleri

çerçevesinde

kapsar….”denilmektedir.

sa¤lanacak

sa¤l›k

yard›mlar›n›
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Yine bilindi¤i üzere, 5510 say›l› Kanunun “Primlerin Ödenmesi” bafll›kl› 88.

maddesinde; “60 ›nc› maddenin birinci f›kras›n›n (b), (c), (d) ve (g) bentleri gere¤i

genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar için, her ay otuz tam gün genel sa¤l›k sigortas›
primi ödenmesi zorunludur. fiu kadar ki, 60 ›nc› maddenin birinci f›kras›n›n (b)
bendi kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› olanlar›n ayn› ay içinde zorunlu sigorta

kapsam›nda prim ödeme gün say›s› bulunmas› halinde, ay›n kalan günleri için
iste¤e ba¤l› sigorta gün say›s› kadar genel sa¤l›k sigortas› primi ödenir.

4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda sigortal› olmakla

birlikte, 4857 say›l› Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre k›smi süreli veya
ça¤r› üzerine çal›flanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 gün-

den az çal›flan sigortal›lar için eksik günlerine ait genel sa¤l›k sigortas› primlerinin
30 güne tamamlanmas› zorunludur. Bu durumda olan sigortal›lar›n eksik günlerine iliflkin genel sa¤l›k sigortas› primleri, 60 ›nc› maddenin birinci

f›kras›n›n (c) bendinin (1) numaral› alt bendi veya (g) bendi kapsam›nda

ödenir. Kamu idaresine ait iflyerlerinde çal›flt›r›lan sigortal›lar›n ifl sözleflmesinin
ask›da kald›¤› aylara ait genel sa¤l›k sigortas› primi, 82 nci maddeye göre belir-

lenen prime esas günlük kazanc›n alt s›n›r›n›n 30 günlük tutar› üzerinden ilgili
kamu idaresince ödenir.”denilmektedir.

Dolay›s›yla k›smi süreli veya ça¤r› üzerine çal›flanlar ile bu Kanuna göre ev

hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal›flan sigortal›lar›n yeflil kart alabilmesi mümkün bulunmaktad›r.

III - KISM‹ SÜREL‹ VEYA ÇA⁄RI ÜZER‹NE ÇALIfiANLAR
‹LE BU KANUNA GÖRE EV H‹ZMETLER‹NDE AY ‹ÇER‹S‹NDE
30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLARIN YEfi‹L KART ALAB‹LMES‹
‹Ç‹N GEREKL‹ KOfiULLAR
Bilindi¤i üzere, 3816 Say›l› Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar›n Tedavi

Giderlerinin Yeflilkart Verilerek Devlet Taraf›ndan Karfl›lanmas› Hakk›nda
Kanun’a göre yeflil kart alabilmek için 3 temel flart bulunmaktad›r;
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1- 4857 say›l› Kanunun 13 ve 14. maddelerine göre k›smi süreli veya ça¤r›

üzerine çal›flanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az
çal›flan sigortal›lar hariç hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi alt›nda
bulunmamak,

2 - Aile içindeki kifli bafl›na düflen gelir pay›n›n ayl›k tutar›n›n 4857 say›l› ‹fl

Kanununa göre belirlenen brüt asgari ücretin 1/3 1 ’ünden az olmak,
3 – Türkiye’de ikamet eden Türk vatandafl› olmak,

flartlar›n›n üçüne ayn› anda sahip bulunmak gerekmektedir.

K›smi süreli veya ça¤r› üzerine çal›flanlar ile 5510 say›l› Kanuna göre ev

hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal›flan vatandafllar›m›z 5510 say›l›

Kanunun 4/a maddesi gere¤ince zorunlu sigortal› olan vatandafllar›m›zd›r. Yani
asl›nda Sosyal Güvenlik Kurumunun güvencesi alt›nda olan vatandafllar›m›zd›r.
Ancak 5510 say›l› Kanuna göre sa¤l›k yard›mlar›ndan yararlanmak için son bir y›l

içerisinde 30 gün prim ödeme flart› bulunmaktad›r. Part time çal›flan kiflilerin 30
gün prim ödeme flart›n› yerine getirememeleri ve gelirlerinin düflük olmas› nedeni
ile 3816 Say›l› Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar›n Tedavi Giderlerinin Yeflilka-

rt Verilerek Devlet Taraf›ndan Karfl›lanmas› Hakk›nda Kanun kapsam›na
al›nmalar› yerinde bir uygulama olmufltur.

IV - KISM‹ SÜREL‹ VEYA ÇA⁄RI ÜZER‹NE ÇALIfiANLAR
‹LE BU KANUNA GÖRE EV H‹ZMETLER‹NDE AY ‹ÇER‹S‹NDE
30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLARIN A‹LE ‹Ç‹NDEK‹ K‹fi‹ BAfiINA
DÜfiEN GEL‹RLER‹N‹N HESAPLANMASI
K›smi süreli veya ça¤r› üzerine çal›flanlar ile 5510 say›l› Kanuna göre ev

hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal›flanlar›n›n gelirlerinin
hesaplanmas›nda da 3816 Say›l› Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar›n Tedavi

1 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri aras›nda geçerli olan brüt asgari ücret 638,70.-YTL oldu¤undan
212,90.-YTL den az gelire sahip olmak
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Giderlerinin Yeflilkart Verilerek Devlet Taraf›ndan Karfl›lanmas› Hakk›nda
Kanunun 4. maddesine göre hesaplanacakt›r.

Söz konusu maddeye göre, ayn› hanede part time çal›flanla ile birlikte

yaflayan, varsa efli, ana, baba ve çocuklar ile üçüncü dereceye kadar h›s›mlar›n›n
gelirleri esas al›narak hesaplan›r.

Söz konusu kiflilerin her birinin ayr› ayr› elde ettikleri (hizmet karfl›l›¤›

olarak ücret veya yevmiye gibi nakdi gelirleri, tar›m gelirleri, menkul veya gayrimenkul kira, faiz ve temettü gelirleri, nakdi transfer ve hibe gelirleri ve ayni gelir-

leri dikkate al›narak bulunacak) toplam gelirlerinin kifli say›s›na bölünmesi sonucu bulunan kifli bafl›na gelirin asgari ücretin 1/3’ünden az olmas› gerekmektedir.

Örne¤in, part time bir iflte ay içerisinde 10 gün çal›flan ve 400,00.-YTL gelir

elde eden Bay X’in efli, 3 ve 6 yafllar›nda 2 çocu¤unun yan› s›ra, anne ve babas›

ile birde kardeflinin ayn› hanede yaflad›¤›n› kabul edelim. Ayr›ca Bay X’in

annesinin ayl›k 300,00.-YTL kira geliri oldu¤unu kabul edelim. Bay X’in ayn›
hanede yaflad›¤› di¤er kiflilerin baflka gelirlerinin olmamas› durumunda
(400,00+300,00=700,00/7=100,00.-YTL) ailenin ortalama 100,00.-YTL geliri
oldu¤u hesaplanacakt›r. Ayl›k 100,00.-YTL gelirin 212,90.-YTL den az olmas›
nedeni ile yeflil kart almak için Bay X’in baflvurusunun ‹l veya ‹lçe ‹dare
Kurulunca kabul edilmesi mümkün bulunmaktad›r.

V- SONUÇ
5510 say›l› Kanunun 01.10.2008 tarihinde yürürlü¤e girmesi ile tart›fl›lan

konulardan biride k›smi süreli veya ça¤r› üzerine çal›flanlar ile 5510 say›l› Kanuna

göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal›flanlar›n sa¤l›k
güvencelerinin nas›l sa¤lanaca¤›yd›. Özellikle ayda 10 günden az süre ile çal›flan

part time çal›flanlar›n sa¤l›k yard›mlar›ndan yararlanmalar› için 30 gün prim
ödemeleri gerekece¤i söylenmekte ve ald›klar› ücretlerin büyük bölümünün sa¤l›k
primine gidece¤i düflünülmekteydi. Ancak 5754 say›l› Kanunun ile yap›lan

de¤ifliklikle part time çal›flanlar›n yeflil kart almalar›na olanak tan›narak
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ma¤duriyetlerinin önüne geçilmifltir. 01.10.2010 tarihine kadar yeflil kart uygula-

mas› devam edece¤inden yukar›da aç›klanan flartlara sahip part time çal›flanlar›n
yaflad›klar› yerde bulunan il veya ilçe idare kurullar›na baflvurarak yeflil kart
almalar› mümkündür. 01.10.2010 tarihinden sonra part time çal›flanlar›n sa¤l›k
yard›mlar›ndan yararlanmalar› içinse yeni düzenlemeler yap›lmas› gerekmektedir.
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B‹RDEN FAZLA ‹fiYER‹ BULUNAN
‹fiVERENLER ARTIK DOSYALARINI
B‹RLEfiT‹REB‹LECEKLER
l Naci fiAH‹N*
1-G‹R‹fi
‹flverenler iflyerinde iflçi çal›flt›rmak istemeleri halinde ba¤l› olduklar› Sos-

yal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ünde/Sosyal Güvenlik Merkezinde dosya tescil ettirerek
(4/a) ve (4/c) kapsam›nda sigortal›lar ile ilgili ifllemlerini açt›r›lan bu dosya üze-

rinden yürütmek zorundad›rlar. Kural olarak iflveren yeni açt›¤› her bir iflyeri ile
ilgili olarak iflyeri bildirgesi vererek ayr› ayr› tescil yapmas› ve ifllemlerini her bir
dosya için ayr› ayr› yapmas› gerekmektedir. Ancak 5510 say›l› Sosyal Sigortalar

Ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu hükümleri, (Resmi,2006,26098) iflverenlere
belirli koflullar› sa¤lamas› halinde birden fazla iflyeri olan iflverenlere tek bir dos-

yada ifllem görme olana¤› tan›maktad›r. Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik
Kurumu 15.12.2008 tarih 2008-106 say›l› genelge (2008) yay›mlayarak konuya
aç›kl›k getirmifl ve flimdilik sadece organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faali-

yet gösteren iflyerleri dosyalar›n›n birlefltirmesine izin verilmifltir. Bu yaz›m›zda
iflverene ait ayn› Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ünde/Sosyal Güvenlik Merkezinde

birden fazla iflyeri bulunmas› halinde bu iflyeri dosyalar›n›n birlefltirilmesinin usul

ve esaslar› hakk›nda bilgi vermeye çal›flaca¤›z. Bu konuya girmeden önce 5510
say›l› yasa gere¤i tescil ifllemleri hakk›nda bilgi vermenin yararl› olaca¤› kanaatindeyiz.

* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettifli
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2- 5510 SAYILI YASA GERE⁄‹ ‹fiYER‹ TESC‹L‹N‹N USUL
VE ESASLARI
2.1 ‹flyeri Tescilinin Kanuni Dayana¤›, Bildirim Süresi ve Bildirim
fiekli;
5510 say›l› yasan›n 11 inci maddesi üçüncü f›kras›nda belirtilen “‹flve-

ren, örne¤i Kurumca haz›rlanacak iflyeri bildirgesini en geç sigortal› çal›flt›rmaya
bafllad›¤› tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür” hükmü ile (4/a) ve (4/c) kapsa-

m›nda sigortal› çal›flt›ran iflverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan belirlenen ve matbu olan iflyeri bildirgesini usulüne uygun olarak düzenleyerek en geç
sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihte ba¤l› oldu¤u Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤üne / Sosyal Güvenlik Merkezine vermeleri gerekmektedir.

‹flyeri bildirgeleri e-sigorta ile gönderilmesi zorunludur. Ancak Sosyal Si-

gortalar ‹fllemleri Yönetmeli¤inin (resmi, 2008, 26981) geçici 6 nc› maddesinde,

(4/a) kapsam›nda sigortal› çal›flt›ranlar taraf›ndan Kuruma yap›lacak bildirimlerin,
Kurum ile iflveren, kamu idareleri ile kurum ve kurulufllar›n internet ve elektronik

alt yap›s› oluflturuluncaya kadar ka¤›t ortam›nda yürütülece¤i öngörüldü¤ünden,
iflyeri bildirgesi, gerekli alt yap› oluflturuluncaya kadar Kuruma ka¤›t ortam›nda
verilebilecektir.

‹flyeri bildirgesinin kâ¤›t ortam›nda verilmesi durumunda, iflyeri bildirgesi-

nin, adi posta veya kargo yolu ile gönderilmesi ya da sosyal güvenlik kurumuna

do¤rudan verilmesi halinde, bildirgenin Kurumun evrak kay›tlar›na intikal etti¤i
tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi fleklinde gönderilmesi ha-

linde, postaya verildi¤i tarih, Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilecektir. (4/a)
kapsam›nda sigortal› çal›flt›racak iflverenler, flirket kuruluflu aflamas›nda, çal›flt›r›-

lacak sigortal› say›s› ile bu sigortal›lar›n ifle bafllama tarihlerinin ticaret sicili me-

murluklar›na bildirilmesi halinde, bu bildirimler Kuruma yap›lm›fl say›ld›¤›ndan,

ticaret sicil memurluklar›, kendilerine yap›lan bu bildirimleri en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundad›r
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Ayn› iflveren birden fazla iflyeri kurmas› halinde her bir iflyeri için ayr› ayr›

iflyeri bildirgesi düzenlemeleri gerekmektedir. Ayn› kamu kurum ve kuruluflunda,

5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (c) bentleri kapsam›na giren sigortal›lar›n çal›flt›r›lmas› halinde, (a) bendi kapsam›na giren sigortal›lar için ayr›, (c) bendi kapsam›na giren sigortal›lar için ayr› iflyeri bildirgesi düzenlenerek ayr› ayr› iflyeri dosyas› tescil edilmesi gerekmektedir.

Ayr›ca özel sektör iflyerinde hem ay›n 1’i ila 30’u aras›nda, hem de ay›n 15’i

ila müteakip ay›n 14’ü aras›ndaki çal›flmalar›na istinaden ücret alan sigortal›lar›n
bulunmas› halinde, her iki çal›flma döneminden dolay› iki ayr› iflyeri bildirgesi düzenlenerek ayr› ayr› iflyeri tescili yap›lacakt›r.

Ayn› iflverene ait olup, ayn› iflkolunda bulunan birden çok kara veya deniz

yahut hava ulaflt›rma araçlar› tek iflyeri dosyas›ndan tescil edilecektir.

‹hale yoluyla yap›lan ifllerin konsorsiyum fleklinde üstlenilmesi hâlinde,

konsorsiyumu oluflturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve
bu üstleniciler taraf›ndan idareye ayr› ayr› teminat verilmifl olmas› kayd›yla üstle-

nicilerin her biri ad›na, verecekleri iflyeri bildirgelerine istinaden ayr› ayr› tescili
yap›labilecektir. ‹hale konusu iflin ifl ortakl›¤› fleklinde üstlenilmesi durumunda
ise, iflyeri, ifl ortakl›¤› ad›na ve tek iflyeri sicil numaras› verilerek tescil edilir.

Tek ihale ile birden çok iflin yap›lmas› hâlinde istihkaklar›n›n bir ödenmesi

ve teminatlar›n›n tek olmas› flart›yla, ifle ilk bafllan›lan yeri çevresine alan Sosyal

Güvenlik ‹l Müdürlü¤ü/Sosyal Güvenlik Merkezince tek sicil numaras› verilebi-

lir. Ayn› anda birden fazla Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ünde/Sosyal Güvenlik
Merkezinde ifle bafllan›lmas› hâlinde, hangi Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ünden/Sosyal Güvenlik Merkezinden tek sicil numaras› al›naca¤›n› iflverenin belirlemesi gerekmektedir.

Ayn› iflveren taraf›ndan yapt›r›lan ve birden fazla yap› ruhsat› bulunan özel

bina inflaat› iflyerlerinde, parsellerinin bitiflik ya da yak›n olmas› ve sigortal›lar›n
birbirine kar›flmas› flart›yla inflaatlar›n tek bir dosyadan ifllem görmesine ba¤l› bu-

lundu¤u Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ü/Sosyal Güvenlik Merkezi izin verebilmektedir.
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4/c kapsam›nda sigortal› çal›flt›ran ve maafl ödemeleri Saymanl›klarca yap›-

lan Kamu kurum ve kurulufllar›n›n tahakkuk dairelerinin her biri ayr› iflyeri olarak
tescil edilebilece¤i gibi, istenilmesi halinde tahakkuk dairelerinin birlefltirilmesi
suretiyle bir veya birkaç iflyeri olarak da tescil edilebilecektir.

2.2 ‹flyeri Sicil Numaras›;
2.2.1 (4/a) Kapsam›nda Sigortal› Çal›flt›ran ‹flyerleri ‹çin Verilen
Sicil Numaras›;
‹flyeri bildirgesi iflveren taraf›ndan Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤üne/Sosyal

Güvenlik Merkezine verildikten sonra ilgili müdürlük/merkez, mahiyet kodu, ifl-

kolu kodu, yeni/eski ünite kodu, iflyeri s›ra numaras›, il kodu, ilçe kodu, kontrol
numaras› ve varsa geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren numaras› ile alt iflveren nu-

maras› ihtiva eden bir iflyeri sicil numaras› vererek iflverene iflyerinin tehlike s›n›f› ile birlikte bildirilir.

Mahiyet kodu, yap›lan iflin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici

oldu¤unu gösterir. ‹flyeri kamu sektörüne ba¤l› devaml› iflyeri ise "1", özel sektöre ba¤l› devaml› iflyeri ise "2", kamu sektörüne ba¤l› geçici iflyeri ise " 3", özel
sektöre ba¤l› geçici iflyeri ise "4" rakam› yaz›l›r.

‹fl kolu kodu, yap›lan iflin "K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Prim Tarifesi" ne gö-

re hangi ifl koluna girdi¤ini gösterir. ‹flkolu kodu ve tehlike s›n›f›n›n gerçe¤i yan-

s›tmas› için, iflverenler iflyeri bildirgesi düzenlerken yap›lan iflin niteli¤ini aç›k ve
ayr›nt›l› olarak yazmalar› gerekmektedir. ‹flkolu kodu iflverenden al›nacak, K›sa
Vadeli Sigorta Kollar› Prim oran›n› göstermekte olup bu oran iflin tehlike ve derecesine göre 1-6,5 aras›nda de¤iflmektedir.

Ünite Kodu, iflyerinin ifllem gördü¤ü Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ü-

nü/Sosyal Güvenlik Merkezini ifade eder.

‹flyeri S›ra Numaras›, her iflyerine ilgili Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ü/Sos-

yal Güvenlik Merkezi taraf›ndan s›ra takip etmek suretiyle verilen numarad›r.
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‹l Kodu, iflyeri hangi "il"de ise, o "il"e ait trafik kod numaras›d›r.
‹lçe Kodu, iflyerinin bulundu¤u ilçe için verilen kod numaras›d›r.

Kontrol Numaras›, iflyeri sicil numaras›n›n do¤ru kullan›lmas› amac›yla

verilen numarad›r.

Alt ‹flveren Numaras›, alt iflverenlerin ifllemlerinde kullan›lmak üzere veri-

len numarad›r.

Örne¤in, Ankara ilinde alt iflverenlik iliflkisi bulunmayan özel sektör iflvere-

ne ait devaml› nitelikteki cam imalat› ifli iflyeri için iflyeri bildirgesi düzenlenip
Kuruma verilmesi halinde ilgili ünite afla¤›dakine benzer bir iflyeri sicil numaras›
düzenleyerek iflverene tebli¤ edecektir.
Mahiyet
Kodu

‹flkolu
Kodu

2
2 3 1 1
Devaml› Düz cam
‹flyeri
imalat›

Ünite
Kodu
Yeni
Eski
01

01

‹flyeri S›ra No
Kodu

‹l
Kodu

‹lçe
No

1 2 3 4 4 5 5 0 0 6 0 2

Kontrol
No
1

Arac›
No

1

2.2.1 (4/c) Kapsam›nda Sigortal› Çal›flt›ran ‹flyerleri ‹çin Verilen
Sicil Numaras›;
Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda sigortal› çal›flt›-

r›lan iflyerlerine ise ünite kodu, saymanl›k ve kurum numaras›, il kodu, ilçe kodu ve kontrol numaras›n› ihtiva eden sicil numaras› verilir ve bu numara iflverene tebli¤ edilir.

Ünite kodu, iflyerinin ifllem gördü¤ü Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ünün/Sosyal

Güvenlik Merkezinin kodunu ifade eder.

Saymanl›k numaras›, oniki haneli saymanl›k ve kurum numaras›n›n ilk alt› ha-

nesidir. Bu numaran›n ilk iki hanesi saymanl›¤›, takip eden iki hanesi, sigortal›n›n çal›flt›¤› iflyerinin bulundu¤u ili, son iki hanesi ise ilçe kodunu ifade eder.

Kurum numaras›, oniki haneli saymanl›k ve kurum numaras›n›n son alt› hane-

sinde gösterilen ve sigortal› çal›flt›r›lan kamu kurumunu ifade etmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen numarad›r.
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‹l Kodu, iflyeri hangi "il"de ise, o "il"e ait trafik kod numaras›d›r.

‹lçe Kodu, iflyerinin bulundu¤u ilçe için verilen kod numaras›d›r ifade eder.

Ünite
Kodu
Yeni Eski
01

01

Saymanl›k ve Kurum Numaras›
1 2 3 4 4 5
Saymanl›k No

5 5 8 9 7 6
Kurum No

‹l
Kodu

0 0 6

‹lçe
Kodu

0

2

Kont.
No

1

1

2.3 ‹flyerinin Devri, ‹ntikali, Nakli, ‹flyerlerinin Birleflmesi,
Nevilerin De¤iflmesi Halinde Tescil ‹fllemleri;
5510 say›l› Kanunun 11 inci maddesinin beflinci f›kras›nda konu aç›kça izah

edilmifltir. Yasa metninde “‹flyerinin faaliyette bulundu¤u adresten baflka bir ilde-

ki adrese nakledilmesi, sigortal› çal›flt›r›lan bir iflin veya iflyerinin baflka bir iflve-

rene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, iflyerinin nakledildi¤i, yeni iflvere-

nin ifli veya iflyerini devrald›¤› tarihi takip eden on gün içinde, iflyerinin miras yo-

luyla intikali halinde ise mirasç›lar›, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde,

iflyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür. ‹flyerinin ayn› il s›n›rlar› içinde
Kurumun di¤er bir ünitesinin görev alan›na giren baflka bir adrese nakledilmesi
halinde, adres de¤iflikli¤inin yaz› ile bildirilmesi yeterlidir. Bu ifllerde çal›flan sigortal›lar›n, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder” denilmektedir.

2.3.1 ‹flyerinin Nakli Halinde;
‹flyerinin faaliyette bulundu¤u ilden baflka bir ile nakledilmesi halinde, iflye-

ri bildirgesi, iflyerinin nakledildi¤i adresin ba¤l› bulundu¤u Sosyal Güvenlik ‹l
Müdürlü¤üne/Sosyal Güvenlik Merkezine, en geç iflyerinin nakledildi¤i tarihi ta-

kip eden on gün içinde verilecektir. Ayn› il içinde olmakla birlikte, baflka bir Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ünün/Sosyal Güvenlik Merkezinin görev alan›na giren
bir adrese nakledilmesi halinde, iflyeri bildirgesi verilmeyecek, konu ile ilgili bil-

gi bir yaz› ile eski ve yeni üniteye bildirilecektir. ‹flyerinin ayn› Sosyal Güvenlik
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‹l Müdürlü¤ü/Sosyal Güvenlik Merkezi görev alan›na giren baflka bir adrese nak-

ledilmesi halinde, yeni adres, iflyerinin nakledildi¤i tarihten itibaren on gün içinde iflyerinin ifllem gördü¤ü Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤üne/Sosyal Güvenlik
Merkezine yaz› ile bildirilmesi gerekmektedir.

2.3.2 ‹flyerinin Devri Halinde;
‹flyerinin devredilmesi halinde, devir alan iflveren, en geç iflin veya iflyerinin

devral›nd›¤› tarihi takip eden on gün içinde iflyeri bildirgesi düzenleyerek Sosyal

Güvenlik ‹l Müdürlü¤üne/Sosyal Güvenlik Merkezine vermesi gerekmektedir. Bir
iflyerinin devri demek onun bütün hukuki neticeleriyle birlikte, yani aktifi ve pasifi, iflçisi ve tesisat› ile faaliyet halinde bir baflkas›na geçmesi demektir (Bilgi-

li,2008, 182). Devir say›lman›n unsuru iflçi ile birlikte di¤er müfltemilat›n baflkas›na geçmesidir. Aksi takdirde iflçisi bulunmayan veya mevcut iflçilerini iflten ç›-

kartt›ktan sonra, iflyerinin baflkas›na geçmesi sosyal güvenlik uygulamas›nda de-

vir olarak nitelendirilemez. ‹flçi olmaks›z›n iflyerinin baflkas›na geçmesi halinde
iflyerini sat›n alan kifli taraf›ndan iflyeri bildirgesi verme yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.

2.3.3 ‹flyerinin ‹ntikali Halinde;
Gerçek kifli olan iflverenin ölümü halinde ise, mirasç›lar taraf›ndan iflyeri bil-

dirgesi düzenlenerek, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde iflyerinin ifllem
gördü¤ü Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤üne/Sosyal Güvenlik Merkezine vermeleri

gerekmektedir. Mirasç›lar, üç ay içerisinde miras› reddederler ise belgenin veril-

mesi ile ilgili yükümlülükleri ortadan kalkar. Ancak bu süre içerisinde miras reddedilmemesi halinde z›mnen kabul say›laca¤›ndan iflyeri bildirgesi vermekle yükümlü olup verilmemesi halinde cezai müeyyide uygulanacakt›r.
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2.3.4 ‹flyerlerinin Birleflmesi, Nevilerin De¤iflmesi Halinde;
‹flyeri bildirgesi, flirketlerin birleflmesi veya nevilerinin de¤iflmesi ya da di-

¤er bir flirkete kat›lmas› halinde, en geç bu hususlar›n ticaret siciline tesciline ilifl-

kin ilân tarihini takip eden on gün içinde ; Adi flirketlerde flirkete yeni ortak al›n-

mas› durumunda ise en geç yeni orta¤›n al›nd›¤› tarihi takip eden on gün içinde
verilmesi gerekmektedir

fiirketlerin nevilerinin de¤iflmesi, birleflmesi veya bir flirketin di¤er bir flirke-

te kat›lmas› ya da adi flirketlerde yeni ortak al›nmas› durumunda, yeni iflyeri dosyas› tescil edilmez.

‹flyerlerinde iflletme ad› de¤iflikliklerinde iflyeri bildirgesi verilmesine gerek

yoktur. De¤iflikli¤in bir yaz› ile ilgili Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤üne/Sosyal
Güvenlik Merkezine bildirilmesi yeterlidir.

2.4 Alt ‹flveren ile ‹flçi Devralan ‹flverenlerin Tescili;
As›l iflverenden ifl alan ve kendi ad›na sigortal› çal›flt›ran alt iflverenler ile si-

gortal›y› geçici ifl iliflkisi çerçevesinde devralan iflverenler ad›na iflyeri dosyas› tescil edilmez. Bu iflverenler ilgili üniteden as›l iflveren ad›na tescil edilmifl olan ifl-

yerinden alacaklar› geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren numaras› veya alt iflveren numaras› ile as›l iflverene ait iflyeri dosyas› üzerinden müteselsilen sorumlu olduklar› yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

2.5 ‹flyeri Bildirgesinin Yasal Süresi D›fl›nda Verilmesi;
‹flyeri bildirgesinin verilmemesi veya yasal süresi d›fl›nda verilmesi, 5510

say›l› Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri kald›rmaz. Yasal süresi d›fl›nda
verilmesi veya hiç verilmemesi nedeniyle Kurumca resen düzenlenmesi halinde
yahut Sosyal Güvenlik Kurumunca iflyeri bildirgesinin e-sigorta ortam›nda veril-

mesi zorunlu tutulmas›na karfl›n ka¤›t ortam›nda verilmesi ve yahut da iflyeri bil-
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dirgesinin flekle ve usule uygun verilmemesi halinde 5510 say›l› Kanunun 102 nci
maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi gere¤i idari para cezas› uygulanacakt›r.

3- B‹RDEN FAZLA ‹fiYER‹ BULUNAN ‹fiVERENLER‹N
DOSYALARININ B‹RLEfiT‹R‹LMES‹
5510 say›l› yasa hükmü yürürlü¤e girmeden önce mülga 506 say›l› yasa hü-

kümlerine göre resmi sektöre ait iflyerleri herhangi bir ayr›ma tabi tutulmadan

daimi nitelikte ve tehlike s›n›flar› ayn› olmak veya tehlike s›n›flar› farkl› ol-

makla birlikte iflyeri dosyalar›n›n tehlike s›n›f› en yüksek olan iflyeri dosyas›nda
birlefltirilmesi hususunda yaz›l› talebi al›nmak sureti ile birden fazla iflyeri dosya-

s›n›n birlefltirilmesi yap›l›rken, devaml› nitelikte ve birden fazla tescilli iflyeri bulunan özel sektöre ait iflyeri dosyalar›ndan sadece “8230, 8240, 8260, 8290, 8320

ve 8331” iflkolu kodunda tasnif edilmifl olanlar birlefltirilebiliyordu. Özel sektöre ait bu iflyerlerinin d›fl›nda kalan birden fazla iflyeri dosyalar› ise talep
edilse dahi herhangi bir birlefltirme ifllemi yap›lm›yordu.

5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 107

nci maddesi hükmüne dayan›larak haz›rlanan Sosyal Sigortalar ‹fllemleri Yö-

netmeli¤inin 29 uncu maddesi üçüncü f›kras›nda “Ayn› ünite bölgesinde olmak ve

yaz›l› olarak talep edilmek kayd›yla, devaml› mahiyette ifllem gören veya görecek
olan ayn› iflverene ait iflyerlerinin, tehlike s›n›flar›n›n en yükse¤i veya tehlike s›-

n›flar› ayn› olanlar grupland›r›lmak suretiyle ünitelerce, farkl› ünite bölgesinde
olanlar›n ise Genel Müdürlükçe tek dosyada veya birden fazla dosyada ifllem görmesine izin verilebilir.” hükmü yer almaktad›r. Söz konusu maddeye göre ayn›

ünite s›n›rlar› içerisinde birden fazla iflyeri dosyas› bulunan iflverenlerin birlefltir-

me talepleri ba¤l› bulunduklar› sosyal güvenlik il müdürlüklerince/merkezlerince

izin verilirken farkl› ünitelerde ifllem gören ayn› iflverene ait birden fazla dosya-

n›n birlefltirilmesine veya birden fazla dosyada ifllem görmesine Sosyal Sigortalar
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan izin verilmesi gerekmektedir.

Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 29 uncu maddesi üçüncü f›kras›
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dayanak olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan ç›kar›lan 15.12.2008
tarih 2008-106 say›l› genelge hükmü ile, ilk olarak ayn› sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezleri s›n›rlar› içindeki organize sanayi veya endüstri bölgele-

rinde faaliyet gösteren iflyerlerine ait dosyalar›n birlefltirilmesine izin veril-

mifl olup an›lan bölgelerde birden fazla iflyeri dosyas› bulunan iflverenler afla¤›da

belirtece¤imiz flartlar› tafl›malar› halinde tüm dosyalar›n› birlefltirebileceklerdir.
Organize sanayi veya endüstri bölgeleri d›fl›nda bulunan iflyerleri ile organize sa-

nayi veya endüstri bölgelerinde bulunmas›na karfl›n farkl› ünitelerde ifllem gören
iflyeri dosyalar›n›n birlefltirilmesi Sosyal Güvenlik Kurumundan yap›lacak ikinci

bir aç›klamaya kadar sözkonusu olmayacakt›r. Bu durumda organize sanayi veya
endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren iflverenler, organize sanayi veya endüstri
bölgelerinde faaliyet gösteren birden fazla iflyerinin bulunmas› halinde bu dos-

yalar›n tamam›n› birlefltirebileceklerdir. Örne¤in iflverenin, Bursa Sosyal Güven-

lik Müdürlü¤ünde ifllem gören 5 ayr› iflyeri dosyas›ndan, 3 ünün organize sanayi
bölgesinde di¤er 2 sininde flehir merkezinde bulundu¤u varsay›ld›¤›nda iflveren
sadece organize bölgesinde bulunan 3 iflyeri dosyas› ile ilgili birlefltirme talebin-

de bulunabilecektir. Di¤er iki iflyerinden dolay› birlefltirme talep etmifl olsa bile
birlefltirme ifllemi yap›lmayacakt›r.

‹flverenin birden fazla iflyerlerinin, farkl› organize sanayi veya endüstri böl-

gelerinde yer almas›na karfl›n tüm iflyerleri ayn› Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ü/Sosyal Güvenlik Merkezleri s›n›rlar› içinde faaliyet gösteriyor ise iflyerlerine

ait dosyalar›n birlefltirilmesi için talepte bulunmalar› halinde izin verilebilecektir.

3.1 Organize Sanayi Veya Endüstri Bölgelerinde Faaliyet Gösteren
‹flverenlere Ait Birden Fazla ‹flyeri Dosyalar›n›n Birlefltirilmesinin
fiartlar›;
‹flyeri dosyalar›n›n birlefltirilebilmesi için;
==> ‹flyerlerinin devaml› nitelikte olmas›, (mahiyet kodunun 1 veya 2 olmas›)
==> Birlefltirilecek tüm dosyalar›n muaccel borçlar›n›n bulunmamas›,
==> Faaliyetine iki y›ldan fazla ara verilmemifl olmas›,
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==> ‹flyerlerinin organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde olmas›,
==> ‹flveren veya yetkililerin yaz›l› olarak baflvuruda bulunmas›,
Gerekmektedir.

‹flverenler iflyerlerinin organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde faaliyet

gösterdi¤ini, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri ya da ilgili Ticaret veya Sanayi Odalar›nca düzenlenen bir belge kan›tlamas› gerekmektedir.

Özel bina inflaat› ve ihale konusu ifller için (devaml› iflyeri ile yap›lmas› ha-

riç) aç›lan birden fazla geçici iflyeri dosyalar›n›n birlefltirilmesine imkan bulunmamaktad›r.

Yukar›da belirtilen flartlar›n sa¤lanmas› halinde iflveren birden fazla iflyeri

dosyalar›n› iki flekilde birlefltirebilmektedir.

1- ‹flyerlerinin tehlike s›n›f› en yüksek olan iflyeri dosyas›nda,

2- Tehlike s›n›flar› farkl› olan iflyerlerinin tehlike s›n›flar›na göre gruplan-

d›r›lmak suretiyle farkl› iflyeri dosyalar›nda

Birlefltirme ifllemi talebinde bulunabilmektedir.

3.1.1 ‹flyeri Dosyalar›n›n Tehlike S›n›f› En Yüksek Olan Dosyada
Birlefltirilmesi;
Organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren iflyerlerinin

birden fazla olmas› ve her birinin tehlike s›n›flar›n›n farkl› olmas› halinde, iflveren
tehlike s›n›f› en yüksek olan iflyeri dosyas›nda ifllem görmesini isteyebilir. ‹flveren
bu talebini belirtir bir yaz› ile birlikte iflyerlerinin ifllem gördü¤ü Sosyal Güvenlik
‹l Müdürlü¤üne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaatta bulunmas› gerekmektedir. ‹flverenin ba¤l› bulundu¤u Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ü/Sosyal Güvenlik

Merkezi taraf›ndan yap›lan araflt›rma sonucunda, iflyerlerinin aran›lan flartlar› haiz oldu¤unun anlafl›lmas› halinde, yani birlefltirmesinde sak›nca bulunmamas› durumunda konu bir yaz› ile iflverene bildirilir. Sözkonusu iflyerleri ile ilgili ifllem-

ler, durumun iflverene tebli¤ edildi¤i tarihi takip eden ay bafl›ndan itibaren tehlike s›n›f› en yüksek olan iflyeri dosyas›ndan yürütülmeye bafllanacakt›r. Örne¤in ifl-
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verenin tek dosyada ifllem görme talebinin kabul edildi¤i iflverene 15/2/2009 tari-

hinde tebli¤ edildi¤i varsay›ld›¤›nda 1/3/2009 tarihi itibariyle birlefltirilen dosyadan ifllemler yürütülecektir.

K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Prim Tarifesinin (Resmi, 2008, 27012 2.mü-

kerrer) 11 inci maddesi birinci f›kras›nda “Kurum, her y›l yapaca¤› hesaplamalar

ile dereceleme hesab›n›n yap›ld›¤› y›ldan önceki 3 takvim y›l› içinde ayn› iflkolunda k›rkbin ve daha fazla gün için sigorta primi tahakkuk ettirmifl olan iflyerlerini

derecelemeye tabi tutar.” hükmü yer lamaktad›r. Bu madde hükmüne istinaden,

ayn› iflverene ait olup ayn› Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ü/Sosyal Güvenlik Mer-

kezi s›n›rlar› içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren
iflyerlerinden birinin ve ya birkaç›n›n derecelemeye tabi tutulmufl olmas› nedeniy-

le yap›lan iflin tehlike s›n›f›na göre belirlenen k›sa vadeli sigorta kollar› prim ora-

n›n›n 0,2 puan artm›fl veya 0,2 puan azalm›fl olmas› halinde, sözkonusu iflyerleri,
k›sa vadeli sigorta kollar› prim oran› en yüksek olan dosyada ifllem görmek
üzere birlefltirilecektir. K›sa vadeli sigorta kollar› prim oran› ayn› olan birden faz-

la iflyerinin bulunmas› halinde ise tescil tarihi en eski olan iflyeri dosyas› üzerinden birlefltirme ifllemi yap›lacakt›r.

3.2. ‹flyeri Dosyalar›n›n Tehlike S›n›flar›na Göre Grupland›r›larak
Birlefltirilmesi;
‹flveren, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren iflyer-

lerinin tehlike s›n›flar›na göre gruplara ayr›larak, farkl› tehlike s›n›f›nda olan iflye-

ri dosyalar›n›n ayr› gruplar halinde birlefltirilmesinin talep edebilir. ‹flveren bu ta-

lebini belirtir bir yaz› ile birlikte iflyerlerinin ifllem gördü¤ü Sosyal Güvenlik ‹l

Müdürlü¤üne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaatta bulunmas› gerekmektedir.

‹flverenin ba¤l› bulundu¤u Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ü/Sosyal Güvenlik Merkezi taraf›ndan yap›lan araflt›rma sonucunda, baflvuru yaz›s›nda belirtilen iflyerle-

rinin aran›lan flartlara sahip oldu¤unun anlafl›lmas› halinde, ilgili Sosyal Güvenlik
‹l Müdürlü¤ünce/Sosyal Güvenlik Merkezince , tehlike s›n›flar› farkl› olan iflyer-
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leri, tehlike s›n›flar›na göre gruplara ayr›ld›ktan sonra, ayn› tehlike s›n›f›nda olan

iflyerleri ayn› grupta yer alan ve k›sa vadeli sigorta kolu prim oran› en yüksek olan

iflyeri dosyas›nda, k›sa vadeli sigorta kolu prim oran› en yüksek olan birden fazla
iflyerinin bulunmas› halinde ise tescil tarihi en eski olan iflyeri dosyas›nda birlefltirme ifllemi tamamlanm›fl olacakt›r.

Sözkonusu iflyerleri ile ilgili ifllemler, durumun iflverene tebli¤ edildi¤i tari-

hi takip eden ay bafl›ndan itibaren Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ü/Sosyal Güvenlik Merkezi izin verilen dosyalar üzerinden yürütülmeye bafllanacakt›r.

3.3 Di¤er Önemli Hususlar
3.3.1 Gerek tek dosyada birlefltirme ifllemi yap›lmas› gerekse gruplar halin-

de ayr› ayr› birlefltirme sonucunda, iflyerlerinin birlefltirildi¤i dosyalar hariç di¤er
dosyalar, durumun iflverene tebli¤ edildi¤i ay›n son günü itibariyle 5510 say›l› yasa kapsam›ndan ç›kar›lacakt›r.

3.3.2 Dosyalar›n birlefltirme ifllemi tamamlan›p ilgili Sosyal Güvenlik ‹l

Müdürlü¤ü/Sosyal Güvenlik Merkezince birlefltirmeye izin verildi¤ine iliflkin yaz›n›n tebli¤ edilmesinin ard›ndan, iflverenlerce, hizmetleri ve kazançlar› daha ön-

ce farkl› dosyadan (birlefltirme nedeniyle 5510 say›l› yasa kapsam›ndan ç›kar›lan)
bildirilmekte iken, Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ü/Sosyal Güvenlik Merkezince
izin verilen dosyadan bildirilmeye bafllan›lacak sigortal›lar için, iflyeri dosyalar›n›n birlefltirildi¤ine iliflkin yaz›n›n tebli¤ edildi¤i,

==> Ay›n son günü itibariyle, 5510 say›l› Kanun kapsam›ndan ç›kart›lan ifl-

yeri dosyas›ndan sigortal› iflten ayr›l›fl bildirgesi,

== Takip eden ay›n ilk günü itibariyle de, birlefltirilen iflyeri dosyas›ndan si-

gortal› ifle girifl bildirgesi,
düzenleyerek Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤üne/Sosyal Güvenlik Merkezine
vermeleri gerekmektedir. Birlefltirme ifllemi nedeniyle iflten ayr›l›fl bildirgesi düzenlenen sigortal›lara iliflkin sigortal› ifle girifl bildirgeleri, yasal süresi d›fl›nda verilse dahi idari para cezas› uygulanmayacakt›r. Ayr›ca birlefltirme iflleminin yap›l-
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d›¤› tarihten sonra ifle al›nan sigortal›lara iliflkin ifle girifl bildirgeleri de, birleflme iflleminin yap›ld›¤› dosya üzerinden verilmesi gerekmektedir.
3.3.3 Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ü/Sosyal Güvenlik Merkezi s›n›rlar› içindeki
organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren iflyerlerinin tehlike s›n›f›
en yüksek olan iflyeri dosyas›nda veya tehlike s›n›flar› farkl› olan iflyerlerinin tehlike
s›n›flar›na göre grupland›r›lmak suretiyle farkl› iflyeri dosyalar›nda ifllem görmesine ilgili Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ünce/Sosyal Güvenlik Merkezince izin verildi¤ine
iliflkin yaz›n›n iflverene tebli¤ edildi¤i tarihi takip eden aya iliflkin düzenlenecek olan
ayl›k prim ve hizmet belgesinden bafllan›lmak üzere, ayn› dosyada ifllem görmesine izin verilen iflyerlerinde çal›flan sigortal›lar›n tümü, birlefltirilen iflyeri dosyas› üzerinden bildirilecektir. ‹flyerlerinin ayn› dosyada ifllem görmesine izin verildi¤ine iliflkin yaz›n›n tebli¤ edildi¤i tarihin içinde bulundu¤u ay ve öncesine iliflkin olarak düzenlenecek ayl›k prim ve hizmet belgeleri, daha önce ifllem gördükleri iflyeri dosyalar› üzerinden yap›lacakt›r.
3.3.4 Birlefltirme ifllemi yap›ld›ktan sonra iflveren ba¤l› oldu¤u Sosyal Güvenlik
‹l Müdürlü¤ü/Sosyal Güvenlik Merkezi s›n›rlar› içerisindeki organize sanayi veya endüstri bölgeleri sinde yeni bir iflyeri açmas› halinde birlefltirme ifllemi yapabilecek midir? Bu soruya cevap arayal›m.
Organize sanayi veya endüstri bölgesinde yeni bir iflyeri kurmas› veya devir almas› ya da kendisine intikal etmesi halinde, 5510 say›l› Kanunun 11 inci maddesi hükümleri gere¤i her bir iflyeri için ayr› ayr› olmak üzere iflyeri bildirgesi düzenlemek
zorundad›r. Yeni kurulan iflyerine ait iflyeri bildirgesinin verilmesinin ard›ndan, iflveren, yeni kurulan iflyerinin birlefltirilen iflyeri grubuna, birden fazla birlefltirilmifl iflyeri grubu olmas› halinde talep edilen iflyeri grubuna dahil edilmesi isteyebilecektir. Bu
durumda, yeni kurulan iflyerinin yaz›m›z›n 3.1 maddesinde belirtilen flartlar› tafl›mas›
halinde k›sa vadeli sigorta kollar› prim oran›n›n,
==> Birlefltirme ifllemi yap›lan iflyerinin k›sa vadeli sigorta kollar› prim oran›ndan
düflük veya ayn› olmas› halinde, daha önce birlefltirme ifllemi yap›lan dosya üzerinde,
==> Birlefltirme ifllemi yap›lan iflyerinin k›sa vadeli sigorta kollar› prim oran›n›n
yüksek olmas› halinde, yeni kurulan iflyeri dosyas› üzerinde,
==>
birlefltirme ifllemi yap›labilecektir.
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3.3.5 5510 say›l› yasa hükmü yürürlü¤e girmeden önce mülga 506 say›l› ya-

sa hükümlerine göre birlefltirilen resmi ve özel sektöre ait iflyerleri ile ilgili aç›k
bir hüküm bulunmamaktad›r. 5510 say›l› yasa yürürlü¤e girmeden önce birlefltiri-

len ve organize sanayi ile endüstri bölgelerinde bulunmayan iflyerleri dosyalar›n
ifllemlerine aynen devam edilmesi 5510 say›l› yasa hükümlerinin yürürlü¤e girdi-

¤i tarihten sonra an›lan iflyerleri ile ilgili taleplerin dikkate al›nmamas› gerekti¤i
kanaatindeyiz. Yani özel sektöre ait “8230, 8240, 8260, 8290, 8320 ve 8331” ifl-

kolunda ifllem gören iflyerleri ile resmi sektör iflyerlerinden daha önceden talep-

leri do¤rultusunda dosyalar› birlefltirilmifl olanlar›n ifllemine devam edilmesi, or-

ganize sanayi ile endüstri bölgelerin d›fl›nda ve an›lan iflkolu kodlar›nda faaliyet
gösterenler ile organize sanayi ile endüstri bölgeleri d›fl›nda faaliyet gösteren res-

mi sektör iflyerleri ile ilgili yeni dosya birlefltirme taleplerinin kabul edilmemesi
gerekmektedir.

4-SONUÇ
Birden fazla iflyeri bulunan iflverenler için dosya birlefltirmesi iflverenler aç›-

s›ndan kolayl›k oldu¤u gibi sosyal güvenlik kurumu aç›s›ndan da önemli kolayl›k
sa¤lamaktad›r. Kurum dosya birlefltirmesi yaparak iflverenlerin birden fazla iflyerini bir arada görerek takip ve tahsilat ile ilgili ifllemlerini daha verimli sonuçlan-

d›racakt›r. Ayr›ca dosya say›s›n›n azalmas› hem arfliv s›k›nt›s›n› hafifletirken
hem de dosyalar› takip eden memuruna kolayl›k sa¤layacakt›r. Birden fazla dos-

yas› bulunan iflverenler aç›s›ndan her bir dosya için ayn› fleyleri yapmaktan kurta-

rarak zamandan ve gereksiz yaz›flmalardan kurtaracakt›r. Bu uygulama ilk olarak
organize sanayi ve endüstri bölgelerinde uygulanaca¤›ndan bu uygulamadan yararlanacak iflveren say›s› az olacakt›r. SS‹Y’nin 29 uncu maddesi üçüncü f›kra-

s›n› hükümlerinin ülke genelinde tüm iflyerlerini kapsayacak flekilde uygulanmas› halinde daha verimli sonuçlar al›naca¤› kanaatindeyiz.

271

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

KAYNAKÇA
Bilgili, Özkan (2008). Yeni Sosyal Güvenlik Uygulamas›. Ankara: Anka-

ra SMMM Odas›

Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i (2008). Ankara: Resmi Gazete

T.C. Yasalar (2006). 5510 say›l› Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa¤l›k Sigor-

tas› Kanunu. Ankara: Resmi Gazete

272

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

Soru ve Cevap
SORU 1
Kurumlar vergisi mükellefi olan flirketimizin üniversitede e¤itimi
gören ö¤rencilere verdi¤i ö¤renim bursunu gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrah›ndan indirebilir miyiz?
YANIT 1
Gelir Vergisi Yönünden; 193 Say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde, “Ücret, iflverene tabi ve belirli bir iflyerine ba¤l› olarak çal›flanlara hizmet karfl›l›¤›
verilen para ve ay›nlar ile sa¤lanan ve para ile temsil 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....”hükmü yer alm›fl; 62. maddesinde ise, ifl verenlerin, hizmet erbab›n› ifle alan,
emir ve talimatlar› dahilinde çal›flt›ran gerçek ve tüzel kifliler oldu¤u belirtilmifltir.
Öte yandan, ayn› Kanunun “Vergi Tevkifat›” bafll›kl› 94. maddesinde, “Kamu
idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret flirketleri, ifl
ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadî iflletmeleri, kooperatifler,
yat›r›m fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest
meslek erbab›, zirai kazançlar›n› bilânço veya ziraî iflletme hesab› esas›na göre tespit
eden çiftçiler afla¤›daki bentlerde say›lan ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil)
nakden veya hesaben yapt›klar› s›rada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben
tevkifat yapmaya mecburdurlar.” denilmifl olup; (1) no.lu bendinde ise, hizmet erbab›na ödenen ücretler ile 61. maddede yaz›l› olup ücret say›lan ödemelerden (istisnadan
faydalananlar hariç), 103 ve 104. maddelere göre, yap›lan ödemelerden gelir vergisi
tevkifat› yap›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
Di¤er taraftan, ayn› Kanunun 28/2. maddesinde ise, tahsil ve tatbikat giderleri
karfl›l›¤› olarak resmî ve özel müesseselere ve flah›slar hesab›na Türkiye'de tahsilde bulunan ö¤renciye iafle, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar›n gelir vergisinden istisna edildi¤i hükmü yer alm›flt›r.
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Bu hükme göre, flirketiniz taraf›ndan üniversite e¤itimi görmekte olan ö¤rencilere yap›lacak burs ödemelerinin;
a) Ö¤rencilerin Türkiye’de ö¤renimde bulunmas›,
b) Yap›lan ödemenin yeme ve yatma giderleri ile tahsil giderlerinin karfl›lanmas› amac›na yönelik bulunmas›,
c) Ödemenin münhas›ran ö¤rencilere yap›lmas›,
d) fiirketiniz ile ö¤renciler aras›nda iflçi-iflveren (hizmet) iliflkisinin bulunmamas›,
halinde, gelir vergisinden istisna tutulmas› gerekmektedir.
Kurumlar Vergisi Yönünden; 21/06/2006 tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazanc› üzerinden hesaplanaca¤› ve safî kurum kazanc›n›n tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticarî kazanç hakk›ndaki hükümlerinin uygulanaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
193 Say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. bendinde, ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yap›lan genel giderlerin safi kazanc›n tespit
edilmesinde gider olarak yaz›labilece¤i hükmü yer alm›fl; ayn› Kanunun 28. maddesinde ise, tahsil ve tatbikat giderleri karfl›l›¤› olarak resmî ve özel müesseselere ve flah›slar hesab›na Türkiye'de tahsilde bulunan ö¤renciye iafle, ibate ve tahsil gideri olarak
ödenen paralar ile ö¤rencilere tatbikat dolay›s›yla ö¤retim müesseseleri veya tahsil
masraflar› deruhte edenler taraf›ndan verilen paralar›n gelir vergisinden istisna edildi¤i belirtilmifltir.
Buna göre, verilecek burslar›n,
a) ‹flle ilgili olmas›,
b) Burs verilen kiflilerin okulu bitirdikten sonra iflletmede hizmet yükümlülükleri nedeniyle çal›flacaklar›n› gösteren bir sözleflme düzenlenmesi ve durumun herhangi
bir inceleme an›nda denetim eleman›na ispatlanmas›,
c) Burs verilecek kiflilerin, Türkiye’nin her taraf›nda e¤itim gören ö¤rencilerin
kat›labilece¤i bir yar›flma s›nav› sonunda baflar›l› olmas›,
d) Verilecek burs miktar›n›n iflin önemi ve geniflli¤i ile orant›l› olmas›,
halinde kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak has›lattan indirilebilecektir.
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SORU 2
Kas›m, Aral›k 2008 ve Ocak 2009 aylar›n› içeren ‹flyeri kira ödemelerimizi
kriz nedeniyle gecikmeli olarak bankaya yat›rd›k.Bu olayda usulsüzlük varm›d›r? Kira stopajlar›n› hangi dönemde beyan etmeliyiz?
YANIT 2
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde; ''Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret flirketleri, ifl ortakl›klar›,
dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadî iflletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek
erbab›, zirai kazançlar›n› bilanço veya ziraî iflletme hesab› esas›na göre tespit eden çiftçiler afla¤›daki bentlerde say›lan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yapt›klar› s›rada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat
yapmaya mecburdurlar.'' hükmüne yer verilmifltir.
Ayn› maddenin 5/a bendinde ise; ''70'inci maddede yaz›l› mal ve haklar›n kiralanmas› karfl›l›¤› yap›lan ödemelerden (2006/11449 say›l› BKK ile 1.1.2007 tarihinden
geçerli olmak üzere) % 20'' oran›nda gelir vergisi tevkifat› yap›laca¤› hüküm alt›na
al›nm›flt›r.
An›lan kanunun ''Muhtasar Beyannamenin Verilme Zaman›'' bafll›kl› 98’inci
maddesinde; 94'üncü madde gere¤ince vergi tevkifat› yapmaya mecbur olanlar›n bir ay
içinde yapt›klar› ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ay›n 23. günü akflam›na kadar, ödeme veya tahakkukun yap›ld›¤› yerin ba¤l› oldu¤u vergi dairesine bildirmeye mecbur olduklar›, zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çal›flt›rd›klar› hizmet erbab› say›s› 10 ve daha az olanlar›n, 94'üncü maddeye göre yapacaklar› tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, ba¤l› bulunduklar› vergi dairesine önceden bildirmek flart›yla
her ay yerine (5615 Say›l› Kanunun 10 uncu maddesiyle de¤iflen ibare. Yürürlük:04.04.2007) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylar›n›n 23.günü akflam›na kadar verebilecekleri, hükmüne yer verilmifltir.
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun ''Yetki'' bafll›kl› mükerrer 257’nci maddesinin
birinci f›kras›n›n (2) numaral› bendi, Maliye Bakanl›¤›’n›n mükelleflere muameleleri
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ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlar› veya posta idarelerin-

ce düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunlulu¤unu getirmeye ve bu zorunlulu¤un
kapsam›n› ve uygulamaya iliflkin usul ve esaslar›n› belirlemeye yetkili oldu¤unu hükme ba¤lam›flt›r.

Bu yetkiye dayan›larak, iflyeri ve konut kiralama ifllemlerine iliflkin yap›lacak

tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine
iliflkin usul ve esaslar›n yer ald›¤› 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i
29.07.2008 tarih ve 26951 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

An›lan tebli¤in ''Tevsik Zorunlulu¤unun Kapsam›'' bafll›kl› 1’inci bendinde;

lerin,

- Konutlarda, her bir konut için ayl›k 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde eden- ‹flyerlerinde, iflyerini kiraya verenler ile kirac›lar›n

kiraya iliflkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya

Posta ve Telgraf Teflkilat› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen belgelerle tevsik
edilmesi zorunlulu¤u getirilmifltir.'' aç›klamalar›na yer verilmifltir.

Yukar›da yer alan hüküm ve aç›klamalar uyar›nca; 268 Seri No.lu Gelir Vergi-

si Genel Tebli¤i hükümleri uyar›nca, iflyeri kira ödemelerinizin her ay yerine birkaç
ay› kapsayacak flekilde (ait olduklar› aylar› belirtmek flart›yla) toplu olarak bankaya yat›r›lmas› mümkündür.

Ancak; kira ödemeleriniz üzerinden 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’ün-

cü maddesi uyar›nca yap›lan gelir vergisi tevkifatlar›n›n, muhtasar beyanname verme
dönemlerinizde ba¤l› bulundu¤unuz vergi dairesine bildirilerek ödenmesi gerekmektedir.
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Yarg› Kararlar›
T.C.
D A N I fi T A Y
Dördüncü Daire
Esas No: 2005/1282
Karar No : 2006/289
Özeti: Yurtd›fl›ndan döviz olarak gelen ücret gelirlerinin beyan› halinde
olayda aç›k bir vergilendirme hatas›n›n bulundu¤unun kabulü gerekti¤i hakk›nda.
Temyiz Eden : …
Karfl› Taraf : Maliye Bakanl›¤› - ANKARA
‹stemin Özeti : Davac›, Maliye Bakanl›¤›'na yapt›¤› düzeltme flikayet
yoluyla baflvurusunun reddine iliflkin 16.3.2004 günlü ve 10766 say›l› ifllemin
iptali istemiyle dava açm›flt›r. Ankara 3. Vergi Mahkemesi 22.3.2005 günlü
ve E:2005/360, K:2005/265 say›l› karar›yla; Vergi Usul Kanununun 116 ve
müteakip maddelerinde vergi hatas›n›n tan›mland›¤›, bir vergilendirme iflleminde vergi hatas›ndan söz edebilmek için ortada aç›k biçimde vergi miktar›nda fazlal›k veya eksikli¤e ya da vergi yükümlülü¤ünün saptanmas›na neden
olan yanl›fllar›n bulunmas› gerekti¤i, olayda, davac›n›n merkezi yurt d›fl›nda
bulunan bir flirkete vermifl oldu¤u mühendislik hizmeti karfl›l›¤› ald›¤› ücretlerin beyana dahil edilip edilmeyece¤i hususunun hukuki nitelikte oldu¤u, yoruma aç›k konular›n vergi hatas› kapsam›nda incelenmesine olanak bulunmad›¤›, bu tür davalar›n ancak süresi içinde aç›labilecek bir davada incelenece¤inden, daval› idare iflleminde Kanuna ayk›r›l›k görülmedi¤i gerekçesiyle davan›n reddine karar vermifltir. Davac›, yapt›¤› baflvurunun vergi hatas› kapsam›nda oldu¤unu ileri sürerek karar›n bozulmas›n› istemektedir.
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Savunman›n Özeti: Temyiz isteminin reddi gerekti¤i yolundad›r.
Tetkik Hakimi Mustafa Bahtiyar'›n Düflüncesi: Dava konusu ifllemde aç›k bir vergi hatas› mevcut oldu¤undan, davan›n reddine iliflkin mahkeme
karar›n›n bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› ‹brahim Erdo¤du'nun Düflüncesi: Uyuflmazl›k,
merkezi Tokya'da bulunan … Limited flirketi ile davac› aras›nda düzenlenen
sözleflme uyar›nca davac›n›n vermifl oldu¤u mühendislik hizmetleri karfl›l›¤›nda döviz olarak ödenen ücretlerin 1999,2000,2001 ve 2002 y›llar›na iliflkin
y›ll›k gelir vergisi beyannamelerine dahil edilmemesi gerekirken, sehven beyana dahil edilmek suretiyle ödenen gelir vergileri ve ceza toplam›n›n düzeltme ve flikayet yoluyla red ve iadesi istemiyle aç›lan davan›n reddine dair verilen vergi mahkemesi karar›n›n bozulmas› istemine iliflkindir.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin 14 numaral›
bendinde "Kanuni ve ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi iflverenlerin yan›nda çal›flan hizmet erbab›na, iflverenin Türkiye d›fl›nda elde etti¤i kazançlar› üzerinden döviz olarak ödedi¤i ücretler" gelir vergisinden
istisna edilece¤i hükmü öngörülmüfl olup, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun
vergi hatalar› bafll›¤›n› tafl›yan 116 nc› maddesinde vergi hatas›, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yap›lan hatalar yüzünden haks›z yere
fazla veya eksik vergi istenmesi veya al›nmas›d›r, fleklinde tan›mlanm›flt›r.
Ayn› Kanunun 118 inci maddesinin mevzuda hata bafll›¤›n› tafl›yan 3 numaral› bendinde ise, Aç›k olarak vergi mevzuuna girmiyen veya vergiden
müstesna bulunan gelir, servet, madde, k›ymet evrak ve ifllemler üzerinden
vergi istenmesi veya al›nmas› olarak aç›klanm›flt›r.
Olayda, davac› uyuflmazl›k y›llar›nda merkezi Tokyo'da bulunan … Limited fiirketinden sözleflme gere¤i ve mühendislik hizmetleri karfl›l›¤› döviz
olarak elde etmifl oldu¤u ücretlerini an›lan y›llarda y›ll›k gelir vergisi beyannamelerine dahil ederek beyan etmifl oldu¤u ve tahakkuk eden vergilerini ödemifl bulundu¤u anlafl›lmaktad›r.
Bu durumda an›lan yasa hükümleri birlikte incelenip de¤erlendirildi¤inde, davac›n›n yurtd›fl›ndan döviz olarak elde etti¤i ücret gelirlerinin y›ll›k
gelir vergisi beyannamesine dahil edilmemesi gerekirken,dahil edilerek vergi278
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lendirilmesi mevzuda hata olup davan›n kabulü ile aksi yönde tesis edilen ifllemin iptali gerekirken reddi yolunda verilen mahkeme karar›nda isabet görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle yükümlü temyiz isteminin kabulü ile temyiz konusu mahkeme karar›n›n bozulmas› gerekece¤i düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Dördüncü Dairesince gere¤i görüflüldü:
Dava, kanuni ve ifl merkezi Japonya'da bulunan dar mükellef bir yabanc›
kuruma vermifl oldu¤u mühendislik hizmetleri karfl›l›¤›nda davac›n›n ald›¤› ücretlerin gelir vergisinden müstesna oldu¤u yolunda yap›lan flikayet yoluyla düzeltme baflvurusunun reddine iliflkin ifllemin iptali istemiyle aç›lm›flt›r.
213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun 116 nc› maddesinde "Vergi hatas›,
vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yap›lan hatalar yüzünden
haks›z yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya al›nmas›d›r" fleklinde tan›mlanm›flt›r. Ayn› Kanunun 118 inci maddesinin birinci f›kras›n›n 3 numaral›
bendinde, ancak olarak vergi mevzuuna girmiyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, k›ymet, evrak ve ifllemler üzerinden vergi istenmesi veya al›nmas› ise "mevzuda hata" olarak vergilendirme hatalar› kapsam›nda say›lm›flt›r. Kanunun 122 nci maddesinde mükelleflerin vergi muamelerindeki hatalar›n düzeltilmesini vergi dairesinden yaz› ile isteyebilecekleri, 124
üncü maddede ise vergi mahkemelerinde dava açma süresi geçtikten sonra
yapt›klar› düzeltme talepleri reddolunanlar›n flikayet yolu ile Maliye Bakanl›¤›'na müracaat edebilecekleri belirtilmifltir.
Davac›, kanuni ve ifl merkezi Japonya'da bulunan … Limited fiirketinden, vermifl oldu¤u mühendislik hizmetleri gere¤i yurtd›fl›ndan döviz olarak
gönderilen ücretlerini y›ll›k gelir beyan›na dahil ederek beyan etmifl ve vergisini ödemifltir. Dava açma süresi geçtikten sonra ise, ücretlerinin istisna kapsam›nda oldu¤unu ileri sürerek yapt›¤› düzeltme ve flikayet baflvurular›n›n
reddi yolundaki iflleme karfl› açt›¤› dava, Vergi Mahkemesince olayda aç›k bir
vergi hatas› bulunmad›¤› gerekçesiyle reddedilmifltir.
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193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin 14 numaral›
bendinde "Kanuni ve ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi iflverenlerin yan›nda çal›flan hizmet erbab›na, iflverenin Türkiye d›fl›nda elde etti¤i kazançlar› üzerinden döviz olarak ödedi¤i ücretler" gelir vergisinden
müstesna olarak kabul edilmifltir. Davac›ya ödenen ücretlerin Kanuni ve ifl
merkezi Japonya'da bulunan dar mükellefiyete tabi bir iflveren taraf›ndan, bu
iflverenin yurt d›fl›nda elde etti¤i kazançlardan döviz olarak ödendi¤i hususu
ihtilafs›z olup, bu ücretlerin Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi kapsam›nda beyana tabi gelir olarak kabul etmeye olanak yoktur.
Bu durumda, söz konusu ücretlerin aç›k olarak vergiden müstesna olmas› nedeniyle beyan edilen bu ücretlerle ilgili olarak Vergi Usul Kanununun
118 inci maddesinin 3 numaral› f›kras›nda belirtildi¤i flekilde aç›k bir vergilendirme hatas› bulundu¤unu kabulü gerekir. Bu nedenle, olayda aç›k bir vergilendirme hatas› mevcut oldu¤undan, dava konusu ifllemin iptali gerekirken,
davan›n reddine iliflkin mahkeme karar›nda hukuka uyarl›k bulunmamaktad›r.
Aç›klanan nedenlerle, davac› temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 3.
Vergi Mahkemesinin 22.3.2005 günlü ve E:2005/360, K:2005/265 say›l› karar›n›n bozulmas›na 23.2.2006 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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Karar No Esas Y›l› Esas No Karar Tarihi
2092
2004
477
26/10/2004

KARAR METN‹
fi‹RKET ORTAKLARININ ‹fiLETMEDEN ÇEKT‹KLER‹ NAK‹TLER ‹LE ORTAKLARIN NAM VE HESABINA YAPILAN ÖDEMELERDEN TAHAKKUK ETT‹R‹LEN FA‹Z GEL‹R‹N‹N, KAYNA⁄I ‹NfiAAT ‹fi‹NDEN ALINAN HAKED‹fiLER OLDU⁄UNDAN ‹fi‹N
B‹T‹M TAR‹H‹NDE VERG‹LEND‹R‹LMES‹ GEREKT‹⁄‹ HK.<
Temyiz Eden : Se¤menler Vergi Dairesi Müdürlü¤ü ANKARA
Karfl› Taraf : ... Elektrik Makina ‹nflaat Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi
‹stemin Özeti : 1999 y›l› ifllemleri inicelenen davac› flirketin ortaklar›n›n iflletmeden çektikleri nakitler ile ortaklar›n nam ve hesab›na yap›lan ödemelerden dolay› tahakkuk ettirilen faiz gelirinin, y›llara sari inflaat iflinden elde edilen gelirden ayr› olarak ilgili y›lda beyan edilmesi gerekti¤i ileri sürülerek beyan d›fl› b›rak›lan geçici vergi üzerinden vergi ziya› cezas› kesilmifltir.
Ankara 4. Vergi Mahkemesi, 15.10.2003 günlü ve E:2003/434, K:2003/665
say›l› karar›yla Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, birden fazla takvim y›l›na sirayet eden inflaat ve onarma ifllerinde kar ve zarar›n iflin bitti¤i y›l
geliri say›larak mezkur y›l beyannamesinde gösterilece¤i, y›llara yayg›n inflaat ifliyle u¤raflan davac› flirketin ortaklar cari hesab›n›n borç bakiyesi vermesi
nedeniyle hesaplanan faiz gelirinin kayna¤›n›n inflaat iflinden al›nan hakedifller oldu¤u, dolay›s›yla söz konusu iflten elde edilen gelir niteli¤i bulundu¤unun kabulü gerekti¤i, bu durumda hakediflin bir unsuru olarak de¤erlendirilen
faiz gelirinin ayn› hesapla iliflkilendirilmesi ve iflin bitim tarihinde vergilendirilmesi gerekti¤inden faiz gelirinin elde edildi¤i y›l geçici vergi beyan›na dahil edilmedi¤i belirtilerek asl› aranmayan geçici vergi üzerinden kesilen vergi
ziya› cezas›nda isabet görülmedi¤i gerekçesiyle kesilen cezan›n kald›r›lmas›na karar vermifltir. Daval› ‹dare cezan›n yasaya uygun oldu¤unu ileri sürmekte ve karar›n bozulmas›n› istemektedir.
Savunman›n Özeti: Savunma verilmemifltir.
Tetkik Hakimi Sevil Bozkurt'un Düflüncesi: Temyiz dilekçesinde öne
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sürülen hususlar, temyize konu mahkeme karar›n›n bozulmas›n› sa¤layacak
nitelikte bulunmad›¤›ndan temyiz isteminin reddi gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› ‹brahim Erdo¤du'nun Düflüncesi : ‹dare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar›n temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577
say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen nedenlerin bulunmas› gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yaz›l›
nedenlerden hiçbirisine uymad›¤›ndan, isteminin reddi ile temyiz edilen Mahkeme karar›n›n onanmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Dördüncü Dairesince gere¤i görüflüldü:
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulmas› istenilen karar›n
dayand›¤› gerekçeler karfl›s›nda, yerinde ve karar›n bozulmas›n› sa¤layacak
durumda görülmemifltir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 26.10.2004 gününde oybirli¤iyle
karar verildi.
Bfi/ÖEK
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Özelgeler
T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlü¤ü
Say›: B.07,1.G‹B.4.99.16.01/01/2008-VUK/Mük.257-MUK-54
10.11.08/32524

Konu: ‹hraç kay›tl› yap›lan sat›fllarda 4760 say›l› ÖTV Kanununun
8.maddesinin 2.bendine göre tahsil edilmeyen ÖTV’nin 381. nolu VUK. Tebli¤inde belirtildi¤i üzere Ba-Bs formlar›na dahil edip edilmeyece¤i.
……………………….
‹lgi: ........./10/2008 tarihli dilekçeniz.
‹lgi’de kay›tl› dilekçeniz ile flirketinizin ihraç kayd› ile sat›fl yapt›¤›, yap›lan bu flat›fllarda 4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8. maddesinin 2. bendi kapsam›nda ÖTV tahsil etmedi¤iniz, 381. seri nolu Vergi Usul
Genel Tebli¤inde Ba-Bs formlar›n›n ÖTV dâhil tutar üzerinden düzenlenmesinin belirtildi¤i ancak ihraç kay›tl› sat›fllarda tahsil edilmeyen ÖTV’nin dahil
edilip edilmeyece¤i konusunda herhangi bir aç›klama yap›lmad›¤› belirtilmekte;
Buna göre ihraç kay›tl› sat›fllarda tahsil edilemeyen ÖTV’nin Ba-Bs
formlar›na dahil edilip edilemeyece¤i hususunda Baflkanl›¤›m›z görüflü talep
edilmektedir.
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Bilindi¤i üzere, 4760 say›l› ÖTV Kanununun “ Verginin tecili” bafll›kl›
8. maddesinin 2. bendinde; “ ………‹hraç edilmek flart›yla ihracatç›lara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatç›lardan tahsil edilmemesi flart›yla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve
tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu mallar›n ihracatç›ya teslim tarihini takip eden aybafl›ndan itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil
edilen vergi terkin olunur……..” hükmü yer almaktad›r.
Ayn› Kanunun 11. maddesinde ise , (II), (III) ( tütün mamulleri hariç) ve
(IV) say›l› listelerdeki mallar için, verginin matrah›n›n, bunlar›n tesliminde,
ilk iktisab›nda veya ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma
de¤er vergisi matrah›n› oluflturan unsurlardan teflekkül edece¤i belirtilmifl
olup; ÖTV matrah›na esas al›nacak olan KDV matrah›n›n tespitinde ise, 3065
say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 20 ila 27. maddeleri hükümleri ile bu
hükümlere iliflkin Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤lerinde yap›lan aç›klamalar›n dikkate al›naca¤› tabiidir.
Buna göre sat›lan mal›n maliyetine dâhil ve sat›c› ad›na tarh olunan vergi, resim, harç, fon, pay ve benzeri unsurlar KDV matrah› d›fl›nda tutulamayaca¤› gibi, bunlar›n ilgili mal ve hizmet bedeline dâhil edilmeyip ayr›ca fatura edilmesi de mümkün de¤ildir.
KDV matrah›, teslim veya ithal edilen mal›n bedeli ile birlikte vergi, resim, harç, pay ve fon gibi unsurlar› da kapsad›¤›ndan, özel tüketim vergisine
tabi mallar›n sat›fl›nda da sat›c› ÖTV tutar›n› da sat›fl bedeline ilave etmek suretiyle KDV matrah› tespit etmek zorundad›r.
Di¤er taraftan, 213 say›l› vergi Usul Kanununun “Faturan›n tarifi” bafll›kl› 229. maddesinde; Faturan›n, sat›lan emtia veya yap›lan ifl karfl›l›¤›nda
müflterinin borçland›¤› mebla¤› göstermek üzere emtiay› satan veya ifli yapan
tüccar taraf›ndan müflteriye verilen ticari bir vesika oldu¤u hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Bahsi geçen kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdi¤i yetkiye dayan›larak 17 A¤ustos 2006 tarih, 26262 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan 362 S›ra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile bilanço esas›na göre defter tutan mükelleflerin bir y›l içinde KDV hariç, ÖTV dahil tu284
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tarlar üzerinden belirli bir haddi aflan mal ve hizmet al›mlar›n› "Mal ve Hizmet Al›mlar›na ‹liflkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet sat›fllar›n› ise "Mal ve Hizmet Sat›fllar›na ‹liflkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmifltir.
Yine konuya iliflkin olarak 6 fiubat 2008 tarih ve 26779 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 381.seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inin;
“Bildirimlerin dönemi, verilme zaman› ve hadleri” bafll›kl› 1/1.1 bölümünün üçüncü paragraf›nda” Bilanço esas›na göre defter tutan mükelleflere, 2008 y›l› ve müteakip y›llarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlar›n› ayl›k dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmifltir.
Mükellefler bildirim formlar›n› ayl›k dönemler halinde düzenleyerek, takip
eden ay›n 5. gününden itibaren bir sonraki ay›n 5. günü akflam›na kadar vermekle yükümlüdürler.” aç›klamas›na yer verilmekle birlikte;
“Bildirimlere iliflkin hadler” bafll›kl› 1.2.1 bölümünde; “ 2008 y›l› ve
takip eden y›llara iliflkin mükelleflerin mal ve/veya hizmet al›mlar› ile mal
ve/veya hizmet sat›fllar›na uygulanacak had 8.000 YTL(Yeni Türk Liras› )
olarak yeniden belirlenmifltir. Buna göre, bir kifli veya kurumdan katma de¤er
vergisi hariç 8.000 YTL (Yeni Türk Liras›) ve üzerindeki mal ve/veya hizmet
al›mlar›, "Mal ve Hizmet Al›mlar›na ‹liflkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile;
bir kifli veya kuruma katma de¤er vergisi hariç 8.000 YTL (Yeni Türk Liras›)
ve üzerindeki mal ve/veya hizmet sat›fllar› ise "Mal ve Hizmet Sat›fllar›na ‹liflkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirilecektir. Limitin alt›nda kalan al›fl ve
sat›fl bedelleri toplam› ise "Di¤er Mal ve Hizmet Bedeli Toplam›" ( Tablo III
) bölümüne yaz›lacakt›r (Ödeme kaydedici cihazlar kullan›lmak suretiyle yap›lan sat›fllar›n toplam› KDV hariç tutarlar olarak Tablo III'e dahil edilecektir).” denilmektedir
Ayn› Tebli¤in “Bildirimlerin doldurulmas›na iliflkin aç›klamalar”
bafll›kl› 3.bölümünün “genel esaslar” k›sm›nda, bildirim formlar›na belirlenen haddi aflan ithalat ve ihracat ifllemlerin de yaz›laca¤›;
“Di¤er hususlar ve cezai yapt›r›m” bafll›kl› 4.bölümünde ise bildirim
formlar›n›n özel tüketim vergisi dâhil olarak doldurulaca¤›, di¤er bir ifade ile,
bildirim formlar›n› düzenlerken özel tüketim vergisinin ayr›flt›r›lmaya285
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ca¤›, al›m ve sat›mlar›n özel tüketim vergisi dahil tutarlar›yla gösterilece¤i aç›klamalar› yap›lm›flt›r.
Bu hüküm ve aç›klamalara göre; ihraç edilmek flart›yla ihracatç›lara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisinin tahsil edilmemesi hususu özel
tüketim vergisinde yer alan “ tecil ve terkin” müessesesine ait olup, dolay›s›yla Ba ve Bs formlar›n›n düzenlenmesinde mal ve hizmet sat›fllar›nda KDV
hariç, ÖTV dâhil fatura tutarlar›n›n dikkate al›nmas› gerekmektedir.
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.4.99.16.01/01/VUK-341-2008-MUK-60 28.11.08/35204

Konu: Kanuni süresinden sonra elektronik ortamda verilen düzeltme beyannamesinin sistemde girifli yap›ld›¤› s›rada (PIS) yerine (KSS) iflaretlenmesi üzerine düzenlenen vergi ceza ihbarnamesinin iptal edilmesi.
……………………
‹lgi: ……….11/2008 tarihli dilekçeniz.
‹lgi’de kay›tl› dilekçeniz ile flirketinizin ………..2007-………..2008
özel hesap dönemine tabi oldu¤u, hesap dönemi sonunda yap›lan kontrollerde
2008 Nisan ay›nda imzalanan bir sözleflmeye ait damga vergisinin sehven süresinde beyan edilmedi¤inin tespiti üzerine, 04/2008 dönemine ait damga vergisi beyannamesi için 27/06/2008 tarihinde elektronik ortamda düzeltme beyannamesi verildi¤i ve sehven eksik beyan edilen 52.256,14 YTL damga vergisi ile buna ba¤l› 1.306,40 YTL tutar›ndaki gecikme faizinin ayn› gün ödendi¤i, ancak 27/06/2008 tarihinde elektronik ortamda verilen düzeltme beyannamesinin piflmanl›k hükümleri kapsam›nda verildi¤inin ilgili aç›klama k›sm›nda belirtilmesine ra¤men, iflaretleme yap›l›rken sehven (P‹S) yerine (KSS)
iflaretlenmesi dolay›s›yla taraf›n›za sistem taraf›ndan vergi ceza ihbarnamesi
düzenlendi¤i ve söz konusu ihbarnameden haberdar olamad›¤›n›z için yasal
itiraz sürelerini de geçirdi¤iniz belirtilerek, Baflkanl›¤›m›z sistem kay›tlar›nda
da görülen aç›klama k›sm›n›n dikkate al›narak söz konusu vergi ceza ihbarnamesinin iptali talep edilmektedir.
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Bilindi¤i üzere, beyana dayanan vergilere iliflkin olarak ilgili kanunlar›nda beyan süreleri belirtilmifltir. Kanunda belirtilen sürelerde beyanname
verilmemesi ya da daha önce verilen beyannamelerde yer alan hata veya eksiklikleri düzeltmek için beyanname verilmesi durumunda nas›l bir ifllem yap›laca¤› yine ilgili kanun ve tebli¤lerle belirlenmifltir.
Buna göre; 213 say›l› Vergi Usul Kanunun 341. maddesinde; vergi z›ya›; mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zaman›nda yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zaman›nda tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi fleklinde tan›mlanm›fl olup; z›yaa u¤rat›lan verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanmas› veyahut haks›z iadenin geri al›nmas›n›n ceza uygulanmas›na
mani teflkil etmeyece¤i;
“Vergi z›ya› suçu ve cezas›” bafll›kl› 344. maddesinde; vergi incelemesine bafllan›lmas›ndan veya takdir komisyonuna sevk edildikten sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra kendili¤inden verilen beyannameler için z›yaa u¤rat›lan verginin % 50'si tutar›nda vergi z›ya› cezas› kesilece¤i;
“Piflmanl›k ve ›slah” bafll›kl› 371. maddesinde ise; beyana dayanan vergilerde vergi z›ya› cezas›n› gerektiren fiilleri iflleyen mükelleflerle bunlar›n ifllenifline ifltirak eden di¤er kiflilerin kanuna ayk›r› hareketlerini ilgili makamlara kendili¤inden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklar›nda afla¤›da yaz›l› kay›t ve flartlarla vergi z›ya› cezas› kesilmeyece¤i ve eksik veya yanl›fl yap›lan vergi beyan›n›n mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden bafllayarak
onbefl gün içinde tamamlanmas› veya düzeltilmesi gerekti¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Ayn› Kanunun “Yetki” bafll›kl› Mükerrer 257. maddesinin 5 inci f›kras›nda ise;
Kanuni süresi geçtikten sonra kendili¤inden veya piflmanl›k talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fifli ve/veya ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunlar›n elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi
verdi¤i gerçek veya tüzel kifliye elektronik ortamda iletilece¤i ve bu iletinin
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tahakkuk fifli ve/veya ihbarnamenin muhatab›na tebli¤i yerine geçece¤i
hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Yine yukar›da belirtilen madde hükmünde yap›lan aç›klamalara paralel
olarak 351 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inde de konuya iliflkin
aç›klamalara yer verilmifl olup, söz konusu tebli¤de; elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fifli ve/veya ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya
bunlar›n elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdi¤i gerçek veya
tüzel kiflilere elektronik ortamda iletilece¤i ve bu iletinin tahakkuk fifli ve/veya
ihbarnamenin muhatab›na tebli¤i yerine geçece¤i belirtilmifltir.
03.03.2007 tarihinde yürürlü¤e giren 368 s›ra no’lu VUK Genel tebli¤i ile
eksikliklerin ya da hatalar›n giderilmesi maksad›yla verilen beyannamelerin
hiçbir suretle ek beyanname olarak verilmeyece¤i, tamam›n›n düzeltme beyannamesi fleklinde, daha önce verilen beyannamedeki bilgileri de kapsayacak flekilde ve mutlaka internet üzerinden verilmesi zorunlu hale getirilmifltir.
Bununla birlikte, konuya iliflkin olarak Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan
23.03.2007 tarihinde yap›lan “Düzeltme Beyannamelerinin E-Beyanname
Sistemi Arac›l›¤›yla Gönderilmesi” ile ilgili duyuruda;
05.03.2007 tarihinden itibaren 368 Say›l› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i kapsam›nda elektronik ortamda verilen beyannamelere iliflkin düzeltme beyannamelerin de elektronik ortamda al›naca¤›;
Daha önce verilen beyanname veya beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak ve beyan› art›r›c› verilen beyannamelerde bir önce verilen tahakkukun fark› kadar bir tahakkuk fifli düzenlenece¤i;
Elektronik ortamda gönderilecek düzeltme beyannamelerinin daha önce verilen beyanname ve beyannameleri kapsayacak flekilde mevcut Beyanname Düzenleme Program› (BDP) ile düzenlenip, paketlenece¤i; Paket gönderilip kontrol
edildikten sonra onay aflamas›nda "ÖZEL" iflaretlenip "DZT" seçilerek "ÖZEL
ONAY" butonuna t›klanarak ifllemin tamamlanaca¤›; Gönderilen düzeltme beyannamesi süresinden sonra ise "DZT" seçene¤i yan›s›ra Kanunu Süresinden Sonra (KSS) veya Piflmanl›k Talepli (PIS) seçeneklerinden birisi seçilerek "ÖZEL ONAY" butonuna t›klanarak ifllem tamamlanacak süresinden
sonra olmas› nedeniyle ihbarname aflamas›na geçilece¤i belirtilmifltir.
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Sonuç itibariyle; kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamelerine ifllem yap›l›rken, söz konusu beyannamenin "Kanuni süresinden sonra” yada "Piflmanl›k talepli beyanname" niteli¤i tafl›y›p tafl›mad›¤› de¤erlendirilerek bu iki durumdan birine göre ifllem yap›lmas› gerekmektedir.
Bu ayr›m›n, uygulanacak cezan›n kesilmesi yönünden önemi vard›r. fiayet kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamesi V.U.K.'nun 371.
maddesine göre piflmanl›kla verilirse (PIS), vergi z›ya› cezas› kesilmeyecek;
Piflmanl›k talebi olmadan "Kanuni süresinden sonra verilen beyanname (KSS) " niteli¤inde ise vergi z›ya› cezas› kesilecektir.
Konuya iliflkin olarak Vergilendirme Müdürlü¤ünden …/11/2008 tarihinde al›nan yaz›da; 2008/4 dönemine ait damga vergisi beyannamenize ait
düzeltme beyannamesini 27.06.2008 tarihinde kanuni süresinden sonra elektronik ortamda gönderdi¤iniz, sistem kay›tlar›n›n aç›klama k›sm›nda düzeltme beyannamenizi piflmanl›k hükümlerinden yararlanarak verdi¤iniz hususunun görüldü¤ü ancak e-beyanname girifli yap›l›rken piflmanl›kla beyanname girifli yap›ld›¤›n› dair herhangi bir iflaretleme yap›lmamas› nedeniyle
27.06.2008 tarihinde yine sistem taraf›ndan ihbarname düzenlenerek vergi z›ya› cezas›n›n tarh edildi¤i ve söz konusu ihbarnamenin ayn› anda tebli¤ edildi¤i bununla birlikte, düzeltme beyannamesi dolay›s›yla tahakkuk eden verginin de 27.06.2008 tarihinde ödendi¤i belirtilmektedir.
Yukar›da belirtilen kanun hükümleri ve yap›lan aç›klamalar çerçevesinde, 04/2008 dönemine ait damga vergisine iliflkin düzeltme beyannamenizi
VUK.’nun piflmanl›k ve ›slah hükümlerine iliflkin 371. maddesi kapsam›nda
de¤il de kanuni süresinden sonra verilen beyanname butonuna t›klamak
suretiyle (ifllem türü 30) göndermeniz üzerine, taraf›n›za mevcut yasal düzenlemeler gere¤ince sistem taraf›ndan V.U.K.’un 341, 344 maddesi uyar›nca tahakkuk eden ek vergilerin % 50’si nispetinde vergi z›ya› cezas› içeren ihbarname düzenlenmesi ifllemi ilgili kanuni düzenlemelerin gere¤i olup kald›r›lmas› mümkün bulunmamaktad›r.
Di¤er taraftan, söz konusu ihbarnamenin beyannamenin tahakkuk tarihi
itibariyle yine sistem taraf›ndan iletilmifl olmas› ve bu iletinin ayn› zamanda
ihbarnamelerin tebli¤i yerine geçmesi ve flirketinizce tebli¤i tarihlerinden iti-
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baren 30 gün içersinde itiraz/ödeme de bulunmaman›z karfl›s›nda söz konusu
ihbarname kesinleflmifl olup, kesinleflen bu amme alaca¤›n›n ödenmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, konuya iliflkin olarak Vergilendirme Müdürlü¤ünce yap›lan
ifllemler Baflkanl›¤›m›zca da uygun görülmüfltür.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

291

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

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.l6.01/GVK-121

Konu: Beyan s›n›r›n›n afl›lmamas› halinde tevkif edilen vergilerin iadesinin olup olmayaca¤› hk.
….
‹lgi: …09.2008 tarihli dilekçeniz.
‹lgide kay›tl› dilekçenizde .. plakal› arac›n›z› yurt içinde yük tafl›mac›l›¤› ifli için kiralad›¤›n›z› belirterek elde etti¤iniz Gayrimenkul Kira gelirini beyan etti¤inizi ancak tefkifat dolay›s›yla alaca¤›n›z›n ba¤l› bulundu¤unuz vergi dairesince iade edilmedi¤i bahisle görüflümüzün soruldu¤u anlafl›lmaktad›r.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.maddesinde; “Afla¤›da yaz›l›
mal ve haklar›n sahipleri mutasarr›flar›, zilyetleri, irtifak ve intifa hakk› sahipleri veya kirac›lar› taraf›ndan kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye irad›d›r.
…
8. (3239 say›l› Kanunun 55'inci maddesiyle de¤iflen bent) Motorlu nakli ve cer vas›talar›, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunlar›n eklentileri. …” hükmü yer almaktad›r.
Öte yandan ayn› Kanunun “Toplama yap›lmayan haller” bafll›kl› 86.
maddesinin 1/(c) bendinde,
“ Vergiye tâbi gelir toplam›n›n [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç]
103 üncü maddede yaz›l› tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar› (2007
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y›l› için 19.000.- YTL’yi) aflmamas› kofluluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmufl olan; birden fazla iflverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratlar› ve
gayrimenkul sermaye iratlar›” için beyanname verilmez, di¤er gelirleri için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez denilmifltir.
Di¤er taraftan, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 121’nci maddesinde;
“Y›ll›k beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu Kanuna göre kesilmifl bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine
mahsup edilir.
Mahsubu yap›lan miktar Gelir Vergisinden fazla oldu¤u takdirde aradaki
fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebli¤ tarihinden itibaren
bir y›l içinde müracaat› üzerine kendisine red ve iade olunur….” hükmüne yer
verilmifltir.
Konu ile ilgili olarak 06.04.2004 gün ve 25425 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤ine Tevkif yoluyla kesilen
vergilerin y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan k›sm›n iadesine iliflkin düzenleme ve aç›klamalar yer almaktad›r.
Bu hüküm ve aç›klamalara göre, tevkif suretiyle vergilendirilmifl gayrimenkul sermaye irad›n›n 2007 y›l› için 19.000 YTL (2008 y›l› için 19.800 YTL
) yi aflmas› halinde y›ll›k beyanname verilece¤i tevkif suretiyle vergilendirilmifl
gayrimenkul sermaye irad›n›n beyan s›n›r›n›n alt›nda olmas› halinde y›ll›k beyanname verilmemesi gerekmemekte olup yap›lan tevkifat›n mahsup ve iadesi
mümkün de¤ildir.
Bu itibarla, konuyla ilgili olarak ba¤l› bulundu¤unuz … Vergi Dairesi ile
yap›lan yaz›flma sonucunda Daireden al›nan ..11.2008 tarih ve.. say›l› yaz›da,
2007 Takvim y›l›na ait Gayrimenkul Sermaye ‹rad› Beyan›n›z›n bulundu¤u ancak 19.000 YTL yi geçmedi¤i için red ve iadesinin yap›lmad›¤› anlafl›lm›fl olup
Vergi Dairesince yap›lan ifllemler Baflkanl›¤›m›zca da uygun bulunmufltur.
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/70
Konu : Yurt d›fl›nda ikamet eden o¤luna ait gayrimenkulü kiraya verilmesi halinde, kira tutar›n›n babas› ad›na aç›lan banka hesab›na yat›r›lmas›nda
268 seri no.lu Gelir Vergisi GT uyar›nca sak›nca olup olmad›¤› hk.
….
‹lgi: …11/2008 tarihli dilekçeniz.
‹lgide kay›tl› dilekçenizde, yurt d›fl›nda ikamet eden o¤lunuza ait gayrimenkulden elde edilen kira gelirine ait ödemeleri kendinize ait banka hesap
numaras›na yat›r›l›p yat›r›lmayaca¤› hususunda 268 seri no.lu Gelir Vergisi
Genel Tebli¤i uyar›nca herhangi bir sak›ncan›n olup, olmad›¤› ve y›ll›k gelir
vergisi beyannamesini o¤lunun ad›na kendinizin verip vermeyece¤i hususu
sorulmakta olup, …/11/2008 tarihli dilekçe örne¤i yaz›m›z ekinde sunulmaktad›r.
Söz konusu dilekçede bahsedilen hususlar hakk›nda,
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.maddesinde; “Afla¤›da yaz›l›
mal ve haklar›n sahipleri mutasarr›flar›, zilyetleri, irtifak ve intifa hakk› sahipleri veya kirac›lar› taraf›ndan kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye irad›d›r.
1- Arazi, bina (döfleli olarak kiraya verilenlerde döfleme için al›nan kira
bedelleri dahildir.) …” hükmü yer almaktad›r.
Di¤er taraftan, 29.07.2008 tarih ve 26951 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 268 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤’i ile iflyeri ve konut kiralama
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ifllemlerine iliflkin yap›lacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine iliflkin olarak aç›klamalara yer verilmifltir.
Tebli¤in “Tevsik Zorunlulu¤unun Kapsam›” bafll›kl› 1. maddesinde;
“Bakanl›¤›m›za verilen yetkiye istinaden,
- Konutlarda, her bir konut için ayl›k 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,
-‹flyerlerinde, iflyerini kiraya verenler ile kirac›lar›n
kiraya iliflkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teflkilat› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen
belgelerle tevsik edilmesi zorunlulu¤u getirilmifltir.
2. Tevsik Zorunlulu¤u Getirilen ‹fllemlerde Belge Düzeni
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin birinci f›kras›n›n (1)
numaral› bendinin Bakanl›¤›m›za verdi¤i yetkiye istinaden 7.9.1995 tarih ve
22397 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 243 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i, 8.1.1996 tarih ve 22577 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 246 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile bankalara düzenleme zorunlulu¤u getirilen, dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik
edilme zorunlulu¤u uygulamas› eskiden oldu¤u gibi devam edecektir.
Önceki bölümde belirtilen banka veya Posta ve Telgraf Teflkilat› Genel
Müdürlü¤ü arac› k›l›nmak suretiyle, para yat›rma veya havale, çek veya kredi kart› gibi araçlar kullan›lmak suretiyle yap›lan tahsilat ve ödemeler karfl›l›¤›nda dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendi¤inden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankalar›n internet flubeleri üzerinden yap›lan ödeme ve tahsilatlar da ayn› kapsamdad›r…” aç›klamalar› yer almaktad›r.
Di¤er taraftan, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesinde; “Tüzelkiflilerle küçüklerin ve k›s›tl›lar›n, Vak›flar ve cemaatler gibi tüzelkiflili¤i
olm›yan teflekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmalar› halinde bunlara düflen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkiflili¤i olm›yan teflekkülleri idare
edenler ve varsa bunlar›n temsilcileri taraf›ndan yerine getirilir.
Yukar›da yaz›l› olanlar›n bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden
mükelleflerin veya vergi sorumlular›n›n varl›¤›ndan tamamen veya k›smen
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al›namayan vergi ve buna ba¤l› alacaklar, kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin varl›klar›ndan al›n›r. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakk›nda da uygulan›r” hükmü yer almaktad›r.
Ayr›ca, dar mükellef kapsam›nda olup da, Türkiye’de vekil yada temsilcisi
bulunmayan mükelleflerin gayrimenkul sermaye irad›na iliflkin tarha yetkili vergi
dairesi ile ilgili olarak, 29.03.1957 tarih 31 Seri No.lu Vergi Usul Genel Tebli¤inde,
“Gayrimenkul sermaye irad› üzerinden dar mükellefiyet esas›nda vergiye tabi olanlar›n beyannamelerinin, bunlar›n Türkiye'deki temsilcisinin veya vekilinin
ikametgâh›n›n bulundu¤u mahaldeki vergi dairesine verilmesi 5421 say›l› Gelir
Vergisi Kanununun 77 ve 93 üncü maddeleri hükümleri iktizas›ndand›r. Ancak
gayrimenkul sermaye irad› üzerinden dar mükellefiyet esas›nda vergiye tabi olup
Türkiye'de vekili veya temsilcisi bulunmayanlar›n vergi uygulamas› bak›m›ndan
mensup olduklar› vergi dairesi vergi kanununda tayin edilmemifl oldu¤undan bu
kabil mükelleflerin bir vergi dairesine ba¤lanmalar› zaruri bulunmufltur. Bu itibarla Türkiye'de vekili veya temsilcisi bulunmayan bu kabil mükelleflerin Beyo¤lu
Vergi Dairesine ba¤l› say›lmalar› 5432 say›l› Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesindeki yetkiye müsteniden uygun görülmüfl ve keyfiyet 26/3/1957 tarihli ve
9569 say›l› Resmî Gazete ile ilân edilmifltir…” aç›klamalar› yer almaktad›r.
Bu hüküm ve aç›klamalara göre, 1/11/2008 tarihinden itibaren kira ödemelerinin banka, benzeri finans kurumlar› veya posta idarelerince düzenlenecek belgelerle tevsik zorunlulu¤unda, konutlar›n ayl›k tutar›n›n 500- YTL üzerinde olmas›, iflyerleri için ayl›k kira bedelleri tutar›na bak›lmaks›z›n banka, benzeri finans
kurumu veya posta idaresince düzenlenecek belgelerle tevsiki zorunludur.
Öte yandan, Türkiye’de yerleflik olmayan o¤lunuz ad›na bankada hesap açt›r›lmas› ve kira bedellerinin bu hesaba yat›r›lmas› gerekmekte olup, o¤lunuzun sizi vekil tayin etmesi halinde o¤lunuz ad›na beyanname verilece¤i hususu da tabiidir.
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/70
Konu: Hisseli gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde, kira tutarlar›n›n
hissedarlardan biri ad›na hesap aç›lmas›n›n 268 seri no.lu Gelir Vergisi GT
uyar›nca mümkün olup olmad›¤› hk.
….
‹LG‹: ….10.2008 tarihli dilekçeniz.
‹lgide kay›tl› dilekçenizde hissedarl› gayrimenkullerin kiraya verilmesinde, kira ödemesinin hissedarlardan biri ad›na yap›l›p yap›lan tahsilat›n hissedarlar ad›na aktarma yap›lmas›nda 268 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i uyar›nca bir sak›ncan›n olup olmad›¤› sorulmaktad›r.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.maddesinde; “Afla¤›da yaz›l›
mal ve haklar›n sahipleri mutasarr›flar›, zilyetleri, irtifak ve intifa hakk› sahipleri veya kirac›lar› taraf›ndan kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye irad›d›r.
1- Arazi, bina (döfleli olarak kiraya verilenlerde döfleme için al›nan kira bedelleri dahildir.) …” hükmü yer almaktad›r.
Yukar›da bahsedilen, mal ve haklar›n sahiplerinden kas›t; hem “malik”
hem de “hak” deyiminin karfl›l›¤› olarak kullan›lmaktad›r. Gerek maddi gerekse
gayrimaddi hak üzerinde mülkiyeti olanlar› kapsar. Türk Medeni Kanunu’na göre gayrimenkuller üzerindeki sahiplik ise tapuya tescil ile meydana gelir.
297

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 90 -2008

Di¤er taraftan, 29.07.2008 tarih ve 26951 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 268 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤’i ile iflyeri ve konut kiralama
ifllemlerine iliflkin yap›lacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine iliflkin olarak aç›klamalara yer verilmifltir.
Tebli¤in “Tevsik Zorunlulu¤unun Kapsam›” bafll›kl› 1. maddesinde;
“Bakanl›¤›m›za verilen yetkiye istinaden,
- Konutlarda, her bir konut için ayl›k 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,
-‹flyerlerinde, iflyerini kiraya verenler ile kirac›lar›n
kiraya iliflkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren
banka veya Posta ve Telgraf Teflkilat› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlulu¤u getirilmifltir.
2. Tevsik Zorunlulu¤u Getirilen ‹fllemlerde Belge Düzeni
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin birinci f›kras›n›n (1)
numaral› bendinin Bakanl›¤›m›za verdi¤i yetkiye istinaden 7.9.1995 tarih ve
22397 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 243 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i, 8.1.1996 tarih ve 22577 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 246 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile bankalara
düzenleme zorunlulu¤u getirilen, dekont veya hesap bildirim cetvelleri
ile tevsik edilme zorunlulu¤u uygulamas› eskiden oldu¤u gibi devam edecektir.
Önceki bölümde belirtilen banka veya Posta ve Telgraf Teflkilat› Genel
Müdürlü¤ü arac› k›l›nmak suretiyle, para yat›rma veya havale, çek veya kredi kart› gibi araçlar kullan›lmak suretiyle yap›lan tahsilat ve ödemeler karfl›l›¤›nda dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendi¤inden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankalar›n internet flubeleri üzerinden yap›lan ödeme ve tahsilatlar da ayn› kapsamdad›r.
.…” denilmektedir.
Yukar›daki aç›klamalara göre, gayrimenkullerin mesken ve iflyeri olarak
kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirleri gayrimenkul sermaye irad›d›r.
Hisseli gayrimenkuller için düzenlenen kira sözleflmelerinin ispat› aç›s›ndan
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hissedarlar›n tümünün isimlerinin ve hisse miktarlar›n›n yer almas› en do¤rusudur. Kira ödemelerinin banka, benzeri finans kurumlar› veya posta idarelerince düzenlenecek belgelerle tevsik zorunlulu¤unun tespitinde, hissedarlar›n
elde edecekleri ayl›k kira gelirlerinin hisseleri oran›na bak›lmaks›z›n konutlar›n ayl›k tutar›n›n 500.YTL. üzerinde olmas›, iflyeri ayl›k kira bedelleri tutar›na bak›lmaks›z›n banka, benzeri finans kurumu veya posta idaresince düzenlenecek belgelerle tevsiki zorunludur.
Ancak, iflyeri/konut ayl›k kira bedellerinin bankaca düzenlenecek dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsikinde kira ödemesinin hissedarlardan biri ad›na yap›lmas› durumunda ödemeye ait bankaca düzenlenen dekontun aç›klama k›sm›na hissedarlar›n isimleri ile kira ödemesi oldu¤unun belirtilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Grup Müdür V.
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