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Sunuş

Gelir vergisi mükelleflerinin 2008 yılı içerisinde elde ettikleri gelirleri için yıllık beyannamelerini 1-25 Mart 2009 tarihleri arasında bağlı bulundukları vergi dairesine yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi ile beyan etmeleri gerekiyor.
Beyannamelerin, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri tarafından hiçbir hadle sınırlı olmaksızın elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) elde edenler ise istemeleri durumunda beyannamelerini elektronik ortamda kendileri verebilecekleri gibi meslek mensuplarına da verdirebileceklerdir.

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 2008 T.Yılı kurum kazançlarını ise 1-25 Nisan 2009 tarihleri arasında Kurumlar vergisi Beyannameleri ile elektronik ortamda meslek mensupları tarafından gönderilmeye başlanacak ve mart yoğunluğunu nisan ayında da yaşamaya devam
edeceğiz.

28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 5838 sayılı “Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gelir Vergisi Kanununda, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda , 3065 Katma Değer Vergisi Kanununda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda, 6802 Gider Vergileri Kanununda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda
492 sayılı Harçlar Kanununda, yeni önemli düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri içeren konularda kapsamlı makaleleri ve güncel bu sayımızda bulacaksınız.
Diğer taraftan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 2009 yılında bu güne kadar yayınladığı 42 adet genelgelere ilişkin uzman kişiler tarafından kaleme alınmış çok önemli güncel makaleler bu sayımızda yer almaktadır.

Önümüzdeki dönemlerde de vergi kanunlarında ve Sosyal Güvenlik mevzuatında önemli değişiklikler ve düzenlemeler yapılacaktır. Bu gelişmeleri yakından takip ederek bu konularda yeni
makaleleri mali çözüm dergimizde uzman kişilerin kaleminden yayınlayacağız.

Yoğun olarak sürdürülen eğitim programlarımıza ve seminerlerimizi destekleyen özellikle
TTK, UFRS, Vergi ve Sosyal Güvenlik ile ilgili konularda güncel makalelerle sizlere katkı sunmayı sürdüreceğiz.
92.Mali Çözüm Dergisinde buluşmak dileğiyle, sağlık mutluluk başarı dolu günler diliyoruz.

YÖNETİM KURULU
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MUHASEBE MESLE⁄‹NDE
UZMANLAfiMA VE KURUMSALLAfiMA
SÜREC‹
l Yahya ARIKAN*
I. G‹R‹fi
Muhasebe, tüm toplumlarda önemli rol oynayan bir meslektir. Bu ne-

denle muhasebe, toplumda gerçekleflen de¤iflime ayak uydurmal› ve ortaya
ç›kan gereksinimleri karfl›lamal›d›r. Çünkü tüm toplumlarda muhasebe mesle¤ine yönelik talep yüksektir ve yükselmeye devam edecektir.

Günümüzde, muhasebecilik mesle¤i mükemmel iletiflim becerilerine sa-

hip teknik uzmanl›k bilgisini gerektirmektedir. Bununla birlikte, yeni bilgi
ekonomisinin bilgi ihtiyaçlar›n› ve bunlar›n raporlanmas›n› karfl›layabilmelidir.

Profesyonel bir muhasebeci, teknik muhasebe bilgisi ve becerilerini

edinmeye ek olarak, onlar›n dan›flman, mali analist, iletiflimci, müzakereci ve
yönetici olmalar›na olanak sa¤layan becerilere de sahip olmal›d›r. Profesyo-

nel bir muhasebecinin dürüstlük, objektiflik ve gönüllülük gibi önemli niteliklere sahip olmas› gerekir. Ayn› zamanda, profesyonel bir muhasebeci olman›n

tamamlay›c› nitelikleri olan profesyonel de¤erler, etik ve davran›fllara da sahip olmal›d›r.

Muhasebeciler de¤iflen talep ve standartlara uygun hizmet verebilmesi

ve farkl› hizmetleri sunabilmesi için belli konularda uzmanlaflmas›, ihtiyaç
* ‹SMMMO Baflkan›
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duyulan di¤er konularda uzmanlaflm›fl meslek mensuplar› ile iflbirli¤i ya da
ortakl›k yaparak bir kurum çat›s› alt›nda ekip halinde çal›flmas› gerekecektir.

Bu süreçte kurumsallaflmak isteyen meslek mensuplar›na en uygun mo-

dellerin oluflturulmas› ve uygulama deste¤i sa¤lanmas› amac›yla ‹SMMMO
taraf›ndan Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi bafllat›lm›fl ve proje

kapsam›nda proje fizibilitesi ve yol haritas›n› içeren bir proje kitapç›¤› haz›rlanm›flt›r.

II. MUHASEBE VE MUHASEBEC‹N‹N TANIMI
Muhasebe;
‹flletmelerin finansal nitelikli faaliyetlerinin saptanmas›, s›n›fland›r›lma-

s›, kay›tlanmas›, raporlanmas› ve yorumlanmas› olarak tan›mlanmaktad›r. ‹flletmelerin faaliyetleri ile ilgili olarak ortaklara, potansiyel yat›r›mc›lara, ala-

cakl›lara, iflletme yöneticilerine, kredi kurulufllar›na ve devlete bilgi sa¤lama
fonksiyonunu üstlenen muhasebe; finansal sistemde karar alma sürecinde ihtiyaç duyulan bilginin çok önemli bir bölümünü oluflturmaktad›r.
Muhasebeci;
Nitelikli e¤itim ve uygulamada edindi¤i muhasebe bilgi, beceri ve dene-

yimlerini sorumlu oldu¤u taraflara (müflterileri: iflletmelere, bireylere, muha-

sebe finansal ifllemler konusunda hizmet talep edenlere) muhasebecilik mes-

le¤i ile ilgili yasalar›n ve mesleki kurulufllar›n öngördü¤ü s›n›rlar içinde sunarak yaflam›n› sürdüren bir profesyoneldir.

Muhasebeci, devlete, topluma, mesleki kurulufllara, müflterilerine ve

kendine karfl› sorumluluklar› olan bir meslek sahibidir.
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Bu tan›mlara göre muhasebecinin karfl› karfl›ya oldu¤u sorumluluklar

sistemli bir biçimde flöyle aç›klanabilir:

Devlete karfl›: Yasalar›n belirtti¤i do¤rular› yapmak, gerçekleri çarp›t-

mamak ve devletin ç›karlar›n› gözetmek.

Topluma karfl›: Toplumun güvenini sars›c›, toplumu yan›lt›c› finansal

“mesajlar” vermekten kaç›nmak, toplumun genel ç›karlar› konusunda duyarl›
olmak.

Mesleki kurulufllara karfl›: Mesleki kurulufllar›n muhasebe mesle¤inin

imaj›n›, sayg›nl›¤›n› sa¤lama amac› ile belirledi¤i standart ve kurallara uygun
davran›fl ve faaliyetlerde bulunmak.

Müflterilere karfl›: Müflteriye profesyonelce hizmet vermek. Müflterinin

ç›karlar›n› gözetmek, yol gösterici olmak, müflteri ile ilgili edinilen özel bilgileri sakl› tutmada güvenilir olmak. Öte yandan kamu ve toplum için müflterileri hakk›nda gerekli finansal bilgileri çarp›tmadan raporlamak.

Kendisine karfl›: Kiflisel disiplin sahibi olmak, mesleki konularda sü-

rekli olarak kendini gelifltirmek, yasa ve yönetmeliklere uyarak, kamu ve top-

lum yarar›na uygun davran›fl biçimi sergilemek. ‹yi ahlak sahibi olmak ve bunu zedeleyici her türlü ikilik yarat›c› ç›kar iliflkisinden kendini ar›nd›rma (zi-

ra ç›kar iliflkilerinin varl›¤› muhasebecinin ba¤›ms›zl›¤›n› yok ederek onun
kolayca kontrol alt›na al›nmas›na neden olur) ve kendi ç›kar›n› korumak (yaflamak için gerekli olan geliri sa¤lamak).

III. MUHASEBE MESLE⁄‹NDE NEDEN KURUMSALLAfiMA
1.Küresel Tehlikelere Karfl› Güçlü Olmak ‹çin
a. Gats Sözleflmesi
Günümüzde hizmetler sektörü gerek geliflmifl gerekse geliflmekte olan

ülke ekonomilerinde önemli bir rol oynamakta ve hizmet ticaretinin önemi de
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uluslararas› düzeyde giderek artmaktad›r. ‹flte Hizmet Ticareti Genel Anlafl-

mas› (GATS) olarak adland›r›lan Anlaflman›n amac› da uluslararas› hizmet ti-

caretinin tamamen serbestlefltirilmesidir. GATS kapsam›nda serbestlefltirme,
her fleyden önce uluslararas› hizmet ticareti önündeki engellerin kald›r›lmas›-

n› öngörmektedir. Bu serbestlefltirme ve etkileri, özellikle de geliflmekte olan
ülkelerin dünya hizmet ticaretindeki pay› aç›s›ndan ayr› bir önem tafl›makta-

d›r. Türkiye’ nin GATS Sözleflmesi ne iliflkin süreci 25 fiubat 1995 tarihinde

TBMM’de onanm›fl ve üyeli¤i DTÖ taraf›ndan 26 Mart 1995 tarihi itibariyle resmi olarak ilan edilmifltir. GATS, Hizmetler Ticareti Genel Anlaflmas›,
ülkemizde 1995 y›l›ndan bafllayarak yürürlü¤e girmifltir.

b.Yabanc› Sermayeli fiirketlere Hizmet Vermek ‹çin
Uluslararas› ticaretin s›n›r ötesi hareketleri sonucu ortaya ç›kan serma-

ye ak›mlar› gerek bunlar› ihraç eden, gerekse ithal eden ülkeler aç›s›ndan bü-

yük önem tafl›maktad›r. Sermaye ihracatç›s› bir ülke, sermayesini en fazla kâr
elde edebilece¤i ülkelere transfer ederken, sermaye ithalatç›s› ülkenin önce-

likli amac› ise, bu sermayeyi kalk›nmas›n›n finansman›nda kullanmakt›r.
Dünya ekonomisinde yabanc› sermaye yat›r›mlar›na olan ilgi giderek artmaktad›r.

Bugün Türkiye de 2008 y›l› eylül ay› sonu itibari ile 17.167 uluslarara-

s› flirket kurulmufl, 3.585 yerli flirkete ifltirak edilmifl, toplam 20.752 adet uluslararas› flirket Türkiye de faaliyette bulunur duruma gelmifltir.
2.Yeni TTK Tasar›s›ndaki Mesleki Geliflmeler ‹çin
Yeni Türk Ticaret Kanunu’ nda yans›ma bulan kurumsal yönetim ilkele-

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

12

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Bu Kanun’ da yer alan mali raporlama ve denetim süreçleri ile ilgili dü-

zenlemeler k›saca de¤erlendirildi¤inde;

Tüm ticari iflletmeler muhasebe düzeninde, UFRS ›fl›¤›nda haz›rlanan

Türkiye Muhasebe Standartlar›n› esas alaca¤›, kamuoyu ayd›nlatma ilkesine

a¤›rl›k verildi¤i ve özellikle kurumsal bilgilerin fleffaflaflmas›n›n amaçland›¤›,
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¤›, mevcut kanunda yer alan mu-

rak›pl›k müessesesinin kald›r›ld›¤›, mali denetimin d›fl denetçiler taraf›ndan
gerçeklefltirilece¤i, denetçilerin ;

‹fllem denetimi ve denetçileri,
Özel denetim ve denetçisi,

Hesap denetimi ve denetçileri olarak s›n›fland›r›laca¤›, flirketlerin ölçe-

¤ine göre d›fl denetimin, ba¤›ms›z denetim kuruluflu, SMMM ve YMM taraf›ndan yap›laca¤›, yönetim kurulunun etkin, verimli ve hesap verebilir bir fle-

kilde çal›flmas›n›n ön plana ç›kar›ld›¤›, profesyonel yönetimin teflvik edildi¤i,
bu çerçevede ‘’ ba¤›ms›z – ba¤›ms›z olmayan ‘’ yönetici ayr›m›na yer verildi¤i belirtilmektedir.

3.Uluslararas› Mesleki Standartlar›n Uygulanmas› ‹çin
Uluslararas› alanda faaliyet gösteren kurulufllar›n uluslararas› kabul gör-

müfl standartlarla uyumlu olarak faaliyet göstermesi, farkl› ülkelerde yap›lan

ifllemlerde benzer finans dilinin kullan›lmas›, bir baflka deyiflle, ayn› finansal
tablonun farkl› yerlerde benzer flekilde yorumlanabilmesi anlam›na gelece¤inden uluslararas› alanda faaliyet gösteren kifli/kurulufllar›n karfl› karfl›ya kald›klar› riskler belli bir oranda azalacakt›r. Uluslararas› geçerlili¤i olan standartla-

r›n oluflturulmas› ekonomide karar alma süreçlerini iyilefltirip, uluslararas› fi-

nansal sistemi güçlendirdi¤inden, uluslararas› kamuoyu taraf›ndan çeflitli

alanlarda standartlar gelifltirilmesi amac›yla uluslararas› kurulufllara ça¤r›lar
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yap›lm›flt›r. Bu kurulufllar ilgili olduklar› konularda ülkeler aras›ndaki uygulama

farkl›l›klar›n› ortadan kald›rarak bir örnek ve kaliteli bilgi/belge sunumunu sa¤layacak standartlar›n oluflturulmas›na yönelik çal›flmalar yapmaktad›rlar.
Bu kurulufllar;
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri (OECD), Finansal fieffafl›k Uygulama ‹lke-

leri (IMF), Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uluslararas› Sermaye Piyasas› Kurumu

Teflkilat›n›n (IOSCO), Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (IASB), Türkiye’

nin de üyesi oldu¤u (IFAC) kurulu olan Uluslararas› Denetleme ve Güvence

Standartlar› Kurulu (IAASB), Bankac›l›k Denetleme Rehberi Basel Komitesi
gibi kurum ve kurulufllardan oluflmaktad›r.

4.Müflterilere Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Muhasebe,
Denetim, Dan›flmanl›k Hizmeti Sunmak ‹çin

Hedeflerde süreklili¤in sa¤lanmas› için, hedef müflteri kitlesinin ihtiyaç-

lar›n›n en iyi flekilde belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar› karfl›lamak için kalite he-

def ve stratejiler çerçevesinde oluflturulacak çal›flmalar›n›n gelifltirilmesi gere-

kecektir. Böylece müflteri ihtiyaçlar›na kanalize edilen kaynaklar etkin bir flekilde kullan›lm›fl ve baflar›ya odaklan›lm›fl olacakt›r.

Hedeflerin belirlenmesinin temel kriteri olarak vurgulanan misyon ve

vizyon yönelimi kadar bunlar›n etkin olarak oluflturulmas› da “Toplam Kalite
Yönetim”inden beklenen verimin sa¤lanmas› aç›s›ndan önemlidir.
Bu nedenle;

Müflteri beklentilerine uygun hizmet üretmek,

Müflterilere fayda yaratacak finansal yönetsel ve vergisel aç›lardan da-

n›flmanl›k yapmak,

Hizmet üretiminde zaman tasarrufu etkinlik kalite ve ekonomik verim-

lili¤i sa¤lamak,
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Mesleki sayg›nl›¤›n alg›lanmas› ve iyilefltirilmesi yönünde çal›flmalarda

bulunmak,

S›f›r hatal› hizmet üretimi gerçeklefltirmek,

Üretilen hizmetin global sistemde yer alan tüm kullan›c›lar›n istifadesi-

ne sunmak,

De¤iflen ve geliflen teknolojik ekonomik sosyal ve kültürel çevreyle

uyumlu yeterlilikte olmak,

Yeni dünya düzeninin entelektüel yöneliminde bilgi yönetimi ve bilgi-

nin etkin kullan›m› yeterlili¤ine sahip olmak,

Muhasebe mesle¤inin etkinli¤ine yönelik çal›flmalarda bulunmak,

Örgüt kalite politikas› oluflturmak ve hizmet kalite standartlar›n› belirlemek,

‹fl performans›n› yükseltmek, performans de¤erlendirmelerinde bulun-

mak, bunun için iç denetimi etkinlefltirmek,
gerekmektedir.

6.Toplam Kalite Yönetiminde Mesleki E¤itimi ‹çin
Muhasebe meslek mensuplar›n›n, ekonomideki bilgiye ihtiyaç duyan-

larla bilgi üretmek durumunda olanlar›n kesiflim noktas›ndaki yerleri, e¤iti-

min hassasiyetini artt›rmaktad›r. Gelece¤in planlanmas›nda muhasebe bilgile-

rine ihtiyaç duyanlar (müflteriler) aç›s›ndan e¤itim, bilginin etkin olarak kullan›lmas› için bir gereklilik oldu¤u gibi, bu bilgileri sa¤lama durumunda olan-

lar›n do¤ru bilgileri sunabilmeleri için de flartt›r. Toplam kalite yönetiminde
al›nan e¤itimin mesle¤e ve meslek mensuplar›na ve çal›flanlar›na önemli katk›lar›;

Çal›flanlar›n moralini art›r›p kurum amaçlar›n› özümsemelerine,
Kurum için daha iyi bir imaj oluflturulmas›na,
Kurum politikas›n›n daha iyi anlafl›lmas›na,
Motivasyona,

Problemlerin daha etkili çözülmesine,
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Verimlilik ve ifl kalitesine ,
Yabanc› dil e¤itimleri,

Uluslar aras› standartlar,

Kiflisel geliflim ve beceri e¤itimlerine yönelik olmal›d›r.
IV. HANG‹ ALANLARDA UZMANLAfiMA
Bugün meslek mensuplar›n›n mesleki faaliyetleri incelendi¤in de muha-

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

Muhasebe mesle¤i vergi için finansal tablo üreten bir meslek olmufltur.

Dünyada yaflanan yolsuzluklar, flirket çöküflleri ba¤›ms›z denetim, iç de-

netim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemi ile ilgili uluslararas› standartlarda

yasal düzenlemelerin yap›lmas›n› ihtiyaç haline getirmifltir. Art›k Meslekte
uzmanlaflma ihtiyac› ortaya ç›km›flt›r.

Bu nedenle Muhasebe Denetim mesle¤inin uzmanl›k alanlar› art›k;
Ba¤›ms›z Denetim,
‹ç Denetim,

Risk Yönetimi,

Derecelendirme,
Adli Muhasebe,

Mali Hukuk ve tam tasdik,
Sosyal Güvenlik Hukuku,
Özel Amaçl› Raporlama,
v.b olacakt›r.

Odam›z taraf›ndan bafllat›lacak sertifikaya ba¤l› uzmanl›k e¤itim süreci

meslek mensuplar›n› yeni uzmanl›k alanlar›n›, bilgi ve deneyimlerini gelifltir-

meleri aç›s›ndan önemli bir kazan›m olacakt›r. Tabii bu de¤iflim ve uzmanl›k
meslek mensuplar›na yeni bir ufuk kazand›racakt›r.
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V.SONUÇ
Her meslek mensubunun muhasebe ve denetim ile ilgili tüm konulara

vak›f olabilmesi h›zla ilerleyen bilgi ak›fllar› ve sürekli de¤iflen mevzuat sebe-

biyle imkans›z hale gelmifltir. Ça¤a uygun alt yap›ya sahip, nitelikli personel
istihdam›nda zorlanmayan, bilgiye ve gelece¤e yat›r›m yapma kabiliyetinde
olan, meslektafl dayan›flmas› ile fiziki ve ruhi sa¤l›¤›m›z›n korundu¤u, rekabet
etme gücümüzü art›racak, gelecek kayg›lar›m›z› azaltacak uyumlu beraberlikler yaratmak ve kurumsal güç birli¤i yapmak zorunday›z.

Bu nedenle kurumsallaflmak isteyen meslek mensuplar›na en uygun mo-

dellerin oluflturulmas› ve uygulama deste¤i sa¤lanmas› amac›yla haz›rlanan
‹SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi’ne tüm meslek mensuplar›n›n yo¤un ilgisini bekliyoruz.
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ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT‹N ‹LE ‹LG‹L‹
ARAMA, ‹fiLETME, ZENG‹NLEfiT‹RME
VE RAF‹NAJ FAAL‹YETLER‹NE YÖNEL‹K
TESL‹M VE H‹ZMETLERDE ‹ST‹SNA
UYGULAMASI
l Memifl KÜRK*
I-GENEL B‹LG‹:
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 17/4-g maddesine göre arama,

iflletme, zenginlefltirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlar›n bu faaliyetleri sonucu elde ettikleri külçe alt›n ve külçe gümüfl teslimleri KDV’den istisnad›r

5228 say›l› Kanunla, KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci f›kras›-

n›n (c) bendinde de¤ifliklik yap›lm›fl ve "Alt›n, gümüfl ve platin ile ilgili arama, ifl-

letme, zenginlefltirme ve rafinaj faaliyetlerine iliflkin olmak üzere, bu faaliyetleri
yürütenlere yap›lan teslim ve hizmetler" de KDV istisnas› kapsam›na al›nm›flt›r.

112 Seri nolu KDV Genel Tebli¤i ç›kana kadar bu istisnan›n uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar 95 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i ile de¤iflik 93 Seri No.lu
KDV Genel Tebli¤inde belirlenmiflti.

19.01.2005 tarih ve 25705 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 93 Seri Nolu

KDV Genel Tebli¤i gere¤ince istisna hükmünün uygulanabilmesi için sat›n al›nan
mal ve hizmetlerin alt›n, gümüfl veya platin ile ilgili arama, iflletme, zenginlefltir-

me ve rafinaj faaliyetlerinin yürütülmesinde kullan›lmas› gerekmektedir. Bu ne-

denle mobilya, mefruflat ve benzeri demirbafllar ile binek otomobili, insan tafl›maya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç al›mlar› istisna kapsam›nda de¤erlen* Vergi Denetmeni
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dirilmeyecektir. ‹stisna kapsam›nda de¤erlendirilmeyecek olan bu al›mlar›n yedek
parça, yak›t, tadil, bak›m ve onar›m masraflar› ile idari hizmet birimlerinin tadil,
bak›m, onar›m, ›s›tma, ayd›nlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, k›rtasiye,
yiyecek, giyecek gibi al›mlar ve temizlik hizmetlerinde istisna uygulanmayacakt›r.

Yukar›da say›lan faaliyetlerin icras› ile ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf

malzemesi, yedek parça, ifl makinesi, enerji, etüt, proje, müflavirlik, inflaat iflleri,
tafl›ma, her türlü kiralamalar (binek otomobili hariç), sat›n al›nmas› veya kiralan-

mas› istisna kapsam›na giren iktisadi k›ymetlerin tadil, bak›m ve onar›m hizmetleri gibi mal ve hizmet al›mlar› istisna kapsam›nda de¤erlendirilecektir.

Ancak 27139 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 112 Seri Nolu KDV Genel

Tebli¤i ile, bu Tebli¤in yay›mland›¤› (12.02.2009) tarihini izleyen ay bafl›ndan yani 01.03.2009 tarihinden geçerli olmak üzere alt›n, gümüfl ve platin ile ilgili ara-

ma, iflletme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlara istisna kapsam›nda yap›lacak
mal teslimleri ve hizmet ifalar›nda uyulmas› gereken kurallar yeniden düzenlen-

mifl olup, 93 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin (1.2.) numaral› bölümü bu Tebli¤in yay›mland›¤› tarihi izleyen ay bafl›ndan geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

II- ALTIN, GÜMÜfi VEYA PLAT‹N ‹LE ‹LG‹L‹ ARAMA, ‹fiLETME
VE ZENG‹NLEfiT‹RME FAAL‹YETLER‹NDE BULUNANLARA
YAPILAN TESL‹M VE H‹ZMET ‹ST‹SNASININ KAPSAMI:

KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinde düzen-

lenen istisna, alt›n, gümüfl ve platin ile ilgili arama, iflletme, zenginlefltirme ve ra-

finaj faaliyetlerinde bulunanlara, söz konusu faaliyetlerine iliflkin olmak üzere yap›lan teslim ve hizmetleri kapsamaktad›r.

‹stisnadan, 3213 say›l› Maden Kanunu hükümlerine göre Enerji ve Tabi-

i Kaynaklar Bakanl›¤›’ndan maden arama, alt›n, gümüfl veya platin madenleri için
iflletme ruhsat› alan firmalarla, zenginlefltirme iflini yapan firmalar ve yapt›klar› ifl-
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lemler Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan yay›mlanm›fl olan “K›ymetli Madenler

Borsas›nda ‹fllem Görecek Alt›n Standard› ve Rafinerileri Hakk›nda Tebli¤” ile
“K›ymetli Madenler Borsas›nda ‹fllem Görecek Gümüfl ve Platin Standartlar› ve
Rafinerileri Hakk›nda Tebli¤” hükümlerine göre “rafinaj faaliyeti” say›lan firmalar faydalanacakt›r.

Alt›n, gümüfl veya platin ile ilgili arama, iflletme ve zenginlefltirme faaliyet-

leri için istisnadan faydalanmak isteyen mükellefler, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤›’na müracaat ederek (Ek:1)’de yer alan yaz›y› alacaklard›r. Maden arama ruhsat› sahibi mükellefler söz konusu madenleri arad›klar›na dair bilgiyi bel-

ge talep dilekçesine yazacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› talebi de¤erlen-

dirirken maden sahas›n›n özelliklerini de dikkate alarak söz konusu yaz›y› verecektir.

‹stisna, alt›n, gümüfl veya platin ile ilgili arama, iflletme, zenginlefltirme ve

rafinaj faaliyetlerinin yürütülmesinde kullan›lmak üzere sat›n al›nan mal ve hizmetleri kapsamaktad›r.

Mükellefler bu faaliyetler nedeniyle indirim hakk›na sahip olduklar› al›fl ve

giderlere ait yüklendikleri KDV tutarlar›n› ilgili dönem beyannamesinde indirim
konusu yapacaklard›r. ‹ndirim yoluyla giderilemeyen KDV, mükellefin talebi
üzerine 112 nolu KDV Genel Tebli¤inin (1.2.) numaral› bölümünde yap›lan düzenlemeler çerçevesinde iade edilebilecektir.

III- ‹ST‹SNANIN UYGULANMA fiEKL‹:
‹stisna, verginin önce uygulan›p sonra iade edilmesi fleklinde yürütülecektir.

Bu nedenle alt›n, gümüfl veya platin ile ilgili arama, iflletme, zenginlefltirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlar›n mal ve hizmet al›mlar›nda genel hükümler çer-

çevesinde KDV uygulanacakt›r. Bu flekilde yüklenilen vergiler ilgili dönemde indirim konusu yap›lacakt›r.

Mükellefler taraf›ndan indirim konusu yap›lan vergilerden bir vergilendirme

döneminde gerçeklefltirilen arama, iflletme, zenginlefltirme ve rafinaj faaliyetleri-
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nin bünyesine giren teslim ve hizmetlere ait k›s›m, KDV Kanununun 13 üncü

maddesinin ikinci f›kras›n›n verdi¤i yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca belirle-

nen alt limiti (2004/8127 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile 100 TL) aflmad›¤› için
istisnadan yararlanamayacak al›mlar ç›kar›lmak suretiyle tespit edilecektir. Yük-

lenilen vergi tutar› verilecek ilk KDV beyannamesine iade olarak dâhil edilecek
ve buna göre hesaplanan KDV alaca¤›, mükellefin iste¤ine göre mahsuben veya
nakden iade edilecektir.

‹ade talebi bir dilekçe ile yap›lacak, bu dilekçeye;

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›ndan al›nan (Ek:1) yaz›n›n mükellef

taraf›ndan imza ve kafle tatbik edilmek suretiyle onaylanm›fl bir örne¤i (bir kereye mahsus olmak üzere),

- istisna kapsam›nda kabul edilen harcamalara ait liste (Bu listede al›m ya-

p›lan mükellefin unvan›, vergi kimlik numaras›, vergi dairesi, faturan›n tarihi, say›s› ile ifllem bedeli ve KDV tutar› bilgileri yer alacakt›r.),

- istisnaya konu ifllemlerin gerçekleflti¤i döneme ait indirilecek KDV listesi,

eklenecektir.

‹ade talepleri, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin mal ihrac›ndan do¤an

KDV’nin iadesindeki esaslar çerçevesinde sonuçland›r›lacakt›r.

IV- ‹ST‹SNA UYGULAMASINA ‹L‹fiK‹N D‹⁄ER HUSUSLAR
Alt›n, gümüfl veya platin iflletme faaliyeti s›ras›nda, maden cevherinin

kompleks halde olmas› nedeniyle alt›n, gümüfl veya platin yan›nda baflka metalle-

rin de üretilmesi, iflletme faaliyetine iliflkin al›mlar›n tamam›n›n istisnadan yararlanmas›na engel de¤ildir.

‹flletme, zenginlefltirme ve rafinaj hizmetleri genel esaslara göre KDV’ye ta-

bidir. Ancak, iflletme faaliyetini yürütenlere verilecek zenginlefltirme ve rafinaj hiz-

metleri ile zenginlefltirme faaliyetini yürütenlere verilecek rafinaj hizmetleri KDV
Kanununun 13/c maddesi uyar›nca 112 Seri Nolu KDV Genel Tebli¤inin (1.2.) bölümünde yap›lan aç›klamalara göre istisna kapsam›nda de¤erlendirilecektir.
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Rafinaj faaliyetinde bulunan mükelleflerin rafinaj› yap›lacak ürünün sat›n
al›nmas› s›ras›nda yüklendikleri vergilerin de iade kapsam›nda de¤erlendirilece¤i
tabiidir.
Vergi daireleri, rafinaj faaliyeti nedeniyle iade talep eden mükellefin, Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan yay›mlanm›fl olan K›ymetli Madenler Borsas›nda ‹fllem
Görecek Alt›n Standard› ve Rafinerileri Hakk›nda Tebli¤ ile K›ymetli Madenler
Borsas›nda ‹fllem Görecek Gümüfl ve Platin Standartlar› ve Rafinerileri Hakk›nda
Tebli¤ hükümlerine göre “rafinaj faaliyeti” yürüten bir firma oldu¤unu araflt›r›p
tespit ettikten sonra iade ifllemini yerine getireceklerdir.
Arama, iflletme, zenginlefltirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlar›n bu faaliyetleri sonucu elde ettikleri külçe alt›n ve külçe gümüfl teslimleri KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre KDV’den istisnad›r. Söz konusu istisna hükmü, k›smi istisna mahiyetinde olmakla birlikte alt›n ve gümüfl ile ilgili arama, iflletme,
zenginlefltirme ve rafinaj faaliyetlerine iliflkin olarak Kanunun 13/c maddesinde
yer alan istisna uygulamas› tam istisna mahiyetinde oldu¤undan arama, iflletme,
zenginlefltirme ve rafinaj faaliyetleri sonucu ortaya ç›kan külçe alt›n ve külçe gümüfl teslimleri ile ilgili olarak yüklenilen vergilerin gelir ve kurumlar vergisi bak›m›ndan gider veya maliyet unsuru olarak de¤erlendirilmesine ve söz konusu tutarlar›n indirim hesaplar›ndan ç›kar›lmas›na gerek bulunmamaktad›r.
IV-SONUÇ:
Alt›n, gümüfl ve platin ile ilgili arama, iflletme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlara istisna kapsam›nda yap›lacak mal teslimi ve hizmet ifalar›nda istisna uygulamas› 1 Mart 2009 tarihinden itibaren 112 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i aç›klamalar› çerçevesinde yap›lacak olup ayn› tarih itibariyle 93 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin (1.2) numaral› bölümü de yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
KDV Kanunu’nun 13. maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinde düzenlenen istisna, alt›n, gümüfl ve platin ile ilgili arama, iflletme, zenginlefltirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlara, söz konusu faaliyetlerine iliflkin olmak üzere yap›lan teslim ve hizmetleri kapsamaktad›r.
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Mükellefler bu faaliyetler nedeniyle indirim hakk›na sahip olduklar› al›fl ve

giderlere ait yüklendikleri KDV tutarlar›n› ilgili dönem beyannamesinde indirim
konusu yapacaklard›r. ‹ndirim yoluyla giderilemeyen KDV, mükellefin talebi
üzerine 112 nolu KDV Genel Tebli¤inin (1.2.) numaral› bölümünde yap›lan dü-

zenlemeler çerçevesinde iade edilebilecektir. ‹stisna uygulamas›, KDV’nin önce
tahsil edilip sonra iade edilmesi fleklinde yürütülecektir
KAYNAKÇA
Maliye Bakanl›¤› (12.02.2009). 112 Seri Nolu Katma De¤er Vergisi Genel

Tebli¤i. Ankara: Resmi Gazete (27139 say›l›)

T.C. Yasalar (02.11.1984). 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu. Ankara:

Resmi Gazete (18563 say›l›)
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T.C.

ENERJ‹ VE TAB‹‹ KAYNAKLAR BAKANLI⁄I
Maden ‹flleri Genel Müdürlü¤ü

Say› :

Konu :
………………………………

…………………………………………

………………………………………….
‹lgi :

………………. Vergi Dairesi Müdürlü¤ünün ………………… Vergi Kim-

lik Numaral› mükellefi olarak ………… tarih ve …………. say›l› Maden Arama/Alt›n, Gümüfl veya Platin ‹flletme/ Zenginlefltirme Ruhsat›1 ile …./…./20.. ta-

rihine kadar alt›n, gümüfl veya platin Arama//‹flletme/Zenginlefltirme2 faaliyeti/faaliyetlerinde bulunman›z uygun görülmüfltür.

‹fl bu yaz› Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan

112 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin (1.1) bölümünde yap›lan aç›klamalar uyar›nca düzenlenmifltir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
Bakan a.

1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›'n›n arama/iflletme ruhsat›n›n tarih ve say›s› yaz›lacakt›r.
2 Faaliyetin arama, iflletme, zenginlefltirme ifllemlerinden hangisi ya da hangilerinden olufltu¤u belirtilecektir.
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TEKNOLOJ‹ GEL‹fiT‹RME
BÖLGELER‹NE (TEKNOPARK)
SA⁄LANAN VERG‹SEL AVANTAJLAR
l fiibli GÜNEfi*
1- G‹R‹fi
Ülkemizin özellikle teknoloji a¤›rl›kl› sanayisinin geliflmesi için

26.06.2001 tarih ve 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu'nu ç›-

kar›lm›flt›r. An›lan Kanunu'nun 8. maddesinde bölgelerin ve bölgede faaliyet

gösterecek mükelleflerin geliflimini teflvik edici düzenlemelere yer verilmifltir.
Kanunun 9. maddesine dayan›larak haz›rlanan "Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Uygulama Yönetmenli¤i" 19.06.2002 tarih ve 24790 say›l› Resmi Gazete'de

yay›nlanm›fl ve bölge ile ilgili mevzuat›n temelleri at›lm›fl olup, daha sonra,

vergi mevzuat›m›zda önemli de¤ifliklikleri de beraberinde getiren 5035 say›l›
Kanun ile 4691 say›l› Kanunla yap›lan düzenlemelerde de¤iflikli¤e gidilmifl ve
ilave destek unsuru olarak katma de¤er vergisi istisnas› da eklenmifltir.

Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinin kurulufl amaçlar›, üniversite ve endüs-

tri kesimleri aras›ndaki iflbirli¤inin gelifltirilmesi, bölgesel ekonomik hareketlilik sa¤lanmas›, araflt›rma gelifltirmeye dayal› çal›flmalarla yard›mc› olmak,
istihdam› teflvik etmek fleklinde s›ralanabilir. Bu amaçlar paralelinde düzenlemeler yap›lm›fl ve bu bölgeler cazip hale getirilmifltir.

* Vergi Denetmeni
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2-ÜLKEM‹ZDE FAAL‹YET GÖSTEREN TEKNOLOJ‹
GEL‹fiT‹RME BÖLGELER‹

Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu’nun 4. maddesi uyar›nca Tekno-

loji Gelifltirme Bölgeleri, De¤erlendirme Kurulu’nun önerisi üzerine Bakanlar
Kurulu Karar› ile tespit edilmektedir. De¤erlendirme Kurulu, Sanayi ve Tica-

ret Bakanl›¤› Sanayi Araflt›rma ve Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü’nün baflkan-

l›¤›nda Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›-

¤›, Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›, Türkiye Bilimsel Araflt›rma Kurumu

Baflkanl›¤›, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ve Bakanl›k taraf›ndan belirle-

necek teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel kurulufltan birer temsil-

cinin kat›l›m› ile oluflmaktad›r. Bakanlar Kurulu Karar› ile kurulmas›na karar
verilen günümüzdeki Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri afla¤›daki gibidir.
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Teknoloji Gelifltirme Bölgesinin Ad›
ODTÜ Teknopark› Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
TÜB‹TAK-MAM Teknopark› Teknoloji Gelifltirme
Bölgesi
‹zmir Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Ankara Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
GOSB Teknopark› Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
‹TÜ Ar› Teknokent’i Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Eskiflehir Teknoloji Gelifltirme Bölgesi,
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
‹stanbul Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi,
Bat› Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Trabzon Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Çukurova Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Erzurum Atatürk Ü. Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Mersin Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Göller Bölgesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Ulutek Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Ankara Üni. Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
F›rat Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Cumhuriyet Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Trakya Üniversitesi Edirne Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Gazi Teknopark Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Dicle Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
ASO Teknopark Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Tokat Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Kurulufl Tarihi
2001

Faal/Gayri
Faal
Faal

2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008

Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Gayri faal
Faal
Faal
Gayri faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Gayri faal
Faal
Faal
Faal
Gayri faal
Gayri faal
Gayri faal
Gayri faal
Gayri faal
Gayri faal
Faal
Gayri faal
Gayri faal
Gayri faal
Gayri faal
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3- TEKNOLOJ‹ GEL‹fiT‹RME BÖLGELER‹NE SA⁄LANAN
VERG‹SEL TEfiV‹KLER

3.1. Teknoloji Gelifltirme Bölgelerindeki Yönetici fiirketlere Sa¤lanan
Vergisel Avantajlar

Yönetici fiirket çal›flman›n birinci bölümünde de aç›kland›¤› üzere,“ Ka-

nuna uygun ve anonim flirket olarak kurulan, bölgenin yönetimi ve iflletilmesinden sorumlu flirket” fleklinde tan›mlanm›flt›r.

Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri’nin kurulmas› için gerekli arazi temini,

alt yap› ve idare binas› inflas› gibi giderlerin yönetici flirketlerce karfl›lanmas›
esas olmas›na ra¤men, belirtilen giderlerin yönetici flirketlerce karfl›lanamayan k›sm› Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› bütçesine konulan ödenekle s›n›rl› olmak üzere karfl›lanabilecektir.

4691 say›l› kanunun 8. maddesine göre, Yönetici fiirket, bu kanunun uy-

gulanmas›yla ilgili ifllemlerde her türlü vergi resim ve harçtan muaft›r. 4691
say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu’na 5035 say›l› Baz› Kanunlarda
De¤ifliklik yap›lmas› Kanunu’nun 44. maddesine geçici 2. madde eklenerek

yönetici flirketlerin bu kanunun uygulama kapsam›nda elde ettikleri faaliyet
kazançlar› 01 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31 Aral›k 2013 tarihine kadar Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulmufltur.

Yönetici fiirketlerin istisna edilen bu kazançlar›; 4691 say›l› kanunda be-

lirtilen bölgenin kurulmas›yla, yönetilmesiyle ve iflletilmesiyle ilgili faaliyet-

lerden kaynaklanan kazançlard›r. Eski düzenlemede (4691 say›l› kanun 8.
maddesi) yönetici flirketlerin faaliyet gelirlerinin gelir ve kurumlar vergisin-

den ayr› tutuldu¤una iliflkin bir hüküm bulunmamas› ve yeni düzenlemede

(5035 say›l› kanunun 44. maddesine eklenen geçici 2. madde ) yönetici flirketlerin faaliyetlerine iliflkin kazançlar› gelir ve kurumlar vergisinden muaf
tutuldu¤unun belirtilmesi yönetici flirketlere sa¤lanan vergisel avantajlara ilifl-

kin son düzenlemeyi oluflturmaktad›r. Burada Gelir veya Kurumlar Vergisine
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tabi matraha, Yönetici fiirketin has›lat›ndan faaliyetle ilgili yüklenilen gider
ve maliyetlerin düflülmesi sonucu ulafl›lacakt›r.

Yönetici fiirketlerle ilgili di¤er bir husus ise; kanunda belirtilen faaliyet-

ler sonucu do¤an kazanç e¤er zararla sonuçlanm›fl ise, bu kazanc›n di¤er fa-

aliyetler sonucu oluflan kardan indirilmesinin mümkün olup olamayaca¤›d›r.

Bu hususta ise, zarar›n di¤er faaliyetler sonucu oluflan kardan indirilmesi
mümkün de¤ildir. Bu sebeple söz konusu zarar›n kanunen kabul edilmeyen
giderler sat›r›nda gösterilerek muhasebelefltirilmesi yap›lacakt›r.

‹stisna kapsam›na giren faaliyetlerle ile di¤er faaliyetlerin sürdürülme-

sinde müflterek genel giderlerin ve amortismanlar›n da¤›l›m›n›n yap›lmas›nda
giderler; cari y›lda oluflan maliyetlerin birbirine oranlanmas›yla, amortisman-

lar ise; kullan›ld›klar› gün say›s›na göre da¤›l›m›n›n yap›lmas›yla bulunacakt›r.

Yönetici fiirketlerin istisna kapsam›nda de¤erlendirilen kazançlar›n› da-

¤›tmalar› halinde ise, kar da¤›t›m›na ba¤l› tevkifat›n yap›lmas› gerekmektedir.
3.2. Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinde Yer Alan Gelir ve Kurumlar
Vergisi Mükelleflerine Sa¤lanan Vergisel Avantajlar

• Yaz›l›m ve Ar-Ge’ye Dayal› Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara
‹liflkin ‹stisna

Sadece teknoloji gelifltirme bölgelerinde gerçeklefltirilen yaz›l›m ve AR-

GE'ye dayal› üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar, faaliyete bafllan›-

lan tarihten ba¤›ms›z olmak üzere, 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnad›r.

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge d›fl›nda gerçeklefltirdik-

leri faaliyetlerinden elde etti¤i kazançlar›n, yaz›l›m ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilmifl olsa dahi, istisnadan yararlanmas› söz konusu de¤ildir. Sözü

edilen istisna, sadece yaz›l›m ve AR-GE'ye dayal› üretim faaliyetlerinden el-
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de edilen kazançlara tan›nm›flt›r. 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri
Kanununda AR-Ge ve yaz›l›m faaliyetleri afla¤›daki flekilde tan›mlanm›flt›r;

Araflt›rma ve Gelifltirme (AR-GE): Bilim ve teknolojinin geliflmesini

sa¤layacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme,
ürün ve araçlar üretmek, yaz›l›m üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç
ve hizmetler oluflturmak veya mevcut olanlar› gelifltirmek amac› ile yap›lan
düzenli çal›flmalar.

Yaz›l›m: Bir bilgisayar, iletiflim cihaz› veya bilgi teknolojilerine dayal›

bir di¤er cihaz›n çal›flmas›n› ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken ifl-

lemleri yapmas›n› sa¤layan komutlar dizisinin veya programlar›n ve bunlar›n
kod listesini, iflletim ve kullan›m k›lavuzlar›n› da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümü.

Di¤er taraftan, mükelleflerin bölgede faaliyete geçmeden önce bafllay›p,

bölgede faaliyete geçtikten sonrada devam ettirdikleri yaz›l›m ve AR-GE'ye
dayal› projelerden sa¤lad›klar› kazanc›n ancak, projenin bölgede gerçekleflti-

rilen k›sm›na iliflkin kazanç k›sm› istisnadan yararlanabilecektir. Ancak mü-

kelleflerin bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibariyle tamamlam›fl olduklar›

yaz›l›m ve AR-GE'ye dayal› projelerden elde edecekleri kazançlar›n istisna
kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün bulunmamaktad›r.

Elde edilen kazanc›n ne kadar›n›n bölgede gerçeklefltirilen çal›flmalara

iliflkin oldu¤u, bölgede faaliyete bafllanmas›ndan sonra ortaya ç›kan maliyetin
projenin bafllang›c›ndan tamamlanmas›na kadar geçen dönemde oluflan maliyete oran› kullan›lmak suretiyle belirlenebilir. Daha sa¤l›kl› bir sonuç verecekse, mükelleflerin baflka bir yöntem kullanmak suretiyle de (kullan›lan direkt iflgücü miktar› gibi) bu ayr›m› yapabilmeleri mümkün bulunmaktad›r.

‹stisna kapsam›nda olan projeler ile ilgili olarak elde edilen has›lattan

proje maliyetinin düflülmesi sonucu bulunacak tutar, istisna tutar›n› oluflturur.
Bu nedenle istisna kapsam›nda olan faaliyetler ile di¤er faaliyetlere iliflkin ha-

s›lat, maliyet ve gider unsurlar›n›n ayr› ayr› izlenmesi gerekmektedir.
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‹stisnadan yararlanacak kazanc›n tespiti aç›s›ndan, mükelleflerin istisna

kapsam›na giren üretim faaliyetlerine iliflkin kazançlar ile istisna kapsam›nda
de¤erlendirilmeyecek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar›n›n ayr›m›n› ya-

pabilecek flekilde kay›tlar›n› tutmalar› gerekmektedir. Kazanc› istisna kapsam›nda olan projelerin zararla sonuçlanmas› halinde bu zararlar›n di¤er faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilmesi mümkün de¤ildir.

Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin esas faaliyetleri d›fl›nda ancak,

normal ticari ifllemleri kapsam›nda elde edecekleri gelirleri ile ola¤and›fl› ge-

lirleri istisna kapsam›nda de¤erlendirilmez. Bu kapsamda nakitlerin de¤erlen-

dirilmesi sonucu oluflan faiz gelirleri, yabanc› para cinsinden aktifler dolay›s›yla oluflan kur farklar›, iktisadi k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an gelirlere istisna uygulanmaz.

‹stisna kapsam›na giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen ifllerin bir-

likte yap›lmas› halinde, müflterek genel giderlerin bu faaliyetler ile ilgili ola-

rak cari y›lda oluflan maliyetlerin birbirine oran› esas al›narak da¤›t›lmas› ge-

rekir. Öte yandan, mükelleflerin istisna kapsam›na girmeyen üretim faaliyetlerinde müfltereken kulland›¤› tesisat, makine ve tafl›tlar›na iliflkin amortis-

manlar›n ise bunlar›n her bir iflte kulland›klar› gün say›s›na göre da¤›t›m›n›n
yap›lmas› gerekmektedir.

3.3. Bölgelerinde Çal›flan Personele Yönelik Vergisel Avantajlar
4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu'na 5035 say›l› kanun

ile 01.01.2004 tarihinden sonra geçerli olmak üzere afla¤›daki Geçici 2. mad-

de eklenmifltir. Bu hükme göre, bölgede çal›flt›r›lan araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve
AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine ka-

dar gelir vergisinden istisnad›r.

Öte yandan, bu niteliklere haiz olsalar dahi, bir personelin araflt›rma, ya-

z›l›m ve AR-GE çal›flmalar› d›fl›nda kalan görevleri dolay›s›yla ödenen ücret-

lerin istisna kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir. Bölgede araflt›r-
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mac›, yaz›l›mc› ve AR-GE personeli d›fl›nda kalan di¤er personele yap›lan ücret ödemeleri de istisnaya konu edilmez.

Personelin araflt›rma, yaz›l›m ve AR-GE çal›flmalar› d›fl›nda kalan gö-

revleri dolay›s›yla ödenen ücretlerin istisna kapsam›nda de¤erlendirilemez.
Personelin hem bölge içinde hem de bölge d›fl›ndaki projelerde çal›fl›yor olmas› halinde sadece bu bölge içerisinde çal›flan süreye tekabül eden k›sm› ge-

lir vergisinden istisnad›r. Bölge d›fl›nda çal›fl›lan süreye ait hak ve kazan›lan
ücret ise gelir vergisine tabidir. Ayr›ca, bölgede gelifltirilen projelerin pazarlanmas› amaçl› olarak bölge d›fl›nda çal›fl›lan süreler de istisna kapsam›na da-

hil edilmesi söz konusu de¤ildir. Bölge içinde araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve ARGE personeli d›fl›nda kalan di¤er personele yap›lan ücret ödemeleri de istisna-

ya konu edilmez. Konu ile ilgili ‹stanbul Defterdarl›¤›’n›n B.07.1.G‹B.4.34.
16.01/KVK-5-7306 say›l› ayn› do¤rultuda görüflü bulunmaktad›r.

Bölgede çal›flt›r›lan araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve AR-GE personelinin kanu-

ni izin süreleri içerisinde hak kazand›klar› ücretlerin de istisnaya konu edilme-

si gerekir.Ayr›ca, söz konsu personele çeflitli adlarla yap›lan ve ücret olarak
de¤erlendirilecek ödemeler de (prim, ikramiye vb.) istisna kapsam›ndad›r.

Di¤er taraftan, yönetici flirket, ücreti gelir vergisi istisnas›ndan yararla-

nan kiflilerin bölgede fiilen çal›fl›p çal›flmad›¤›n› denetlemekle sorumludur.
Bölgede fiilen çal›flmayanlara istisna uyguland›¤›n›n tespit edilmesi halinde,

ziyaa u¤rat›lan vergi ve buna iliflkin cezalardan yönetici flirket de ayr›ca sorumludur.

3.4. Katma De¤er Vergisi Mükelleflerine Sa¤lanan Vergisel
Avantajlar

5035 say›l› Kanun’un 11. maddesiyle 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi

Kanunu’na eklenen geçici 20. madde 1 numaral› alt bendinde yer alan hükme

göre, Teknoloji Gelifltirme Bölgesi’nde faaliyette bulunan giriflimcilerin bu
bölgede ürettikleri; Sistem yönetimi, veri yönetimi, ifl uygulamalar›, sektö-
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rel uygulamalar, internet, askeri komuta kontrol uygulamas› yaz›l›m›
fleklindeki teslim ve hizmetler katma de¤er vergisine tabi de¤ildir.

Söz konusu istisna sadece, bölgede üretilecek yaz›l›m, program ve lisan-

s›n› kapsayacak bölge d›fl›nda yarat›lan katma de¤eri kapsamayacakt›r. Ayr›-

ca Katma De¤er Vergisi istisnas› sadece bölgede faaliyet gösteren kifli ve ku-

rumlara tan›nm›fl olup, bölgede yönetici flirket konumunda olan firmalar›n bu

istisnadan yararlanmas› söz konusu de¤ildir. Konu ile ilgili olarak,
B.07.1.G‹B.4.07.16.01/KDV-ÖZG.2007.33 say›l› özelge ile bu yönde görüfl
bildirilmifltir.

Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun geçici 20. maddesindeki teknoloji

gelifltirme bölgesinde faaliyette bulunanlara yönelik istisna k›smi istisna nite-

li¤indedir. ‹stisnaya konu bu ifllemlerle ilgili yüklenilen katma de¤er vergilerinin mükelleflerin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplad›klar› katma de-

¤er vergisinden indirmeleri KDVK md. 30/a uyar›nca söz konusu de¤ildir.
Ancak, indirilemeyen katma de¤er vergisi iflin mahiyetine göre gider veya
maliyet unsuru olarak dikkate al›nabilecektir.
4-SONUÇ
Ülkemizin özellikle teknoloji sanayisinin geliflmesi yönünde giriflimde

bulunarak kurulan Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinin cazip hale gelmesi için

bölgeye yönelik vergisel teflvikler sanayinin geliflmesine katk›da bulunmakta

olup, mevcut uygulamalar›n devam› ve gelifltirilmesi için bu bölgeler önemli
yat›r›m alanlar› haline getirilebilir.

Ülkemizin teknoloji politikas›n›n belirlenmesi konusunda henüz bafllan-

g›ç aflamas›nda olmas› teknoloji gelifltirme bölgesi giriflimlerinin bafllang›ç ta-

rihinin oldukça yeni olmas›n› da beraberinde getirmifltir. Teknoloji gelifltirme

bölgelerinin kurulufl ve faaliyet gösterme süreçleri düflünüldü¤ünde, zaman
yönünden geliflmifl ülkeler ile aram›zda büyük bir uçurum oldu¤u aç›kt›r. Söz
konusu zaman fark›n›n kapat›lmas› ise ancak bu bölgelere yönelik çal›flmala-
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r›na h›z verilmesi ve konuyla ilgili mevzuat›n dünyadaki teknolojik geliflmelere paralel olarak güncel tutulmas›n›n yan› s›ra uygulanan teflvik ve muafi-

yetler konusunda istikrar›n›n sa¤lanmas› ile mümkündür. Bu nedenle teknolo-

ji gelifltirme bölgelerinin Türkiye’ye getirece¤i fayda ve imkanlar› göz önüne
alarak mevcut hukuki düzenlemelerde yer alan destek ve muafiyetlerin yat›-

r›mlar› ve buralarda çal›flanlar›n verimlili¤ini artt›racak flekilde Kanun’da yer
alandan daha uzun süre yürürlükte tutulmas› yerinde olacakt›r.
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BELGES‹Z MAL BULUNDURULMASI
VEYA H‹ZMET SATIN ALINMASI
NEDEN‹YLE KDV SORUMLULU⁄U
l Cengiz SAZAK*
1.G‹R‹fi
Bilindi¤i üzere Katma De¤er Vergisi harcamalar üzerinden al›n›r ve ni-

hai yüklenicisi, (di¤er bir deyiflle gerçek mükellefi) üretici, toptanc›, perakendeci zincirinin son halkas›nda yer alan nihai tüketicidir. Katma De¤er Vergi-

si, vergiye tabi mal ve hizmetlerin üretim aflamas›ndan nihai tüketiciye ulafl›ncaya kadar olan her safhada ortaya ç›kan katma de¤eri vergilendirdi¤i için yay›l› bir muamele vergisi özelli¤ini kazan›r. Üretimden tüketime kadar her saf-

hada oluflan katma de¤erin vergilendirmesi sistemin bünyesinde bulunan “indirim mekanizmas›” suretiyle gerçekleflmektedir.

Belgesiz mal al›n›p ve yine belgesiz sat›lmas›, kay›t d›fl› faaliyette bu-

lunman›n yayg›n bir yöntemi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Sat›fla konu olan
mal veya hizmetin belgesiz olarak sat›lmas› hem bu mal veya hizmetin üreti-

mini ve ticaretini yapanlara (üretici, toptanc›, perakendeci) elde ettikleri kazançlar›n› gizleme imkan› vermekte, hem de bu mal veya hizmeti alan nihai tüketici konumundaki al›c›ya da Katma De¤er Vergisi ödememesi yoluyla

bir avantaj sa¤lamaktad›r. Belgesiz sat›fl iflleminin al›c› ve sat›c› aras›nda ortaya ç›kard›¤› menfaat birlikteli¤i, kay›t d›fl› sat›fllar› cazip k›lmaktad›r.

3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 9/2.maddesi; belge düze-

ninin yerleflmesi ve indirim mekanizmas›n›n sa¤l›kl› ifllemesinin temini ama-

* Vergi Denetmeni
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c›yla belgesiz mal bulunduran veya belgesiz hizmet sat›n alanlar›n bu mallara ait katma de¤er vergisini cezal› olarak ödeme sorumlulu¤unu düzenlemektedir.

Bu çal›flmam›zda belgesiz mal ya da hizmet bulunduranlar›n katma de-

¤er vergisi karfl›s›ndaki sorumluluklar› ele al›narak uygulaman›n usul ve esaslar›n› inceleyece¤iz.

2. BELGES‹Z MAL BULUNDURAN YA DA H‹ZMET ALANLARIN
KATMA DE⁄ER KANUNU KARfiISINDAK‹ SORUMLULUKLARI
2.1. Yasal Düzenleme
Faturas›z mal bulunduran veya faturas›z hizmet sat›n alan mükelleflerin

Katma De¤er Vergisi Kanunu karfl›s›ndaki sorumluluklar› kanunu’nun 9/2.
maddesinde düzenlenmifltir.

“Vergi Sorumlusu” bafll›kl› KDVK 9/2. maddesi afla¤›daki gibidir:

“2. Fiilî yada kaydî envanter s›ras›nda belgesiz mal bulunduruldu-

¤u veya belgesiz hizmet sat›n al›nd›¤›n›n tespiti halinde, bu al›fllar nedeniyle ziyaa u¤rat›lan katma de¤er vergisi, belgesiz mal bulunduran veya
hizmet sat›n alan mükelleften aran›r.

Belgesiz mal bulundurduklar› veya hizmet sat›n ald›klar› tespit edi-

len mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait al›fl belgelerinin ibraz› için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde al›fl bel-

gelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hiz-

metlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisi, al›fllar›n› belgeleyemeyen mükellef ad›na re'sen tarhedilir. Bu

tarhiyata (4369 say›l› Kanunun 81 inci maddesiyle de¤iflen ibare; Yürürlük; 1.1.1999) vergi ziya› cezas› uygulan›r.

Ancak belgesiz al›nan mal ve hizmetleri satanlara, bu sat›fllarla ilgi-

li olarak, vergi inceleme raporuna dayan›larak katma de¤er vergisi tar-

172

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

hiyat› yap›ld›¤› takdirde, ziyaa u¤rat›lan vergi ve buna iliflkin ceza ayr›ca al›c›lardan aranmaz.”

Yap›lan bu düzenleme ile ekonomideki belgesiz mal veya hizmet dola-

fl›m›n›n önlenmesi amaçlanm›flt›r. KDVK 9/2.maddesinde öngörülen sorum-

luluk belgesiz al›fllar nedeniyle sat›c› taraf›ndan z›yaa u¤rat›lan katma de¤er
vergisinin, belgesiz mal bulunduran veya hizmet sat›n alan mükelleften ara-

n›lmas›n› öngörmektedir. Belgesiz mal alan (bulunduran) mükellef, kendisine
belgesiz sat›fl yapan›n sat›fl aflamas›nda tahsil edip beyan etmesi gereken katma de¤er vergisinden dolay› sorumlu tutulmaktad›r.

Belgesiz mal bulundurdu¤u kaydi envanterle tespit edilen mükelleflerin

bu mallar› daha sonra belgeli olarak satmalar› belgesiz al›fllar›na iliflkin KDV
sorumluluklar›n› kald›rmaz.

Bu konuda Dan›fltay 7.dairesince verilen karar özeti afla¤›dad›r.

“KDVK 9/2.maddesinde, fiili ya da kaydi envanter s›ras›nda belgesiz

mal bulunduruldu¤unun veya hizmet sat›n al›nd›¤›n›n tespiti halinde, bu al›fl-

lar nedeniyle ziyaa u¤rat›lan katma de¤er vergisinin, belgesiz mal bulunduran
veya hizmet sat›n alan mükelleften aranaca¤› yolunda yer alan hükme dayan›-

larak yap›lan tarhiyatta, davac› fiirketin niteli¤inin, "vergi sorumlusu" olmas›na; yani, baflkalar›n›n (kendisine belgesiz sat›fl yapan›n) vergi borcundan do-

lay› sorumlu tutulmas›na karfl›n; yem sat›fllar› dolay›s›yla tahsil etti¤i katma
vergisi bak›m›ndan davac› fiirket, "vergi mükellefi" durumundad›r. Baflka an-

lat›mla; beyannamesine dayan›larak tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, davac›
fiirketin kendi borcudur.”
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3. FATURASIZ MAL BULUNDURANLARIN SORUMLULUKLARINA
‹L‹fiK‹N UYGULAMA USUL VE ESASLARI

3.1.Faturas›z Mal Bulunduruldu¤u Fiili veya Kaydi Envanter Sonucu
Tespit Edilmeli

Faturas›z mal bulunduruldu¤unun mükellef nezdinde yap›lacak bir kay-

di veya fiili envanter sonucunda tespit edilmesi gerekir. Kaydi veya fiili envanter çal›flmas› d›fl›nda baflka yöntemlerle belgesiz mal bulunduruldu¤unun

tespiti halinde KDVK 9/2.maddesindeki sorumluluk uygulamas› söz konusu
olmayacakt›r.

3.2.Belgelerin ‹braz› ‹çin Tespit Tarihinden ‹tibaren 10 Günlük Süre
Verilmeli

Yap›lan kaydi veya fiili envanter çal›flmas› sonucu belgesiz mal bulun-

durdu¤u tespit edilen mükelleflere, tespit tarihinden itibaren söz konusu bel-

gesiz mallar›n al›fl belgelerini ibraz etmeleri için 10 günlük bir süre verilmesi
gerekmektedir. Verilen 10 günlük sürede, mal ya da hizmetin al›fl belgesinin
ibraz edilmesi durumunda mükellefler ad›na so¬rumlu s›fat›yla KDV tarhiyat› yap›lmayacakt›r.

3.3.Tespit Edilen Mal veya Hizmetlere Ait Al›fl Belgelerinin ‹braz
Edilememesi Durumunda Yap›lacak ‹fllem

Tespit tarihinden itibaren verilen 10 günlük sürede söz konusu belgesiz

mallar›n al›fl belgelerini ibraz edememeleri durumunda mükellefler sorumlu
s›fat›yla KDV tarhiyat›na muhatap olacaklard›r.
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3.3.1.Tarhiyat›n Muhatab› ve Tarh Edilecek KDV’nin Matrah›
Belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden katma de¤er vergisi hesaplanacakt›r. Tarhiyat›n muhatab› belgesiz mal bulunduran mükelleflerdir. 3065 Say›l› KDVK’n›n 27/3.maddesinde emsal bedelin 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Buna göre 213 Say›l› VUK’un 267.maddesi
uyar›nca hesaplanan emsal bedel sorumlu s›fat› ile tarh edilecek KDV’nin
matrah›n› oluflturacakt›r. Belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin emsal
bedeli tespit tarihi itibariyle yap›lacakt›r.
3.3.2. Tarh Edilecek KDV’ye Uygulanacak Ceza
Belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden tarh edilecek katma de¤er vergisi üzerinden vergi ziya› cezas› uygulanacak ayr›ca gecikme faizi uygulanmayacakt›r.
3.4. Tarh Edilecek KDV’nin ‹ndirim Dönemi
3065 Say›l› KDVK’n›n 9/2.maddesinde belgesi ibraz edilemeyen mal ve
hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden tarh edilecek katma de¤er vergisinin indirimi ile ilgili olarak bir belirleme yap›lmam›flt›r. Ancak ayn› maddeni gerekçesinde “……Mükellefler bu flekilde tarhedilen Katma
De¤er Vergisini ödemeyi yapt›klar› dönemde indirim konusu yapabileceklerdir….” fleklinde aç›klama yap›lm›flt›r.
49 Say›l› KDVK Genel Tebli¤inin, “Sorumlu S›fat›yla Ödenen Katma
De¤er Vergisinin ‹ndirimi” bafll›kl› B bölümünde ;
“Katma De¤er Vergisi Kanununun 29 ve 34. maddeleri gere¤ince,
mükellefler yapt›klar› vergiye tabi ifllemler üzerinden hesaplanan katma
de¤er vergisinden, faaliyetlerine iliflkin olarak yüklendikleri katma de¤er
vergisini indirebilmektedirler.
175

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Buna göre, ayn› Kanunun 9. maddesi gere¤ince sorumlu s›fat›yla

ödenen katma de¤er vergisinin, 2 no.lu katma de¤er vergisi beyannamelerine dayan›larak indirim konusu yap›lmas› mümkün bulunmaktad›r.

Sorumlu s›fat›yla beyan›n hiç yap›lmad›¤›n›n veya eksik yap›ld›¤›-

n›n tespiti üzerine bu vergilerin ikmalen veya re'sen tarhedilmesi halinde
de tarhedilen vergi asl› indirim konusu yap›labilecektir. ‹ndirim, ikmalen
veya re'sen tarhedilen vergi asl›n›n vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin

gerçekleflti¤i takvim y›l› afl›lmamas› flart›yla kanuni defterlere kaydedildi¤i dönemde, I numaral› katma de¤er vergisi beyannamesi ile yap›lacakt›r.” aç›klamas› yap›lm›flt›r.

Hem madde gerekçesinde hem de 49 Say›l› KDVK Genel Tebli¤inde ya-

p›lan aç›klamalar dikkate al›nd›¤›nda KDVK 9/2.maddesi uyar›nca sorumlu
s›fat› ile tarh edilen KDV vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleflti-

¤i takvim y›l› afl›lmamas› flart›yla kanuni defterlere kaydedildi¤i dönemde 1
no’lu KDV beyannamesinde indirim konusu yap›labilecektir.

3.5. Belgesiz Mal ve Hizmetleri Satanlara KDV Tarhiyat› Yap›lmas›
Durumu

Belgesiz mal bulunduruldu¤u veya hizmet sat›n al›nd›¤›n›n tespitinden

önce, belgesiz al›nan mal ve hizmetleri satanlara, bu sat›fllarla ilgili olarak,
vergi inceleme raporuna dayan›larak katma de¤er vergisi tarhiyat› yap›ld›¤›

takdirde, z›yaa u¤rat›lan vergi ve buna iliflkin ceza için ayr›ca al›c›lar nezdinde sorumlu s›fat›yla KDV tarhiyat› yap›lamaz.
4.SONUÇ
3065 Say›l› KDVK’n›n 9/2.maddesi iflletmelerde belgesiz mal bulundu-

ranlar hakk›nda yap›lacak idari ifllemler ve müeyyideleri belirlenmektedir.

Fiili veya kaydi envanter s›ras›nda belgesiz mal bulundurdu¤u veya hiz-
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met sat›n al›nd›¤›n›n tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran veya hizmet sa-

t›n alan mükelleflere mal veya hizmetin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerin-

den hesaplanan KDV, al›fl›n› belgelemeyen mükellef ad›na re'sen tarh edilecektir. Bu tarhiyata vergi ziya› cezas› uygulanacakt›r. Bu flekilde tarh edilen
KDV, ödendi¤i takvim y›l› içinde deftere kaydedilmek flart›yla indirim konu-

su yap›labilecektir Ancak, belgesiz mallar› satanlara, bu sat›fllar› ile ilgili ver-

gi inceleme raporuna dayan›larak KDV tarhiyat› yap›ld›¤› takdirde, ayr›ca al›c›dan KDV ve buna iliflkin ceza aranmayacakt›r.
KAYNAKÇA
Dan›fltay 7.Dairesi (16.12.2004). E.2000/9456, K.2004/324 Say›l› Karar.

Ankara: Dan›fltay

49 Seri Numaral› Katma De¤er Vergisi Kanunu Genel Tebli¤i
(20.07.1995). Ankara: Resmi Gazete (22349 Say›l›)

T.C. Yasalar (10.01.1961). 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu Ankara:

Resmi Gazete (10705 Say›l›)

T.C. Yasalar (02.11.1994). 3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu

Ankara: Resmi Gazete (18563 Say›l›)
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2008 YILINDA DAR MÜKELLEF GERÇEK
K‹fi‹LER TARAFINDAN ELDE ED‹LEN
GEL‹R‹N BEYANI
l Serdar AYTEK‹N*
Girifl
Gelir Vergisi Kanununun (GVK) birinci maddesinde belirtildi¤i üzere gelir

vergisinin mükellefi gerçek kiflilerdir. Gerçek kifliler vergi hukukunda tam mükel-

lef ve dar mükellef olmak üzere iki flekilde vergilendirilmektedir. GVK’n›n 3
maddesinde belirtildi¤i üzere Türkiye'de yerleflmifl olanlar mülkiyet esas›nda,

Resmi daire ve müesseseler veya merkezi Türkiye’ de bulunan teflekkül ve teflebbüslere ba¤l› olup ad› geçen daire, müessese, teflekkül ve teflebbüslerin iflleri do-

lay›s›yla yabanc› memlekette oturan Türk vatandafllar› ise uyrukluk esas›nda tam

mükellef olarak bütün gelirleri üzerinden vergilendirilmektedir. Tam mükellef
gerçek kiflilerin gelirinin tespitinde flah›s önem kazanmakta ve flah›slar›n gelirleri
vergiye tabi tutulmaktad›r.

GVK’n›n ilgili maddeleri uyar›nca Türkiye’de bulunan yabanc›lar›n elde et-

tikleri kazanç ve iradlar ise dar mükellefiyet esas›nda vergilendirilmektedir. Bu

durumda yabanc›lar›n Türkiye’de gelir elde edip etmedikleri ve hangi durumlarda
gelirin Türkiye’de elde edilmifl say›laca¤› dar mükellefiyette gelirin beyan› aç›s›n-

dan önem kazanmaktad›r. Bu nedenle çal›flmam›z›n amac› do¤rultusunda ilk olarak dar mükellef gerçek kiflilerin hangi durumlarda kazanç ve irad› Türkiye’de el-

de ettikleri aç›klanacakt›r. Gelirin elde edilmesi sonucunda dar mükellef gerçek
kiflilerin vermesi gereken beyannameler ise yaz›m›z›n ikinci bölümünde ayr›nt›l›

* Vergi Denetmeni
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olarak ele al›nacakt›r. Konuya tam olarak aç›kl›k kazand›rmak amac›yla GVK’n›n
ilgili hükümleri do¤rultusunda dar mükellef kavram›n› ve kazanç ve irad›n Türkiye’de elde edilmesini aç›kl›¤a kavuflturmak faydal› olacakt›r.

I.DAR MÜKELLEF VE KAZANÇ VE ‹RADIN TÜRK‹YE’DE ELDE
ED‹LMES‹

Dar mükellefiyet, GVK’n›n 6’›nc› maddesinde belirtildi¤i üzere Türkiye’de

yerleflik olmayan gerçek kiflilerin Türkiye’de elde etmifl olduklar› kazanç ve

iratlar› vergilemeyi amaçlayan bir mükellefiyet fleklidir. Tam mükellefiyette ge-

lir flah›stan hareketle kavrand›¤› halde, dar mükellefiyette önem tafl›yan husus,
Türkiye’de gelirin elde edilmifl olup olmad›¤›d›r. (Özbalc›, 2003, 100)

Türkiye’de yerleflmeden anlafl›lmas› gereken ise ikametgah› Türkiye’de

bulunanlar ve (‹kametgah, Kanunu Medeni’nin 19’uncu ve müteakip maddelerin-

de yaz›l› olan yerlerdir.) bir takvim y›l› içinde Türkiye’de devaml› olarak alt›

aydan fazla oturanlard›r. (geçici ayr›lmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez.)
GVK’n›n 5.maddesinde baz› yabanc›lar›n ise Türkiye’de alt› aydan fazla

kalmalar› durumunda bile yerleflmifl say›lmayaca¤› belirtilmifltir. Kanun metnine

göre belli ve geçici görev veya ifl için Türkiye’ye gelen ifl, ilim ve fen adamlar›,

uzmanlar, memurlar, bas›n ve yay›n muhabirleri ve durumlar› bunlara benzeyen

di¤er kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksad›yla ge-

lenler ve Tutukluluk, hükümlülük veya hastal›k gibi elde olmayan sebepler-

le Türkiye’de al›konulmufl veya kalm›fl olanlar Türkiye’de yerleflmifl say›lmayacakt›r.

Görüldü¤ü üzere Türkiye’de yerleflmifl olmayan ve yerleflmifl say›lmayan

gerçek kifliler dar mükellef olarak kabul edilmektedir.

Dar Mükellef gerçek kifliler ise sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve

iradlar üzerinden vergilendirilmektedir. Vergilemeye tabi tutulacak kazanç ve ira-

d›n hangi hallerde Türkiye’de elde edilmifl say›laca¤› GVK’n›n 7 ve 8 maddelerinde aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.
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GVK’n›n 7’inci maddesinde belirtildi¤i üzere Dar mükellefiyete tabi kimse-

ler bak›m›ndan kazanç ve irad›n Türkiye'de elde edildi¤i her kazanç unsuru ola-

rak ayr› ayr› belirlenmifltir. Kazanç ve irad›n elde edilmesi her kazanç unsuru ola-

rak belirli koflullara ba¤lanm›fl ve bu koflullar›n oluflmas› durumunda gelirin elde

edildi¤i kabul edilmifltir. Kazanç unsurlar›n›n koflullar›n› GVK’n›n s›ras›na göre
inceleyelim;

Ticari kazançlarda; kazanç sahibinin Türkiye'de iflyerinin olmas› veya

daimi temsilci bulundurmas› ve kazanc›n bu yerlerde veya bu temsilciler vas›-

tas›yla sa¤lanmas› (Bu flartlar› haiz olsalar dahi ifl merkezi Türkiye'de bulunmayanlardan, ihraç edilmek üzere Türkiye'de sat›n ald›klar› veya imal ettikleri mal-

lar› Türkiye'de satmaks›z›n yabanc› memleketlere gönderenlerin bu ifllerden do¤an kazançlar› Türkiye'de elde edilmifl say›lmaz.

Türkiye'de satmaktan maksat, al›c› veya sat›c›n›n veya her ikisinin Türki-

ye'de olmas› veya sat›fl akdinin Türkiye'de yap›lm›fl olmas›d›r. ‹fl merkezinden
maksat ise, ifl bak›m›ndan muamelelerin bilfiil topland›¤› ve idare edildi¤i merkezdir.

Kanunun 8’inci maddesi, iflyerinin tayininde Vergi Usul Kanunu hükümle-

rinin dikkate al›naca¤›n› belirtmifltir. Konuya iliflkin Vergi Usul Kanununun
156’nc› maddesi ise iflyerini; ma¤aza, yaz›hane, idarehane, muayenehane, imalat-

hane, flube, depo, otel, kahvehane, e¤lence ve spor yerleri, tarla, ba¤, bahçe, çift-

lik, hayvanc›l›k tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, tafl ocaklar›, inflaat
flantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, s›nai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icras›na tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullan›lan yer olarak tan›mlam›flt›r.

Daimi temsilci kavram›, GVK’n›n 8’inci maddesinde, bir hizmet veya ve-

kalet akdi ile temsil edilene ba¤l› olup, onun nam ve hesab›na belirli veya belirsiz
bir süre ile veya müteaddit ticari muameleler ifas›na yetkili kifli olarak aç›klanm›fl;

ayr›ca baz› flah›slar›n baflka herhangi bir flart aranmadan daimi temsilci say›laca¤›
belirtilmifltir. Buna göre Borçlar Kanununda tan›ml› ticari mümessiller, tüccar

vekilleri seyyar tüccar memurlar›; Türk Ticaret Kanunda tan›ml› acente duru-

munda bulunanlar ile temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, gi-
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derleri devaml› olarak k›smen veya tamamen temsil edilen taraf›ndan ödenenler ve ma¤aza veya depolar›nda temsil edilen hesab›na konsinyasyon sure-

tiyle satmak üzere devaml› olarak mal bulunduranlar Kanunun 7’nci maddesi uygulamas›nda daimi temsilci say›lacaklard›r.

Zirai kazançlarda, zirai faaliyetlerin Türkiye'de icra edilmesi flart› aran-

maktad›r. Bu durumda Türkiye’de yerleflik olmayan bir gerçek kiflinin, Türkiye’de
zirai faaliyet yapabilmesi için, kendisini temsile yetkili bir kimsenin de Türkiye’de bulunmas› gerekir. Zirai faaliyetin sadece “fiili” k›sm› ile u¤raflan kimse de

vergileme ile ilgili görevleri yerine getirmek bak›m›ndan muhatap olarak al›nacakt›r.(Özbalc›, 2003, 120)

Ücretlerde, hizmetin Türkiye’de ifa edilmifl veya edilmekte olmas› veya

Türkiye’de de¤erlendirilmesi, yine Türkiye’de kain müesseselerin idare meclis
baflkan ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye memurlar›na ait huzur hakk›, aidat, ikramiye ve benzerlerinin Türkiye’de de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

Hizmetin Türkiye’de de¤erlendirilmifl say›lmas› için, ödenen ücretin kamu

idare ve müesseseleri, dernek ve vak›f gibi kurulufllar, kurumlar vergisi mükellef-

leri veya gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar›n giderleri aras›na intikal etmifl
olmas› gerekir. (Özbalc›, 2003, 122)

Serbest meslek kazançlar›nda, serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye'de

icra edilmesi veya Türkiye'de de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul sermaye iratlar›nda, gayrimenkulün Türkiye'de bulunma-

s› ve bu mahiyetteki mal ve haklar›n Türkiye'de kullan›lmas› veya Türkiye'de

de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinde ise kiralanmalar› ile gayri-

menkul sermaye irad› do¤uracak mal ve haklar tespit edilmifltir. Bu maddede belirtilen mal ve haklar, gayrimenkuller, gayrimenkul niteli¤indeki ayni haklar, ba-

z› menkul mallar, fikri ve s›nai haklar (Öncel, Kumrulu ve Ça¤an, 2002, 306) alt›nda ayr›ma tabi tutulmaktad›r.

Menkul sermaye iratlar›nda, sermayenin Türkiye'de yat›r›lm›fl olmas›

gerekmektedir. Bu hüküm, menkul sermaye irad›n› sa¤layan sermayenin Türki-

182

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

ye’de kullan›lmas›n› ifade eder.(Özbalc›, 2003, 126) Dar yükümlülü¤e tabi olanlar›n Türkiye’de kullan›lan sermayelerinden elde edilen menkul sermaye iratlar›, Türkiye’de emirlerine amade k›l›nd›¤› anda elde edilmifl say›l›r.(Ekmekçi, 1994, 65)

Di¤er kazanç ve iratlarda, bu kazanç veya iratlar› do¤uran iflin veya mu-

amelenin Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

Kanun metninin birkaç maddesinde yer alan de¤erlendirmeden maksat,

ödemenin Türkiye'de yap›lmas› veya ödeme yabanc› memlekette yap›lm›flsa, Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesab›na ödeme yap›lan›n hesaplar›na intikal etti-

rilmesi veya kâr›ndan ayr›lmas›d›r. Söz konusu maddenin sonunda belirtilen ka-

r›ndan ayr›lmas›ndan maksat gider olarak kay›tlara geçirilmesidir.

Dar mükellef kavram›n› ve kazanç ve irad›n Türkiye’de elde edilmesini

aç›klad›ktan sonra dar mükellef gerçek kiflilerin vermek zorunda olduklar› beyannameleri kazanç unsurlar› itibar›yla aç›klayal›m.
II.DAR MÜKELLEFLERDE BEYAN

Gelir Vergisi uygulamas›nda, kazanç ve iratlar›n tespiti sonras›nda elde edi-

len gelirin vergiye tabi tutulmas› amac›yla beyanname verilmesi gerekmektedir.
Çal›flmam›z›n bu bölümünde dar mükelleflerin gelir uygulamas›na göre elde ettikleri kazanç ve iratlar› için vermek zorunda olduklar› beyannamelere kazanç ayr›-

m› yap›larak de¤inilecektir. Gelir Vergisi uygulamas›nda y›ll›k beyanname, münferit beyanname ve muhtasar beyanname olmak üzere üç çeflit beyanname bulunmaktad›r.

GVK’n›n 86 maddesinde ise baz› gelirler için beyanname verme zorunlulu-

¤u olmad›¤› belirtilmektedir. Kanun maddesinin 1 numaral› f›kras›nda tam mükel-

lefiyette, 2 numaral› f›kras›nda ise dar mükellefiyette elde edilen kazanç ve irat-

lar›n hangi flartlar›n gerçekleflmesi durumunda beyanname verme zorunlulu¤unun
ortadan kalkt›¤›na iliflkin hükümlere yer verilmifltir. GVK’n›n 86 maddesinde dar
mükellef gerçek kiflilerin, tamam› Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmifl
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olan; ücretleri, serbest meslek kazançlar›, menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlar› ile di¤er kazanç ve iratlar› için y›ll›k beyanname vermeyece¤i, di¤er ge-

lirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerini beyannameye dahil etmeyece¤i belirtilmifltir. Bu durumda hangi gelirler için y›ll›k beyanname verilmesi ge-

rekti¤i hangi gelirler için y›ll›k beyanname verilmeyece¤i karmaflas› yaflanmakta
olup, gelir unsurlar› itibar›yla ayr›m›n yap›lmas› gerekmektedir.

Dar mükellef gerçek kiflilerin GVK’n›n 94 maddesinde say›lan kiflilere mal

ve hizmet teslimi durumunda ise tevkifat suretiyle vergilenmeye tabi tutulmakta-

d›rlar.GVK’n›n 94 maddesinin 1’inci f›kras›nda belirtilen kifli ve kurulufllar genel
olarak; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ti-

caret flirketleri, ifl ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadî ifl-

letmeler 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 çiftçilerdir.

Söz konusu kifli ve kurulufllar dar mükellef gerçek kiflilere nakden veya he-

saben yap›lan ödemeleri üzerinden gelir vergisine mahsuben tevkifat yapmak ve

bir ay içinde yapt›klar› ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile
bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ay›n yirminci günü akflam›na kadar, öde-

me veya tahakkukun yap›ld›¤› yerin ba¤l› oldu¤u vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

GVK’n›n 94 maddesi ücret, serbest meslek kazanc›, gayrimenkul sermaye

irad›, menkul sermaye irad›, di¤er kazanç ve irad ödemelerini kapsamaktad›r. Bu
durumda dar mükellef gerçek kiflinin elde etti¤i bu tip gelirleri GVK’n›n 94.mad-

desinde belirtilen kiflilerden elde etmesi durumunda tevkif usulüyle vergilemeye
tabi tutulduklar› için tevkifat nihai vergileme olmakta ve beyanname vermelerine
gerek kalmamaktad›r.
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A. DAR MÜKELLEFLERDE YILLIK BEYANNAME VER‹LECEK
HALLER

Gelir vergisi, prensip olarak mükellefin beyan› üzerine sal›nan, beyan esas›-

na dayal› bir vergidir. Mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde
yaz›l› yedi gelir unsurundan bir takvim y›l› içerisinde elde ettikleri kazanç ve irat-

lar›, söz konusu kanunda aksine hüküm bulunmad›kça y›ll›k beyanname ile beyan
ederler. (Beyanname Düzenleme K›lavuzu, 2006, 329)

Dar Mükellefiyette y›ll›k gelir vergisi beyannamesi verilmesi, Türkiye’de ti-

cari ve zirai kazanç elde edildi¤i ve kaynakta vergi kesintisine tabi olmayan gayrimenkul sermaye irad› elde edildi¤i durumlara münhas›rd›r. Kaynakta vergi ke-

sintisine tabi tutulmam›fl olan gayrimenkul sermaye irad› bak›m›ndan y›ll›k beyanname verilmesi gere¤i de istisnai olarak ve mesken olarak kiraya verilen gayrimenkuller dolay›s› ile ortaya ç›kmaktad›r.

GVK uyar›nca gayrimenkul sermaye irad› sa¤layacak di¤er mal ve haklar

GVK’n›n 94 maddesi uyar›nca vergi kesintisi yapacak kifli ve kurumlara kiralana-

ca¤› için vergileme tevkifat esas›nda yap›lmak zorundad›r. Vergi kesintisi yapan
kifli ve kurumlar muhtasar beyanname ile yap›lan stopaj› beyan etti¤inden dar mükellef beyanname vermek zorunda de¤ildir. (Özbalc›, 2003, 687)

B.DAR MÜKELLEF‹YETTE MÜNFER‹T BEYANNAME VER‹LECEK
HALLER

GVK uyar›nca dar mükellefler, y›ll›k beyan esas›na tabi olmayan, stopaj su-

retiyle de vergilendirilmemifl gelir unsurlar›n› münferit beyanname ile beyan ederler. Münferit beyannamenin verilmesi, verginin tahakkuku ve tahsili ile ilgili dü-

zenlemelere Gelir Vergisi Kanununun 101 ve 102’nci maddelerinde yer verilmifltir. GVK’n›n 101 madde metni afla¤›da yer ald›¤› gibidir;

Dar mükellefiyete tabi mükelleflerden y›ll›k beyanname vermeye mecbur

olmayanlar:
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1. Gayrimenkullerin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an di¤er kazanç ve iratla-

r›n›, gayrimenkulün bulundu¤u,

2. Menkul mallar›n ve haklar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an di¤er kazanç

ve iratlar›n›, mal ve haklar›n Türkiye'de elden ç›kar›ld›¤›,

3. Ticari veya zirai bir iflletmenin faaliyetinin durdurulmas› veya terk edil-

mesi karfl›l›¤›nda elde ettikleri di¤er kazanç ve iratlar›n› iflletmenin bulundu¤u,

4. Ar›zi olarak ticari ifllemlerin yap›lmas›ndan veya bu nitelikteki ifllemlere

tavassuttan elde edilen di¤er kazanç ve iratlarla, ar›zi olarak serbest meslek fa-

aliyetleri dolay›s›yla elde edilen kazançlar ve dar mükellefiyete tabi olanlar›n 45'
inci maddede yaz›l› iflleri ar›zi olarak yapmalar›ndan elde ettikleri di¤er kazanç
ve iratlar, faaliyetin yap›ld›¤› veya yolcu veya yükün tafl›ta al›nd›¤›,

5. Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri iflleriyle ilgili ola-

rak sonradan elde ettikleri di¤er kazanç ve iratlar (zarar yaz›lan de¤ersiz alacak-

larla, karfl›l›k ayr›lan flüpheli alacaklar›n tahsili dahil), ticari, zirai veya mesleki bir
faaliyete hiç giriflilmemesi veya ihale, art›rma ve eksiltmelere ifltirak edilmemesi
karfl›l›¤›nda elde ettikleri di¤er kazanç ve iratlar›, vergisi tevkif suretiyle al›nmam›fl menkul sermaye iratlar›n› ve di¤er her türlü kazanç ve irada iliflkin

ödemenin Türkiye'de yap›ld›¤›,

6. Di¤er hallerde Maliye Bakanl›¤›'nca belirlenen,
Yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

Bu kazanç ve iratlardan serbest meslek faaliyetlerine iliflkin olanlar›n beyan-

namelerinin bu faaliyetlerin sona erdi¤i bu kazanç d›fl›ndaki di¤er kazanç ve irat-

larla ilgili beyannamelerin ise bu kazanç ve iratlar›n iktisap olundu¤u tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine verilmesi mecburidir.

Geliri telif ve patent haklar›n›n sat›fl›ndan ibaret olan ve tamam› üzerinden

tevkif suretiyle gelir vergisi ödemifl bulunan dar mükellefiyete tabi kimselerin bu
gelirleri için münferit beyanname vermeleri ihtiyaridir.
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GVK’n›n 86 maddesinde belirtildi¤i üzere tevkif yoluyla vergilendirilen ka-

zanç ve iratlar için y›ll›k beyanname verilmeyecektir. GVK’n›n 101 maddesi uya-

r›nca ise di¤er kazanç ve iratlar ve tevkif yoluyla vergilendirilmemifl menkul

sermaye iradlar› için ise münferit beyanname verilecektir. Dar mükelleflerin ver-

mek zorunda olduklar› beyannameleri kazanç ve irad unsurlar› itibar›yla bir tablo
halinde afla¤›da yer ald›¤› flekilde özetleyebiliriz.
Y›ll›k Beyanname
Verilecek Kazanç ve
‹radlar
Ticari Kazançlar
Zirai Kazançlar
Gayrimenkul Sermaye
‹rad›•
Ücretler••
Serbest Meslek
Kazançlar›••

Münferit Beyanname
Y›ll›k Beyanname Verilmeyecek
Verilecek Kazanç ve ‹radlar Kazanç ve ‹radlar•••

Di¤er Kazanç ve ‹ratlar
Menkul Sermaye ‹radlar›••

Ücretler
Serbest Meslek Kazançlar›
Menkul Sermaye ‹radlar›
Gayrimenkul Sermaye ‹rad›

• Tevkif suretiyle vergilendirilmemifl olmak kofluluyla, Gayrimenkul serma-

ye irad›nda bu konuma sadece Mesken olarak kiraya verilen konutlar uymaktad›r.
•• Tevkif suretiyle vergilendirilmemifl olmak kofluluyla
•••Tevkif suretiyle vergilendirilmifl olmak kofluluyla
III.SONUÇ
Dar Mükellefiyet esas›nda y›ll›k beyanname verenlerin, tevkif yoluyla ver-

gilendirilmemifl menkul sermaye irad› ve di¤er kazançlar› için ayr›ca münferit be-

yanname vermelerine gerek yoktur. Gelir Vergisi Kanununun 84 maddesinde belir-

tildi¤i üzere münferit beyannamenin dar mükellefiyete tabi olanlar›n y›ll›k beyanna-

me ile bildirmeye mecbur olmad›klar› kazanç ve iratlar› ve vergisi tevkif suretiyle
al›nmam›fl olan kazanç ve iradlar›n bildirilmesine mahsus oldu¤u net bir flekilde
aç›klanm›flt›r. Bu nedenle münferit beyanname yaln›zca y›ll›k beyanname verilmesini gerektirmeyen kazanç ve irat elde edildi¤i zaman verilmesi gerekmektedir.
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VERG‹ ‹LE ‹LG‹L‹ HESAPLARDA VEYA
VERG‹LEND‹RMEDE YAPILAN HATALAR
‹LE BU HATALARIN DÜZELTME
YOLUYLA ÇÖZÜMLENMES‹
l Gökhan TOKAÇ *
1. Girifl
Verginin tarh ve tahakkuku aflamas›nda Vergi Dairesi ya da mükellef tara-

f›ndan yap›lan ifllemlerde baz› hatalar meydana gelebilmektedir. Bu hatalar sonu-

cunda mükellefler ile vergi daireleri aras›nda dava konusu olabilecek uyuflmazl›k-

lar do¤maktad›r. Vergi hatas› ile ilgili olarak 213 Say›l› Vergi Usul Kanunumuzun 116. maddesinde “Vergi hatas›, vergi ile ilgili hesaplarda veya vergilendirmede yap›lan hatalar yüzünden haks›z yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya
al›nmas›d›r.” fieklinde hüküm bulunmaktad›r.

Verginin tarh ve tahakkuk aflamalar›nda yap›lan hatalar›n fark edilmesi ha-

linde, mükelleflerce vergi yarg›s›na baflvurmadan önce vergi dairesinden düzelt-

me talep edilerek çözüme ulaflmak mümkündür. Vergi hatalar›n›n bulundu¤unun
tespit edilmesi halinde düzeltme yap›ld›¤› ölçüde vergi borcu ortadan kalkmaktad›r. Düzeltme, vergi asl› kadar vergi cezas› ile de ilgili olabilir. Bu hususlar›n yar-

g› organlar›na intikal etmeden, do¤rudan Vergi Dairesi ’ne baflvurarak bafllang›ç
aflamas›nda “Düzeltme yolu” ile çözümlenmesine iliflkin aç›klamalar bu makale-

mizin konusunu oluflturmaktad›r.

* Vergi Denetmeni
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2. Vergi Hatalar› ve Düzeltmeye Konu olmayan Hatalar
Vergi hatalar›n› hesap hatalar› ve vergilendirmede yap›lan hatalar olmak

üzere ikiye ay›rmak mümkündür.
2.1 Hesap Hatalar›

213 Say›l› VUK’un 117. maddesinde hüküm alt›na al›nan hesap hatalar›n›

üç alt bafll›k alt›na inceleyebiliriz. Bunlar s›ras›yla;

• Matrah Hatalar›: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fifli, ih-

barname, inceleme raporu ve kararlarda matraha ait rakamlar›n veya indirimlerin

eksik veya fazla gösterilmifl veya hesaplanm›fl olmas›d›r. Örne¤in; Verilen gelir
vergisi beyannamesinde gösterilen matrahtan mahsup edilmesi gereken geçmifl y›l
zararlar› veya düflülmesi gereken flah›s ve bireysel emeklilik sigorta primlerinin

düflülmemesi gibi yanl›fll›klar matrah›n fazla ya da eksik gösterilmesi sonucunu
do¤uran hatalard›r. Düzeltme konusu olacak matrah hatas›, yaln›zca tahakkuk fi-

fli, ihbarname, inceleme raporu ve kararlar›n bulundu¤u belgelerde yap›lan hatalar› kapsar. Bu belgelerin dayana¤› olan defter ve belgelerdeki hatalar düzeltme konusuna girmez.

• Vergi Miktar›nda Hatalar: Vergi oran ve tarifelerinin yanl›fl uygulan-

mas›, mahsuplar›n yap›lmam›fl veya yanl›fl yap›lm›fl olmas›, verginin eksik veya
fazla hesaplanm›fl veya gösterilmifl olmas›d›r. Örne¤in; Tahakkuk fifli veya ver-

gi/ceza ihbarnamesinde gösterilen matraha vergi tarifesinin yanl›fl uygulanmas›,
ödenen geçici verginin mahsup edilmemesi veya ödenmeyen geçici verginin mah-

sup edilmesi sonucunda verginin eksik veya fazla tarh edilmesi durumunda vergi
miktar›ndaki hata düzeltme yolu ile giderilir.

• Verginin Mükerrer Olmas›: Ayn› vergi kanunu uygulanarak, belli bir

vergilendirme dönemi içinde, ayn› matrah üzerinden bir defadan fazla vergi isten-

mesi veya al›nmas›d›r. Örne¤in; 2008 y›l› Gelir Vergisi Matrah› üzerinden Gelir
Vergisi Kanunun 103. maddesi uyar›nca tarh edilen bir vergi bulunmas›na ra¤men
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daha sonra bu matrah üzerinden 104. madde uyar›nca tekrar bir gelir vergisinin
tarh edilmesi durumunda Verginin mükerrer olarak al›nmas› düzeltme yolu ile giderilmektedir.

2.2 Vergilendirme Hatalar›
Vergilendirme hatalar› ise yine 213 Say›l› VUK’un 118. maddesinde hüküm

alt›na al›nm›flt›r. Vergilendirme hatalar›n› da dört alt bafll›k alt›nda inceleyebiliriz.
Bunlar s›ras›yla;

• Mükellefin fiahs›nda Hata: Bir verginin gerçek borçlusu yerine baflka

bir kifliden istenmesi veya al›nmas›d›r. Örne¤in; Ayn› vergi dairesinin gelir vergi-

si yönünden ayn› ad ve soyad›n› tafl›yan iki mükellefi vard›r. Ancak birisi basit
usulde di¤eri ise gerçek usulde vergilendirilmektedir. Gerçek usulde vergiye tabi
olan mükellefin vergi borcunun basit usule tabi olan mükelleften istenilmesi mükellefin flahs›nda hatad›r.

• Mükellefiyette Hata: Aç›k olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden

muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya al›nmas›d›r. Örne¤in; Veraset yo-

luyla mal intikal eden bir kifliden, miras› üç ayl›k süre içinde reddetmesine ra¤men
veraset ve intikal vergisi istenmesi mükellefiyette hatad›r.

• Konuda Hata: Aç›k olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden

müstesna bulunan gelir, servet, madde, k›ymet, evrak ve ifllemler üzerinden vergi
istenmesi veya al›nmas›d›r. Örne¤in; Elde edilen alacak faizlerine indirim oran›
uyguland›ktan sonra kalan tutar beyan s›n›r›n› aflmamas›na ra¤men gelir vergisine
tabi tutulmas› konuda hatad›r.

• Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata: Aranan vergi ile ilgi-

li vergilendirme döneminin yanl›fl gösterilmesi veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmas›d›r. Örne¤in; Her verginin kendi vergi kanununda belirtilen vergi-

lendirme dönemi vard›r. Gelirin yanl›fl y›lda vergilendirilmesi, 2007 y›l›na ait olup

2006 y›l›nda peflin tahsil olunan kira bedellerinin ödemenin yap›ld›¤› y›l olan
2006 y›l›nda vergilendirilmesi, vergilendirme ve muafiyet döneminde hatad›r. Zi-
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ra gelecek y›llara ait olup ta peflin tahsil olunan kiralar ilgili bulunduklar› y›llar›n
has›lat› say›l›rlar.

2.3 Düzeltmeye Konu Olmayan Vergi Uyuflmazl›klar›
Vergi hatas› içerisinde yer almas›yla birlikte tart›flmaya aç›k olan hukuki yo-

rum uyuflmazl›klar›, 213 say›l› VUK’un 125. maddesinde belirtilmifl olan Yarg›

mercilerince bir karar verilmifl olan yanl›fll›klar ve yine ayn› maddede hüküm alt›na
al›nm›fl ve 6183 say›l› Kanunun 58. maddesinde belirtilen Ödeme emri aflamas›ndaki uyuflmazl›klar düzeltme ifllemine konu olmayan vergi uyuflmazl›klar›d›r.
2.4 Vergi Hatalar›n›n Meydana Ç›kar›lmas› ve Düzeltilmesi
213 say›l› VUK’un 119. maddesinde say›ld›¤› gibi vergi hatalar› afla¤›daki

yollarla meydana ç›kart›labilir;

• ‹lgili memurun hatay› bulmas› veya görmesi ile,

• Üst memurlar›n yapt›klar› incelemeler neticesinde hatan›n görülmesi ile,
• Hatan›n teftifl s›ras›nda meydana ç›kar›lmas› ile,

• Hatan›n vergi incelenmesi s›ras›nda meydana ç›kar›lmas› ile,
• Mükellefin müracaat› ile.

Vergi hatalar›n›n düzeltilmesinde karar verme yetkisi vergi dairesi müdürü-

ne aittir. Vergi hatalar›n›n düzeltilmesinde tutar olarak herhangi bir s›n›rlama getirilmemifltir. Düzeltme ifllemi iki flekilde yerine getirilir. Bunlardan birincisi 213
Say›l› VUK’un 121. maddesinde aç›kland›¤› üzere re’sen düzeltmedir

‹darece tereddüde imkan vermeyecek derecede aç›k olan hatalar vergi daire-

since vergi dairesi müdürünün karar›yla re’sen düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme,

mükellefin lehine ya da aleyhine olabilir. Mükellef lehine vergi dairesince yap›lan
düzeltme sonucunda nakden iade ç›kabilir. Mükellef lehine yap›lan düzeltmeler-

de, mükellefe düzeltme fiflinin bir örne¤i tebli¤ edilir. Hatal› tarhiyat›n dayana¤›
tahakkuk fifli veya ihbarname, düzeltilen tutar d›fl›nda kalan k›sm› ile geçerlili¤i-
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ni korur. Mükellefin, düzeltme fiflinin taraf›na tebli¤ edildi¤i tarihten itibaren 1 y›l
içinde nakden iade veya mahsup talebi için vergi dairesine müracaat etmesi gere-

kir. Mükellef vergi dairesine bu alaca¤› için bahsedilen sürede müracaat etmedi¤i
takdirde, alacak hakk› ortadan kalkar.

Mükellef aleyhine yap›lm›fl düzeltme iflleminde ise ilave verginin düzeltme

fifli ve eki ihbarname ile mükellefe tebli¤i zorunludur. Düzeltme konusu tarhiyat›n daha önce tahakkuk fifli veya ihbarname ile yap›lm›fl olmas› sonucu de¤ifltir-

mez. Kendi aleyhlerine düzeltme yap›lan kimselerin düzeltmeye karfl› vergi mahkemesinde dava açma haklar› sakl›d›r.

Düzeltme iflleminin ikincisi ise 213 Say›l› VUK’un 122. maddesinde aç›kla-

nan Talep Üzerine Düzeltme’dir. Mükellefler, vergi muamelelerindeki hatalar›n
düzeltilmesini vergi dairesinden bir dilekçe ile talep ederler. Dilekçedeki flekil

noksanl›klar› düzeltme talebini geçersiz k›lmaz. Düzeltme talep dilekçeleri elden
vergi dairesine verilebilece¤i gibi posta ile taahhütlü olarak da gönderilebilir.

Düzeltme talebini içeren dilekçeler, vergi alaca¤›n›n do¤du¤u takvim y›l›n›

takip eden y›l›n bafl›ndan bafllayarak 5 y›l içinde verilmelidir.

Düzeltme ifllemi, düzeltme talebi yerinde görüldü¤ü takdirde düzeltme ma-

kam› olan vergi dairesi müdürünün uygun görmesi halinde yap›l›r, uygun görül-

meyen hallerde ise durum mükellefe yaz› ile tebli¤ olunur. Düzeltme talebinin
baflvuru süresi 5 y›ll›k zamanafl›m›na tabi olmakla birlikte, düzeltme zamanafl›m›
süresi;

• Zamanafl›m› süresinin son y›l› içinde tarh ve tebli¤ edilen vergilerde ha-

tan›n yap›ld›¤›,

• ‹lan yolu ile tebli¤ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yap›lmaks›-

z›n tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebli¤ edildi¤i,

• ‹hbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebli¤ edilen vergilerde 6183 sa-

y›l› Kanuna göre haczin yap›ld›¤›, tarihten bafllayarak 1 y›ldan afla¤› olamaz.

5 y›ll›k düzeltme baflvuru süresi yukar›daki hallerde 1 y›l daha uzamaktad›r.
Mükellefin düzeltme talebini vergi dairesinin reddetmesi yada 60 günlük sü-

re içinde cevap vermemesi durumunda, mükellef flikayet yoluyla Maliye Bakanl›-
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¤›’na baflvurabilir. Bu kapsamda il özel idare vergileri hakk›nda valili¤e ve belediye vergileri hakk›nda belediye baflkanl›¤›na müracaat edilir.

Mükelleflerin vergi/ceza ihbarnamesinin tebli¤inden itibaren 30 günlük da-

va açma süresi geçmifl olsa dahi ilgili vergi dairesine düzeltme talebinde bulunma
imkân› bulunmaktad›r. fiikâyet dilekçesini takiben 60 günlük süre içinde Bakanl›¤›n cevap vermemesi halinde istek reddedilmifl say›l›r. ‹darenin flikâyeti reddet-

mesi ya da altm›fl günlük süre içinde cevap vermemesi halinde dava açma süresi
içinde, konusuna göre ‹dare ve Vergi Mahkemelerine dava aç›labilir.

60 günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin de¤ilse, mükellef bu ceva-

b› talebin reddi sayarak kesin cevab› beklemeden dava açabilir. Ancak bu durum-

da, bekleme süresi baflvuru tarihinden itibaren 6 ayl›k hak düflürücü süreyi geçemez. Di¤er taraftan mükellef kesin cevab› beklemeyi de tercih edebilir ve bu du-

rumda kesin cevap verildi¤i tarihten itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesinde
dava açabilir.

Düzeltme talebinin reddi üzerine davan›n aç›lmas› gereken mahkeme, düzel-

tilmesi istenen vergileri tarh eden, cezay› kesen ve tahakkuk ettiren vergi dairesinin bulundu¤u yerdeki vergi mahkemesidir. fiikayet yoluyla düzeltme talebi üze-

rine Maliye Bakanl›¤› mükellefin düzeltme talebini de¤erlendirerek düzeltme ya-

p›lmas› gerekti¤i sonucuna ulafl›rsa, düzeltme ifllemlerinin yap›lmas› için ilgili
Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’na veya Defterdarl›¤a durumu yaz› ile bildirir. Vergi hatas›n›n düzeltilmesi sonucunda mükellefe iade edilmesi gereken bir tutar›n ortaya
ç›kmas› halinde, düzeltmeye iliflkin düzeltme fiflinin tebli¤ tarihinden itibaren,
mükellefin söz konusu tutar› almak için 1 y›l içinde müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu hakk› ortadan kalkar ve böyle bir alaca¤› yok say›l›r.
3. SONUÇ
Vergi uyuflmazl›klar›n›n yarg›ya baflvurulmaks›z›n idari aflamada çözümlen-

mesi için mükelleflerin baflvuraca¤›; “Vergi Hatalar› Hatalar›n› Düzeltme ‹fllem-

leri” Verginin tarh ve tahakkuk aflamalar›nda yap›lan hatalar›n fark edilmesi ha-
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linde, vergi yarg›s›na baflvurmadan önce vergi dairesinden düzeltme talep edilerek çözüme ulaflman›n yollar›ndan birisidir.

Oldukça fazla karfl›lafl›lan vergi hatalar›nda; hem mükelleflerin zor durum-

da kalmamas› hemde vergi idaresini daha sonra çözülmesi zor hatta imkans›z ha-

le gelebilecek vergi hatalar›n›n çözümü konusundaki ifl yo¤unlu¤unu art›rmamak
için uyuflmazl›klar›n bu yolla düzeltilmesi ifllemi her iki taraf aç›s›ndan önemle
baflvurulabilecek bir yol olmaktad›r. Zira gözden kaçabilecek vergi hatalar› ileri-

de mükellefleri çok zor durumda b›rakabilmekte bu da istenmeyen bir durum olmaktad›r.
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KULLANILMIfi B‹NEK OTOMOB‹L‹
TESL‹MLER‹N‹N KDV KANUNU
KARfiISINDAK‹ DURUMU
l Bülent SEZG‹N*
1-G‹R‹fi:
Bilindi¤i üzere 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun “Verginin

konusunu teflkil eden ifllemler bafll›kl›” birinci maddesinde; Türkiye’de yap›-

lan ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim

ve hizmetlerin, her türlü mal ithalat›n›n ve müzayede mahallerinde ve gümrük
depolar›nda yap›lan sat›fllar›n katma de¤er vergisine tabi oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.

Kullan›lm›fl binek otomobil teslimlerinin KDV Kanunu karfl›s›ndaki du-

rumu özellik gösteren bir husustur. Bu özellik kendini çeflitli biçimlerde göstermektedir. Kullan›lm›fl binek otomobili tesliminin ticari faaliyet veya ser-

best meslek faaliyeti kapsam›nda yap›ld›¤› durumlarda vergileme, özel bir flah›s taraf›ndan yap›l›yor olmas› durumuna göre farkl› olacakt›r.

Ayn› flekilde kullan›lm›fl binek otomobili tesliminin ticari faaliyet veya

serbest meslek faaliyeti kapsam›nda yap›ld›¤› durumlarda da vergileme, teslimat› yapan›n faaliyet konusuna göre farkl›l›k gösterebilmektedir.

Çal›flmam›z›n takip eden bölümlerinde kullan›lm›fl binek otomobili tes-

limlerinin KDV Kanunu karfl›s›ndaki durumu ayr›nt›l› olarak incelenecektir.

* Vergi Denetmeni
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2-KULLANILMIfi B‹NEK OTOMOB‹L‹ TESL‹MLER‹:
197 say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanununun 2/1 maddesinde otomo-

bil, yap›s› itibariyle sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan tafl›mak için imal edilmifl bulunan motorlu araç olarak tan›mlanm›flt›r.

Madde hükmüne göre bir arac› otomobil olarak tan›mlayabilmek için üç

flart birlikte gerçekleflmelidir. Buna göre araç motorlu olmal›, sürücüsü dahil

en çok sekiz oturma yeri olmal› ve insan tafl›mak için imal edilmifl olmal›d›r.
Bir araç ancak bu flartlar› birlikte haiz ise otomobil olarak tan›mlanabilmektedir.

Binek otomobiller 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu hükümleri ge-

re¤ince kay›t ve tescile tabidirler.

Kullan›lm›fl binek otomobili teslimlerinin KDV Kanunu karfl›s›ndaki du-

rumunu kavrayabilmek için 4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanunu hü-

kümlerine göz atmak gerekir. Zira konuya iliflkin düzenlemeler, an›lan Kanun
hükümlerine at›fta bulunularak yap›lm›flt›r.

ÖTV Kanununun 1/1-b maddesi hükmüne göre binek otomobillerin ilk

iktisab›, özel tüketim vergisinin konusunu oluflturmaktad›r.

Ayn› Kanunun 2/1-b maddesine göre ilk iktisap (II) say›l› listedeki mal-

lardan Türkiye’de kay›t ve tescil edilmemifl olanlar›n kullan›lmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kay›t ve tescil edilmifl olsa dahi 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine göre iade edilenler de da-

hil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisab›n›, motorlu araç ticareti yapanlar

taraf›ndan kullan›lmaya bafllanmas›n›, aktife al›nmas›n› veya adlar›na kay›t ve
tescil ettirilmesini ifade etmektedir.

24.12.2007 tarih ve 2007/13033 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›n›n 1/5

maddesinde “kullan›lm›fl” deyiminin, ÖTV Kanununa göre özel tüketim ver-

gisine tabi olmayan tafl›tlar› ifade etti¤i belirtilmifltir. Dolay›s›yla her ne flekilde olursa olsun bir otomobile ÖTV uygulanm›fl olmas› onun art›k kullan›lm›fl

otomobil olarak s›n›fland›r›lmas› için yeterlidir. Aç›kt›r ki burada sözü edilen
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kullan›lm›fl deyiminin otomobilin fiilen kullan›lmas›yla veya kendi mekanik
aksam› yard›m›yla bir yerden bir yere götürülmesiyle herhangi bir ilgisi yoktur.

Yukar›da da belirtti¤imiz üzere Türkiye’de kay›t ve tescil edilmemifl

olan otomobillerin kullan›lmak üzere ithali, müzayede yoluyla sat›fl›, kay›t ve

tescil edilmifl olsa dahi 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun
hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan ik-

tisab›, motorlu araç ticareti yapanlar taraf›ndan kullan›lmaya bafllanmas›, ak-

tife al›nmas› veya adlar›na kay›t ve tescil ettirilmesi özel tüketim vergisinin
konusunu oluflturmakta ve bütün bu durumlarda otomobile ÖTV uygulanmak-

tad›r. Bu yönüyle otomobile ÖTV uygulanm›fl olmas› onun art›k kullan›lm›fl
otomobil olarak s›n›fland›r›lmas› için yeterlidir.

ÖTV Kanununa göre Türkiye’de kay›t ve tescil edilmemifl olan araçlar

ÖTV’ye tabidir. Dolay›s›yla yafl› ne olursa olsun Türkiye’de trafi¤e kay›t ve

tescil edilmemifl olan araçlar›n (“0” km olmayan otomobillerin) ithalinde genel hükümler çerçevesinde %18 katma de¤er vergisi uygulanacakt›r. ‹thal edi-

len otomobilin Türkiye’de yeniden sat›lmas› durumunda katma de¤er vergisi

yönünden nas›l bir yükümlülük do¤aca¤› ise bu teslimat›n ticari faaliyet ve
serbest meslek faaliyeti kapsam›nda yap›l›p yap›lmad›¤›na veya özel kifli taraf›ndan yap›l›p yap›lmad›¤›na göre farkl›l›k gösterecektir. fiayet bu teslim ticari faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsam›nda yap›l›yorsa an›lan bakanlar Kurulu Karar› gere¤ince %1 KDV oran› uygulanacak, teslimat özel bir kifliden yap›l›yorsa KDV uygulanmayacakt›r.

Öte yandan özel kiflilere ait olsa dahi, icra daireleri veya vergi dairele-

rinde müzayede suretiyle kullan›lm›fl binek otomobil sat›fl›nda da %1 KDV
oran› uygulanacakt›r. (Oktar, 2008, 266).

Bu noktada konuyu somut bir flekilde ortaya koyabilmek ad›na iki örnek

verelim. Bay (A) özel ifllerinde kullanmak üzere Almanya’dan dört yafl›nda
bir otomobil ithal etmifltir. Bay (A) otomobili bir süre kulland›ktan sonra Bayan (B)’ye satm›flt›r. Türkiye’de trafi¤e kay›t ve tescil edilmemifl olan söz ko-
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nusu otomobil ÖTV’ye tabidir. Dolay›s›yla ithalat aflamas›nda genel hükümler çerçevesinde %18 KDV uygulanmas› gerekir. Bay (A) otomobili bir süre
sonra Bayan (B)’ye satt›¤›nda ise bu ifllem katma de¤er vergisinin konusuna
girmedi¤inden KDV hesaplanmayacakt›r.

(Y) Limited fiirketi, Almanya’dan bir dört yafl›nda bir otomobil ithal etmifl

ve iflletme aktifine kaydetmifltir. fiirket bir süre sonra otomobili gerçek kifli

(C)’ye satm›flt›r. Türkiye’de trafi¤e kay›t ve tescil edilmemifl olan söz konusu
otomobil ÖTV’ye tabidir. Dolay›s›yla ithalat aflamas›nda genel hükümler çerçe-

vesinde %18 KDV uygulanmas› gerekir. fiirket otomobili bir süre sonra gerçek

kifli (C)’ye satt›¤›nda, bu teslim ticari faaliyet kapsam›nda yap›ld›¤›ndan, an›lan Bakanlar Kurulu Karar› gere¤ince %1 KDV hesaplanacakt›r.

Ayn› Bakanlar Kurulu Karar›nda, KDV Kanununun 30/b maddesine gö-

re, binek otomobil al›m›nda yüklenilen katma de¤er vergisini indirim hakk›

bulunan mükelleflerin bu araçlar› tesliminde %18 katma de¤er vergisi oran›
uygulanaca¤› belirtilmifltir.

Bilindi¤i üzere KDV Kanununun “‹ndirilemeyecek katma de¤er vergisi”

bafll›kl› 30’uncu maddesinin (b) bendinde; faaliyetleri k›smen veya tamamen
binek otomobillerinin kiralanmas› veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olanlar›n
bu amaçla kulland›klar› hariç olmak üzere iflletmelere ait binek otomobilleri-

nin al›fl vesikalar›nda gösterilen katma de¤er vergisinin mükelleflerin vergiye
tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden indirilemeyece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

Madde hükmüne göre faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomo-

billerinin kiralanmas› veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olan mükelleflerin bu
amaçla kulland›klar› binek otomobillerin al›fl vesikalar›nda gösterilen katma

de¤er vergisinin mükelleflerin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan
katma de¤er vergisinden indirilebilecektir.

Bu mükelleflerin söz konusu binek otomobilleri bir süre kulland›ktan

sonra teslim etmeleri durumunda bu ifllem %18 katma de¤er vergisine tabii
olacakt›r.
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Konuyu bir örnekle aç›klayal›m. (X) Oto Kiralama Afi binek otomobil

kiralama ifli konusunda faaliyet göstermekte olup belirli bir tarihte iki adet

kullan›lmam›fl (yayg›n söyleyiflle “0” km) binek otomobil iktisap etmifltir. fiirket otomobillerden birini pazarlama departman›nda kullanacak, di¤erini ise

ana faaliyet konusu kapsam›nda kiraya verecektir. Bu durumda flirket KDV
Kanununun 30/b maddesi kapsam›nda ikinci otomobil için ödedi¤i katma de¤er vergisini vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergi-

sinden indirilebilecek, birinci otomobil için ödedi¤i katma de¤er vergisini ise
indiremeyecektir. fiirket bir süre sonra söz konusu otomobillerden ikincisini

satarsa %18 katma de¤er vergisi hesaplamas› gerekecektir. Ayn› flekilde birinci otomobili satarsa %1 katma de¤er vergisi hesaplayacakt›r.
3-KONUYA ‹L‹fiK‹N MUKTEZALAR:
• ‹stanbul Defterdarl›¤›’n›n 12.11.2002 tarih ve KDV.MUK.B.07.4.

DEF.0.34.18.30.6118 say›l› muktezas›:

“Faaliyetleri binek oto sat›n al›p kiraya vermek olan flirketin binek oto

al›m›nda ödedi¤i katma de¤er vergisini indirim konusu yapmas› mümkündür.

Ayr›ca kullan›lm›fl binek otolar›n sat›fl›nda %1 oran›nda katma de¤er vergisi
uygulanacakt›r.”

• Gelirler Genel Müdürlü¤ü’nün 27.03.2001 tarih ve B.07.0.GEL.0.

53/5328-1687/16402 say›l› muktezas›:

“Münhas›ran sakatlar için imal edilmifl binek amaçl› tafl›tlar›n kullan›l-

m›fl olanlar›n›n teslimi %1 oran›nda katma de¤er vergisine tabi olup, sakatlar
için imal edilmifl olsa dahi gerçek usulde KDV mükellefiyeti olmayanlar›n binek otomobil teslimleri katma de¤er vergisine tabi bulunmamaktad›r.”

• Adana Defterdarl›¤›’n›n 24.12.2002 tarih ve B.07.4.DEF.0.

01.12/2002-4202 tarihli muktezas›:

“‹cra müdürlü¤ünde sat›lan kullan›lm›fl binek otomobile %1 oran›nda

katma de¤er vergisi uygulanaca¤›…”

201

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

•Adana Defterdarl›¤›’n›n 20.11.2004 tarih ve B.07.4.DEF.0. 01.12/2004-2600

say›l› muktezas›:

“Müdürlü¤ünüz bünyesinde bulunan ve ihale ile sat›fl› yap›lacak kulla-

n›lm›fl binek otomobil teslimlerinde %1 katma de¤er vergisi uygulanmas› gerekir.”

• ‹stanbul Defterdarl›¤›’n›n 07.10.2005 tarih ve KDV.MUK.B.

07.4.G‹B.4.34.17.01.7126 say›l› muktezas›:

“Test arac› olarak sat›n ald›¤›n›z binek otomobillerin al›fl›nda ödedi¤iniz

katma de¤er vergisinin indirimi mümkün olmay›p gider veya maliyet unsuru
olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Di¤er taraftan, söz konusu binek otolar›n bir süre kullan›ld›ktan sonra sat›lmas› halinde bu sat›fllar kullan›lm›fl bi-

nek otomobil kapsam›nda %1 oran›nda katma de¤er vergisine tabi olacakt›r.”
4-SON SÖZ:
Kullan›lm›fl binek otomobili (yayg›n söyleyiflle ikinci el otomobil) tes-

limlerinin KDV Kanunu karfl›s›ndaki durumu özellik gösteren bir husustur.
Bu türden araçlar›n teslimi, ticari faaliyet veya serbest meslek faaliyeti kapsam›nda yap›l›yorsa %1 oran›nda katma de¤er vergisi uygulanacakt›r.

Teslim, ticari faaliyet veya serbest meslek faaliyeti kapsam›nda de¤il de

özel bir flah›s taraf›ndan yap›l›yorsa katma de¤er vergisi uygulanmayacakt›r.
Bununla beraber özel kiflilere ait olsa dahi, icra daireleri veya vergi dairelerin-

de müzayede suretiyle kullan›lm›fl binek otomobil sat›fl›nda da %1 oran›nda
katma de¤er vergisi uygulanacakt›r.

Dolay›s›yla kullan›lm›fl binek otomobili teslimlerinin KDV Kanunu kar-

fl›s›ndaki durumunu belirleyen birinci unsur bu teslimin ticari faaliyet veya
serbest meslek faaliyeti kapsam›nda yap›l›p yap›lmad›¤›d›r.

‹kinci el otomobil teslimlerinin KDV Kanunu karfl›s›ndaki durumunu

belirleyen ikinci unsur, teslimi yapan kiflinin binek otomobil al›m›nda ödedi-

¤i katma de¤er vergisini indirim hakk› bulunup bulunmad›¤›d›r. fiayet kifli
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(mükellef) otomobil al›m› için ödedi¤i katma de¤er vergisini dönem içindeki
teslim ve hizmetleri üzerinden hesaplad›¤› katma de¤er vergisinden indirebiliyorsa bu arac›n tesliminde %18 oran›nda katma de¤er vergisi uygulanacak-

t›r. Mükellef söz konusu araç için ödedi¤i katma de¤er vergisini indiremiyorsa, arac› satarken %18 de¤il %1 KDV hesaplamas› gerekecektir.
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YURTDIfiINDAN SA⁄LANAN
H‹ZMETLER‹N VERG‹ MEVZUATI
KARfiISINDAK‹ DURUMU
l Yücel BERKPINAR*
1.G‹R‹fi
Globalleflen dünyada teknolojik geliflmelerin de etkisiyle s›n›rlar daral-

makta ülkeler birbirlerine daha da yak›nlaflmaktad›r. Bu yak›nlaflma her alan-

da oldu¤u gibi ticarette de gerçekleflmektedir. Günümüzde internet sayesinde
dünyan›n her yerinden tek tufl ile hem h›zl› hem de ekonomik bir flekilde çeflitli mal ve hizmetler al›nabilmektedir.

Yurt d›fl›ndan sat›n al›nan mallar gümrük rejimine tabi olmakta birlikte

ayn› zamanda KDV’nin konusuna da girmektedir. ‹thal edilen mallar için
Gümrük Saymanl›klar›na ödenen KDV’ler , ait oldu¤u döneme iliflkin veri-

len Katma De¤er Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yap›labilmektedir.
(‹ndirim hakk› olanlar taraf›ndan)

Yurt d›fl›ndan sat›n al›nan hizmetler ise herhangi bir gümrük rejimine ta-

bi tutulmamaktad›r. Hizmet ithalat› ; yurt d›fl›nda yerleflik kifli veya kurulufllar taraf›ndan Türkiye’ye gelinerek yada elemanlar›n› göndererek bir hizme-

tin ifa edilmesi ya da hizmetin yurt d›fl›nda yap›lmakla beraber bu hizmetten
Türkiye’de faydalan›lmas›d›r.

Hizmet ithalat› kapsam›na giren olaylar , bu hizmeti alan ya da faydala-

nan Türkiye’de mukim kifli ve kurulufllara KDV hesaplama ve Stopaj yapma
mükellefiyetleri getirebilmektedir.

* S.M.M.M. BLG Yeminli Mali Müflavirlik A.fi.
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2. KDV SORUMLULU⁄U
Söz konusu sorumlulu¤a iliflkin 3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanu-

nu’nun ilgili maddeleri afla¤›da belirtilmifltir.
Madde 1

Türkiye'de yap›lan teslim ve hizmetler katma de¤er vergisine tabidir.
Madde 4
1. Hizmet, teslim ve teslim say›lan haller ile mal ithalat› d›fl›nda kalan ifl-

lemlerdir.

Bu ifllemler; bir fleyi yapmak, ifllemek, meydana getirmek, imal etmek,

onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, haz›rlamak, de¤erlendirmek, kiralamak, bir fleyi yapmamay› taahhüt etmek gibi, flekillerde gerçekleflebilir.
Madde 6
‹fllemlerin Türkiye’de yap›lmas› ;

b) Hizmetin Türkiye'de yap›lmas›n› veya hizmetten Türkiye'de faydala-

n›lmas›n›, ‹fade eder.
Madde 9

1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâh›n›n, iflyerinin, kanunî merkezi

ve ifl merkezinin bulunmamas› hallerinde ve gerekli görülen di¤er hallerde

Maliye Bakanl›¤›, vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na al›nmas› amac›yla, vergiye
tabi ifllemlere taraf olanlar› verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.
fleklindedir.

206

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Yukar›daki kanun maddeleri çerçevesinde, KDV’nin konusuna giren ve

KDV den istisna edilmeyen bir hizmet ithalinde, hizmeti ithal eden taraf›n-

dan KDV hesaplan›lmal› ve hesaplan›lan bu KDV sorumlu s›fat›yla ödenmelidir.

KDV ye tabi hizmet ithalini yapan KDV sorumlusu konumuna gelmek-

tedir. Hizmeti ithal edenin KDV indirim hakk› varsa, sorumlu s›fat›yla beyan
edece¤i bu KDV tutar›n› indirim konusu yapabilecektir.
için;

Aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere , hizmet ithalinden söz edilmesi
-

Bu hizmet, KDV’nin konusuna girmelidir ve KDV den istisna edil-

mifl olmamal›d›r.

- Bu hizmet, Türkiye’de ifa edilmifl veya Türkiye’de faydalan›lm›fl bir

hizmet olmal›d›r,

Örnekler ile ifade etmek gerekirse , Yurtd›fl›ndan yaz›l›m al›nmas›, Yurt-

d›fl›ndan al›nan ve Türkiyede yap›lan reklam tan›t›m faaliyeti, Yurtd›fl›ndan
al›nan ve türkiyede yap›lan Pazar araflt›rmas›, Yurtd›fl›ndan al›nan ve türkiye-

de faydalan›lan ekspertiz –analiz-etüd, Yurtd›fl›ndan teknik hizmet, montaj

hizmeti veya dan›flmanl›k hizmeti al›nmas›, Yurtd›fl›ndan gayrimaddî hak
al›nmas› veya kiralanmas› (know-how, marka vs.), Yurtd›fl›ndan kiralanm›fl
makinan›n Türkiye’ye getirilip kullan›lmas›, Yurtd›fl›ndan tamir-bak›m hizmeti al›nmas›, Bir yurtd›fl› firman›n personeli olan kiflinin, geçici süreyle Türkiye’de görev yapmas›, gibi hizmetler ‹thalat say›lmaktad›r.

Hizmeti yapan›n mukimi oldu¤u ülke ile Türkiye aras›nda vergi anlafl-

mas› bulunmas›, vergi anlaflmalar›n›n KDV’yi kapsamamas› sebebiyle, KDV
sorumlulu¤unu etkilemez.

3. GEL‹R VERG‹S‹KES‹NT‹S‹ YAPILMASI SORUMLULU⁄U
Gerek 193 Say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 3. ve 4. maddelerinde , ge-

rekse 5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3.maddesinde Dar Mükellef
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kifli ve kurumlar belirtilmifltir. Dar mükellefler Türkiye’de elde etmifl olduk-

lar› kazançlar üzerinden Gelir ve Kurumlar vergisine tabi tutulurlar. Vergi-

lendirme bu kifli ve kurumlara yap›lacak ödemeler üzerinden kesilen stopajlar
yoluyla olmaktad›r.

fiayet hizmeti sunan has›lat elde eden, gerçek kifli ise ve yap›lan ödeme

GVK nun 94 üncü maddesi gere¤ince stopaj gerektiriyorsa, hizmeti alan Türkiye’de mukim vergi mükellefi bu maddede yaz›l› stopaj sorumlular›ndan bi-

ri ise, karfl› ülke ile Türkiye aras›nda vergi anlaflmas› yoksa veya mevcut anlaflma bu stopaj› önlemiyorsa, söz konusu madde kapsam›nda stopaj yap›lacakt›r.

Hizmeti veren, bir kurum ise ve yap›lan ödeme 5520 Say›l› KVK nun 30

uncu maddesi gere¤ince stopaj gerektiriyorsa, karfl› ülkeyle vergi anlaflmas›
yoksa veya mevcut vergi anlaflmas› stopaj› engellemiyorsa, Türkiye’de mu-

kim vergi mükellefinin bu madde uyar›nca stopaj yapmas› gerekir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi dar mükellefiyette vergi

kesintisi konusuna aç›kl›k getirmifltir. fiayet Hizmeti yapan›n mukimi oldu¤u ül-

ke ile Türkiye aras›nda vergi anlaflmas› var ise Tevkifat oranlar› bu anlaflmaya
göre yap›l›r. Bu maddeye göre, dar mükellef kurumlar›n elde edecekleri afla¤›daki kazanç ve iratlar, an›lan maddeye göre vergi kesintisine tabi olacakt›r.
5520 KVK Madde 30

(1) Dar mükellefiyete tâbi kurumlar›n afla¤›daki kazanç ve iratlar› üze-

rinden, bu kazanç ve iratlar› avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler taraf›ndan % 15 oran›nda kurumlar vergisi kesintisi yap›l›r (ÇVÖA ile bu oran de¤iflebilir)

a) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim

y›l›na yayg›n inflaat ve onar›m iflleri ile u¤raflan kurumlara bu iflleri ile ilgili
olarak yap›lan hakedifl ödemeleri

b) Serbest meslek kazançlar›.

i) Petrol arama faaliyetleri dolay›s›yla sa¤lanacak kazançlardan % ….,
ii) Di¤erlerinden % ….,

208

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

c) Gayrimenkul sermaye iratlar›.

i) 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu kapsam›ndaki faaliyetlerden

sa¤lanacak gayrimenkul sermaye iratlar›ndan % ….,
ii) Di¤erlerinden % ….,

ç) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci f›kras›n›n (1), (2),

(3) ve (4) numaral› bentlerinde say›lanlar hariç olmak üzere menkul sermaye
iratlar›.

ça) Her nevi alacak faizlerinden;

i) Yabanc› devletler, uluslararas› kurumlar veya yabanc› banka ve ku-

rumlardan al›nan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (kat›l›m bankala-

r›n›n kendi usullerine göre yurt d›fl›ndan sa¤lad›klar› fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr paylar› dahil) % 0,
ii) Di¤erlerinden % ….

çb) Gelir Vergisi Kanunu'nun 75 inci maddesinin ikinci f›kras›n›n 10 nu-

maral› bendinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›ndan % …..

(2) Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n telif,

imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret unvan›, marka ve benzeri gayrimaddî haklar›n
sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu maddenin birinci f›kras›nda belirtilen kiflilerce % …. oran›nda kurumlar vergisi kesintisi yap›l›r.

(3) Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, Türkiye'de bir ifl yeri veya daimî

temsilci arac›l›¤›yla kâr pay› elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef ku-

rumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere da¤›t›lan (Kâ-

r›n sermayeye eklenmesi kâr da¤›t›m› say›lmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun
75 inci maddesinin ikinci f›kras›n›n (1), (2) ve (3) numaral› bentlerinde say›-

lan kâr paylar› üzerinden bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü f›kras› uya-

r›nca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere % …. oran›n-

da kurumlar vergisi kesintisi yap›l›r.
(4) Kanunun 5 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinde belirtilen
kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar ile (c) bendinde belirtilen flirket-
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lerin (b) bendindeki flartlar› tafl›yan ifltirak kazançlar›ndan anonim veya limited flirket niteli¤indeki dar mükellef kurumlara da¤›t›lan kâr paylar›ndan yap›lacak kesinti oran›, bu maddenin üçüncü f›kras› uyar›nca uygulanan oran›n
yar›s›n› aflamaz.
(5) Türkiye'de ifl yeri ve daimî temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamlar›n izniyle aç›lan sergi ve panay›rlarda yapt›klar› ticarî faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden, kurum bünyesinde % …. oran›nda
kurumlar vergisi kesintisi yap›l›r.
(6) Y›ll›k veya özel beyanname veren dar mükellef kurumlar›n, indirim
ve istisnalar düflülmeden önceki kurum kazanc›ndan, hesaplanan kurumlar
vergisi düflüldükten sonra kalan k›s›mdan ana merkeze aktard›klar› tutar üzerinden, kurum bünyesinde % …. oran›nda kurumlar vergisi kesintisi yap›l›r.
(7) Kazanc›n elde edildi¤i ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin
yaratt›¤› vergilendirme kapasitesi ile ayn› düzeyde bir vergilendirme imkân›
sa¤lay›p sa¤lamad›¤› ve bilgi de¤iflimi hususunun göz önünde bulundurulmas› suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleflik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumlar›n bu nitelikteki ülkelerde
bulunan ifl yerleri dahil) nakden veya hesaben yap›lan veya tahakkuk ettirilen
her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmedi¤ine veya ödeme yap›lan kurumun mükellef olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n
% …. oran›nda vergi kesintisi yap›l›r.
a) Emsaline uygun fiyatlarla sat›n al›nan mal ve ifltirak hisseleri için yap›lan ödemeler, emsaline uygun fiyatlarla deniz ve hava ulaflt›rma araçlar›n›n
kiralanmas› için yap›lan ödemeler ile yap›lan iflin tamamlanabilmesi bak›m›ndan zorunluluk arz eden geçifl ücreti, liman ücreti gibi ödemeler üzerinden yap›lacak kesinti oran›n›; her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör itibar›yla ayr› ayr› belirlemeye, s›f›ra kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
b) Yurtd›fl›ndaki finans kurulufllar›ndan temin edilen borçlanmalara iliflkin ana para, faiz ve kâr pay› ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri üzerinden bu f›kra uyar›nca vergi kesintisi yap›lmaz.
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c) Bu f›kraya göre vergi kesintisine tâbi tutulan ödemeler, Gelir ve Ku-

rumlar Vergisi kanunlar›na göre ayr›ca vergi kesintisine tâbi tutulmaz.

(8) Bakanlar Kurulu yukar›daki f›kralarda belirtilen vergi kesintisi oran-

lar›n›, gelir unsurlar› veya faaliyet konular› itibar›yla ayr› ayr› belirlemeye, s›-

f›ra kadar indirmeye veya yukar›daki f›kralarda belirtilen oran›n bir kat›na kadar art›rmaya yetkilidir.

(9) Ticari ve zirai kazançlar hariç olmak üzere bu maddeye göre vergisi

kesinti yoluyla al›nan kazanç ve iratlar için Kanunun 24 veya 26 nc› madde-

lerine göre beyanname verilmesi veya bu madde kapsam›na girmeyen kazanç
ve iratlar için verilecek beyannamelere söz konusu kazanç ve iratlar›n dahil

edilmesi ihtiyaridir. fiu kadar ki, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin
ikinci f›kras›n›n (5), (7) ve (14) numaral› bentlerinde yer alan menkul serma-

ye iratlar› ile fonlar›n kat›lma belgelerinden ve yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse
senetlerinden elde edilen kâr paylar›n›n verilecek beyannamelere dahil edilmesi zorunludur.

(10) Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, kesintiye tâbi kazanç ve

iratlar› ödeyenleri hak sahiplerine karfl› borçlu durumda gösteren her türlü kay›t ve ifllemleri ifade eder.

(11) Yap›lacak vergi kesintisinde kazanç ve iratlar gayrisafi tutarlar›

üzerinden dikkate al›n›r. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan taraf›ndan üstlenilmesi halinde vergi kesintisi, fiilen ödenen tutar ile ödemeyi yapan›n yüklendi¤i verginin toplam› üzerinden hesaplan›r.

(12) Bu Kanuna göre vergi kesintisi yapanlar, yapt›klar› vergi kesintisi-

ni kay›t ve hesaplar›nda ayr›ca gösterirler.
fieklindedir.

Buna göre Yurtd›fl›nda mukim kifli veya kurulufllara yap›lan, “ticarî” ni-

telikli ödemeler stopaj kapsam›na girmemektedirler.
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4. KDV VE STOPAJ MATRAHININ OLUfiUMU VE
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

Yurtd›fl›ndan al›nan bir hizmetin ithalat say›lmas› halinde KDV sorum-

lulu¤u do¤maktad›r. Ayn› zamanda al›nan hizmet, iki ülke aras›nda yap›lan
ÇVÖA gere¤i yada anlaflma yok ise niteli¤ine göre stopaj kapsam›nda da olabilmektedir.

Stopaj sorumlulu¤unun do¤mas› durumunda yurt d›fl›nda mukim firma-

ya yap›lan ödemenin stopaj tutar›n›n eksiltilerek yap›lmas› ya da yurt d›fl›nda-

ki firma ile yap›lan anlaflma gere¤i stopaj maliyetine Türkiye’deki firman›n
katlanmas› durumlar› olabilir.

Konu ile ilgili örnekler ve muhasebe kay›tlar› afla¤›dad›r.
Örnek 1
Yurd›fl›ndan 10.000 Euro bedelli bir makine kiralanm›fl ve bu makine

Türkiye’de bulunan bir üretim firmas›nda kullan›lm›flt›r. ‹lgili ülke ile yap›lan
ÇVÖA gere¤i stopaj yoktur. (Döviz Kuru: 1,50 TL)
Kdv Matrah›

Sor.S›f.Öd. KDV
Muhasebe Kayd›



(10.000 x 1,50)

15.000 TL

(15.000 x %18)
/

730 GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ H.S.
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV H.S.

2.700 TL


15.000

2.700

336 D‹⁄ER T‹CAR‹ BORÇLAR HS.
360 ÖDENECEK VER.FON. H.S.
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Örnek 2
Yurd›fl›ndan 10.000 Euro bedelli bir makine kiralanm›fl ve bu makine

Türkiye’de bulunan bir üretim firmas›nda kullan›lm›flt›r. ‹lgili ülke ile yap›lan
ÇVÖA gere¤i stopaj %10 dur. Yurtd›fl› firmas› stopaj› kabul etmemifltir. (Dö-

viz Kuru : 1,50 TL)
Kdv Matrah›

(15.000 / [1 - 0,10]) 16.666,66 TL (Brütlendirme)

Stopaj Kesintisi

(16.666,66 x %10)

Sor.S›f.Öd. KDV (16.666,66 x %18)
Muhasebe Kayd›



/

2.999,99 TL

1.666,66 TL



730 GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ H.S. 16.666,66 TL
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV H.S.

2.999,99 TL

336 D‹⁄ER T‹CAR‹ BORÇLAR HS.
360 ÖDENECEK VER.FON. H.S.

15.000,00 TL

. Gelir Vergisi Stopaj› 1.666,66 TL
. Kdv
2.999,99 TL


Örnek 3

/

4.666,65 TL



Yurd›fl›ndan 10.000 Euro bedelli bir makine kiralanm›fl ve bu makine

Türkiye’de bulunan bir üretim firmas›nda kullan›lm›flt›r. ‹lgili ülke ile yap›lan

ÇVÖA gere¤i stopaj %10 dur. Yurtd›fl› firmas› stopaj› kabul etmifltir. (Döviz
Kuru : 1,50 TL)

Kdv Matrah›

(10.000 x 1,50)

15.000 TL

Stopaj Kesintisi

(10.000 x %10)

1.500 TL

Sor.S›f.Öd. KDV

(15.000 x %18)

2.700 TL
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Muhasebe Kayd›



/

730 GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ H.S.


15.000 TL

191 ‹ND‹R‹LECEK KDV H.S.

2.700 TL

336 D‹⁄ER T‹CAR‹ BORÇLAR HS.
360 ÖDENECEK VER.FON. H.S.
. Gelir Vergisi Stopaj›
. Kdv



/

1.500 TL
2.700 TL

13.500 TL

4.200 TL



Not : Yurt d›fl›ndaki bu firmadan kesilen stopaj, y›l sonunda vergi daire-

sinden al›nacak bir yaz› ile karfl› tarafa bildirilip, karfl› firman›n mukimi ol-

du¤u ülke vergi mevzuat›na göre ödeyece¤i y›ll›k vergiden indirim konusu
yapmas› sa¤lanabilir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (02.11.1984). 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu.

Ankara: Resmi Gazete (18563 say›l›)

T.C. Yasalar (21.06.2006). 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu.

Ankara: Resmi Gazete (26205 say›l›)
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YURTDIfiI H‹ZMET BORÇLANMASI
YAPILAB‹LECEK SÜRELER
l Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG‹N*
I. GENEL OLARAK
Türk vatandafllar› yurtd›fl›nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli
3201 say›l› “Yurt D›fl›nda Bulunan Türk Vatandafllar›n›n Yurt D›fl›nda Geçen
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi Hakk›nda Kanun” (Resmi 2006, 18761) hükümleri çerçevesinde borçlanabilmektedirler.
17.04.2008 tarihli ve 5754 say›l› Kanun (Resmi, 2008, 26870) ile yurtd›fl› hizmet borçlanmas›na çok önemli de¤ifliklikler getirilmifltir. 5754 say›l› Kanun
ile 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu yan›nda,
3201 say›l› Kanunda ve di¤er baz› kanunlarda de¤ifliklikler yap›larak, 3201
say›l› Kanunun 1 inci, 2 inci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 nc› maddesi de¤ifltirilmifl ve bu Kanuna geçici 5 inci, 6 nc› ve geçici 7 nci maddeler eklenmifltir.(Ergin, 2008, 551)
Bundan baflka, 5510 say›l› “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanunu’nun 5754 say›l› Kanun ile de¤iflik 106 nc› maddesinin 24 numaral›
bendine göre, 3201 say›l› Kanunun 7 nci, 11 inci, geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri ve 3201 say›l› Kanunda geçen “döviz” ibareleri yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Bu de¤ifliklikler 3201 say›l› Kanunun uygulanmas› bak›m›ndan bu Kanunun
geçici m 7/3 hükmü gere¤ince 8.5.2008 tarihinden itibaren yürürlüktedir.1
* Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü ‹fl ve
Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi.
1 3201 s.K. Geçici m 7/3: “Bu Kanunun uygulamas›nda 5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›, 82 nci

maddesi, 106 nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (24) numaral› bendi ve geçici 7 nci maddesinin dördüncü f›kras› bu maddenin yay›m› tarihinde yürürlü¤e girmifl say›l›r.” 3201 s. Kanuna eklenen Geçici 7. madde 8.5.2008 tarihinde Resmi
Gazetede yay›nland›¤›ndan, söz konusu de¤iflikliklerin yürürlük tarihi 8.5.2008 olmaktad›r.
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3201 say›l› Kanun’da yap›lan de¤ifliklikler 5754 say›l› Kanunun 79.

maddesinin yürürlük tarihi olan 8 May›s 2008 tarihinden itibaren yürürlü¤e
girmifltir. Böylece 8 May›s 2008 tarihinden itibaren yurtd›fl› hizmet borçlanmas›nda farkl› esaslar geçerli olmaya bafllam›flt›r. 3201 s. Kanundaki de¤iflik-

likleri takiben, yurtd›fl› hizmet borçlanmas›n›n nas›l uygulanaca¤›na aç›kl›k
getirmek amac›yla Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 22.05.2008 tarihinde
2008/44 say›l› Genelge yay›nlanm›flt›r. Daha sonra “Yurtd›fl›nda Geçen Süre-

lerin Borçland›r›lmas› ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik” 6.11.2008

tarihinde Resmi Gazetede yay›nlanarak 15.9.1985 tarihli önceki Yönetmeli¤i
(Resmi, 1985, 18869) yürürlükten kald›rm›flt›r (Yön. m. 18). 8.5.2008 tarihinden itibaren yap›lan baflvurular hakk›nda 6.11.2008 tarihli bu yeni Yönetmelik hükümleri uygulanacakt›r (Yön. Geçici m.7).

Yönetmeli¤i takiben

2.1.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulamada meydana gelen

de¤iflikliklere aç›kl›k getirmek amac›yla 2008/115 say›l› Genelge yay›nlan-

m›flt›r. Bu Genelge’nin yay›nlanmas› ile birlikte 12.07.2007 tarihli 2007/59
say›l› Genelge ile daha önce yurtd›fl› borçlanmas› ile ilgili yay›mlanm›fl di¤er
Genelge ve Genel Yaz›lar›n 2008/115 say›l› Genelgeye ayk›r› hükümleri yü-

rürlükten kald›r›lm›flt›r. Bu yaz›da, 3201 say›l› Kanun, 6.11.2008 tarihli Yö-

netmelik ve 2008/115 say›l› Genelge ›fl›¤›nda yurtd›fl› hizmet borçlanmas›
kapsam›ndaki süreler ile ilgili de¤ifliklikler incelenecektir.
II. BORÇLANILAB‹LECEK SÜRELER
3201 s. Yasa’n›n 5754 say›l› Kanunun 79 uncu maddesi ile de¤iflik 1.

maddesine göre:

“Türk vatandafllar›n›n yurt d›fl›nda 18 yafl›n› doldurduktan sonra, Türk

vatandafl› iken geçen ve belgelendirilen sigortal›l›k süreleri ve bu süreleri aras›nda veya sonunda her birinde bir y›la kadar olan iflsizlik süreleri ile yurt d›-

fl›nda ev kad›n› olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik
kurulufllar›na prim ödenmemifl olmas› ve istekleri halinde, bu Kanun hüküm-
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lerine göre sosyal güvenlikleri bak›m›ndan de¤erlendirilir”. Bu hükme göre,

Türk vatandafll›¤›nda geçmeyen yurtd›fl› sigortal›l›k veya ev kad›nl›¤› süreleri borçlan›lamayaca¤› gibi, borçlanma baflvuru tarihinde Türk vatandafl› olma-

d›¤› tespit edilen sigortal› ve hak sahiplerinin borçlanma talepleri de Kurumca reddedilecektir.

Bu de¤iflikliklerden sonra gelinen son noktada, yurtd›fl› hizmet borçlan-

malar›nda, Türk vatandafl› olma flart›n›n iki halde getirilmesi zorunludur. Bun-

lardan biri, borçlan›lmas› istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandafl› olmas›,
di¤eri ise Türk vatandafll›¤›nda geçen süreleri borçlanma talebinde bulunan si-

gortal› veya hak sahibinin yaz›l› baflvuru tarihi itibari ile Türk vatandafl› olmas›d›r. Türk vatandafll›¤›n›n olup olmad›¤› 403 say›l› Türk Vatandafll›¤› Kanunu’na (Resmi, 1961, 11638) göre belirlenecektir.2
1. Sigortal›l›k Süreleri
5754 say›l› Kanunla yap›lan düzenleme ile 3201 say›l› Kanunun 1 inci

maddesinde yer alan “çal›flma süreleri” ifadesi yerine “sigortal›l›k süreleri”

ifadesi kullan›lm›flt›r. Yönetmeli¤e göre sigortal›l›k süresi deyiminden, borç-

lanma kapsam›ndaki sürenin bulundu¤u ülke mevzuat›na göre ikamet sürele-

ri hariç, çal›fl›lm›fl ya da çal›fl›lm›fl süre olarak kabul edilen süreler sigortal›l›k
süresi olarak anlafl›lacakt›r (Yön. m.4, g). Burada yabanc› bir ülkede, o ülke-

nin kanunlar›na uygun bir biçimde çal›flmak kastedilmektedir. Yani yabanc›

ülkede sigortas›z olarak ya da çal›flma izni olmadan kaçak olarak çal›flm›fl
olan kifliler 3201 say›l› Kanun kapsam›nda yurtd›fl›nda çal›flm›fl kifli say›lmaz-

lar ve bu süreleri de borçlanamazlar. (Orhan, 2007, 30) Devletler, ülkelerinde
2 11.2.1964 tarih 403 say›l› Türk Vatandafll›¤› Kanununa göre Türk Vatandafll›¤› Kanun Yolu ile, Yetkili Makam
Karar› ile ve Seçme Hakk› ile kazan›labilir.
3 Mesela Almanya’da çal›flma izni olmayan yabanc› iflçiyi çal›flt›ran iflverene 500.000 Avro’ya kadar idari para cezas›
verilir (§ 404 Abs.2 Nr. 4, Abs. 3 SGB III). Bundan baflka, Kaçak Çal›flma Yasas›’na (Schwarzarbeitsgesetz
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yabanc› iflçilerin kaçak çal›flt›r›lmas›yla mücadele için mevzuatlar›nda para
cezas› ya da hapis cezas› öngören özel düzenlemeler yapm›fllard›r.

3201 say›l› Kanunun 1. maddesine göre borçlanma hakk›ndan yararlana-

bilmek için ilgilinin yurtd›fl›nda belirli nitelikte geçen hizmet veya sürelerinin
bulunmas› flartt›r. Yurtd›fl›ndaki çal›flma hizmet akdi kapsam›nda olabilece¤i

gibi, ba¤›ms›z, yani kendi ad›na ve hesab›na bir çal›flma da olabilir. 3201 say›l› Kanun kapsam›nda hizmet akdi kapsam›nda geçen sigortal›l›k süreleri

borçlan›labilece¤i gibi, kendi nam ve hesab›na ba¤›ms›z olarak geçen sigortal›l›k süreleri de borçlan›labilir.
2. ‹flsizlik Süreleri
Hizmet akdi kapsam›nda ve veya kendi nam ve hesab›na ba¤›ms›z ola-

rak geçen sigortal›l›k süreleri aras›nda veya sonunda her birinde bir y›la kadar
olan iflsizlik süreleri borçlan›labilecektir (3201 s. K. m.1, 2008/44 say›l› Genelge).

3. Ev Kad›n› Olarak Geçirilen Süreler
Türk vatandafl› ev kad›n› olarak 18 yafl›ndan sonra yurtd›fl›nda geçirilen

süreler borçlan›labilecektir. 2008/115 say›l› Genelge’ye göre, “Yurtd›fl›nda ev

kad›n› olarak geçen süreler, medeni durumlar›na bak›lmaks›z›n kad›nlar›n, si-

“SchwarzArbG”) göre cezaland›r›lma da söz konusu olabilir. Bu Kanuna göre çal›flma izni olmayan iflçiyi çal›flt›ran
iflverene 3 y›la kadar hapis cezas› verilir; bu suçun a¤›r ihlali halinde ise hapis cezas› 5 y›la kadar uzayabilir. Çal›flma
izni olmadan çal›flan yabanc›ya da 5.000 Avro para cezas› ve 1 y›la kadar hapis cezas› verilebilir (§ 10 SchwarzArbG §
404 Abs.2 Nr. 4, Abs. 3 SGB III). Hollanda’ da Yabanc›lar›n Çal›flma Kanunu’na göre çal›flma izni olmayan yabanc›
iflçiyi çal›flt›ran gerçek kifli iflveren için en fazla 11.250 Avro, tüzel kifli iflveren için ise en fazla 45.000 Avro para cezas›
ve iflverene 6 ay hapis cezas› verilebilir. Kaçak çal›flan yabanc› iflçi için ise herhangi bir yapt›r›m öngörülmemifltir.
Belçika’da da kaçak çal›flt›r›lan yabanc›n›n Belçika’da üç aydan fazla bulunma veya oturma hakk› yoksa, iflverene bir
aydan bir y›la kadar hapis cezas› ve 6000 ila 30000 Avro kadar para cezas› verilebilir. Bundan baflka, mahkeme ayr›ca
iflletmenin geçici veya sürekli olarak veyahut k›smen ya da tamamen kapat›lmas›na da hükmedebilir. Bu konuda ayr›nt›l›
bilgi için bkz.: Ergin, Yabanc›lar›n Çal›flma ve ‹kamet ‹zninin ‹fl Sözleflmesine Etkisi, s.1385-1387.
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gortal›l›k süreleri haricinde yurtd›fl›nda bulunduklar› süreleri ifade eder” (Genel-

ge, A, 3). Yurtd›fl›nda ev kad›n› olarak geçirilen sürelerin tamam› borçlan›labilece¤i gibi, bu sürenin bir k›sm› da borçlan›labilir. Hem halen yurt d›fl›nda bulu-

nan, hem de Türkiye’ye dönmüfl olan ev kad›nlar› Sosyal Güvenlik Kurumu’na

yaz›l› olarak müracaat etmek suretiyle hizmet borçlanmas› yapabilirler. Sürelerinin bir k›sm›n› çal›flm›fl olarak geçirmifl olan ev kad›nlar›, hem ev kad›n› olarak geçen sürelerini, hem de çal›flma sürelerini borçlanabilirler.
III. BORÇLANILAMAYACAK SÜRELER
Sosyal Güvenlik Kurumu 22.05.2008 tarihinde yay›nlad›¤› Genelge ile

3201 say›l› Kanunda borçlanma kapsam› d›fl›nda tutulan süreler düzenlenmifltir
(2008/115 s. Genelge, A, 4). Buna göre;

1. 18 yafl›n doldurulmas›ndan önce yurtd›fl›nda geçen hizmet ve ev kad›n-

l›¤› süreleri,

2.Türk vatandafll›¤›n›n kazan›lmas›ndan önce ve Türk vatandafll›¤›n›n kay-

bedilmesinden sonra yurtd›fl›nda sigortal›, iflsizlik ve ev kad›n› olarak geçen süreler,

3. ‹kili sosyal güvenlik sözleflmesine göre kendilerine k›smi ayl›k ba¤lan-

m›fl olanlar›n yurtd›fl›nda geçen sigortal›l›k süreleri aras›nda ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki iflsizlik süreleri ve ev kad›n› olarak geçen süreler

4. Sosyal güvenlik kanunlar›na göre malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›

kapsam›nda geçen sürelerle çak›flan yurtd›fl› süreleri,
borçland›r›lmayacakt›r. Bu ba¤lamda,

a) Sosyal güvenlik sözleflmesi akdedilmemifl ülkelerde ifl üstlenen Türk ifl-

verenler taraf›ndan yurtd›fl›na götürülen Türk iflçilerinin çal›flma süreleri,

b) Türkiye’deki sosyal güvenlik kanunlar›na göre yurtiçinde iste¤e ba¤l›

sigortaya prim ödenen sürelerde bu ülkelerde geçen sigortal›l›k veya ev kad›n›
olarak geçen süreler de borçlanma kapsam›nda say›lmayacakt›r (2008/115 s. Genelge, A, 4).
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IV. BORÇLANILACAK SÜRELER‹N BELGELENMES‹
Yurtd›fl›nda geçen sürelerin borçland›r›lmas› için bunlar›n borçlanma

baflvuru s›ras›nda belgelendirilmesi zorunludur. Yönetmeli¤in 9. maddesinde
ve Genelge’de bu sürelerin nas›l belgelendirilece¤i belirlenmifltir (Genelge,

B). Bu düzenlemelere göre, yurtd›fl› hizmet borçlanmas›n›n yap›labilmesi için
Kuruma ibraz edilmesi gereken belgeler, sosyal güvenlik sözleflmesi akdedi-

len ve akdedilmeyen ülkelerde geçen hizmet süreleri ile ev kad›nl›¤›nda geçen
süreler olarak ayr› ayr› say›lm›flt›r.

1) Sosyal Güvenlik Sözleflmesi Akdedilen Ülkelerde Geçen Sürelere
Ait Belgeler

Sosyal güvenlik sözleflmesi akdedilmifl ülkelerde geçen sigortal›l›k veya

iflsizlik sürelerinin borçlan›labilmesi için;

- Çal›fl›lan ülkede ba¤l› bulunulan sigorta merciinden al›nacak hizmet

cetveli veya sigorta kartlar›,

- Sigortal›lar›n çal›flt›klar› iflyerlerinin resmi kurulufllara ait olmas› veya

resmi kurulufllarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kurulufllarca dü-

zenlenmesi halinde, belgelerin ayr›ca tasdikine gerek kalmaks›z›n; çal›fl›lan

ülkede iflyerinin ait oldu belediyelerce düzenlenmifl belgeler, ifl bulma kurumlar›nca iflsizlikte geçen sürelere iliflkin verilen belgeler, ilgili meslek kurulufllar› veya birliklerince veya di¤er resmi kurulufllarca verilen hizmet belgeleri,

- Yurtd›fl›nda kendi nam ve hesab›na çal›flanlar›n ba¤l› olduklar› vergi

dairesi, ilgili meslek kuruluflu veya derneklerce verilen hizmet belgesi,

- Bulunulan ülkelerdeki Türk konsolosluklar›, çal›flma ve sosyal güven-

lik müflavirlikleri veya ataflelikler gibi temsilciliklerden al›nacak ve yurtd›fl›

borçlanma için kullan›laca¤› belirtilen hizmet belgeleri ile hizmetin niteli¤ine
uygun bir belge ile belgelendirilecektir (Yön. m. 9, Genelge, A, 3, a).

220

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

2) Sosyal Güvenlik Sözleflmesi Akdedilmemifl Ülkelerde Geçen
Sürelere Ait Belgeler

Sosyal güvenlik sözleflmesi akdedilmemifl ülkelerde geçen sigortal›l›k

veya iflsizlik sürelerinin borçlan›labilmesi için;

- Bulunulan ülkelerdeki Türk konsolosluklar›, çal›flma ve sosyal güven-

lik müflavirlikleri veya ataflelikler gibi temsilciliklerden al›nacak ve yurtd›fl›
borçlanmas› için kullan›laca¤› belirtilen hizmet belgeleri,

- Yurtd›fl›nda çal›flt›klar› iflyerlerinden alacaklar› hizmet sürelerini gös-

terir bonservisleri ile birlikte pasaportlar›nda bulunan çal›flma izinlerinin tercümeleri,

- Gemi adamlar›, çal›flt›klar› geminin bayra¤›n› tafl›d›klar› ülkelerde bu-

lunan Türk konsolosluklar›, çal›flma ve sosyal güvenlik müflavirlikleri veya
ataflelikler gibi temsilciliklerden alacaklar› ve yurtd›fl› borçlanma için kullan›-

laca¤› belirtilen hizmet belgelerini veya iflyerlerinden 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 tarihleri gösterir sayfalar›n örnekleri, gibi hiz-

metin niteli¤ine uygun bir belge ile belgelendirilmesi gerekmektedir (Yön. m.
9, Genelge, A, 3, a).

3) Ev Kad›n› Olarak Geçen Sürelere Ait Belgeler
Ev kad›n› olarak geçen süreler, ev kad›nlar›n›n yurtd›fl›nda oturduklar›-

na dair alacaklar› ikamet belgesinin;

a) Türkiye’de yeminli tercüme bürolar›nca veya yurtd›fl›nda bulunan

Türk temsilciliklerince akredite edilmifl tercümanlarca yap›lm›fl ve ilgili temsilcilikle onaylanm›fl tercümesinden,

b) Çal›flma ve sosyal güvenlik müflavirlik veya atafleli¤inin bulundu¤u

Türk temsilciliklerince ikamet belgesine istinaden düzenlenecek belgeden,
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c) ‹kamet belgesi temin edilemiyorsa, yurtd›fl›na ç›k›fl ve yurda girifl ta-

rihlerinin, foto¤raf ve künye bilgilerinin bulundu¤u pasaport sayfalar›n›n fotokopisi ya da emniyet müdürlüklerinden alacaklar› yurda girifl-ç›k›fl çizelgesinden biri ile belgelenmesi gerekir (Yön. m.9, 2008/115 s. Genelge, A, 3).
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SOSYAL GÜVENL‹K KURUMU
ALACAKLARINA ‹L‹fiK‹N ‹HT‹YAT‹
HAC‹Z VE ‹HT‹YAT‹ TAHAKKUK
UYGULAMALARI
l Mehmet BULUT*
A. G‹R‹fi
Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli¤i tafl›yan 5510 say›l› Ka-

nunun 88. maddesinin onalt›nc› f›kras›na göre Kurumun süresi içinde öden-

meyen prim ve di¤er alacaklar›n›n tahsilinde, 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usûlü Hakk›nda Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 nc› maddeleri ha-

riç, di¤er maddeleri uygulan›r. Sosyal Güvenlik Kurumu, 6183 say›l› Kanunun uygulanmas›nda Maliye Bakanl›¤› ile di¤er kamu kurum ve kurulufllar› ve
mercilere verilen yetkileri kullan›r.

6183 say›l› Kanun’da yer alan söz konusu maddeler gecikme zamm›,

tahsilat zamanafl›m› ve terkin uygulamalar›na iliflkindir. Dolay›s›yla bu konu-

lar d›fl›ndaki 6183 say›l› Kanunda yer alan tüm hükümler sosyal güvenlik ala-

caklar›na da uygulanmaktad›r. Kanunda yer alan hükme göre Kurum alacak-

lar›na da herhangi bir k›s›tlama da getirilmemifltir. Ancak yetki ile ilgili olarak 6183 say›l› Kanunda Maliye Bakanl›¤› ile di¤er kamu kurum ve kurulufllar› ve mercilere verilen yetkilerin Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan kulla-

n›laca¤› belirtilmifltir.
5510 say›l› Kanunda belirtilen hükme göre 6183 say›l› Kanunda düzenlenmifl olan ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulamalar›n›n da sosyal gü* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettifli, Maliye Anabilim Dal› Uzman›, Gazi Üniversitesi SBE Maliye Bölümü Doktora
Program›
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venlik alacaklar›na tatbik edilmesi mümkün bulunmaktad›r. Bu çal›flmam›zda
6183 say›l› Kanunda yer alan ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulamalar›n›n sosyal güvenlik alacaklar›na nas›l tatbik edilece¤i hususu üzerinde durulacak ve gerekli aç›klamalarda bulunulacakt›r.
B. SOSYAL GÜVENL‹KTE ‹HT‹YAT‹ HAC‹Z UYGULAMASI
‹htiyati haciz müessesesi amme alaca¤›n›n korunmas› bak›m›ndan en etkili yöntemlerinden biridir. Ba¤›ms›z Vergi Daireleri Yönergesi’nde, ihtiyati
haciz flu flekilde tan›mlanmaktad›r: “‹lerde tahakkuk edecek olan veya henüz
vadesi gelmemifl bulunan ya da vadesi geçti¤i halde ödeme emri tebli¤ edilmemifl bulunan amme alaca¤›n›n tahsil güvenli¤ini sa¤lamak üzere yap›lan
hacze, ihtiyati haciz denir.”
1. ‹htiyati Haciz Nedenleri
‹htiyati haciz hususu 6183 Say›l› Kanun’un 13.Maddesi’nde düzenlenmektedir. Bu maddeye göre ihtiyati haciz afla¤›daki hallerden herhangi birinin
mevcudiyeti takdirinde hiçbir müddetle mukayyet olmaks›z›n haczin ne suretle yap›laca¤›na dair olan hükümlere göre, derhal tatbik olunur.
a) Teminat istenmesini mucip haller mevcut ise, 1
b) Borçlunun belli ikametgâh› yoksa,
c) Borçlu kaçm›flsa veya kaçmas›, mallar›n› kaç›rmas› ve hileli yollara
sapmas› ihtimalleri varsa,
d) Borçludan teminat göstermesi istendi¤i halde belli müddette teminat
veya kefil göstermemifl yahut flahsi kefalet teklifi veya gösterdi¤i kefil kabul
edilmemiflse,
1 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyar›nca vergi ziya› cezas› kesilmesini gerektiren haller ile 359
uncu maddesinde say›lan hallere temas eden bir amme alaca¤›n›n sal›nmas› için gerekli muamelelere bafllanm›fl oldu¤u
takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yap›lan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince
teminat istenir. Türkiye'de ikametgah› bulunmayan amme borçlusunun durumu, amme alaca¤›n›n tahsilinin tehlikede
oldu¤unu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat isteyebilir.
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e) Mal bildirimine ça¤r›lan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde
bulunmam›fl veya noksan bildirimde bulunmuflsa,
f) Hüküm sâd›r olmufl bulunsun bulunmas›n para cezas›n› müstelzim fiil dolay›siyle âmme dâvas› aç›lm›fl ise,
g) ‹ptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teflkil eden mallar, bu

mallar elden ç›kar›lm›flsa elden ç›karan›n di¤er mallar› hakk›nda uygulanmak
üzere, 6183 say›l› Kanunun 27,29, 30'uncu maddelerinin tatbikini icabettiren
haller varsa.

2. ‹htiyati Hacizde Yetki
‹htiyati haciz 6183 say›l› Kanunun 13. maddesinde yer alan hallerden

herhangi birinin mevcudiyeti takdirinde alacakl› amme idaresinin mahalli en
büyük memurunun karar›yla, haczin ne suretle yap›laca¤›na dair olan hükümlere göre, derhal tatbik olunur. “Sosyal Güvenlik Kurumu, 6183 say›l› Kanu-

nun uygulanmas›nda Maliye Bakanl›¤› ile di¤er kamu kurum ve kurulufllar› ve

mercilere verilen yetkileri kullan›r” hükmü gere¤ince ihtiyati hacze yönelik
yetkide de Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Say›l› Amme Alacaklar›n›n
Tahsil Usulü Hakk›nda Kanuna Göre Kullan›lacak Yetkilere ‹liflkin Yönetmelikle gerekli düzenlemeler yap›lm›flt›r.

Söz konusu yönetmeli¤e göre ‹htiyati haciz, Kurum alacaklar› ile ilgili

olarak 6183 say›l› Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen sebeplerin bulun-

mas› hâlinde, hiçbir süreye ba¤l› kalmaks›z›n ünite müdürünün karar›yla der-

hâl uygulan›r.

3. ‹htiyati Hacze ‹tiraz
Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil

Usulü Hakk›nda Kanuna Göre Kullan›lacak Yetkilere ‹liflkin Yönetmeli¤e gö-

re, haklar›nda ihtiyati haciz uygulanan borçlular, haczin yap›ld›¤› tarihten, g›-
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yapta yap›lan hacizlerde ise haczin tebli¤ tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili ifl mahkemesinde dava açabilir. Borçlu taraf›ndan, ihtiyati hacze karfl› 7

gün içinde ihtiyati haczin iptali için dava aç›lm›fl olsa bile, hüküm kesinleflinceye kadar ihtiyati haciz devam eder.
4. ‹htiyati Haczin Neticeleri
6183 say›l› Kanun’un 10. maddesinde say›lan teminatlardan menkuller

haricinde herhangi birisini kamu alaca¤›n› karfl›layacak de¤erde olmas› flart›y-

la teminat göstermesi halinde ihtiyati haciz, haciz koyan tahsil dairesi taraf›n-

dan kald›r›lmaktad›r. Aksi durumda tahsil dairesi ihtiyati haczi kald›ramaz; ifl
mahkemesi de ihtiyati haczin kald›r›lmas›na karar veremez. Kefalet gösteril-

mesi kanunda ihtiyati haczin kald›r›lmas› için say›lan flartla aras›nda yer alma-

d›¤› için ihtiyati haczin kald›r›lmas›na yol açamaz. ‹htiyati haczin kald›r›ld›¤›
borçlu ya da üçüncü kiflilere bildirilmesi gerekmektedir.

‹htiyati hacze karfl› 7 günlük dava açma süresinin geçmesinden sonra

alacakl› tahsil dairesince ödeme emrinin tebli¤i ile ihtiyati haciz kesin hacze
çevrilir.

C. SOSYAL GÜVENL‹KTE ‹HT‹YAT‹ TAHAKKUK UYGULAMASI
‹htiyati tahakkuk uygulamas› da kamu alacaklar›n› güvence alt›na alma-

ya yönelik etkin bir müessesedir. ‹htiyati tahakkuk, kamu alaca¤›n›n, yetkili
birimin emriyle amme alaca¤›n› güvenceye almak için geçici olarak tahakkuk
ettirilmesidir.

1. ‹htiyati Tahakkuk Nedenleri
‹htiyati tahakkuk müessesesi 6183 Say›l› Kanun’un 17.Maddesi’nde dü-

zenlenmektedir. Söz konusu maddeye göre afla¤›daki hallerden birinin bulun-
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mas› takdirinde henüz tahakkuk etmemifl borçlar›n derhal tahakkuk ettirilme-

si hususunda yaz›l› emir verilebilir.
a) Teminat istenmesini mucip haller mevcut ise,
b) Borçlunun belli ikametgâh› yoksa,
c) Borçlu kaçm›flsa veya kaçmas›, mallar›n› kaç›rmas› ve hileli yollara
sapmas› ihtimalleri varsa,
d) Mal bildirimine ça¤r›lan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde
bulunmam›fl veya noksan bildirimde bulunmuflsa,
e) Mükellef hakk›nda 6183 say›l› Kanunun 110. maddesi gere¤ince takibata giriflilmiflse 2,
f) Teflebbüsün muvazaal› oldu¤u ve hakikatte baflkas›na aidiyeti hakk›nda deliller elde edilmiflse.
2. ‹htiyati Tahakkukta Yetki
Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili ünite müdürü, 6183 say›l› Kanunun 17
nci maddesinde belirtilen sebeplerin bulunmas› hâlinde, ilgili servisin yaz›l›
talebi üzerine borçlunun henüz tahakkuk etmemifl borçlar›ndan Kurumca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunlar›n gecikme cezas›, gecikme zamm› ve idari para cezalar›n›n derhâl tahakkuk ettirilmesi hususunda yaz›l› emir verebilir.
Ünitenin ilgili birimleri bu emri derhâl tatbik etmek zorundad›r.
3. ‹htiyati Tahakkuka ‹tiraz
Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›nda Kanuna Göre Kullan›lacak Yetkilere ‹liflkin Yönetmeli¤e göre, haklar›nda ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz uygulanan borçlular, ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktar›na haczin yap›ld›¤› tarihten, g›yapta ya2 Amme alaca¤›n›n tahsili için hakk›nda takip muamelelerine bafllanan borçlu k›smen veya tamamen tahsile engel
olmak veya tahsili zorlaflt›rmak
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p›lan hacizlerde ise haczin tebli¤ tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili ifl
mahkemesinde dava açabilir.
4. ‹htiyati Tahakkukun Neticeleri
Hakk›nda 6183 say›l› Kanun’un 17'nci maddesi gere¤ince muamele yap›-

lan borçlunun borçlar› hesap edilen miktar üzerinden derhal tahakkuk ettirilir.

Bu esasa göre tahakkuk eden borçlar 5510 say›l› Kanuna göre ödeme za-

manlar› gelmeden tahsil olunmaz. Ancak bunlar için derhal ihtiyati haciz tatbik olunur. 17'nci maddenin 3'üncü bendine giren hallerde ihtiyati haciz mu-

vazaal› teflebbüsten vergi ve resim bak›m›ndan faydalananlar›n mallar› hakk›nda tatbik olunur.
D. SONUÇ
Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve di¤er

alacaklar›n›n tahsilinde, 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usûlü Hakk›nda Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 nc› maddeleri hariç, di¤er maddeleri
uygulanmaktad›r. Bu sebeple sosyal güvenlik alacaklar›na 6183 say›l› Kanun’un 13 ve 17. maddelerinde yer alan ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk müesseseleri de uygulanmaktad›r. Kamu alacaklar›n›n korunmas›na yönelik et-

kin düzenlemeler olan ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk ile vergi uygulamalar›ndaki uygulamalar paralellik göstermekle beraber uygulama ve itiraz mer-

cileri aç›s›ndan farkl›l›klar bulunmaktad›r. Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu,
6183 say›l› Kanunun uygulanmas›nda Maliye Bakanl›¤› ile di¤er kamu kurum
ve kurulufllar› ve mercilere verilen yetkileri kullan›r.

Sosyal güvenlik uygulamalar›nda ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkukta

yetki ilgili ünite müdürüne b›rak›lm›flt›r. Gelir idaresinin alacaklar›na iliflkin
uygulanacak ihtiyati hacizde yetkinin alacakl› amme idaresinin mahalli en bü-

yük memurunda yani illerde vali ilçelerde kaymakamda olmas› uygulamada
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göze çarpan en önemli farkl›l›kt›r. ‹tiraz durumunda ise sosyal güvenlikte yetki ilgili ifl mahkemesinde iken gelir idaresinde ilgili vergi mahkemesindedir.
KAYNAKÇA
6183 Say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanuna

Göre Kullan›lacak Yetkilere ‹liflkin Yönetmelik (27.09.2008). Ankara:

Resmi Gazete (27010 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›)

T.C. Yasalar (28.07.1953). 6183 say›l› Amme Alacaklar› Tahsil Usu-

lü Hakk›nda Kanun. Ankara: Resmi Gazete (8469 say›l›)
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GEL‹R AYLIK VE D‹⁄ER
ÖDENEKLERDE ZAMANAfiIMI VE
HAKDÜfiÜRÜCÜ SÜRE
l Cevdet CEYLAN*
I-G‹R‹fi
Zamanafl›m› süresi ve hak düflürücü süre sürekli olarak birbirine kar›flt›-

r›lan hukuki kavramlard›r. Zamanafl›m›; yasa ile öngörülen ve belli koflullar›n
gerçekleflmesiyle, bir hakk›n kazan›lmas›n›, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmay› sa¤layan süredir. Taraflar ileri sürmez ise hakim taraf›n-

dan resen dikkate al›nmaz ve kanundaki belli koflullar›n oluflmas› halinde dur-

mas› veya kesilmesi mümkündür. Gelir/Ayl›k ve ödemelerde ise, kanundaki

belli süreler geçtikten sonra (genellikle 5 y›l) geçen sürelere ait ödemelerin
yap›lmamas›, talep tarihinden sonraki ödemenin yap›lmas› anlam›na gelmektedir.

Hak düflürücü süre ise, kanunen belirlenen süre içerisinde kullan›lmama-

s› durumunda hakk›n ortadan kalkmas›na neden olan süreye verilen add›r, hu-

kuki olarak itiraz niteli¤indedir. Zamanafl›m›ndan farkl› bir kavramd›r, hak

düflürücü sürelerin zaman afl›m›n›n aksine durmas› ya da kesilmesi mümkün
de¤ildir ve hak düflürücü süreler, hakim taraf›ndan resen dikkate al›nabilece-

¤i gibi taraflarca davan›n her aflamas›nda da ileri sürülebilir. Hak düflürü sürede borç büsbütün sona ererken, zamanafl›m›nda borç nitelik de¤ifltirerek eksik borç olarak kal›r.

Çal›flmam›z›n amac› 5510 say›l› Kanundan sonra gelir/ayl›k ve di¤er

* Sosyal Güvenlik Kurumu Baflmüfettifli Sigortal› Emeklilik ‹fllemleri Daire Baflkan› V.
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ödemelerde zamanafl›m› ve hak düflürücü sürenin eski ve yeni 4/a, 4/b ve 4/c
sigortal›lar› yönünden nas›l uygulanaca¤›n› ortaya koymakt›r.

II-SOSYAL GÜVENL‹K KURUMLARINDAK‹ (ES, SSK, BA⁄-KUR)
UYGULAMA

A-Devlet Memurlar› Yönünden
5434 say›l› Emekli Sand›¤› Kanununda zamanafl›m› 116 1, 117 2, ve 118 3

inci maddelerde düzenlenmifltir. Ayl›klarla ilgili zamanafl›m› 116 ›nc› madde
düzenlenmifl olup, 116 nc› maddenin birinci f›kras› yeni ba¤lanan veya ödenmeye devam edilen ayl›klarla ilgilidir. Buna göre, yeni ba¤lanan veya öden-

mekte olan bir ayl›k tahakkuk tarihinden veya son ödemenin ait oldu¤u dev-

reden sonra gelen ödeme devresinin ilk gününden itibaren (aral›ks›z) bir y›l
içinde Sand›¤a baflvurulmad›¤› takdirde kesilir. Kesilme tarihinden itibaren 5
y›l içinde müracaat edenlerin ayl›klar› tekrar ba¤lan›r ve ödenmeyen miktarlar toptan ödenir. 5 y›ll›k süre geçtikten sonra talepte bulunulursa talep tarihi-

ni takip eden aybafl›ndan itibaren ayl›k yeniden ba¤lan›r, fakat önceki süreye
ait ayl›klar zamanafl›m›na u¤rar.

1 Emekli, adi malullük, vazife malullü¤ü, dul ve yetim ayl›klar›n› almak üzere, bu ayl›klar›n tahakkuk ettirildi¤i tarihlerden itibaren aral›ks›z bir y›l sonuna kadar Sand›¤a müracaat etmiyenlerin ayl›klar› kesilir. Bunlardan kesilme tarihinden itibaren 5 y›l içinde yaz› ile Sand›¤a müracaat edenlere kesilen ayl›klar› tekrar ba¤lan›r ve geçmifl müddete ait
ayl›klar› da toptan ödenir. Bu müddetten sonra müracaat edenlerin ayl›klar›, müracaat tarihlerini takibeden ay bafl›ndan
itibaren yeniden ba¤lanarak ödenir ve geçmifl müddet için bir fley verilmez.
Bu kanunda ayr›ca belirtilen haller d›fl›nda ayl›k ba¤lanmas›na istihkak kesbedildi¤i tarihten itibaren befl y›l sonuna
kadar yaz› ile müracaat edilmezse bu ayl›klar, müracaat tarihini takibeden ay bafl›ndan itibaren ba¤lan›r.
2 Bu kanun gere¤ince çeflitli adlarla ödenecek paralardan; istihkak kesbedildi¤i tarihlerden itibaren befl y›l sonuna
kadar al›nm›yan veya yaz› ile müracaat edilerek aranm›yanlar Sand›k lehine zamanafl›m›na u¤rar.
3 116 ve 117 nci maddeler, ilgililerin her birinin istihkaklar› hakk›nda ayr› ayr› uygulan›r. Sand›¤a müracaat
etmemenin makbul veya mücbir bir sebebe dayand›¤›n› genel hükümlere göre ispat edenler hakk›nda yukarki maddeler
hükümleri uygulanmaz. Ölümü duymam›fl olmak, ispat edilmek flartiyle, mücbir sebep say›l›r.
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116 nc› maddenin ikinci f›kras› ise, ba¤lanacak ayl›klarla ilgilidir, buna

göre ayl›¤a müstahak olunan tarihten itibaren 5 y›l içinde Kuruma müracaat
edilmez ise, ayl›klar müracaat tarihlerini takip eden aybafl›ndan bafllat›lacakt›r.

Ayl›k d›fl›ndaki ödemeler olan kesenek iadesi, toptan ödeme ve emekli-

lik ve evlenme ikramiyesi 117 inci maddede düzenlenmifltir. Buna göre bu tür
ödemler 5 y›l içinde al›nmaz veya yaz›l› olarak talep edilmez ise zamanafl›m›na u¤rar. Her ne kadar Kanunda zamanafl›m› ifadesi kullan›lsa da buradaki süre hak düflürücü süredir ve 5 y›ll›k süre geçtikten sonra bir daha ödenmez.

Devlet memurlar› yönünden 5 y›ll›k zaman afl›m›n›n istisnalar›, ölüm

yard›m› ile ayl›k almakta iken ölenlerden istihkak› oldu¤u halde tahsil ede-

medi¤i tutarlard›r, bunlarla ilgili olarak 10 y›ll›k zamanafl›m› söz konusudur.
B-SSK Sigortal›lar› Yönünden
506 say›l› Kanunda zamanafl›m› ve hakk›n düflmesi 99 4 uncu maddede dü-

zenlenmifltir. Buna göre, ifl kazalar›, meslek hastal›klar› ve ölüm sigortas›ndan
hak kazan›lan gelir ve ayl›klarda zamanafl›m› süresi hakk› do¤uran olay tarihin-

den itibaren 5 y›ld›r ve bu süre geçtikten sonra yap›lan baflvurularda gelir/ayl›k

müracaat tarihini takip eden aybafl›ndan bafllat›lacakt›r. Dikkat edilecek olursa
kanunda yafll›l›k ve malullük ayl›klar› yönünden herhangi bir zaman afl›m› söz
konusu de¤ildir. Çünkü bu ayl›klarda ayl›k talep tarihini takip eden aybafl›ndan
itibaren bafllar, geriye yönelik bir ödeme söz konusu de¤ildir.

‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar› sigortas›ndan kazan›lan di¤er haklar ile

4 Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, ifl kazalar›yla meslek hastal›klar› ve ölüm sigortalar›ndan hak
kazan›lan gelir ve ayl›klar, hakk› do¤uran olay tarihinden itibaren befl y›l içinde istenmezse zamanafl›m›na u¤rar. Bu
durumda olanlar›n gelir ve ayl›klar›, yaz›l› istek tarihini takibeden aybafl›ndan itibaren bafllar.
‹fl kazalar›yla meslek hastal›klar› sigortas›ndan kazan›lan di¤er haklar ile hastal›k ve anal›k sigortalar›ndan do¤an haklar ise, hakk› do¤uran olay tarihinden itibaren befl y›l içinde istenmezse düfler.
Geçici ifl göremezlik ödene¤ini veya herhangi bir döneme iliflkin gelir veya ayl›¤›n› befl y›l içinde almayanlar›n, söz
konusu ödenek, gelir veya ayl›klar› ödenmez.
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hastal›k ve anal›k sigortas›ndan do¤an di¤er haklar (geçici iflgöremezlik öde-

ne¤i, cenaze masraf› karfl›l›¤›, evlenme yard›m›, do¤um yard›m›, emzirme
yard›m› ve sa¤l›k yard›mlar›) 5 y›l içinde istenmezse düfler ve bir daha istene-

mez. Görülece¤i üzere gelir/ayl›k d›fl›ndaki yard›mlarda 5 y›ll›k hak düflürücü
süre mevcuttur ve burada da, yafll›l›k, malullük ve ölüm sigortas›ndan sa¤lanan yard›mlar kapsam d›fl›ndad›r.

C-Ba¤-Kur Sigortal›lar› Yönünden
Zamanafl›m› ve hakk›n düflmesi 1479 say›l› Kanunun 78 5 inci maddesin-

de düzenlenmifltir. Burada da ba¤lanm›fl olan ayl›klarda zamanafl›m› süresi 5
y›l olarak uygulanmakta ve 5 y›l geçtikten sonra yap›lan baflvurularda talep ta-

rihini takip eden aybafl› itibariyle ayl›k ba¤lanmaktad›r. Cenaze yard›m› ve
ölüm toptan ödemesinde ise 10 y›ll›k hak düflürücü süre olup, hakk› do¤uran

olay tarihinden itibaren 10 y›l içerisinde talep edilmeyen ödemeler bir daha
ödenmemektedir.

III-YEN‹ UYGULAMA
5510 say›l› Kanunda zamanafl›m› ve hakk›n düflmesi 97 nci maddede dü-

zenlenmifl olup, maddenin yürürlük tarihi 2008 Ekim ay› bafl›d›r.(Özel sektör
:1/10/2008, Kamu sektörü:15/10/2008) Kanuna göre; “Bu Kanunda aksine

hüküm bulunmayan hallerde, ifl kazas›, meslek hastal›¤›, vazife malullü¤ü ve
ölüm hallerinde ba¤lanmas› gereken gelir ve ayl›klar›n, hakk›n kazan›ld›¤› tarihten itibaren befl y›l içinde istenmeyen k›sm› zamanafl›m›na u¤rar.

5 Bu Kanunda aksine hüküm bulunmad›kça, cenaze yard›m› ve ölüm toptan ödeme haklar›, hakk› do¤uran olay tarihinden bafllanarak 10 y›l içinde istenmezse düfler.
Malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›ndan herhangi bir döneme iliflkin ayl›¤›n› befl y›l içinde alm›yanlar›n bu döneme
iliflkin ayl›klar› ödenmez.
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Kuruma müracaat etmemenin hakl› bir sebebe dayand›¤›n› ispat edenler

hakk›nda, yukar›daki hüküm uygulanmaz.

K›sa vadeli sigorta kollar›ndan ve ölüm sigortas›ndan kazan›lan di¤er

haklar, hakk›n do¤du¤u tarihten itibaren befl y›l içinde istenmezse düfler.

Bu Kanuna göre ba¤lanan gelir ve ayl›klar›n› tahakkuk ettirildi¤i tarih-

lerden itibaren aral›ks›z alt› ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve ay-

l›klar›, gelir ve ayl›k ba¤lanma flartlar›n›n devam edip etmedi¤inin tespiti
amac›yla durdurulur.

Genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiflilerin alacakla-

r›, hakk› do¤uran olay›n ö¤renildi¤i tarihten itibaren iki y›l içinde istenmezse
zamanafl›m›na u¤rar, hakk› do¤uran olay tarihinden itibaren ise befl y›l sonunda düfler.”

Birinci f›krada gelir/ayl›klardaki zamanafl›m› düzenlenmifl olup, ifl kaza-

s›, meslek hastal›¤›, vazife malullü¤ü ve ölüm hallerinde hak kazan›lan gelir/ayl›klar›n hakk›n kazan›ld›¤› tarihten itibaren 5 y›l içinde istenmeyen k›s-

m› zamanafl›m›na u¤rar. Burada yaln›zca ifl kazas›, meslek hastal›¤›, vazife
malullü¤ü ve ölüm halinde hak kazan›lan gelir/ayl›klar söz konusu olup, yafl-

l›l›k ve malullük ayl›¤› taleple bafllayaca¤› için bu ayl›klarda zamanafl›m› söz-

konusu de¤ildir. Hakk›n kazan›ld›¤› tarih, ifl kazalar›nda kazan›n oldu¤u, mes-

lek hastal›klar›nda hastal›¤›n sa¤l›k kurulu raporu ile tespit edildi¤i, ölüm
olaylar›nda ise ölüm tarihidir.

Gelir/ayl›klarda zamanafl›m›na giren k›s›m, sigortal› veya hak sahipleri-

nin talep tarihinden 5 y›l geriye gidilmek suretiyle bulunmaktad›r. fiayet talep
tarihi ile hakk›n do¤du¤u tarih aras›nda 5 y›ldan fazla süre var ise bu fazla süre zamanafl›m›na u¤ram›flt›r. Örnek vermek gerekirse;

1/1/2009 tarihinde hayat›n› kaybeden 4/a sigortal›s›n›n efli 1/1/2016 tari-

hinde ölüm ayl›¤› için talepte bulunmufltur.
Ölüm tarihi :1/1/2009
Talep tarihi :1/1/2016
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1 1
1 1

2016
2009

-------------------------------0 0

0007

5

--------------------------------2

Buna göre, ölüm tarihinden sonraki 2 y›l zamanafl›m›na u¤ram›flt›r ve bu

süreye ait ayl›klar ödenmeyecektir.
1 1

2009

2

------------------------------1 1

2011

1/1/2011 tarihini takip eden aybafl›ndan itibaren yani 1/2/2011 tarihinden iti-

baren ayl›klar ödenmeye bafllanacakt›r. Ancak Kuruma müracaat etmemenin hakl› bir sebebe dayand›¤› ispat edilirse bu durumda zamanafl›m› iflletilmeyecektir.

Örne¤imizde ölüm tarihi ile baflvuru tarihi aras›nda 5 y›ldan daha az bir za-

man olmas› durumunda, ölüm ayl›¤› sigortal›n›n ölüm tarihini takip eden aybafl› olan 1/2/2009 tarihinden itibaren ödenecektir.

Maddenin üçüncü f›kras›nda ise, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› ile ölüm

sigortas›ndan sa¤lanan gelir ve ayl›k d›fl›ndaki di¤er haklardaki hak düflürücü süre 5 y›l olarak belirlenmifltir. 5510 say›l› Kanunda k›sa vadeli sigorta kollar›n-

dan sa¤lanan haklar 16 nc› maddede say›lm›fl olup bunlar, geçici iflgöremezlik
ödene¤i, evlenme ödene¤i ve cenaze ödene¤idir. Ölüm sigortas›ndan sa¤lanan
haklar ise 32 nci maddede düzenlenmifl olup bunlar, toptan ödeme, evlenme ve
cenaze ödene¤idir. Bu haklar hakk›n do¤du¤u tarihten itibaren 5 y›l içinde ta-

lep edilmez ise bir daha ödenmez. Dikkat edilecek olursa yeni kanunda ölüm si-

gortas›ndan sa¤lanan di¤er haklarda kapsama al›nm›flt›r, bu nedenle ölüm toptan

ödemeleri eskiden zamanafl›m›na tabi de¤il iken yeni kanunda zamanafl›m›na tabi olacakt›r.

236

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Dördüncü f›kra zamanafl›m› ile de¤il ba¤lanm›fl gelir/ayl›klar›n durdu-

rulmas› ile ilgilidir. Kurum, yersiz gelir/ayl›k ödemelerinin önüne geçmek
için, hesaba gönderildi¤i halde 6 ay aral›ks›z çekilmeyen gelir/ayl›klar› si-

gortal› ve hak sahiplerinin durumunu yeniden de¤erlendirmek üzere durdura-

cakt›r. Sigortal›lar›n talebi üzerine, yaflad›klar› ve ayl›¤a müstahak olduklar›
anlafl›lmak kayd›yla ayl›klar durduruldu¤u tarihten itibaren yeniden bafllat›lacakt›r.

5510 say›l› Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyar›nca Kanunun yürürlük

tarihinden önce devlet memuru olanlar ile bunlar›n dul ve yetimleri hakk›nda
aksine bir hüküm bulunmad›¤› takdirde 5434 say›l› Kanun hükümlerinin uygulanaca¤› belirtilmifltir. Bu nedenle, 2008 Ekim ay› bafl›ndan önce 4/c kap-

sam›na girenlerin veya bu tarihten önce 4/c kapsam›na girip ayr›ld›ktan sonra

tekrar Kanunun yürürlük tarihinden sonra 4/c kapsam›na giren sigortal›lar ile

bunlar›n dul ve yetimleri hakk›nda önceki bölümlerde anlat›lan 5434 say›l›
Kanun hükümleri uygulanacakt›r. Ancak Kanunun yürürlük tarihinden sonra

ilk defa 4/c kapsam›nda sigortal› olanlar ile bunlar›n dul ve yetimleri hakk›nda zaman afl›m› yönünden 5510 say›l› Kanunun 97 inci maddesine göre ifllem
yap›lacakt›r.

Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sigortal› olan 4/a ve 4/b

sigortal›lar›n›n yani eski ve yeni SSK ve Ba¤-Kur sigortal›lar›na Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen sürelere iliflkin olarak eski hükümler, kanunun

yürürlük tarihinden sonra geçen süreler için ise 5510 say›l› Kanun hükümleri
uygulanacakt›r.

IV-SONUÇ
5510 say›l› Kanun ile hak düflürücü süre konusunda bir de¤iflikli¤e gidil-

mez iken, zamanafl›m› uygulamas›nda ciddi bir de¤iflikli¤e gidilmifltir. Eski
uygulamalarda gelir/ayl›k 5 y›l içinde talep edilmez ise 5 y›ldan önceki süre
zaman afl›m›na u¤ray›p, talep tarihini takip eden aybafl› itibariyle ayl›k ba¤la-
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nacak iken, yeni uygulamada 5 y›l içerisinde istenmeyen k›sm› zaman afl›m›na u¤ray›p geri kalan k›sm› ödenmektedir. Bu sigortal› ve hak sahipleri lehi-

ne bir de¤ifliklik olup, bunu yukar›daki örne¤imizde de görmek mümkündür,
örne¤imizde eski uygulamaya göre zamanafl›m› iflletilseydi, hak sahibinin ay-

l›¤› 1/2/2016 tarihinden itibaren bafllayacak iken, yeni uygulamada yukar›da
da görüldü¤ü üzere 1/2/2011 tarihinden itibaren bafllayacakt›r.
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Öz
‹flletmelerin bölümleri aras›ndaki ara mallar›n sat›fl›na imkân tan›yan trans-

fer fiyatlamas›, ilgili kâr merkezlerinin birbirleriyle olan al›fl-sat›fl ifllemlerinde

bölümlere kâr sa¤layan bir fiyatlama türüdür. Genel anlamda piyasa fiyatlar›n›n
sürekli takip edilerek, iflletmenin pazara en çok kârla rayiç bedeller aras›nda taban

fiyat›na en yak›n flekilde ürününü fiyatland›rarak rekabet avantaj›n› yükselten bir
unsurdur. Böylece piyasada ayn› ürünün sat›fl›n› gerçeklefltiren rakipleri aras›nda
düflük fiyatla mal satmas› iflletmenin pazardaki pay›n› art›racak ve kâr›n› da yükseltecektir.

Anahtar Sözcükler: Transfer Fiyat›, Sorumluluk Merkezleri, Transfer Fi-

yatlamas› Yöntemleri
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Abstract
Transfer price gives an oppotunity to the sale of goods between business

units, and support of the profit to departments in the profit centers during the pro-

cess of intercompany trade. In general, it is a factor that increase the advantage of
competition by the way of pricing the product at almost the same level of minimum price between the most profit and the market price. As a result, product sa-

le with a low price between the competitors who sell the same product, will increase the market share of business and its profit.

Key Words: Transfer Price, Responsibility Central, Transfer Price Methods
1. G‹R‹fi
Organizasyonlar çeflitli amaçlara ulaflmak için birlikte çal›flan kiflilerden olu-

flan bir topluluktur. Organizasyonlar belirlenen amaçlara ulaflmak için çeflitli dü-

zeylerde yönetim tarzlar› benimsemektedirler. Bu yönetim tarzlar›ndan bir tanesi
de merkezkaç yönetim fleklidir. Merkezkaç yönetim ise üst yönetim kademesinden alt yönetim kademesine do¤ru iflletmedeki tüm yönetim birimlerine karar yet-

kisinin verildi¤i yönetim tarz›d›r. Bu hiyerarflik sistemde her organizasyonda oldu¤u gibi ar-ge, üretim, pazarlama, vb. gibi çeflitli bölümler bulunmaktad›r. Mer-

kezkaç yönetim fleklinde bu bölümlerin bafl›ndaki yöneticilerin belirlenmifl sorumluluk alanlar› vard›r. Sorumluluk alan›, iflletme içindeki bir çal›flan›n yürüt-

mekle görevli bulundu¤u örgüt biriminin kapsad›¤› aland›r. Bu kifliler bölümleriyle ilgili kararlar› vermekle yükümlü sorumluluk merkezleridirler.

Sorumluluk merkezleri ise bir yöneticinin yönetiminde çeflitli girdileri kul-

lanarak belirli ç›kt›lar›n üretilmesini sa¤layan örgüt birimleridir (Gürsoy, 1999:
590). Bu kifliler sahip oldu¤u yetki ve sorumluluklar sayesinde bölümleriyle ilgi-

li kararlar› alma konusunda serbesttirler. Burada sosyal muhasebe kavram› çerçe-

vesinde bölüm yöneticilerinin ald›klar› kararlar› bu kararlardan etkilenen iflletme
içine veya d›fl›na raporlamalar› söz konusudur.
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Sosyal muhasebe, herhangi bir iflletmenin ilgili taraflar üzerindeki ekonomik

ve sosyal etkilerinin ölçülmesi ve bilgilerin sistemli bir flekilde raporlanmas›d›r
(Sözbilir, 1981: 12). Karar alma yetkisi bölümler baz›nda olup, sorumluluk mer-

kezlerinin alacaklar› kararlar bütünüyle iflletmeyi etkilemektedir. Bu ba¤lamda sorumluluk merkezlerinin temel amac› organizasyonun ç›karlar›n›n gözetilmesi olmal›d›r. Bölüm yöneticilerinin iflletmelerin kârlar›n›n maksimize edilmesi için ge-

rekirse bölüm kârlar›ndan fedakârl›k etmeleri gerekmektedir. Bu türden bir yöne-

time sahip iflletmelerde kâr ve yat›r›m merkezlerindeki al›flveriflin uygun flekilde
fiyatland›r›labilmesi ve sorumluluk merkezlerinin bafl›ndaki yöneticilerin perfor-

mans›n›n ölçülebilmesi için transfer fiyatlamas› sisteminin oluflturulmas› bir ge-

reklilik haline gelmifltir. Transfer fiyatlamas› sisteminin ayn› zamanda vergisel bir
boyutu da bulunmaktad›r. Bu sebeple ülkemize de birçok geliflmifl ülkelerin sis-

temlerinde yer alan transfer fiyatlamas› sisteminin 5520 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunu ile girmesi sa¤lanm›flt›r. Mülga 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu

kapsam›ndaki örtülü kazanç da¤›t›m› müessesesinin yetersiz kalmaya bafllamas›
da transfer fiyatlamas› uygulamas›n›n bir zorunluluk haline gelmesini sa¤layan di¤er bir sebep olarak gösterilmektedir.

2. TRANSFER F‹YATLAMASI
Bir mala veya hizmete talep gösteren al›c› konumundaki insanlar›n piyasa-

ya sunulmufl ürünleri almak için kesin kararlar vermeden önce bu ürünün sat›fl›n›

gerçeklefltiren çok say›da iflletmeyi ziyaret etmeleri s›k karfl›lafl›lan bir davran›fl

biçimidir. ‹nsanlar›n bu flekildeki davran›fllar›n›n alt›nda yatan temel neden ise
kendileri için en uygun fiyatl› ve kaliteli mamulleri temin etme arzular›ndan kay-

naklanmaktad›r. ‹flletmelerde bir mala veya hizmete talep gösteren bireyler gibi
sat›n alma ifllemlerini gerçeklefltirirken benzer davran›fllar› sergilerler. Bu türden
al›mlarda iflletmeler genellikle ayn› özelliklere sahip ürün için en düflük fiyat› ve-

ren firman›n teklifini de¤erlendirdikleri görülür. Büyük iflletmelerde de durum

böyle gerçekleflmektedir fakat büyük iflletmeler sadece d›fl sat›c›larla al›flverifl
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yapmazlar. Onlar ayn› zamanda iflletme içindeki bölümlerle de al›flverifl yapabilirler. ‹flletme içindeki bir bölüm di¤er bölümden bir mamul veya hizmeti sat›n al-

mak istedi¤inde sat›n alma veya sat›fl fiyat›n›n belirlenmesi bir sorun teflkil ede-

cektir. Çünkü al›c› durumunda olan bölüm talep etti¤i ürünü ucuza almak arzusun-

dayken, sat›c› durumunda olan bölüm ise ürünü pahal› bir fiyattan sat›p kendi bö-

lümünün kâr›n› art›rmak arzusu içinde olacakt›r. ‹flletmelerin yaflad›¤› bu sorunun
çözümlenebilmesi için her iki bölüm içinde uygun olan bir fiyat›n belirlenmesi gerekmektedir. Bu özel fiyat ise transfer fiyatlamas› konusunu gündeme getirmekte-

dir. Transfer fiyatlamas›n›n iflletme içi, iflletmeleraras› ve uluslararas› olmak üze-

re üç türü bulunmaktad›r. Bu çal›flman›n amac› iflletme içi transfer fiyatlamas›n›
bir uygulama eflli¤inde incelemektir.

Transfer fiyatland›rmas›, bir iflletmenin gelir, gider veya kâr paylafl›m› aç›-

s›ndan ba¤›nt›l› oldu¤u, ayn› ç›kar birli¤ine dâhil olan ana flirket, ba¤l› flirketler ya

da yönetimi veya denetimi aç›s›ndan söz sahibi oldu¤u flirketlerin, ifltirak ve flube-

leriyle, karfl›l›kl› olarak mal ve hizmet sunumunda uygulanan fiyatlamad›r (Biyan,
2007: 1). Transfer fiyat›, herhangi bir kâr merkezinin üretti¤i mal veya hizmetle-

rin, bu mal veya hizmetleri kullanacak di¤er sorumluluk merkezlerine transferi
halinde, bunlara uygulanacak fiyatt›r. Di¤er bir ifadeyle, merkezkaç yönetim

1

fleklinde yap›lanan bir iflletmenin bölümleri aras›ndaki al›fl-veriflin fiyatland›r›l-

mas›d›r (M›s›rl›o¤lu, 2003: 1). Transfer fiyat uygulamas›, merkezkaç yönetim anlay›fl›n› benimsemifl iflletmeler için geçerli bir yöntemdir. Ayn› iflletme içinde birbirinden ba¤›ms›z bölümler (sorumluluk merkezleri) biçiminde mamul ya da hiz-

met üreterek, bunlar› birbirlerine aktararak nihai mamulü üreten iflletmelerde her
ba¤›ms›z bölümün performans›n› belirlemede vazgeçilmez bir fiyat olarak de¤er-

lendirilebilir (http://www.aktifhesap.com/Konular/MM%2015%20U.doc Eriflim
Tarihi: 19.12.2008).

Bölümler aras›ndaki al›fl veriflte oluflan transfer fiyat›, sat›c› bölüm için bir

1 Merkezkaç yönetim; çeflitli yönetim kademelerine ayr›lm›fl bir iflletmede, üst yönetim düzeylerinden alt yönetim
düzeylerine do¤ru tüm yönetim birimlerine karar yetkisinin verildi¤i yönetim tarz›d›r.
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gelir yarat›rken al›c› için ise üretimini gerçeklefltirece¤i ürün için maliyet kalemlerinden biridir. Bölümler aras›nda gerçeklefltirilen bu al›m-sat›mdaki fiyatlar, iflletmenin bölümlerinin faaliyet kârlar›n› etkileyen bir unsur olarak ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü al›m yapan bölüm ürünü mümkün oldu¤u kadar ucuza almak isteye-

cek buna karfl›l›k sat›m yapan bölüm ise sat›fl bedelini en üst noktada gerçeklefltir-

mek isteyecektir. E¤er kâr merkezleri, ürettikleri mal ve hizmetler bak›m›ndan
birbirinden tamamen ba¤›ms›z ise her kâr merkezinin kendi kâr›n› en üst noktaya
ç›karmas› yönünde alaca¤› kararlar, iflletmenin toplam kâr›n› art›r›r. Ancak bir kâr

merkezinin ç›kt›s›, di¤er bir kâr merkezinin girdisi olursa, as›l iflletmenin toplam
kârl›l›¤›n› art›rmak hedeflendi¤i için, baz› kâr merkezlerinin bölümsel kârlar› art-

mayabilir (Gürsoy, 1999: 755). Dolay›s›yla sorumluluk merkezlerinin yöneticile-

ri ile iflletme yöneticilerinin hedefleri bir çat›flmaya neden olabilir. Uygun bir
transfer fiyatlamas› yönteminin kullan›lmas›, hem kâr merkezlerinin hem de ifllet-

menin toplam performans›n› olumlu etkilemektedir. Bunun için kâr merkezleri
aras›nda amaç birli¤inin sa¤lanmas› gerekir. ‹flletme kaynaklar›n›n en uygun flekilde bölümler aras›nda da¤›t›lmas›n› sa¤layan bir transfer fiyat sistemi hem bö-

lüm yöneticisinin verimini hem de iflletme kârl›l›¤›n› art›racakt›r. Böylece transfer
fiyatlamas›, bir yönetim kontrol arac› olarak kâr merkezi yöneticisinin ald›¤› kararlar›n sonuçlar›n› ölçmeyi sa¤lamaktad›r (M›s›rl›o¤lu, 2003: 2). Bölümler ara-

s›ndaki transfer fiyat›n›n iflletmenin geneline olan etkileri afla¤›daki fiekil-1’de
gösterilmifltir.
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fiekil–1: Bölümler Aras› Transfer Fiyatland›rma Ak›fl Örne¤i

fiekil–1’de Kaynak bölümünün ihtiyaç duydu¤u ara mal Kesme bölümün-

den temin edilecektir. Kesme bölümü kaynak bölümünün ihtiyaç duydu¤u ara ma-

l› 10.-TL.’ye mal etmifl olsun, bu ara mal› Kaynak bölümüne satarken %20 kâr
marj›yla verdi¤ini varsayarsak, kaynak bölümü ilgili ara mal› 12.-TL.’ye alm›fl
olacak. Kaynak bölümü 12.-TL.’lik mala 3.-TL.’lik bir katma de¤er eklemifl ol-

sun. Boyama bölümü de kaynak bölümünden ihtiyaç duydu¤u ara mal› al›rken

kaynak bölümü de %20 oran›nda kâr marj›yla ara mal› Boyama bölümüne satacak
olsun. Böylece Boyama bölümü kendisinin ihtiyac› olan ara mal› 18.-TL.’ye mal
edecektir. Ara mal›n mamul aflamas›na gelebilmesi için Boyama bölümünde gereken 2.-TL.’lik katma de¤erin eklenmesiyle birlikte ürünün fiyat› 20.-TL. olmufl-

tur. ‹flletmeye satarken %20 kârla son halini ald›¤›nda ürünün piyasaya sat›fl fiyat› 24.-TL. olacakt›r.

E¤er ürünün piyasadaki rayiç bedeli 20.-TL. ve 25.-TL. aras›ndaysa ürünü-

müz piyasadaki tavan fiyata yak›n bir fiyatla pazara sunulmufl olacakt›r. Bunun iflletmeye iki türlü etkisi vard›r. Birincisi, iflletmenin bölümleri baz›nda kâr›n yük-

sek olmas›yla birlikte, genel olarak iflletmenin kâr›n› azalt›c› bir etki yapacakt›r.
‹kincisi ise, ürünün piyasadaki rayicinin tavan fiyat›na yak›n bir fiyat almas› nedeniyle pazarda rakiplerimizle rekabet flans›m›z›n azalaca¤› hususudur.
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Ürünün piyasadaki sat›fl aral›¤›n›n 16.-TL. ve 20.-TL. aras›nda gerçekleflti-

¤ini varsayarsak, bizim iflletmemizin ürünü piyasan›n kabul edebilece¤inden daha
yüksek bir fiyata mal edilmifl olacak, böylece ürünümüzün pazardaki sat›fl flans›

ciddi derecede azalm›fl olacakt›r. Bu durumda hem iflletme kâr edemeyecek hem
de rakiplerimiz karfl›s›nda zay›f kalmam›z söz konusu olacakt›r.

Ayr›ca bölümlerin birbiriyle olan al›m-sat›m ifllemlerinde uygulad›klar›

transfer fiyat› ilgili bölümün örne¤in, Kaynak bölümünün Kesme bölümünden

alaca¤› ara mal›n piyasa fiyat› 11.-TL. ise Kaynak bölümü bir kâr merkezi olarak
kendi kâr›n› mümkün oldu¤unca maksimize etmek arzusunda olaca¤› için iflletme
içinden 12.-TL.’ye sat›n alaca¤› ara mal› piyasadan 11.-TL.’ye alarak kendi kâr›n› art›rma yoluna gidecektir. Bu durumda, iflletme içindeki Kesme bölümü at›l
kalm›fl olacakt›r.

Bir iflletmenin bölümlerinin birbirleriyle olan ara mal al›fl ve sat›fl ifllemle-

rinde belirledikleri transfer fiyat› genel olarak iflletmenin mamul haliyle ürünü piyasaya sürerken;

• Mümkün oldu¤unca piyasadaki sat›fl fiyat›n›n taban fiyat›na yak›n olmas›,
• Genel olarak iflletmenin kârlar›n› azaltmamas› gerekmektedir.
2.1. Transfer Fiyatlamas›n›n Amaçlar› ve Baflar› Ölçütleri
Transfer fiyatlamas› uygulamalar›n›n bir tak›m önemli amaçlar› bulunmak-

tad›r. Bunlar:

• Amaç Uyumlulu¤unun Sa¤lanmas›: Transfer fiyatlamas›n›n bölümler

aras›ndaki ve iflletmenin genel olarak ç›karlar›yla çat›flma yaratmayacak bir flekil-

de belirlenmesi gerekir. Böyle bir transfer fiyat›n›n belirlenmesi kâr odakl› çat›fl-

malar›n do¤mas›n› engeller. Üst yönetim taraf›ndan belirlenmifl amaçlar, iflletme-

deki bölümlerinde amaçlar› olarak kabul edilebiliyorsa, amaç uyumlulu¤u sa¤lan-

m›fl olur. Transfer fiyat›n›n belirlenmesinde de, bu ortak amaç temel al›nmal›d›r
(Köse ve Ferhato¤lu, 2008: 5).
• Bölümsel Baflar›n›n Ölçülmesi: Transfer fiyat›, sat›c› bölüm için bir ge-
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lir, al›c› bölüm için ise bir maliyet kalemidir. Bölümlerin baflar›s›n›n ölçülmesinde kâr en önemli ölçüttür. Bu yüzden transfer fiyat› belirlenirken objektif ve tarafs›z bir davran›fl›n sergilenerek, fiyat›n belirlenmesi karar›n›n verilmesi gerekir.
• Yöneticinin Motive Edilmesi: Bölüm yöneticileri kendi bölümlerinin
kâr›ndan sorumlu olan kiflilerdir ve her bölüm yöneticisi kendi bölümünün kâr›n›
en üst seviyeye ç›karmak ister. Bu nedenle fiyatlama sistemi, bölüm yöneticisinin
alaca¤› kararlara güvenilir bir temel sa¤layan bilgileri de içermelidir (M›s›rl›o¤lu,
2003: 2). Uygun bir transfer fiyat›n›n belirlenebilmesi için yöneticinin iyi motive
edilmesi gerekir.
• Bölümsel Özerklik: Merkez kaç yönetimlerde önemli bir yeri olan bölümsel özerklik daha fazla ba¤›ms›z karar alma gücü sa¤lar. Ancak bu tam ba¤›ms›zl›k anlam›na gelmemektedir.
2.2. Transfer Fiyatlamas› Uygulamas› ‹çin Gerekli Koflullar
Transfer fiyatlamas› uygulamas›n›n yap›labilmesi için iflletme içinde baz›
koflullar›n oluflmas› gerekmektedir. Bunlar:
• Yetenekli Yöneticilerin Var Olmas›: Yöneticilerin kendi bölümleriyle
ilgili faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli yetenek, beceri sa¤lam›fl ve uzmanlaflm›fl olmalar› gerekmektedir.
• Belirli Bir Pazar Fiyat›n›n Var Olmas›: Belirlenecek olan transfer fiyat›na kriter oluflturacak bir piyasa (Pazar) fiyat›n var olmas› gerekir.
• Yöneticilerin Aras›ndaki Uyum ve Pazarl›k ‹mkânlar›: Bölüm yöneticilerin kendi özgür iradeleriyle bölümleriyle ilgili kararlar› almalar› gerekmektedir, üst yönetim taraf›ndan bölüm yöneticilerine bask› yap›lmamal›d›r. Bu tarz bir
davran›fl merkezkaç yönetimin do¤as›na da ayk›r›d›r. Bölüm yöneticileri ayn› zamanda birbirleriyle de pazarl›k yapabilme imkân›na da sahip olmal›d›rlar.
• ‹yi Bir Yönetim Bilgi Sistemi: ‹flletmede kullan›lan iyi bir yönetim biliflim sistemi, yöneticilerin ve çal›flanlar›n gereksinim duyduklar› bilgilerin do¤ru,
güvenilir ve istenilen zamanda sunulmas›n› sa¤lar. Ayr›ca bu sistem sürekli olarak güncel tutulmal›d›r.
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Transfer fiyatlama uygulamalar› iflletme içerisinde, iflletmeler aras› ve ulus-

lararas› olmak üzere üç flekilde gerçekleflmektedir. Bu çal›flmada üzerinde durulacak olan uygulama ise iflletme içi uygulamalard›r.
2.3. Transfer Fiyat›n›n Tespit Edilmesi
Gerçe¤e uygun bir transfer fiyat›n›n belirlenmesi uluslar aras› iflletmelerin

vergiye tabi olan kazançlar›n›n baflka ülkelere kaymas›n›n engellemesi hususunda
hassasiyetle üzerinde durulmas› gereken bir konudur. Bu amaçla sorumluluk mer-

kezlerinin aras›ndaki mamul ya da hizmet aktar›m›nda transfer fiyat›n›n belirlenmesinde kullan›lacak yöntemler flunlard›r:
• Emsallere Uygunluk ‹lkesi
• Global Oranlama ‹lkesi

2.3.1. Emsallere Uygunluk ‹lkesi
Gerek OECD düzenlemeleri gerekse de 5520 Say›l› Kurumlar vergisi Kanu-

nu’ndaki transfer fiyatland›rmas› düzenlemelerinin esas› Emsallere Uygunluk ‹lkesine dayanmaktad›r(http://www.kpmgvergi.com/tr/Kurumsal/KPMGden %20

haberler/PublishingImages/transfersss.pdf Eriflim Tarihi: 03.01.2009). Emsallere
uygunluk ilkesi hem ABD’ de hem de OECD ülkelerinde kabul gören bir ilke olarak ele al›nmaktad›r.

OECD’nin “Uluslararas› fiirketler ve Vergi ‹dareleri ‹çin Transfer Fiyatlan-

d›rmas› Rehberi”nde emsallere uygunluk ilkesinin tan›m› yap›lm›flt›r. Bu tan›m;
“emsallere uygunluk ilkesi, iliflkili kiflilerle yap›lan mal veya hizmet al›m veya sat›m›nda uygulanan fiyat ya da bedelin, aralar›nda böyle bir iliflkinin bulunmama-

s› durumunda oluflacak fiyat ya da bedele uygun olmas›n› ifade eder” fleklindedir.
Baflka bir ifadeyle, emsallere uygun fiyat, aralar›nda iliflkili kifli tan›m› kapsam›n-

da söz konusu bu fiyat› etkileyecek herhangi bir ba¤, iliflki olmayan kiflilerin, ifl-

lemin gerçekleflti¤i andaki koflullar alt›nda oluflturdu¤u, piyasa ya da pazar fiyat›
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olarak da adland›r›lan tutard›r. Emsallere uygun fiyata ulaflmak için öncelikle iç
emsal kullan›lacak, bu flekilde kullan›lacak fiyat bulunmamas› veya güvenilir ol-

mamas› halinde d›fl emsal karfl›laflt›rmada esas al›nacakt›r (Tekin ve Kartalo¤lu,

2007: 105). Bu ilkenin amac›, iliflkili kifliler aras›ndaki mal veya hizmet al›m ya

da sat›m›nda uygulanan fiyat veya bedelin, söz konusu mal veya hizmet al›m ya
da sat›m› için aralar›nda belirlenen fiyat veya bedelle karfl›laflt›r›labilir koflullar al-

t›nda eflit olmas›d›r (http://www.gtturk.com/guncel2008/Guncel2008_02.pdf Eri-

flim Tarihi: 18.12.2008). Bu flekilde oluflan fiyat, ifllem an›nda hiçbir etki olmaks›z›n objektif bir flekilde belirlendi¤i için en uygun tutar olarak kabul edilmekte-

dir. ‹lke do¤rultusunda tespit edilen fiyatlara iliflkin hesaplamalara ait kay›t, cetvel ve belgelerin ispat edici belgeler olarak saklanmas› zorunlu k›l›nm›flt›r. Emsallere uygunluk ilkesi, birbirleriyle iliflkili iflletmeler aras›nda mal ve hizmet trans-

ferinin bulundu¤u durumlarda, serbest piyasan›n koflullar›na en yak›n de¤erleri

benimsedi¤inden, teorik yönden güvenilir bulunmaktad›r (Köse ve Ferhato¤lu,
2008:12).

Emsallere uygunlu¤un belirlenmesinde çeflitli yöntemler bulunmaktad›r. Bu

yöntemler geleneksel ifllem metotlar› ve ifllemsel kâr metotlar› olmak üzere iki
gruba ayr›lm›flt›r.

2.3.1.1. Geleneksel ‹fllem Metotlar›:
Emsallere uygun fiyata ulaflmada öncelik geleneksel ifllem metotlar›yla be-

lirlemenin yap›lmas›ndan yanad›r. Bunlar:
• Karfl›laflt›r›labilir Fiyat Yöntemi,
• Maliyet Art› Yöntemi,

• Yeniden Sat›fl Fiyat› Yöntemi.
2.3.1.1.1. Karfl›laflt›r›labilir Fiyat Yöntemi
Bir mükellefin uygulayaca¤› emsallere uygun sat›fl fiyat›n›n, karfl›laflt›r›labi-
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lir mal veya hizmet al›m ya da sat›m›nda bulunan ve aralar›nda herhangi bir flekil-

de iliflki bulunmayan gerçek veya tüzel kiflilerin birbirleriyle yapt›klar› ifllemlerde
uygulayaca¤› piyasa fiyat› ile karfl›laflt›r›larak tespit edilmesini ifade eder(1.Seri

Nolu Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m› Hakk›nda Genel

Tebli¤,) Baflka bir deyiflle, iliflkili kifliler aras›ndaki ifllemde uygulanacak fiyat›n,
ba¤›ms›z kifliler aras›nda gerçekleflen ayn› mahiyetteki ifllemlerde uygulanan pi-

yasa fiyat›n› esas alarak tespitini öngörmektedir(http://www.vergidegun-

dem.com/files/EKO12fiUBAT2006_7.pdf Eriflim Tarihi: 10.12.2008). Yöntem,

ticari emtia al›m sat›m ifllemleri, lisans ödemeleri, borçlanma ifllemlerinde faiz
oran› tespiti alanlarda kullan›lmakta olup, emsal fiyat›n›n tespit edilmesinde en
çok kullan›lan yöntemdir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için iliflkili kiflilerle yap›lan ifllemin, birbiriyle iliflkili olmayan kiflilerin yapt›klar› ifllem ile karfl›laflt›r›la-

bilir nitelikte olmas› gerekir. Örne¤in; kontrol alt›ndaki ifllemlerde sat›fl fiyat›n›n
nakliye ve sigorta dâhil teslim fiyat› oldu¤u ve kontrol d›fl› ifllemlerde ise sat›flla-

r›n FOB fiyattan benzer koflullar alt›nda gerçekleflti¤i durumlarda düzeltme yap›l-

mal›d›r. Nakliye ve sigortadaki farkl›l›klar fiyat üzerinde kesin ve tespit edilebilir
etkiler oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla, kontrol d›fl› ifllemdeki sat›fl fiyat›n› belirle-

mek amac›yla teslimdeki farkl›l›¤›n fiyat üzerindeki etkisi düzeltilmelidir (Tekin
ve Kartalo¤lu, 2007: 111). Ancak, farkl›l›klar›n büyük olmas› ya da ölçülebilme-

sinin imkâns›z olmas› halinde bu yöntemin uygulanabilmesi mümkün olamayacakt›r (Köse ve Ferhato¤lu, 2008: 73). Çünkü yöntem emsal bedel sonuçlar üretemeyecektir.

2.3.1.1.2. Maliyet Art› Yöntemi
Piyasa flartlar› ve gerçeklefltirilen ifllevler dikkate al›narak ilgili mal ve hiz-

met maliyetlerinin makul bir brüt kâr oran› kadar art›r›lmas› suretiyle bulunan tutar iliflkili kiflilerle yap›lan ifllemlerde emsallere uygun fiyat veya bedel olacakt›r
(www.ankara.ymmo.org.tr/DuyuruEkleri/14.11.2008%20Senol%20KocaerTrans-

fer%20fiyatland›rmas›.ppt Eriflim Tarihi: 14.11.2008).Uygun brüt kâr oran›, ilifl-

31

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

kisiz kiflilere sat›m an›nda uygulanacak fiyat› yans›tan kâr oran›n› ifade etmekte-

dir. Bu yöntem ço¤unlukla hammadde ve yar› mamuller ile imal edilen mallara
iliflkin ifllemlerde uygulanmaktad›r.

2.3.1.1.3. Yeniden Sat›fl Fiyat› Yöntemi
Emsallere uygun fiyat›n, ifllem konusu mal veya hizmetlerin aralar›nda her-

hangi bir flekilde iliflki bulunmayan gerçek veya tüzel kiflilere yeniden sat›lmas›
halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt sat›fl kâr› düflülerek hesaplanmas›n›
ifade eder(1.Seri Nolu Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›
Hakk›nda Genel Tebli¤)

Bu yöntem, iliflkili kifliden sat›n al›nan bir ürünün, iliflkisiz bir gerçek veya

tüzel kifliye yeniden sat›lmas› durumunda uygulanan fiyat› esas al›nmaktad›r. Bu
fiyattan (yeniden sat›fl fiyat›), makul bir sat›fl kâr› düflülecektir. Makul brüt sat›fl

kâr› söz konusu mal veya hizmet için an›nda uygulanabilecek, piyasa koflullar›na
göre belirlenen veya üstlenilen ifllev ve riskleri dikkate alarak belirlenebilecek ob-

jektif nitelikte bir oran ile saptanan kâr› ifade etmektedir (Köse ve Ferhato¤lu,
2008: 82). Bu kâr düflüldükten sonra mal veya hizmetin sat›fl›nda uygulanabilecek

emsallere uygun fiyata ulafl›labilecektir. Yeniden sat›fl› gerçeklefltirilen ürün veya
hizmet genellikle eskisi ile ayn›d›r. Çünkü ürün veya hizmet üzerinde yap›lan pa-

ketleme, etiketleme ve küçük montajlar de¤er art›r›c› katk› ya da bir de¤ifliklik
olarak de¤erlendirilmemektedir.

Kullan›m alanlar› olarak afla¤›daki ifllemler örnek verilebilir.

• Daha çok maliyet bedeli tespitinde zorluk yaflanan mallara iliflkin ifllemler,
• Farkl› ürünlerin söz konusu oldu¤u ifllemler,

• Pazarlama ve da¤›t›m faaliyetleri gibi iliflkili flirketin sat›n ald›¤› mal ve-

ya hizmeti iliflkisiz kiflilere satt›¤› ifllemler,

• Pazarlama faaliyetleri gibi ifllevin önemli oldu¤u alanlar (Köse ve Ferha-

to¤lu, 2008: 83).
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2.3.1.2. ‹fllemsel Kâr Metotlar›
Emsallere uygun fiyata ulaflmada bu yöntemlerin hiç birisi uygulanam›yor-

sa, mükellef kendi belirleyebilece¤i ve daha do¤ru sonuç verdi¤ine inand›¤› bir
yöntemi de transfer konusu olan mal veya hizmetlere de uygulayabilir. Bu ba¤-

lamda kullan›labilecek di¤er yöntemler ise OECD’nin Uluslararas› fiirketler ve

Vergi ‹dareleri ‹çin Transfer Fiyatland›r›lmas› Rehberi’nde kâr bölüflüm yöntemi
ve iflleme dayal› net kâr marj› yöntemi bafll›klar› alt›nda an›lm›flt›r.
2.3.1.2.1. Kâr Bölüflüm Yöntemi
‹liflkili kiflilerin bir veya daha fazla say›daki kontrol alt›ndaki ifllemlere ilifl-

kin toplam faaliyet kâr› ya da zarar›n›n, üstlendikleri ifllevler ve yüklendikleri

riskler nispetinde iliflkili kifliler aras›nda emsallere uygun olarak bölüfltürülmesi
esas›na dayanan bir yöntemdir. Kâr bölüflüm yönteminde öncelikle ba¤lant›l› ku-

rulufllar›n üstlendi¤i kontrol alt›ndaki ifllemlerden kaynaklanan kâr›n, ba¤lant›l›

flirketler için bölüfltürülmesi tan›mlanmaktad›r. Kâr bölüflümü, ba¤lant›l› flirketler
aras›nda ekonomik olarak geçerli bir temelde yap›lmaktad›r. Bu çerçevede önce-

likle iliflkili kifli ya da kurumlar aras›ndaki toplam kâr tespit edilecek ve daha sonra da bu kâr emsallere uygun biçimde taraflar aras›nda bölüfltürülecektir (http://
www.gtturk.com/guncel2008/Guncel2008_02.pdf Eriflim Tarihi: 18.12.08).

Kâr paylafl›m yönteminin bir avantaj› genelde çok benzer ifllemlere do¤ru-

dan güvenmemesi ve böylelikle ba¤›ms›z giriflimler aras›nda karfl›laflt›r›labilir ifllemler olmad›¤› durumlarda da kullan›labilmesidir (Çak, 2008: 50).
2.3.1.2.2. ‹flleme Dayal› Net Kâr Marj› Yöntemi

Bu yöntem, do¤rudan ve dolayl› maliyetlerin indirilmesinden sonra elde edi-

len faaliyet kâr›n› sat›fllara, maliyetlere, varl›klara ve benzeri mali büyüklüklere
oranlayarak elde edilen kâr düzey göstergelerini esas alan ve net kâr marjlar›n›n
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karfl›laflt›r›lmas›na dayanan bir yöntemdir(http://www.gtturk.com/guncel2008/
Guncel2008_02.pdf Eriflim Tarihi: 18.12.08).
2.3.2. Global Oranlama ‹lkesi
Emsallere uygunluk ilkesine karfl› gelifltirilen bir ilkedir. Bu ilkeye göre bir-

çok uluslu flirket kâr›n›n tamam›, flirket nerede faaliyet gösterirse göstersin, bütün

ba¤l› flirketlerine bölüfltürülür (Köse ve Ferhato¤lu, 2008: 14). Ancak bu ilke çok
uluslu flirketlerin ba¤l› flirketlerinde anlaflmazl›¤a neden olabilece¤i görüflünden
dolay› OECD üyesi ülkelerce desteklenmemektedir.

3. TRANSFER F‹YATLAMASI YÖNTEMLER‹
Transfer fiyatland›rmas› amaçlar›n›n tümünü karfl›layabilecek tek bir mali-

yete dayal› transfer fiyatland›rmas› bulunmamaktad›r (Köse ve Ferhato¤lu, 2008:

64). Transfer fiyat› bölümler aras›ndaki ticarette yap›lan al›m/sat›m›n miktar›yla
de¤iflkendir. Fakat farkl› transfer yöntemlerinin uygulanmas› bölümler aras›ndaki
mal veya hizmet al›m sat›m›n› veya bunun miktar›n› etkiyecektir. Ayr›ca transfer
fiyat›, bölüm yöneticisinin baflar› ölçüsünü de¤erlendirmede kullan›lan bölümsel
kâr performans›n› da etkileyen bir fiyatt›r. Transfer fiyat›ndaki bir birimlik azal›fl,

önemli büyüklükteki al›m sat›mlarda, bölümün kâr veya zarar›n› daha da art›r›r
(M›s›rl›o¤lu, 2003: 4). Transfer fiyatlamas› yöntemleri çeflitli flekillerde gruplan-

d›r›lmakla beraber bu çal›flmada genel kabul görmüfl yöntemler üzerinde durulmufltur. Bu yöntemler flunlard›r:

• Pazarl›k fiyat› yöntemi,
• Piyasa fiyat› yöntemi,

• Maliyet temeline göre oluflan transfer fiyat› yöntemi,
• ‹kili transfer fiyat› yöntemidir.
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3.1. Pazarl›k Fiyat› Yöntemi
Pazara dayal› transfer fiyatland›rma yöntemi, bölümler aras›nda transfer edi-

len mal veya hizmetler için iflletme d›fl›nda oluflan bir fiyat›n temel al›nmas›d›r.
Pazar fiyat›n›n kullan›labilmesi için;

• Rekabetçi bir pazar ile bilinen ve her zaman bulunabilen bir pazar fiyat›-

n›n var olmas›,

• Bölüm yöneticilerinin karar almada özgür olmas› ve üst yönetimin içer-

den veya d›flar›dan mal al›m veya sat›m›nda müdahalede bulunmamas› gibi kriterlerin sa¤lanm›fl olmas› gerekir (Köse ve Ferhato¤lu, 2008: 57).

Bu yöntem özellikle sat›c› bölüm taraf›ndan al›c› bölüme transfer edilen ve

ara mal olarak tan›mlanan mal piyasas›nda, eksik rekabet flartlar›n›n bulunmas›,
iflletme içindeki ve d›fl›ndaki sat›fllar için farkl› sat›fl giderlerinin bulunmas›, fark-

l› say›da piyasa fiyat›n›n bulunmas› durumlar›nda kullan›lmas› uygun bir yöntemdir (M›s›rl›o¤lu, 2003: 4). Bölümlerin iflletme içi yerine d›fl piyasa ile al›m-sat›m

yapmalar› durumunda farkl› al›fl-sat›fl giderlerine katlanmak zorunda olmas› pa-

zarl›k fiyat› yönteminin kullan›lmas›n› gerekli k›labilir. Örne¤in, mal veya hizmet

al›m› yapan bir bölümün d›fl piyasadan bu ihtiyaçlar›n› tedarik etmek istemesi kalite kontrol maliyeti, sat›n alma bölümü maliyeti gibi giderlere katlanmas›n› ge-

rektirebilir. Bunun yan›nda sat›fl yapan bölümün ek sat›fl giderlerine (tahsilât giderleri, arac›l›k komisyonlar›, reklam ve pazarlama giderleri gibi) katlanmas›n›
gerekli k›labilir. Bu nedenle transfer fiyatland›rmas›n›n pazarl›k yöntemiyle yap›lmas› uygun olacakt›r. E¤er pazarda rakip piyasa fiyat› varsa ve bölümler birbirin-

den ba¤›ms›z olarak karar alabiliyorlarsa pazar fiyat› iflletmenin kârlar›n› artt›racakt›r.

3.2. Piyasa Fiyat› Yöntemi
Piyasa fiyat› yaklafl›m›, bölümler aras›nda transfer edilen mal veya hizmetler için iflletme d›fl›nda oluflan bir piyasan›n veya pazar›n bulunmas› durumunda
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kullan›lan bir fiyatlama yöntemidir (M›s›rl›o¤lu, 2003: 11). Pazar de¤erinin kesinlikle saptanabildi¤i durumda uygulan›r. ‹flletmenin bir bölümünün üretti¤i mamul
veya hizmet için piyasada (pazarda) oluflmufl kesin fiyatlar varsa, ayn› fiyatlar›n
transfer fiyatlamas›nda da uygulanmas› sat›c› bölümün kârl›l›k aç›s›ndan, al›c› bölümün de piyasadaki rekabet koflullar› aç›s›ndan faaliyetlerini sürdürmesi noktas›nda ço¤unlukla yararl› olur (Elitafl ve Eleren, 2006: 21). Sat›fl yapan bölümün
at›l kapasitesinin olmad›¤› bir durumda iflletme içinde transfer konusu mal veya
hizmetlerin en uygun fiyat› d›fl piyasadan sa¤lanacakt›r.
Bir sorumluluk merkezinin transfer konusu olabilecek mal veya hizmetini
d›fl piyasaya satma olana¤› varken bunu iflletme içinde de¤erlendirmek istemesi,
d›flar›ya sat›fl yapmamas› nedeniyle kaybedece¤i geliri gösteren bir f›rsat maliyetine katlanmak zorunda kalabilece¤ini göstermektedir. Fakat böyle bir durumun
gerçekleflmesi halinde sat›c› bölüm piyasa fiyat›ndan al›c› bölüme sat›fl yaparsa
sat›fl› yapan bölüm herhangi bir kayba u¤ramayacakt›r. Al›c› bölüm ise piyasada
ki gerçek maliyet üzerinden al›m yapmak zorunda kalacakt›r. Bundan baflka, sat›c› bölümün sat›fl giderleri, ayn› mal veya hizmetin iflletme d›fl›na sat›lmas› durumunda gerçekleflecek sat›fl giderlerine oranla daha düflük olabilir. Bu durumda, sat›c› bölüm taraf›ndan sa¤lanan tasarruftan al›c› bölümünde yararlanmas›n› sa¤layacak bir transfer fiyat›n›n saptanmas› yararl› olacakt›r (M›s›rl›o¤lu, 2003:12).
3.3. Maliyet Temeline Göre Oluflan Transfer Fiyat› Yöntemi
Pazar fiyatlar›n›n uygun olmad›¤› koflullarda maliyete dayal› transfer yöntemleri kullan›lmaktad›r. Maliyete dayal› transfer fiyat›, iflletme maliyetlerinin
transfer edilen mal veya hizmetin transfer fiyat›n›n tespit edilmesinde temel al›nd›¤› yöntemdir (Köse ve Ferhato¤lu, 2008:59). Bu yöntemde transfer fiyat›na katk› pay› da sat›c› taraf›ndan dâhil edilebilir. Maliyet temelli transfer fiyat›n›n do¤ru tespit edilmesi, büyük oranda transfer edilecek mal veya hizmet maliyetinin
tespitindeki genel üretim giderlerinin da¤›t›m›n›n do¤ru yap›lmas›na ba¤l›d›r (M›s›rl›o¤lu, 2003:13). Bu sebeple de¤iflik gider da¤›t›m yöntemlerinden dolay› farkl› maliyete dayal› transfer fiyatlar› kullan›labilmektedir. Bunlar:
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• De¤iflken Maliyet Yöntemi
• Tam Maliyet Yöntemi

3.3.1. De¤iflken Maliyet Yöntemi
Transfer fiyat›n›n belirlenmesinde birim de¤iflken maliyetin esas al›nd›¤›

yöntemdir. Yöntemin en önemli özelli¤i, marjinal maliyete en yak›n maliyet de-

¤eri olmas› ve marjinal maliyete göre daha kolay hesaplanabilir olmas›d›r. Bu
yöntem sat›c› bölümün afl›r› bir flekilde çal›flt›¤› ve ayn› zamanda iç talebin mümkün oldu¤unca memnun edilmek istenildi¤i zaman tercih edilen bir yöntemdir.
3.3.2. Tam Maliyet Yöntemi
Transfer fiyat›n›n belirlenmesinde birim de¤iflken maliyete sabit maliyetle-

rinde eklenmesidir. Bu yaklafl›m›n en önemli özelli¤i kolay anlafl›labilir olmas› ve

kullan›lacak tüm verilerin muhasebe bilgi sisteminden rahatl›kla temin edilebilir
olmas›d›r. Transfer fiyat› olarak tam maliyet kullan›ld›¤›nda sonuç, iflletme d›fl›nda oluflmufl fiyatlardan daha yüksek olursa, al›c› bölümün sat›n almalar› iflletme-

nin d›fl›ndan yapmas› özendirilmifl olacakt›r (Köse ve Ferhato¤lu, 2008: 59). Tam
maliyet yönteminin içinde yer alan sabit maliyetlerin yöneticilerin karar almalar›nda hatalara neden olmas› bu yöntemin dezavantaj›d›r.

3.3.3. Maliyet Temelli Transfer Fiyat›na Kâr Pay› Eklenmesi
Transfer konusu olan mal ve hizmetlerin iflletme içinde sat›lmas› durumun-

da elde edilecek kâr›n iflletmenin bölümleri aras›nda paylafl›lmas›na olanak tan›-

yan bir modeldir. Modele göre sat›fl fiyat›ndan de¤iflken maliyetin ç›kar›lmas› ile
elde edilen kâr, ara mal› alan ve satan bölümler aras›nda da¤›t›l›r. Bu durumda, sa-

t›c› bölümün maliyet temeline göre oluflturaca¤› transfer fiyat›na bir kâr marj› ilave etmek suretiyle transfer fiyat› oluflturulur (M›s›rl›o¤lu, 2003: 14). Bu sayede
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sat›c› bölüm kâr sa¤lar. Bu kâr pay›n›n ilave edilmemesi durumunda sat›c› bölüm
bir kâr merkezi yerine bir maliyet merkezi gibi görülecektir. Önemli olan kâr›n

bölümler aras›nda uygun bir flekilde da¤›t›lmas›d›r. Böylece bölümler aras›ndaki
anlaflmazl›klar›n önüne geçilmifl olur.

Bu yaklafl›mda iki temel yöntem karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bunlar:
• Maliyete normal kâr pay› eklenmesi,
• Maliyete katma de¤er eklenmesi.

3.3.3.1. Maliyete Normal Kâr Pay› Eklenmesi
Sat›c› bölüm yöneticisinin ilgili ara mal›n de¤iflken maliyetine d›fl piyasada-

ki kâr marjlar›n› dikkate alarak normal bir kâr pay› eklemesi anlam›na gelmekte-

dir. Kâr marj›n›n yüksek tutulmas› durumunda, al›c› bölüm ihtiyac› olan ara mal›n› d›fl piyasadan tedarik etme yolunu tercih edebilir. Bu nedenle kâr marj›n›n piyasa koflullar›n› aflmamas› gerekmektedir.

3.3.3.2. Maliyete Katma De¤er Eklenmesi
Bu yaklafl›ma göre, “son ürünün de¤iflken maliyet yöntemine göre hesapla-

nan katma de¤eri, her bir bölüm için bölümsel de¤iflken maliyet oran›nda da¤›t›-

larak, transfer edilecek mal veya hizmetin de¤iflken maliyetine eklenir.” (Köse ve
Ferhato¤lu, 2008: 62). Böylece, her bölümdeki bir birimlik de¤iflken maliyet ta-

sarrufunun bölümsel kâra etkisi, her bir bölüm için ayr› ayr› belirtilmifl olur. Bu
sebeple, maliyete normal kâr pay› eklenmesi yöntemine göre daha adil ve daha

do¤ru bir transfer fiyatlamas›n yap›lmas›n› sa¤lamakla beraber, iflletmenin bölümlerinin verimlili¤ini art›r›c› bir etkide de bulunmaktad›r. Yöntem, bölümlerin maliyet merkezli amaçtan kâr merkezli amaca dönüflümünü sa¤lamaktad›r. Dolay›s›yla bölümler aras› iflbirli¤ini gelifltiren bir yöntemdir.
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3.4. ‹kili Transfer Fiyat› Yöntemi
Bu yöntemde birden fazla transfer fiyat›, bir tek mamul ya da hizmet için uy-

gulan›r. Fiyatlardan birisi mamul ya da hizmeti devreden bölüm, di¤eri de devralan

bölüm

lehine

gerçekleflmektedir(http://www.aktifhesap.com/KONU-

LAR/MM%2015%20U.doc) Yöntemde sat›c› ve al›c› bölümler farkl› transfer fiyatland›rma yöntemlerini kullanarak aralar›nda iflletmenin genel kârl›l›¤› aç›s›n-

dan bir denge oluflturmaya çal›flmaktad›rlar. Bir iflletmede ara mal›n› üreten k›s›m
kâr merkezi olarak de¤erlendirilmek istenirse, bu uygulama kullan›labilir. Böyle-

ce uygulamada hem al›c› hem sat›c› kâr merkezi olarak kabul edilmektedir. Ayn›
zamanda ara mal› üreten k›s›m, iflletme aç›s›ndan en uygun üretim miktar›n› saptamas›na olanak sa¤lamaktad›r.

Bu uygulama, iflletme genelinde do¤ru kâr›n belirlenmesinde sorun yarat-

maktad›r. Bu sorun, iflletme düzeyinde mükerrer kâr saptanmas› ve iflletmenin kâr›n›n olmas› gerekenden fazla görünmesi fleklinde gerçekleflmektedir.
4. TRANSFER F‹YAT UYGULAMASI
Uygulamam›zda amaç, beyaz eflya sektöründe faaliyet gösteren (X) iflletme-

sinin genel kabul görmüfl transfer fiyatland›rma yöntemlerinin ayr› ayr› hesapla-

narak yöntemler aras›ndaki iliflkinin ve farklar›n karfl›laflt›rmal› olarak görülebilmesini amaçlamaktad›r.
4.1. Uygulama
(X) iflletmesinin kompresör ve buzdolab› üreten iki iflletmesi bulunmaktad›r.

Bu iflletmelerle ilgili bilgiler flöyledir:
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Kompresör ‹flletmesi:
• Piyasaya birim sat›fl fiyat›
:
80 TL
• Günlük kapasitesi
: 10.000 Adet
• Birim De¤iflken Maliyetleri
:
26 TL
• Birim Sabit Maliyetleri
:
38 TL
Buzdolab› ‹flletmesi:
• Piyasaya birim sat›fl fiyat›
:
2.000 TL
• Günlük kapasitesi
: 1.000 Adet
• De¤iflken Maliyetleri (Kompresör hariç)
:
500 TL
• Birim Sabit Maliyetleri
:
800 TL
Afla¤›da (X) iflletmesinin transfer fiyatlama yöntemlerine göre günlük kârlar›
hesaplanm›flt›r.
Piyasa Temelli Transfer Fiyatlamas›:
Gelirler (2000TL x 1.000 Ad)
Günlük Buzdolab› Maliyeti:
De¤iflken Maliyetler (500 x 1.000)
Kompresör Transfer Fiyat› (80 x 1000)
Sabit Maliyetler (800 x 1000)
Toplam Maliyetler
Günlük Kâr (Gelirler-Toplam Maliyetler)

: 2.000.000 TL
: 500.000 TL
:
80.000 TL
: 800.000 TL
: 1.380.000 TL
:
620.000 TL

Maliyet Temelli Transfer Fiyatlamas› (Tam Maliyetleme):
(%20 Kâr Marj›)
Gelirler (2000TL x 1.000 Ad)
: 2.000.000 TL
Günlük Buzdolab› Maliyeti:
De¤iflken Maliyetler (500 x 1000)
:
500.000 TL
Kompresör Transfer Fiyat›
[(26+38)+(26+38) x %20] x 1000
:
76.800 TL
Sabit Maliyetler (800 x 1000)
:
800.000 TL
Toplam Maliyetler
: 1.376.800 TL
Günlük Kâr (Gelirler-Toplam Maliyetler)
: 623.200 TL
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Maliyet Temelli Transfer Fiyatlamas› (De¤iflken Maliyetleme):
(%20 Kâr Marj› )

Gelirler (2000TL x 1.000 Ad.)

:

2.000.000 TL

De¤iflken Maliyetler (500 x 1000)

:

500.000 TL

Sabit Maliyetler (800 x 1.000)

:

800.000 TL

Günlük Buzdolab› Maliyeti:

Kompresör Transfer Fiyat› [26+(26 x %20)] x 1.000
Toplam Maliyetler

:

31.200 TL

:

1.331.200 TL

Gelirler (2000TL x 1.000 Ad.)

:

2.000.000 TL

De¤iflken Maliyetler (500 x 1000)

:

500.000 TL

Sabit Maliyetler (800 x 1.000)

:

800.000TL

Günlük Kâr (Gelirler-Toplam Maliyetler)

:

668.800 TL

Pazarl›k Transfer Fiyatlamas› (Üst Yönetim):
(%20 Kâr Marj›)

Günlük Buzdolab› Maliyeti:

Kompresör Transfer Fiyat› [(26+38)+(26+38) x %20] x 1000 :
Toplam Maliyetler

76.800TL

:

1.376.800TL

Gelirler (2000TL x 1.000 Ad.)

:

2.000.000 TL

De¤iflken Maliyetler (500 x 1000)

:

500.000 TL

Sabit Maliyetler (800 x 1.000)

:

800.000 TL

Günlük Kâr (Gelirler-Toplam Maliyetler)

‹kili Transfer Fiyatlamas›:
Günlük Buzdolab› Maliyeti:

Kompresör Transfer Fiyat› (26 x 1.000)
Toplam Maliyetler

Günlük Kâr (Gelirler-Toplam Maliyetler)

:

:
:

:

623.200TL

26.000 TL

1.326.000 TL

674.000 TL
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Tablo–1: Transfer Fiyatlamas› Yöntemlerinin Karfl›laflt›r›lmas›

Transfer Fiyatlamas› Yöntemleri

Toplam

Piyasa Temelli Transfer Fiyat›

1.380.000 620.000 0,3100

Maliyet Temelli Transfer Fiyat› (Tam Maliyetleme)

Maliyet

Günlük Kârl›l›k
Kâr

Oran›

1.376.800 623.200 0,3116

Maliyet Temelli Transfer Fiyat› (De¤iflken Maliyetleme) 1.331.200 668.800 0,3344
Pazarl›k Transfer Fiyatlamas› (Üst Yönetim)
‹kili Transfer Fiyatlamas›

1.376.800 623.200 0,3116

1.326.000 674.000 0,3370

Uygulamada bütün yöntemlerde kâr oran› %20 olarak al›nm›flt›r. Bunun se-

bebi, örne¤e bir standart getirerek bütün transfer fiyatlamas› yöntemlerinde an-

laml› bir sonuca ulaflmak içindir. Transfer fiyatlamas› yöntemlerinin uygulanma-

s›nda kârl›l›k oranlar›nda çok fark olmamakla beraber kârl›l›k oran› en yüksek

olan yöntem Tablo–1’ den görülece¤i üzere ikili transfer fiyatlamas› yöntemidir.

Kârl›l›k oran› en düflük olan yöntem ise piyasa temelli transfer fiyat›d›r. Maliyet
temelli transfer fiyat› (tam maliyetleme) ile pazarl›k transfer fiyatlamas› (üst yö-

netim) yöntemlerinde ise kârl›l›k oranlar›n›n ayn› oldu¤u görülmektedir. Bu durumda, (X) iflletmesinin bölümler aras›ndaki transfer fiyatlama yöntemlerinden

ikili transfer fiyatlamas› yöntemini kullanmas› hem bölümler baz›nda hem de ge-

nel olarak iflletmenin kârl›l›k oran›n› yükseltece¤inden uygun bir yöntem olarak
kullan›labilir.

5. SONUÇ
Bölümlerin ara mal al›flverifllerinde söz konusu olan ürün veya hizmetlere

belirli oranlarla kâr pay› ekleyerek al›m sat›m›n› yapmalar› anlam›na gelen transfer fiyatland›rmas› uygulamada eskilere dayanmakla beraber teorik olarak yeni sa-

y›labilecek bir kavramd›r. ‹flletme içi, iflletmeler aras› veya çok uluslu flirketler
aras›nda yap›lan bu al›m sat›mlarda sorumluluk merkezlerinin kâr hedefleri ile iflletme tepe yönetiminin kâr hedeflerinin çat›flmamas› gerekmektedir. Bunu sa¤la-
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yabilen iflletmelerde transfer fiyatlamas› verimlili¤in ve performans›n artmas›n›

sa¤lad›¤› gibi buna ba¤l› olarak gelirlerin ve kârlar›n da artmas›n› sa¤lar. Fakat

tam rekabet piyasas›n›n olmad›¤› durumlarda transfer fiyat› uygulanmas› pek olanakl› de¤ildir.

Transfer fiyat uygulamalar› hakk›nda söylenebilecek önemli hususlardan bi-

ri de çok uluslu flirketlerde ve bu gibi flirketlere ba¤l› flirketlerde daha az vergi

ödeme imkân›n› tan›mas› hususudur. Bu sayede vergi cennetleri say›lan ülkelere

yap›lan transferler neticesinde flirketlerin yapt›klar› faaliyetlerden dolay› daha az
vergi alan ülkelerde vergi geliri artmakta olup flirketlerin kurulu olduklar› ülkeler-

de vergiye dayal› gelirler azalmaktad›r. Bu yönden transfer fiyatlamas›n› uygula-

yan iflletmeler bunu kurallar›na ve vergi ahlak›na uygun bir flekilde yapt›klar› takdirde ancak vergisel anlamda bulunduklar› ülkelerde fayda sa¤layacaklard›r.
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5838 SAYILI KANUNLA 29 fiUBAT 2009
TAR‹H‹NDE ÇALIfiMA HAYATINDA
YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER
l Hakk› DEM‹RC‹*
I.G‹R‹fi
Kay›td›fl› istihdam›n yüksek oldu¤u ülkemizde, bu tür enformel iflçi ça-

l›flt›r›lmas›n›n nedenlerinden bir tanesi de yo¤un bürokratik ifllemlerin varl›¤›-

d›r. Nitekim çal›flt›rd›¤›n›z iflçiyi devlete bildirmeniz halinde Maliye, Sigorta,Bölge Çal›flma,‹fl Kur gibi devlet dairelerine ayr› ayr› evraklar doldurup ve-

rilmesi gerekmektedir.Bunlar zamanl› belgeler olup, süresini bir gün dahi ge-

çirmek önemli idari para cezalar›na neden olmaktad›r. Ayr›ca iflyerlerinin mu-

hasebe birimleri de çok a¤›r evrak yükü alt›nda kalmaktad›r.‹flte 5838 say›l›
yasa ile en baflta bu belge karmaflas›na son verilmifltir.5502 say›l› yasa ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) süresinde verilen belgeler art›k yeter-

li say›lmaktad›r. Di¤er taraftan k›sa çal›flma ödene¤inde, 5084 say›l› iflçi istih-

dam›,genç iflçi ve kad›n istihdam› teflviklerinin süresi bir y›l daha uzat›lm›flt›r.
Bu ve buna benzer çal›flma hayat›nda yap›lan ve 28.02.2009 tarihinde yay›m-

lanan resmi gazetede farkl› yürürlük tarihleri belirtilen 5838 say›l› yasa ile getirilen düzenlemelere bu yaz›m›zda ayr›nt›l› olarak de¤inilmeye çal›fl›lm›flt›r.

* SGK Baflmüfettifli Mali Hukuk Bilim Uzman›

239

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

II.ARTIK SGK’YA B‹LD‹R‹M YETERL‹:EK-1 VE EK-II
KALKIYOR

II.I.Mevcut Durum
Halen iflverenler;

5510 say›l› Yasa kapsam›nda SGK(eski SSK)’ya ilk tescilde yeni iflyeri

bildirgesi, devir-intikal halinde iflyeri bildirgesi, sigortal› ifle girifl ve iflten ayr›lma bildirgesi ile,

2821 say›l› Sendikalar Kanunu gere¤ince ifle ald›klar› veya herhangi bir

nedenle ifl sözleflmesi sona eren iflçileri, izleyen ay›n 15’ine kadar EK-1,Ek-2
denilen bildirimle Bölge Çal›flma Müdürlü¤üne,
5953 say›l› Bas›n Kanunu kapsam›nda,

4857 say›l› ‹fl Kanunu kapsam›nda aç›lan iflyerlerinin 1 ay içinde Bölge

Çal›flma Müdürlü¤üne bildirilmektedir.

4447 say›l› iflsizlik sigortas› kapsam›na çal›flanlar da yasan›n 48.madde-

sine göre e¤er SGK’ya bildirilmifl iseler ifle giriflte belge aranmamakta ancak

iflten ayr›lma halinde 15 gün içinde Türkiye ‹fl Kurumuna ‹flten Ayr›lma Bildirgesi vermektedirler.

II.II.Yeni Düzenleme
5838 say›l› Kanun ile yap›lan de¤ifliklik sonucu 5510 say›l› Sosyal Si-

gortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununa afla¤›daki ek madde eklenmifltir.
“Kuruma yap›lan baz› bildirimlerin yeterli say›lmas›

EK MADDE 1 – ‹flverenler taraf›ndan 8 inci, 9 uncu ve 11 inci madde-

lere göre Kuruma yap›lan sigortal› ve iflyerlerine iliflkin bildirimler; 5953 sa-

y›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›flanlarla Çal›flt›ranlar Aras›ndaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakk›nda Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 say›l› Sendikalar Kanunu-

nun 62 nci maddesi, 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanununun 48 inci madde-
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si ve 4857 say›l› ‹fl Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyar›nca Bakanl›k

ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye ‹fl Kurumuna yap›lmas› gereken bildirimlerin yerine geçer.

Ticaret sicili memurluklar›nca iflyeri tesciline iliflkin Kuruma yap›lan

bildirimlerin d›fl›nda, ayr›ca Bakanl›k ilgili bölge müdürlü¤üne bildirimde bulunulmaz.

Geçici 20 nci maddede belirtilen sand›klar, Kuruma devir tarihine kadar

ifltirakçilerinin sand›kla ilgilerinin bafllama ve sona ermesine iliflkin bildirimlerini en geç on gün içinde Kuruma yaparlar.

Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar Bakanl›kça ç›kar›la-

cak yönetmelikle belirlenir.”denilmektedir.

Böylece yap›lan de¤ifliklik ile 5510 say›l› Kanuna göre düzenlenen yeni

iflyeri tescili, iflyerinin devri veya nakli halinde verilecek iflyeri bildirgesi, ye-

ni iflçi al›m› halinde sigortal› ifle girifl bildirgesi ve iflçinin iflten ayr›lmas› du-

rumunda da sigortal› ayr›l›fl bildirgesi verilmesini düzenleyip SGK’ya vermek

yeterli olacakt›r. Yukar›da belirtilen yasalar gere¤ince verilmekte olan Ek1,Ek-2 ve di¤er bildirimlerin Bölge Çal›flma Müdürlü¤üne ve Türkiye ‹fl Kurumuna bildirilmesi zorunlulu¤u kalkm›fl bulunmaktad›r.

II.III.Uygulama 01.08.2009 Tarihinde Yürürlü¤e Girecek
Yeni Yasa ile getirilen bu düzenlemenin yürürlük tarihi 01.08.2009 tari-

hidir. Yani bu tarihe kadar mevcut uygulama aynen devam edecektir.Ek 1-2
leri vermeye devam edelim,yoksa bu tarihe kadar 150 TL para cezas› var.
II.IV.SGK ‹flten Ayr›lma Belgesine Para Cezas› Getirildi.
Yeni ad›yla 5510/4-a kapsam›nda hizmet akdi ile çal›flanlar›n(eski

SSK’l›lar) sigortal›l›klar›, k›sa ve uzun vade sigorta aç›s›ndan, iflten ayr›ld›k-

lar› tarihi takip eden 10. günde sona ermektedir.Bunlar› çal›flt›ran iflverenleri
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taraf›ndan da 10 içinde bu durumun Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.An-

cak bildirmemenin herhangi bir cezai müeyyidesi yok iken yeni yasa ile iflten
ç›k›fl bildirimini, süresi içinde Kurumca belirlenen flekle ve usule uygun ola-

rak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda
göndermekle zorunlu tutuldu¤u halde an›lan ortamda göndermeyenler hakk›n-

da, her bir sigortal› için asgari ücret tutar›nda idari para cezas› uygulanacakt›r.Bu madde hükmü de 01.08.2009 tarihinden itibaren geçerli olacakt›r.
II.V.‹flten Ayr›lma Belgesi (‹AB) Düzenlemesi de Kald›r›ld›
Bilindi¤i üzere halen, hizmet akdi 4447/51 inci maddede belirtilen hal-

lerden birisine dayal› olarak sona ermifl olan sigortal›lar hakk›nda; iflverenler

üç nüsha iflten ayr›lma bildirgesi düzenleyip, 15 gün içinde bir nüshas›n› Türkiye ‹fl Kurumuna göndermek, bir nüshas›n› sigortal› iflsize vermek ve bir nüs-

has›n› da iflyerinde saklamakla yükümlüdür(4447/48.md). Bu yükümlülük de

kald›r›lm›flt›r. Bunu pekifltirmek için SGK’ya verilmesi gereken iflten ç›k›fl
bildirim belgesine idari para cezas› getirilmifltir.

III.KISA ÇALIfiMA ÖDENE⁄‹NDE YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER
5838 say›l› “Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”

25/8/1999 tarihli ve 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanununa geçici 8. madde
eklenerek k›sa çal›flma ödene¤inde de¤iflikli¤e gidilmifltir.
III.I.Genel Bilgi
Özellikle genel ekonomik krizlerde ve zorlay›c› sebeplerle çal›flma haya-

t›nda s›kça görülen iflçilerin ücretsiz izine ç›kar›lmas› durumunda, iflçilere s›n›rl› da olsa bir gelir güvencesi sa¤lamak amac›yla, "k›sa çal›flma" ve "k›sa çal›flma ödene¤i" kavramlar› getirilerek bunlarla ilgili düzenlemeler yap›lm›fl-
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t›r. K›sa çal›flma ve k›sa çal›flma ödene¤i 4857 say›l› ‹fl kanunun 65. madde-

sinde düzenlenmifl iken, 5763 say›l› Kanunun 37.maddesi ile 26.05.2008 tari-

hinden itibaren yürürlükten kald›r›lm›fl, ayn› kanunun 17.maddesi ile
4447(Resmi gazete, 1999) say›l› iflsizlik sigortas› kanununa Ek.2 madde ola-

rak eklenmifltir.Buna iliflkin Yönetmelik 13.01.2009 tarih 27109 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

‹flçinin k›sa çal›flma ödene¤inden yararlanabilmesi için;
a)‹flverenin talebinin Bakanl›kça uygun bulunmas›,

b) ‹flçinin k›sa çal›flman›n bafllad›¤› tarihte, 4447 say›l› Kanunun 50 nci

maddesine göre çal›flma süreleri ve iflsizlik sigortas› primi ödeme gün say›s› bak›m›ndan iflsizlik ödene¤ine hak kazanm›fl olmas› gerekir ki bunlar;

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sü-

rekli çal›flm›fl olanlardan, son üç y›l içinde;

-600 gün sigortal› olarak çal›fl›p iflsizlik sigortas› primi ödemifl olan si-

gortal› iflsizlere 180 gün,

-900 gün sigortal› olarak çal›fl›p iflsizlik sigortas› primi ödemifl olan si-

gortal› iflsizlere 240 gün,

-1080 gün sigortal› olarak çal›fl›p iflsizlik sigortas› primi ödemifl olan si-

gortal› iflsizlere 300 gün süre ile iflsizlik ödene¤i verilir.

c) K›sa çal›flma ödene¤i talebinde bulunmas› gerekmektedir.

III.II.Ödenek Süresi 3 Aydan 6 Aya Ç›km›flt›r
Sadece 2008 ve 2009 y›llar›nda k›sa çal›flma için yap›lan baflvurulara münhas›r olmak üzere, k›sa çal›flma için öngörülen azami üç ayl›k süre, alt› ay olarak uygulanacakt›r. Yararlanma süresi iki kat artm›flt›r.Buna
göre Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Müfettifllerince yap›lacak inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde iflyerinde zorlay›c› sebebin devam›
süresince ve en fazla 6 aya kadar olmak üzere saptanan iflçiler k›sa çal›flma
ödene¤inden yararlanacakt›r.Ancak belirtildi¤i üzere uygulama 31.12.2009
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tarihinde son bulacakt›r. Bu tarihten sonra yine 3 ay olarak eski sisteme dönecektir.
III.III. Ödenek Miktar› %50 Artm›flt›r
Yeni yasa ile k›sa çal›flma ödene¤i miktar› % 50 oran›nda art›r›larak ödenecektir.
Mevcut durumda günlük k›sa çal›flma ödene¤inin miktar›, iflsizlik ödene¤inin miktar› kadard›r. ‹flsizlik ödene¤i miktar› da iflsiz kalan kiflinin günlük ortalama brüt kazanc›n›n %40’›d›r.‹flte bu %40 oran› k›sa çal›flma ödene¤i için %60’a yükseltilmifltir.Hesaplar isek asgari ücretli için ayl›k 399.6 TL
olmaktad›r (666x0.60).
Bu flekilde hesaplanan iflsizlik ödene¤i miktar›, 4857 say›l› ‹fl Kanununun 39 uncu maddesine göre onalt› yafl›ndan büyük iflçiler için uygulanan ayl›k asgari ücretin brüt tutar›n›n yüzde seksenini geçememektedir. Ancak k›sa
çal›flma ödene¤i tavan miktar› da %50 artt›¤›ndan %80 oran› %120 olmufltur.
Buna göre bugün için tavan miktar 666x%120=799.2TL dir.
III.IV.Ödenek ‹flsizlik Sigortas› Süresinden Düflecektir
2008 ve 2009 devresinde k›sa çal›flma ödene¤i olarak yap›lan ödemeler,
bafllang›çta belirlenen iflsizlik ödene¤i süresinden düflülecektir. Daha önce bu
süre düflülmemekteydi.
Düzenleme 28.02.2009 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
IV.‹ST‹HDAM TEfiV‹K‹ UZATILDI
5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun kapsam›nda stopaj,enerji ve sigorta primi
iflveren hissesi teflvikleri 31.12.2008 tarihinde sona ermekteyken, yeni yasa
ile süre 1 y›l uzat›larak 31.12.2009 olarak belirlenmifltir.
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V.GENÇ VE KADIN ‹ST‹HDAMI TEfiV‹K‹ UZATILDI
18 yafl›ndan büyük ve 29 yafl›ndan küçük olanlar ile yafl flart› aranmak-

s›z›n 18 yafl›ndan büyük kad›n istihdam eden iflverenlere, prime esas kazanç
alt s›n›r› üzerinden hesaplanan sigorta primine ait iflveren hisselerinin;
a) Birinci y›l için yüzde yüzü,

b) ‹kinci y›l için yüzde sekseni,

c) Üçüncü y›l için yüzde altm›fl›,

d) Dördüncü y›l için yüzde k›rk›,
e) Beflinci y›l için yüzde yirmisi,

‹flsizlik Sigortas› Fonundan karfl›lan›r hükmü getirilmifl idi. Uygulama

30.06.2009 tarihinde sona erecekti. Ekonomik kriz sonucu artan iflten ç›kar-

malar karfl›s›nda uygulama 1 y›l uzat›larak 30.06.2010 tarihine kadar uygulanmas› yasallaflm›flt›r.

Böylece 01.07.2008 ile 30.06.2010 tarihleri aras›nda sigortal› baz›nda

yukar›da belirtilen yafl flartlar›n› tafl›yan ve ortama say›n›n üzerinde ifle al›nan
iflçiler için bu teflvik uzat›lm›flt›r. 01.07.2008 tarihinden sonra ilk defa tescil
edilecek olan iflyerleri için ise ortama sigortal› say›s› hesab› yine olmayacakt›r. Bu iflyerleri sigortal› baz›nda yafl kriterlerini içeren kiflileri istihdam ederler ise tamam› bu teflvikten yararlanacakt›r.

Ayr›ca daha önce 01.01.2008-30.06.2008 döneminde Kuruma bildirilen

sigortal›lar kapsam d›fl›nda tutulmufl iken buna 2008-Aral›k ve 2009-Ocak

aylar›n› da kapsayacak flekilde geniflletildi.Ortalama sigortal› say›s›n›n hesap-

lama formülünde bir de¤ifliklik olmam›flt›r. (Ortalama sigortal› say›s›=Çal›flt›r›lan sigortal› say›s›/ay).

Uygulama 01.03.2009 tarihinde yürürlü¤e girecektir.
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VI.AYLIKLARA HAC‹Z YASA⁄I GET‹R‹LD‹
fiu ana kadar ödenek, gelir ve ayl›klara kiflinin r›zas› olup olmad›¤›na ba-

k›lmaks›z›n borcu nedeniyle SGK taraf›ndan haciz ifllemi bafllat›l›yordu. E¤er
kifli bu iflleme itiraz ederse haciz uygulanamadan kald›r›l›yordu, itiraz etme-

yenlerin ise bu gelirleri haczediliyordu. Bu durum ise çok ma¤duriyetlere yol
açmaktayd›.

5510 say›l› yasas›n›n 93 üncü maddesinin birinci f›kras›na, “Bu f›kraya

göre haczi yasaklanan gelir, ayl›k ve ödeneklerin haczedilmesine iliflkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmamas› halinde, icra müdürü taraf›ndan red-

dedilir.” ibaresi eklenmifltir. Art›k borçlu kiflinin önce muvafakati al›nmadan
haciz ifllemi bafllat›lamayacakt›r.‹cra müdürü bu muvakati olmad›¤›n› gördü¤ü anda SGK’n›n haciz talebini iflleme koymayacakt›r.

VII.TARIM ‹fiÇ‹LER‹ DE EMEKL‹ OLUNCA MAAfiLARI
KES‹LMEDEN ÇALIfiAB‹LECEKLER

2925 say›l› Tar›m sigortal›lar› emekli olduktan sonra bir iflte çal›flmaya

bafllamalar› halinde Sosyal Güvenlik destek Primi ödeyerek çal›flma haklar›

yoktu. Bu flekilde çal›flmalar› halinde ayl›klar› kesilmekteydi. Bilgisi olmadan
çok say›da vatandafl›m›z bu konuda ma¤dur olmufl idi.

5510 say›l› yasan›n Geçici 14 üncü maddesine “2925 say›l› Tar›m ‹flçi-

leri Sosyal Sigortalar Kanununa göre yafll›l›k ayl›¤› almakta iken çal›flmaya
bafllayanlar›n ayl›klar› kesilmez ve bunlar hakk›nda da bu maddenin sosyal
güvenlik destek primi al›nmas›na iliflkin hükümleri uygulan›r.” f›kras› eklenmifltir.

Çok yerinde bir düzenleme ile tar›m çal›flanlar›na da di¤er çal›flanlarla

birlikte eflitlik sa¤lanarak destek primi ödemek flart› ile ayl›¤›n› al›p ayr›ca çal›flma hakk› tan›nm›flt›r.Bu uygulaman›n yürürlük tarihi ise 01.10.2008 olarak
geriye dönük olarak geçerlilik kazanm›flt›r.Bu flekilde maafl› kesilen vatandafl-
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lar›n 01.10.2008 tarihinden itibaren çal›flmalar›n› destek primi karfl›l›¤›nda alma imkanlar› ortaya ç›km›flt›r.

VIII.KISM‹ ZAMANLI ÇALIfiAN YÜKSEK Ö⁄REN‹M
Ö⁄RENC‹LER‹N‹N SORUNU ÇÖZÜLDÜ

2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanununun 46 nc› maddesine tabi olarak

k›smi zamanl› çal›flt›r›lan ö¤rencilerden ayl›k prime esas kazanç tutar›,
5510/82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt s›n›r›n›n
otuz kat›ndan fazla olmayanlar›n da meslek liselerinde okumakta iken veya
yüksek ö¤renimleri s›ras›nda zorunlu staja tabi tutulan ö¤renciler gibi iflkazas› ve meslek hastal›¤› sigortas›ndan yararlanmalar› sa¤lanm›flt›r.

YÖK yasas›na göre k›smi zamanl› olarak çal›flan ö¤rencilerin tüm sigor-

ta kollar›na tabi olarak çal›flmalar› söz konusuydu. Bu durum ise bu kiflilerin
haksahibi olarak anne veya babalar› üzerinden sa¤l›k yard›m› almalar›n› önledi¤i gibi, prim için ücretlerinden daha fazla kesinti yap›lmas›na yol açmaktayd›. Bu ma¤duriyetleri giderilmifl oldu.
IX.SONUÇ:
18.02.2009 tarihinde T.B.M.M ’de kabul edilen 5838 say›l› “Baz› Ka-

nunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun” ile getirilen düzenleme so-

nucu ayr›ca Ek:1 ve Ek:2 iflçi bildirimi düzenlenmeyecek, Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›na bildirilmeyecektir. 5510 say›l› Kanuna göre düzenlenen iflyeri,sigortal› ifle girifl ve sigortal› ayr›l›fl bildirgesi; 2821 say›l› Sendikalar Kanunu’nun, 62.maddesi gere¤i düzenlenen Ek:1 ve Ek:2 iflçi bildirimi ye-

rine geçecektir. Yine ayr›ca 5953 say›l› Bas›n ‹fl,4857 say›l› ‹fl Kanunu ile

4447 say›l› ‹flsizlik kanunu gere¤ince bildirilecek belgelerde ortadan kalkm›fl
olmaktad›r. 5838 say›l› Kanun ile getirilen yasal de¤ifliklik 01.08.2009 tari-

hinde yürürlü¤e girece¤inden, bu tarihe kadar mevcut yasal düzenleme devam

247

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

edecektir. Di¤er bir ifadeyle iflverenler 01.08.2009 tarihine kadar ifle ald›¤› ve-

ya herhangi bir nedenle ifl sözleflmesi sona eren iflçileri, izleyen ay›n 15’ine
kadar ayl›k bildirimle (Ek:1 ve Ek:2) Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na bildirmeye devam edecektir.Aksi halde 150 TL para cezas›na maruz kal-

maya devam edeceklerdir. Burada daha önce iflten ayr›lma durumunu bildir-

meme halinde SGK taraf›ndan ceza uygulanamazken yeni yasa ile buna belge
bafl›na asgari ücret cezas› getirilmifltir. Bürokratik ifllemlerin azalt›lmas›, ka-

y›t d›fl› istihdam›n önlenmesi aç›s›ndan çok yararl› olan bu düzenlemelerin bu
iflle u¤raflan muhasebeci ve mali müflavirlerin ifl yükünü de azaltaca¤› bir gerçektir.

Bunun d›fl›nda ekonomik krizin doru¤a ulaflmakta kodlu¤u bu günlerde

yaflanan iflçi ç›karmalar› karfl›s›nda, k›sa çal›flma ödene¤i miktar ve süresi art-

m›flt›r. Ödenek ve gelirlere haciz için kiflinin onay› flart› getirilmifltir. K›sm›
zamanl› çal›flan Yüksek ö¤renim ö¤rencilerine de di¤erlerine paralel olarak
tam sigorta istisnas› getirilmifltir. Tar›m sigortal›lar›na destek primi ödeyerek
çal›flma eflitli¤i sa¤lanarak maafllar›n›n kesilmesinden kurtar›lm›fllard›r. Düzenlemeler çok yerinde ve zaman›nda olmufltur. Yasan›n çal›flma dünyas› d›-

fl›nda kalan di¤er maddelerine yaz› konusu d›fl›nda kald›¤›ndan burada de¤inilmemifltir.
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4/A (SSK) S‹GORTALILARININ
YAfiLILIK AYLI⁄INA HAK KAZANMA
KOfiULLARI
l Resul KURT*
I. G‹R‹fi
Ülkemizde 4447 say›l› Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap›lm›fl,

ancak 4447 say›l› yasan›n emeklilikte kademeli geçifle iliflkin, SSK ile ilgili
olan 17, Tar›m SSK ile ilgili 22, TC Emekli Sand›¤› ile ilgili 26, Ba¤-Kur ile
ilgili 39 ve Tar›m Ba¤-Kur ile ilgili 44. maddeleri Anayasa Mahkemesi tara-

f›ndan iptal edilmifl ve hükümete de yeni bir düzenleme yapabilmesi için, gerekçeli karar›n Resmi Gazete' de yay›mlanaca¤› tarihten itibaren alt› ayl›k süre verilmiflti. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli karar›, 23.11.2001 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanm›fl ve Anayasa Mahkemesinin iptal karar› 6 ay sonra,
yani 23.5.2002’de yürürlü¤e girmiflti.

Daha önce 4447 say›l› Kanunla 08.09.1999 tarihi emeklilikte milat ola-

rak belirlenmiflti. Ancak, 4759 say›l› Kanunla, milat 23.05.2002 olarak, 5754
say›l› Kanunla da 01.05.2008 tarihi olarak belirlenmifltir.

01.10.2008 tarihinde yürürlü¤e giren 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve

Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ile yap›lan de¤ifliklikler çerçevesinde 4/A
(SSK) sigortal›lar›n›n yafll›l›k ayl›¤›na hak kazanma koflullar› aç›klanm›flt›r.

* SGK E. Baflmüfettifli
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II. 4/A (SSK) S‹GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI⁄INA HAK
KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) sigortal›lar›n›n yafll›l›k ayl›¤›na hak kazanmalar›nda üç

önemli kriter vard›r; sigortal›l›k süresi, prim gün say›s› ve yafl. Her üç koflulunda tamamlanmas› gerekmektedir.

Sigortal›l›k süresi, sigortal›n›n malüllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›na

ba¤l› olarak ilk defa çal›flmaya bafllad›¤› tarih ile tahsis yap›lmas› için yaz›l›
istekte bulundu¤u tarih, ölen sigortal›lar için de ölüm tarihi aras›nda geçen süre olarak dikkate al›nmaktad›r. Bu sürenin tamamen çal›fl›larak ya da prim
ödenerek geçirilmifl olmas› koflul olmad›¤› gibi, bu sürenin bafllang›ç ve sonu

aras›nda sigortal›n›n aral›kl› ya da birden çok sigortal›l›k haline tabi çal›flmas›n›n, sigortal›l›k süresinin belirlenmesinde bir önemi bulunmamaktad›r.

Sosyal Güvenlik Reformunun yürürlü¤e girmesinden önce sigortal›

olanlar›n emeklili¤i hak etme koflulu de¤ifltirilmemifltir. Eskiden SSK, Ba¤Kur ve Emekli Sand›¤› mevzuat› uygulanan sigortal›lar için yeni dönemde ay-

n› statülerden kaynaklanan farkl›l›klar devam edecek. 5510 say›l› Kanunun

yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce yürürlükte olan kanunlara göre bir kifli hangi
yaflta emekli olacaksa o yaflta emekli olabilecektir. Bununla ilgili emeklilik
hesaplama tablolar› afla¤›da verilmifltir. Emeklilik yafl› 2036’dan sonra kademeli olarak artmaktad›r.

A. 4/A’l› (SSK) Erkek Sigortal›lar›n Emeklilik fiartlar›
Yürürlükteki uygulamalara göre SSK’dan iki tür emeklilik koflulu var.

Birincisi “normal emeklilik” di¤eri ise “yafll›l›ktan emeklilik”tir.

Sigortal›lar 08.09.1999 tarihinden önce sigortal› olmas› halinde emekli-

likte kademeli geçiflten yararlanabilecek, ancak 08.09.1999 tarihinden sonra
sigortal› olanlar emeklilikte kademeli geçiflten yararlanamayacakt›r.
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1. ‹lk Defa 08.09.1999 Tarihinden Önce Sigortal› Olan Erkeklerin
Emeklili¤i

‹lk defa 08.09.1999 tarihinden önce sigortal› olanlar, kademeli bir geçifl

sistemine tabi tutulmufllard›r. 08.09.1999 tarihinden önce yürürlükte bulunan
hükümlere göre yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›na hak kazanm›fl olanlar ile sigorta-

l›l›k süresi 18 y›l ve daha fazla olan kad›nlar ve sigortal›l›k süresi 23 y›l ve da-

ha fazla olan erkekler hakk›nda, bu tarihten önce uygulanan hükümlere göre
ifllem yap›lmaktad›r.

Buna göre, 08.09.1999 tarihinde 18 y›l ve daha fazla sigortal›l›k süresi

bulunan kad›nlar 5000 gün malüllük, yafll›l›k, ölüm sigortalar› primi ödemifl

olmak flart› ile 20 y›l› tamamlad›klar›nda, 08.09.1999 tarihinde 23 y›l ve daha
fazla sigortal›l›k süresine sahip olan erkek sigortal›lar ise 25 y›l› ve 5000 günü tamamlad›klar› tarihte emekli olabilmektedir.

Afla¤›daki tabloda, ifle girifl tarihlerine göre Erkek sigortal›lar›n emekli-

lik koflullar› aç›klanm›flt›r.
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SSK’na Göre Normal fiartlarla Emekli Olacak ERKEKLER ‹çin
Hesaplama Tablosu

Erkek Sigortal›lar›n Tamamlamas› Gereken Yafl, Sigortal›l›k Süresi
ve Prim Gün Say›s›
‹fle Bafllama Tarihi
Tamamlamas›
Tamamlamas›
Tamamlamas›
gereken sigortal›l›k
gereken yafl
gereken prim
süresi
ödeme süresi
08.09.1976 ve öncesi
25
Yok
5000
09.09.1976-23.05.1979
25
44
5000
24.05.1979-23.11.1980
25
45
5000
24.11.1980-23.05.1982
25
46
5075
24.05.1982-23.11.1983
25
47
5150
24.11.1983-23.05.1985
25
48
5225
24.05.1985-23.11.1986
25
49
5300
24.11.1986-23.05.1988
25
50
5375
24.05.1988-23.11.1989
25
51
5450
25
52
5525
24.11.1989-23.05.1991
24.05.1991-23.11.1992
25
53
5600
24.11.1992-23.05.1994
25
54
5675
24.05.1994-23.11.1995
25
55
5750
24.11.1995-23.05.1997
25
56
5825
24.05.1997-23.11.1998
25
57
5900
24.11.1998-08.09.1999
25
58
5975
09.09.1999-30.04.2008
-60
7000
01.05.2008-31.12.2035
-60
7200
aras›nda 7200 günün
tamamlanmas› halinde

2. ‹lk Defa 08.09.1999-30.04.2008 Tarihleri Aras›nda Sigortal› Olan
Erkeklerin Emeklili¤i

‹lk defa 08.09.1999-30.04.2008 tarihleri Aras›nda ifle giren erkek sigor-

tal›lara Sosyal Sigortalar Kanununa göre afla¤›daki flartlarla yafll›l›k ayl›¤›
ba¤lanacakt›r.

aa) Erkek ise 60 yafl›n› doldurmufl olmas› ve en az 7000 gün,
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ab) Erkek ise 60 yafl›n› doldurmufl olmas›, 25 y›ldan beri sigortal›
bulunmas› ve en az 4500 gün,

emeklilik primi ödemifl olmalar› flart› ile emekli ayl›¤›na hak kazanacak-

lard›r. Yani, 08.09.1999 tarihinden sonra sigortal› olanlar kademeli emeklilikten yararlanamayacaklard›r.

3. ‹lk Defa 01.05.2008 Tarihinden Sonra Sigortal› Olan Erkeklerin
Emeklili¤i

‹lk defa 01.05.2008 Tarihinden sonra sigortal› olacaklar erkekler için

emeklilik yafl› 2036 y›l›na kadar 60, 2036 y›l›ndan itibaren ise kademeli ola-

rak artacak ve 2044 y›l›nda 65’e ulaflacakt›r. Y›llar itibar›yla erkek sigortal›lar için emeklilik yafllar› afla¤›daki tabloda gösterildi¤i gibi artacakt›r.
YILLAR

YAfi

2008-2035

De¤iflmiyor

2038-2039

62

2036-2037
2040-2041
2042-2043

2044’ten itibaren

61

63
64

65

B. SSK’l› Kad›n Sigortal›lar›n Emeklilik fiartlar›
1. ‹lk Defa 08.09.1999 Tarihinden Önce Sigortal› Olan Kad›nlar›n
Emeklili¤i

08.09.1981 den önce sigortal› olmufl olan kad›nlar eski düzenlemelere

göre 5000 günü ve 20 y›ll›k sigortal›l›k süresini tamamlay›nca “YAfi” a tabi
olmadan emekli olabileceklerdir. ‹lk defa 08.09.1999 tarihinden önce sigortal› olan kad›nlar, kademeli bir geçifl sistemine tabi tutulmufllard›r.
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Afla¤›daki tabloda, ifle girifl tarihlerine göre kad›n sigortal›lar›n emekli-

lik koflullar› aç›klanm›flt›r.

4/a (SSK)’na Göre Normal fiartlarla Emekli Olacak KADINLAR
‹çin Hesaplama Tablosu

‹fle Bafllama Tarihi

01.04.1981 öncesi
01.04.1981-08.09.1981
09.09.1981-23.05.1984
24.05.1984-23.05.1985
24.05.1985-23.05.1986
24.05.1986-23.05.1987
24.05.1987-23.05.1988
24.05.1988-23.05.1989
24.05.1989-23.05.1990
24.05.1990-23.05.1991
24.05.1991-23.05.1992
24.05.1992-23.05.1993
24.05.1993-23.05.1994
24.05.1994-23.05.1995
24.05.1995-23.05.1996
24.05.1996-23.05.1997
24.05.1997-23.05.1998
24.05.1998-23.05.1999
24.05.1999-08.09.1999
09.09.1999-30.04.2008
01.05.2008-31.12.2035
aras›nda 7200 günün
tamamlanmas› halinde
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Tamamlamas›
gereken sigortal›l›k
süresi
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
--

Tamamlamas›
gereken yafl
Yok
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58

Tamamlamas›
gereken prim
ödeme süresi
5000
5000
5000
5000
5075
5150
5225
5300
5375
5450
5525
5600
5675
5750
5825
5900
5975
5975
5975
7000

--

58
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2. ‹lk Defa 08.09.1999-30.04.2008 (dahil) Tarihleri Aras›nda Sigortal›
Olan Kad›nlar›n Emeklili¤i

‹lk defa 08.09.1999-30.04.2008 (dahil) tarihleri aras›nda ifle giren kad›n

sigortal›lara Sosyal Sigortalar Kanuna göre afla¤›daki flartlarla yafll›l›k ayl›¤›
ba¤lanacakt›r.

a) Kad›n ise 58 yafl›n› doldurmufl olmas› ve en az 7000 gün,

b) Kad›n ise 58 yafl›n› doldurmufl olmas›, 25 y›ldan beri sigortal› bulun-

mas› ve en az 4500 gün,

Malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi ödemifl olmalar› flart› ile yafl-

l›l›k (emekli) ayl›¤›na hak kazanacaklard›r. Yani, 08.09.1999 tarihinden sonra sigortal› olan kad›nlar kademeli emeklilikten yararlanamayacaklard›r.

3. ‹lk Defa 01.05.2008 Tarihinden Sonra Sigortal› Olan kad›nlar›n
Emeklili¤i

‹lk defa reformdan itibaren sigortal› olacak kad›nlar için emeklilik yafl›

2036 y›l›na kadar 58, 2036 y›l›ndan itibaren ise kademeli olarak artacak ve

2048 y›l›nda 65’e ulaflacakt›r. Y›llar itibar›yla kad›n sigortal›lar için emeklilik
yafllar› afla¤›daki tabloda gösterildi¤i gibi artacakt›r.
YILLAR

YAfi

2035’e Kadar

De¤iflmiyor

2038-2039

60

2036-2037

59

2040-2041

61

2044-2045

63

2042-2043
2046-2047

2048’den itibaren

62
64

65
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‹lk Defa 01.05.2008 Tarihinden sonra Sigortal› Olanlar›n K›smi
Yafll›l›k Ayl›¤›ndan Yararlanmalar›

Yeterli prim ödeme süresini tamamlayamayanlar için 5400 gün (15 tam

y›l) ile de yafll›l›k ayl›¤› alma haklar› olacakt›r.

Kad›n ise 58, erkek ise 60 yafl›n› doldurmufl olanlardan hizmet akdi ile

çal›flanlar için en az 7200 gün malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› prim gün
say›s› flart›n›n dolduruldu¤u tarihte geçerli olan yafl hadlerinin esas al›nmas›
suretiyle belirtilen yafl hadlerine 65 yafl› geçmemek üzere, üç y›l eklenmesi ve
adlar›na en az 5400 gün malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi bildirilmifl olmas› flart›yla yafll›l›k ayl›¤› ba¤lan›r.

Ancak, 5400 prim gün say›s›, ilk defa 30/4/2008 (hariç) ile 31/12/2008

tarihleri aras›nda sigortal› olanlar için 4600 gün, takip eden y›llarda da 5400
günü geçmemek üzere 100’er gün art›r›lmak suretiyle uygulan›r.

Kanunun 28. maddesinin ikinci ve üçüncü f›kralar› d›fl›ndaki di¤er f›kra-

larda yer alan, ilk defa sigortal› oldu¤u tarihten önce malul olan, çal›flma gü-

cü kayb› % 40 ila % 59 aras›nda olan, maden iflyerlerinin yer alt› ifllerinde çal›flanlar ile erken yafllanan sigortal›lar›n ayl›¤a hak kazanma koflullar›, Kanunun 4. maddesinin birinci f›kras›n›n;

a) (b) bendi kapsam›ndaki sigortal›lardan 01.10.2008 tarihinden sonra

tahsis talebinde bulunanlara bu tarihten sonra,

b) (a) bendi kapsam›ndaki sigortal›lardan Kanunun yürürlük tarihinden

önce sigortal› olanlardan ilk defa sigortal› oldu¤u tarihten önce malul olan,
çal›flma gücü kayb› % 40 ila % 59 aras›nda olan ve maden iflyerlerinin yer alt› ifllerinde çal›flanlar için Kanunun geçici madde hükümleri, ilk defa Kanuna
göre sigortal› olanlar için ise, sigortal›l›k bafllang›ç tarihlerine göre Kanunun
geçici 6. maddesinde öngörülen gün say›lar› da dikkate al›nmak suretiyle uygulan›r.

c) Kanunun 28. maddesinin sekizinci f›kras›nda belirtilen ve Kurum

Sa¤l›k Kurulunca Çal›flma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb› Oran›
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Tespit ‹fllemleri Yönetmeli¤ine göre baflka birinin sürekli bak›m›na muhtaç

derecede malul oldu¤una karar verilen çocu¤u bulunan kad›n sigortal›lar›n,
Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçen prim gün say›lar›n›n 1/4 oran›, si-

gortal›n›n prim ödeme gün say›s›na ilave edilir ve emeklilik yafl hadlerinden
indirilir.

III. SONUÇ
4/A (SSK) sigortal›lar›n›n yafll›l›k ayl›¤›na hak kazanmalar›nda üç

önemli kriter vard›r; sigortal›l›k süresi, prim gün say›s› ve yafl. Her üç koflulunda tamamlanmas› gerekmektedir.

Sigortal›lar 08.09.1999 tarihinden önce sigortal› olmas› halinde emekli-

likte kademeli geçiflten yararlanabilecek, ancak 08.09.1999 tarihinden sonra
sigortal› olanlar emeklilikte kademeli geçiflten yararlanamayacakt›r.

Sosyal Güvenlik Reformunun yürürlü¤e girmesinden önce sigortal›

olanlar›n emeklili¤i hak etme koflulu de¤ifltirilmemifltir.

Ancak, ilk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortal› olan 4/a (SSK) si-

gortal›lar›n›n emeklilik yafl›, 7200 gün say›s›n› doldurduklar› tarihe göre 2036
y›l›ndan itibaren kademeli olarak artacak ve 2048 y›l›nda 65’e ulaflacakt›r.
KAYNAKÇA
T.C.Yasalar (16.06.2006). 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genal Sa¤-

l›k Sigortas› Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200 say›l›)

T.C.Yasalar (08.09.1999). 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanunu. An-

kara : Resmi Gazete (23810 say›l›)
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4/B’L‹ S‹GORTALILARIN 1479 VE 5510
SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK,
MALULLUK VE ÖLÜM AYLI⁄INA HAK
KAZANMA fiARTLARI
l Mustafa CER‹T*
I. G‹R‹fi
Bu yaz›da 1479 say›l› yasaya göre yafll›l›l›k, malullük ve ölüm ayl›¤›na hak

kazanma flartlar› ile 5510 say›l› yasaya göre yafll›l›k, malullük, ölüm ayl›¤›na hak
kazanma flartlar› ele al›nacak, 5510 say›l› yasa ile olumlu/olumsuz getirilen yenilikler belirtilmeye çal›fl›lacakt›r.

II. 1479 SAYILI KANUNA GÖRE YAfiLILIK, MALULLÜK VE
ÖLÜM AYLI⁄INA HAK KAZANMA fiARTLARI
A. Yafll›l›k Ayl›¤›na Hak Kazanma fiartlar›
1479 say›l› yasan›n 4447 say›l› yasan›n 28. maddesi ile de¤iflik 35. madde-

sine göre 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortal› olan kad›nlar 58, erkekler

60 yafl›n› doldurmufl olmak, yaz›l› talepte bulunmak ve borcu olmamak kofluluyla yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanabilecektir.

Yine ayn› maddeye göre kad›n ise 60, erkek ise 62 yafl›n› doldurup en az 15

tam y›l prim ödemesi bulunan sigortal›lara da k›smi yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanabilecektir.

* SGK Müfettifli / SGK ‹stanbul ‹l Müdür Yard›mc›s›
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4447 say›l› yasan›n 39 maddesi ile 1479 say›l› yasaya geçici 10. madde ola-

rak eklenen düzenleme ile, sigortal›lara 25 y›l üzerinden yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanabilmesi için 01.06.2002 tarihindeki prim ödeme gün say›lar›na, k›smi yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanabilmesi için 01.10.1999 tarihindeki 15 y›l prim ödeme süresi ve belirli yafl› doldurma durumlar›na göre kademeli geçifl getirilmifl olup buna göre;

01.06.2002 itibar›yla, kad›n ise 20 tam y›l, erkek ise 25 tam y›l prim ödemifl

olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolmas›na;

a) 2 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 40 yafl›n›, erkeklere 44 yafl›n›,

b) 3 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 41, 3 y›l 6 ay veya daha az kalan

erkeklere 45 yafl›n›,

c) 3 tam y›ldan fazla, 4 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 42 yafl›n›, 3 y›l

6 aydan fazla, 5 tam y›l veya daha az kalan erkeklere 46 yafl›n›,

d) 4 tam y›ldan fazla, 5 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 43 yafl›n›, 5 tam

y›ldan fazla, 6 y›l 6 ay veya daha az kalan erkeklere 47 yafl›n›,

e) 5 tam y›ldan fazla, 6 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 44 yafl›n›, 6 y›l

6 aydan fazla, 8 tam y›l veya daha az kalan erkeklere 48 yafl›n›,

f) 6 tam y›ldan fazla, 7 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 45 yafl›n›, 8 tam

y›ldan fazla, 9 y›l 6 ay veya daha az kalan erkeklere 49 yafl›n›,

g) 7 tam y›ldan fazla, 8 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 46 yafl›n›, 9 y›l

6 aydan fazla, 11 tam y›l veya daha az kalan erkeklere 50 yafl›n›,

h) 8 tam y›ldan fazla, 9 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 47 yafl›n›, 11

tam y›ldan fazla, 12 y›l 6 ay veya daha az kalan erkeklere 51 yafl›n›,

›) 9 tam y›ldan fazla, 10 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 48 yafl›n›, 12

y›l 6 aydan fazla, 14 tam y›l veya daha az kalan erkeklere 52 yafl›n›,

j) 10 tam y›ldan fazla, 11 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 49 yafl›n›, 14

tam y›ldan fazla, 15 y›l 6 ay veya daha az kalan erkeklere 53 yafl›n›,

k) 11 tam y›ldan fazla, 12 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 50 yafl›n›, 15

y›l 6 aydan fazla, 17 tam y›l veya daha az kalan erkeklere 54 yafl›n›,

l) 12 tam y›ldan fazla, 13 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 51 yafl›n›, 17

tam y›ldan fazla, 18 y›l 6 ay veya daha az kalan erkeklere 55 yafl›n›,
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m) 13 tam y›ldan fazla, 14 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 52 yafl›n›,

18 y›l 6 aydan fazla, 20 tam y›l veya daha az kalan erkeklere 56 yafl›n›,

n) 14 tam y›ldan fazla, 15 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 53 yafl›n›, 20

tam y›ldan fazla, 21 y›l 6 ay veya daha az kalan erkeklere 57 yafl›n›,

o) 15 tam y›ldan fazla, 16 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 54 yafl›n›,

21 y›l 6 aydan fazla veya 22 tam y›l kalan erkeklere 58 yafl›n›,

p) 16 tam y›ldan fazla veya 17 tam y›l kalan kad›nlara 55 yafl›n›,

Doldurmalar›, kad›n ise 20, erkek ise 25 tam y›l prim ödemeleri flart›yla ve

talepte bulunmalar› halinde, yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanacakt›r.

15 tam y›l prim ödeme süresi ile kad›n ise 50, erkek ise 55 yafl›n› doldurma

koflulunu, 01.10.1999’dan itibaren,

a) 2 tam y›ldan fazla, 4 tam y›l veya daha az süre içinde yerine getiren, ka-

d›nlara 51, erkeklere 56 yafl›n›,

b) 4 tam y›ldan fazla, 6 tam y›l veya daha az süre içinde yerine getiren, ka-

d›nlara 52, erkeklere 56 yafl›n›,

c) 6 tam y›ldan fazla, 8 tam y›l veya daha az süre içinde yerine getiren, ka-

d›nlara 53, erkeklere 57 yafl›n›,

d) 8 tam y›ldan fazla, 10 tam y›l veya daha az süre içinde yerine getiren, ka-

d›nlara 54, erkeklere 57 yafl›n›,

e) 10 tam y›ldan fazla süre içinde yerine getiren, kad›nlara, 56, erkeklere 58

yafl›n›,

Doldurmalar› ve talepte bulunmalar› halinde, yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanacakt›r.
B. MALULLÜK AYLI⁄INA HAK KAZANMA fiARTLARI
1479 say›l› yasan›n malullük sigortas› ile ilgili düzenlemelerine göre; çal›fl-

ma gücünün en az üçte ikisini yitirdi¤i tespit edilen sigortal› malul say›lacak, an-

cak sigortal›l›¤›n bafllad›¤› tarihte malul say›lacak derecede hastal›k veya ar›zas›
bulundu¤u önceden veya sonradan tespit edilen sigortal›, bu hastal›k veya ar›zas›
nedeniyle malullük sigortas› yard›mlar›ndan yararlanamayacakt›r.
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Malullük ayl›¤› ba¤lanabilmesi için; sigortal›n›n, 1479 say›l› yasan›n 28.

maddesine göre malul say›lmas› yan›nda, en az 5 tam y›l sigorta primi ödemifl ol-

mas›, yaz›l› talepte bulunmas› ve talep tarihi itibar›yla prim ve prime iliflkin borçlar›n› ödemifl olmas› flartt›r.

C. ÖLÜM AYLI⁄INA HAK KAZANMA fiARTLARI
1479 say›l› yasan›n 41. maddesine göre;

a) Ölüm tarihinde en az befl tam y›l sigorta primi ödemifl olan,

b) Malullük veya yafll›l›k ayl›¤› almakta iken yahut yaz›l› olarak istekte bu-

lunup malullük veya yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›na hak kazand›ktan sonra ölen,

c) Ba¤lanm›fl bulunan malullük veya yafll›l›k ayl›klar› kesilmifl olan sigorta-

l›lardan ölen,

d) En az befl tam y›l sigorta primi ödemifl olanlardan toptan ödeme talebin-

de bulunmakla beraber, toptan ödeme yap›lmadan ölen,

Sigortal›n›n hak sahibi kimselerine yaz›l› talepleri halinde ayl›k ba¤lan›r.

Ancak, sigortal› iken geçirdi¤i ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu ölen-

ler için prim ödeme süresi aranmaz.

III. 5510 SAYILI YASADAN SONRA 4/B’L‹ S‹GORTALILARIN

YAfiLILIK, MALULLÜK VE ÖLÜM AYLI⁄I BAKIMINDAN DURUMU
Bilindi¤i üzere 01.10.2008 öncesinde topluluk sigortas›na prim ödeyen noter

ve avukatlar, gerek SSK’ya gerekse Ba¤-Kur’a iste¤e ba¤l› sigorta ödemesi yapan-

lar, 2926 say›l› (Tar›m Ba¤-Kur) yasa kapsam›nda sigortal› olanlar ve 1479 say›l›
yasaya tabi olanlar 01.10.2008 tarihinden sonra 4/b’li olarak nitelendirilmifltir.
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A. YAfiLILIK AYLI⁄I BAKIMINDAN
5510 say›l› kanunun “Yafll›l›k Sigortas›ndan Sa¤lanan Haklar ve Yararlan-

ma fiartlar›” bafll›kl› 28. maddesinin 5754 say›l› yasan›n 16. maddesi ile de¤iflik
ikinci f›kras›nda;

“‹lk defa bu Kanuna göre sigortal› say›lanlara;

a) Kad›n ise 58, erkek ise 60 yafl›n› doldurmufl olmalar› ve en az 9000 gün

malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi bildirilmifl olmas› flart›yla yafll›l›k ay-

l›¤› ba¤lan›r. Ancak, 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlar için prim gün say›s› flart› 7200 gün olarak uygulan›r.
b) (a) bendinde belirtilen yafl flart›;

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri aras›nda kad›n için 59, erkek için 61,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri aras›nda kad›n için 60, erkek için 62,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri aras›nda kad›n için 61, erkek için 63,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri aras›nda kad›n için 62, erkek için 64,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri aras›nda kad›n için 63, erkek için 65,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri aras›nda kad›n için 64, erkek için 65,
7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kad›n ve erkek için 65,

olarak uygulan›r. Ancak yafl hadlerinin uygulanmas›nda (a) bendinde belirti-

len prim gün say›s› flart›n›n dolduruldu¤u tarihte geçerli olan yafl hadleri esas al›n›r.”
Düzenlemesi yer almakta olup, 4/b’li sigortal›lar için prim ödeme gün say›-

s› zaten 9.000 gün oldu¤undan yafl düzenlemesinden 2036 y›l›nda etkilenmeye
bafllayacaklar, tabloda görüldü¤ü üzere 2048 y›l›nda kad›n ve erkekte yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanma yafl› 65 olarak eflitlenmifl olacakt›r.
28. maddenin 4 ve 5. f›kralar›nda yer alan;

“Sigortal› olarak ilk defa çal›flmaya bafllad›¤› tarihten önce 25 inci madde-

nin ikinci f›kras›na göre malûl say›lmay› gerektirecek derecede hastal›k veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük ayl›¤›ndan yararlanamayan sigortal›lara, en az

onbefl y›ldan beri sigortal› bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yafll›l›k ve ölüm
sigortalar› primi bildirilmifl olmak flart›yla yafll›l›k ayl›¤› ba¤lan›r.
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Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmet sunucular›n›n sa¤l›k kurullar›nca

usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayana¤› t›bbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sa¤l›k Kurulunca çal›flma gücündeki kay›p oran›n›n;

a) % 50 ilâ % 59 aras›nda oldu¤u anlafl›lan sigortal›lar, en az 16 y›ldan beri

sigortal› olmalar› ve 4320 gün,

b) % 40 ilâ % 49 aras›nda oldu¤u anlafl›lan sigortal›lar, en az 18 y›ldan beri

sigortal› olmalar› ve 4680 gün,

malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi bildirilmifl olmak flart›yla ikinci

f›kran›n (a) bendindeki yafl flartlar› aranmaks›z›n yafll›l›k ayl›¤›na hak kazan›rlar.”
Düzenlemeleri, sigortal›l›¤›n›n bafllad›¤› tarihten önce özürlü oldu¤u halde

1479 say›l› yasada böyle bir imkan bulunmad›¤›ndan yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›

için 9000 günü doldurmaya çal›flan 4/b’li sigortal›lar için yerinde bir düzenleme
olmufltur.

B. MALULLÜK AYLI⁄I BAKIMINDAN
5510 say›l› yasan›n 26. maddesine göre, malûllük ayl›¤› ba¤lanabilmesi için

sigortal›n›n;

a) 25 inci maddeye göre malûl say›lmas›,

b) En az on y›ldan beri sigortal› bulunup, toplam olarak 1800 gün veya bafl-

ka birinin sürekli bak›m›na muhtaç derecede malûl olan sigortal›lar için ise sigortal›l›k süresi aranmaks›z›n 1800 gün malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi
bildirilmifl olmas›,

c) Malûliyeti nedeniyle sigortal› olarak çal›flt›¤› iflten ayr›ld›ktan veya iflye-

rini kapatt›ktan veya devrettikten sonra Kurumdan yaz›l› istekte bulunmas›,

halinde malûllük ayl›¤› ba¤lanacakt›r. 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b)

bendine göre sigortal› say›lanlar›n kendi sigortal›l›¤› nedeniyle genel sa¤l›k sigortas›
primi dahil, prim ve prime iliflkin her türlü borçlar›n›n ödenmifl olmas› zorunludur.

Sigortal›n›n talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucula-

r›n›n sa¤l›k kurullar›nca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayana¤› t›bbî
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belgelerin incelenmesi sonucu, sigortal›lar için çal›flma gücünün veya ifl kazas› ve-

ya meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'›n› kaybetti¤i
Kurum Sa¤l›k Kurulunca tespit edilen sigortal› malûl say›lacakt›r.
C. ÖLÜM AYLI⁄I BAKIMINDAN
4/b’li sigortal›n›n hak sahiplerine; en az 1800 gün yafll›l›k, malullük ve ölüm

sigortas› primi bildirilmifl olmas›, malullük veya yafll›l›k ayl›¤› almakta iken veya
malullük yada yafll›l›k ayl›¤›na hak kazan›p henüz ifllemi tamamlanmam›fl, ba¤lanm›fl bulunan malûllük veya yafll›l›k ayl›¤›, sigortal› olarak çal›flmaya bafllama-

lar› sebebiyle kesilmifl durumda iken ölen sigortal›n›n hak sahiplerine, yaz›l› istekte bulunmalar› halinde ölüm ayl›¤› ba¤lanacakt›r.

4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendine göre sigortal› say›lanlar›n

hak sahiplerine ayl›k ba¤lanabilmesi için ölen sigortal›n›n genel sa¤l›k sigortas›
primi dahil kendi sigortal›l›¤›ndan dolay› prim ve prime iliflkin her türlü borcunun
olmamas› veya ödenmesi flartt›r.
IV. SONUÇ
01.10.2008 öncesinde Ba¤-Kur’lu, SSK’l› veya Emekli Sand›¤› mensubu

olarak çal›flmas› olanlar için 2829 say›l› hizmet birlefltirme yasas› yürürlükte ol-

du¤undan, di¤er taraftan 01.10.2008 tarihinden önce SSK’ya iste¤e ba¤l› sigorta
primi ödeyenlerle, avukat ve noterlerden topluluk sigortas› ödemesinde bulunan-

lar›n 01.10.2008 tarihinden sonraki ödemeleri 4/b kapsam›nda say›laca¤›ndan bu

kiflilerin durumlar›n› gözden geçirmeleri, yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanabilmesi için eksik
gün say›lar› 1260 günün üzerinde ise 1260 günden fazla iste¤e ba¤l› sigorta primi

ödemeden eksik gün say›lar›n› hizmet akdiyle çal›flarak (4/a’l› olarak) tamamla-

malar› lehlerine olacakt›r. Aksi takdirde 9000 prim ödeme gün say›s› ile karfl› karfl›ya kalmalar› veya 4/a’l› statüden emekli olabilmek için tekrar 3,5 y›l 4/a’l› olarak çal›flmak durumunda kalabileceklerdir.
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4/b’li sigortal›lar için yafll›l›k ayl›¤› yönüyle 5510 say›l› yasa ile getirilen en

önemli düzenleme, daha önce SSK’l›larda olan ancak Ba¤-Kur sigortal›lar›nda olmayan, ifle girmeden önce var olan özürlülük durumunun yafll›l›k ayl›¤› ba¤lan›l-

mas›nda dikkate al›nmas› uygulamas›d›r. Sigortal› olarak ilk defa çal›flmaya bafl-

lad›¤› tarihten önce, malûl say›lmay› gerektirecek derecede hastal›k veya özürü
bulunan ve bu nedenle malûllük ayl›¤›ndan yararlanamayan sigortal›lara, en az
onbefl y›ldan beri sigortal› bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yafll›l›k ve ölüm

sigortalar› primi bildirilmifl olmak flart›yla yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanacakt›r. Kurumca
yetkilendirilen sa¤l›k hizmet sunucular›n›n sa¤l›k kurullar›nca usûlüne uygun dü-

zenlenecek raporlar ve dayana¤› t›bbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sa¤l›k Kurulunca çal›flma gücündeki kay›p oran›n›n; a) % 50 ilâ % 59 aras›nda oldu-

¤u anlafl›lan sigortal›lar, en az 16 y›ldan beri sigortal› olmalar› ve 4320 gün, b) %
40 ilâ % 49 aras›nda oldu¤u anlafl›lan sigortal›lar, en az 18 y›ldan beri sigortal› olmalar› ve 4680 gün, malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi bildirilmifl olmak
flart›yla yafl flartlar› aranmaks›z›n yafll›l›k ayl›¤›na hak kazanacaklard›r.

Malullükle ilgili olarak 1479 say›l› yasada çal›flma gücünün üçte ikisinin

kayb› (%66,6) flart› var iken 5510 say›l› yasa ile çal›flma gücünün veya ifl kazas›

veya meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'›n›n kayb›
arand›¤›ndan gerek orandaki %6,6’l›k düflüfl, gerekse “ifl kazas› veya meslek has-

tal›¤› sonucu meslekte kazanma gücünün” ibarelerinin eklenmifl olmas› da 4/b’li
sigortal›lar için olumlu yönde de¤erlendirilmesi gereken de¤iflikliklerdir.
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SS‹Y’N‹N GEÇ‹C‹ 23. MADDES‹NDE
DÜZENLENEN ‹fiYER‹ KAYITLARININ
‹BRAZINDA KADEMEL‹ ARTAN
ZAMAN AfiIMI SÜRES‹ HÜKMÜ
KAFALARI KARIfiTIRDI
l Murat GÖKTAfi*
I. G‹R‹fi
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nda

(Resmi, 2006, 26098) yap›lan yeni düzenleme ile yasal kay›t ve belgelerin iflverenlerce saklanma süresi 10 y›la ç›kar›lm›flt›r. 5510 say›l› Kanun’un Prim

Belgeleri ve ‹flyeri Kay›tlar› bafll›kl› 86. madde, ikinci f›kras›nda, iflveren ve

iflyeri sahipleri; iflyeri defter, kay›t ve belgelerini ilgili oldu¤u y›l› takip eden

y›l bafl›ndan bafllamak üzere on y›l süreyle saklamak ve Kurumun denetim ve
kontrol ile görevlendirilen memurlar›nca istenilmesi halinde on befl gün için-

de ibraz etmekle yükümlü tutulmufltur. ‹flyerine ait defter, kay›t ve belgelerin
saklanmas›na iliflkin 10 y›ll›k zaman afl›m› süresi, Kanunun 86. maddesi ile
getirilen yeni düzenlemeye paralel olarak Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i’nin (Resmi, 2008, 26981) (SS‹Y) 114. maddesinde bir kez daha vurgulanm›flt›r. Ancak, SS‹Y’nin, ‹flyeri Kay›tlar›n›n ‹braz›nda Zamanafl›m› bafll›k-

l› Geçici 23. maddesinde “10 y›l olan saklama süresinin 2008 y›l› için 5 y›l,

2009 y›l› için 6 y›l, 2010 y›l› için 7 y›l, 2011 y›l› için 8 y›l, 2012 y›l› için 9 y›l
olarak uygulanaca¤›” hükmü kafalar› iyice kar›flt›rm›flt›r.

Bu çal›flmada, iflyerine ait yasal kay›t ve belgelerin saklanma süresi ile

* ‹stanbul Sosyal Güvenlik ‹l Müdür Yard›mc›s›-SGK Müfettifli
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yasal defter, kay›t ve belgelere ba¤l› zaman afl›m› süresinin hangi tarihte bafl-

lad›¤›n›n tespiti, 5510 say›l› Kanun’un 86. maddesi ve SS‹Y’nin Geçici 23.
maddesi hükümleri do¤rultusunda incelenerek, SS‹Y’nin Geçici 23. maddesinin nas›l yorumlanmas› gerekti¤i anlat›lacakt›r.

II. 5510 SAYILI KANUN’A GÖRE GEÇM‹fi YILLARA A‹T YASAL

A‹T KAYIT VE BELGELERDE ZAMAN AfiIMI SÜRES‹ NE ZAMAN
BAfiLAR

Kanunlar yürürlü¤e girdi¤i anda hukuksal sonuçlar do¤urmaya bafllar.

Yürürlü¤e giren kanunlar kimi zaman yeni bir kural ya da düzenleme getirdi-

¤i gibi bazen de eskiden var olan bir düzenlemede de¤ifliklik meydana getirir.
Yeni kanun’un daha önce var olan bir hukuki düzenlemeyi de¤ifltirmesi duru-

munda yeni kanunun hukuksal sonuçlar›n›n hangi zaman dilimini etkileyece¤i doktrinde tart›flma konusudur. Tart›flmalar yeni kanunla getirilen düzenlemelerin geçmifle etki edip etmemesi noktas›nda ortaya ç›kmaktad›r.

Kanunlar›n geçmifli etkilemesi konusunda hukuk mevzuat›m›zda genel

bir düzenleme bulunmamaktad›r. Bununla birlikte kanunlar›n geriye yürüme-

mesi hukukumuzda ilke olarak benimsenmifltir. Genel kabul gören görüfle gö-

re her yasa yürürlü¤e girdi¤i andan itibaren hukuksal sonuç do¤urmaktad›r.
Ancak, kanunlar›n yürürlü¤e girmesi ile birlikte tamamlanmam›fl hukuki
olaylar kanunun çekim alan›na girdi¤inden, kanun hükmünün geçmifl olaylar› da etkilemesi kaç›n›lmaz olmaktad›r. Ani etki olarak isimlendirilen kanun-

lar›n bu niteli¤i ayn› zamanda, henüz son bulmam›fl hukuki iliflki ve olaylar›n
gelecek olarak etkilenmesi olarak tan›mlan›r. (Sözer, 1989, 555

Kanunlar›n ani etkisi perspektifinden bak›ld›¤›nda, 506 say›l› Kanuna

göre 5 y›l olan iflyerine ait yasal kay›t ve belgelerin saklama süresinin 5510
say›l› Kanun’la 10 y›la ç›kar›lmas› sonucunda, yasan›n yürürlü¤e girdi¤i
01.10.2008 tarihinde, 5 y›l saklama süresini tamamlayan y›llardaki kay›tlar

zaman afl›m›n› u¤rayacak, tamamlamayan kay›tlar ise 10 y›ll›k saklama süre-
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sine tabi olacakt›r. Di¤er bir ifade ile 5510 say›l› Kanun’un yürürlü¤e girdi¤i

01.10.2008 tarihinde en son 2002 y›l›na ait kay›t ve belgeler zaman afl›m›na
u¤rad›¤›ndan, 2003 ve sonraki y›llara ait kay›tlar›n saklama süresi 10 y›la ç›kmaktad›r. Bu nedenle 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y›l›na ait defterler 2008
ve sonraki y›l defterleri gibi 10 y›l süre ile saklanmal›d›r.

5510 say›l› Kanuna göre iflverenlerin 2002 ve öncesi y›llara ait yasal ka-

y›t ve belgelerini saklama mecburiyeti bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla Kuru-

mun denetim ve kontrolle görevli memurlar›na ibraz etme yükümlülü¤ü de
yoktur. fiayet ibraz söz konusu olsa bile kay›t, belge ve defterin usulüne uygun tutulmamas› halinde Kurum taraf›ndan iflverene cezai müeyyide uygula-

makta mümkün de¤ildir. Bununla birlikte, 2003 ve sonraki y›llara ait yasal ka-

y›t ve belgelerin saklanma süresi yeni kanunla 10 y›la ç›kt›¤›ndan iflverenler-

ce, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar›nca istenildi¤inde ibraz
edilmek üzere saklanmas› gerekmektedir.(Göktafl/Özdamar, 2008, s.191)

III. SS‹Y’N‹N GEÇ‹C‹ 23. MADDES‹ NASIL YORUMLANMALI
SS‹Y’nin 114. maddesinde aynen “‹flyeri kay›t belgelerini saklama yö-

nünden; ‹flverenler, iflyeri sahipleri ve alt iflveren iflyeri ile ilgili tüm defter ve
belgeleri, istenilmesi hâlinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmifl
ilgili memurlar›na göstermek üzere, ilgili bulunduklar› y›l› takip eden takvim

y›l›ndan bafllayarak 10 y›l süreyle, Kamu idareleri 30 y›l süreyle, tasfiye ve iflas idaresi memurlar› ise görevleri süresince saklamak zorundad›rlar.”denile-

rek zaman afl›m› süresinin 10 y›la ç›kar›ld›¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Yönet-

meli¤in ‹flyeri kay›tlar›n›n ibraz›nda zamanafl›m› bafll›kl› Geçici 23. mad-

desinde ise “Bu Yönetmeli¤in 114 üncü maddesinin birinci f›kras›nda geçen

defter ve belgeleri; (özel sektör iflyerleri için) 10 y›l olan saklama süresi 2008
y›l› için 5 y›l, 2009 y›l› için 6 y›l, 2010 y›l› için 7 y›l, 2011 y›l› için 8 y›l, 2012

y›l› için 9 y›l olarak, 30 y›l olan saklama süresi ise 2008 y›l› için 5 ve sonraki
y›llarda 30 y›l tamamlan›ncaya kadar her y›l birer y›l art›r›larak, uygulan›r”
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denilerek 5510 say›l› Kanuna ve SS‹Y’ye ayk›r› yorumlanabilecek bir düzenlemeye yer verilmifltir.

SS‹Y’nin Geçici 23. maddesinde düzenlenen bu mu¤lâk ifade nedeniyle

özel sektör iflyerlerine ait yasal kay›t ve belgelerin saklama süresi hakk›nda iki
farkl› görüfl ortaya ç›km›flt›r. ‹lk görüfl sahiplerine göre, SS‹Y’nin Geçici 23.

maddesi kademeli bir art›fl öngörmektedir. Öngörülen kademeli art›fl nedeniyle
2008 y›l›na ait kay›t, defter ve belgeler 5 y›l, 2009 y›l›na ait kay›t, defter ve bel-

geler 6 y›l, 2010 y›l›na ait kay›t, defter ve belgeler 7 y›l, 2011 y›l›na ait kay›t, defter ve belgeler 8 y›l, 2012 y›l›na ait kay›t, defter ve belgeler 9 y›l, 2013 ve son-

raki y›llara ait kay›t, defter ve belgeler 10 y›l süreyle saklanmal›d›r.(Kurt ve di¤erleri, 2008, 71) Bu görüflün ifade etti¤i hüküm; 2008 y›l› dahil olmak üzere eski y›llara ait kay›t, defter ve belgelerin 5 y›l, 2009 y›l›na ait kay›t, defter ve belgelerin 6 y›l, 2010 y›l›na ait kay›t, defter ve belgelerin 7 y›l, 2011 y›l›na ait ka-

y›t, defter ve belgelerin 8 y›l, 2012 y›l›na ait kay›t, defter ve belgelerin 9 y›l, 2013
y›l›na ait kay›t, defter ve belgelerin 10 y›l saklanmas› gerekti¤idir.

‹kinci görüfl sahipleri, SS‹Y’nin Geçici 23. maddesine, ilk görüfl sahiple-

rinin yükledi¤i anlamdan baflka bir anlam yüklemekte, düzenlemeyi 5510 sa-

y›l› Kanundan ba¤›ms›z olarak de¤erlendirmenin yanl›fll›¤›na vurgu yapmak-

tad›r. Bu görüfle göre 2008 y›l›nda saklanacak kay›t, defter ve belgeler, geriye
dönük 5 y›la ait (2007-2006-2005-2004-2003 y›llar›), 2009 y›l›nda saklanacak
kay›t, defter ve belgeler, geriye dönük 6 y›la ait (2008-2007-2006-2005-2004-

2003 y›llar›), 2010 y›l›nda saklanacak kay›t, defter ve belgeler, geriye dönük 7

y›la ait, 2011 y›l›nda saklanacak kay›t, defter ve belgeler, geriye dönük 8 y›la

ait, 2012 y›l›nda saklanacak kay›t, defter ve belgeler, geriye dönük 9 y›la ait,
2013 ve sonraki y›llarda saklanacak kay›t, defter ve belgeler, geriye dönük 10

y›la ait olmal›d›r. (Göktafl/Özdamar, 2008, 191) Bizim de dahil oldu¤umuz
ikinci görüfl Yönetmeli¤in Geçici 23. maddesinin lafz›yla çelifliyor gibi görün-

se de 5510 say›l› Kanunun 86. maddesindeki düzenlemenin ruhuna daha uygundur.

‹kinci görüfl sahipleri ile örtüflen yorumumuzun dayana¤›n› flunlar olufl-
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turmaktad›r. Yönetmeliklerde, kanuna ayk›r› düzenlemelere yer verilemeye-

ce¤i ve kanunlara ayk›r› hüküm içeren yönetmelik hükümlerinin hukuki sonuç
do¤urmayaca¤› ilk dayana¤›m›z› oluflturmaktad›r. Bir baflka anlat›mla hiye-

rarflik bak›mdan alt kademedeki yönetmelik üst kademedeki kanuna ayk›r›
olamaz. Olursa, üst kademedeki kanun hükmü uygulan›r, alt kademedeki yönetmelik hükmü ihmal edilir. (Ero¤lu, 1974, 66) 5510 say›l› Kanunun 86.
maddesi kay›t ve belgelerde zaman afl›m› süresinin 10 y›l oldu¤unu çok net bi-

çimde ifade etmektedir. Yönetmeli¤in 114. maddesinde de vurgulanan 10 y›l
zaman afl›m› süresini Geçici 23. madde lafz›na tak›larak afla¤› çekmek müm-

kün de¤ildir. O halde Geçici 23. maddenin lafz›na tak›lmadan kanunun ruhuna uygun bir anlam ç›kar›lmas› daha do¤ru olacakt›r.

‹kinci dayana¤›m›z, 5510 say›l› Kanunun 102. maddesinde düzenlenen,

idari para cezalar›ndaki zaman afl›m› süresinin 10. y›la ç›kar›lan hükmüdür.

Kay›t ve belgelerin saklama süresi ile idari para cezalar›ndaki zaman afl›m› süresi, birlikte ve ayn› yönlü olmaktad›r. Nitekim 4958 say›l› Kanun’la daha önce 10 y›l olan kay›t, belge ve defterlerin saklama süresi 5 y›la, yine 10 y›l olan

idari para cezalar›ndaki zaman afl›m› süresi 5 y›la indirilmifltir. Ayn› flekilde

5510 say›l› Kanun’la bu defa ikisi birlikte 10 y›la ç›kar›lm›flt›r. Kanunda ve
Yönetmelikte para cezalar› için her y›l 1 sene artan bir hüküm olmad›¤›na di-

¤er bir ifade ile idari para cezalar›nda zaman afl›m› 10 y›la ç›kar›ld›¤›na göre

kay›t, belge ve defterlerin saklama süresi de bu ayr›nt›ya paralel olarak 10 y›l
olarak yorumlanmal›d›r. Tersi, 2009 y›l›ndaki bir inceleme için 2003/11. ay

ücret tediye bordrosunun ya da 2003 y›l› defterinin geçersizli¤i halinde idari
para cezas› uygulanmamas› ancak 2003/11. ay sigortal› ifle girifl bildirgesinin
süresinde verilmedi¤inin saptanmas› halinde idari para cezas› uygulanmas› gi-

bi kabul edilemez bir ç›karsamada bulunmam›za yol açar. Yasal defter için ce-

za uygulanmay›p dayana¤› belge için ceza uygulanmas› bizi cezalar›n ölçüsüz
oldu¤u sonucuna götürür.

Bir di¤er dayana¤›m›z, Kurumun bak›fl aç›s›n›n da Yönetmeli¤in Geçici

273

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

23. maddesinin lafz›na göre de¤il Kanunun 86. maddesinin içeri¤ine göre oldu¤udur. Nitekim Kurumda memur olarak çal›flan ve görevde yükselme s›na-

v›na giren flef adaylar›na sorulan soru ve kabul edilen do¤ru cevap Kurumun
bu konudaki resmi görüflünü ifade eder. Sorulan soru aynen flu flekildedir.

“5510 say›l› Kanun kapsam›nda bir özel sektör iflvereni iflyeri ile ilgili
Ekim/2008 ay›na ait ücret ödeme bordrosunu yine bu kanuna göre hangi tarihe kadar saklamak zorundad›r.” Sorunun do¤ru cevab›, birinci görüfl sahiplerine göre 31.12.2013, ikinci görüfl sahiplerine göre 31.12.2018 olmal›d›r. fi›klar aras›nda her iki tarihte bulunmaktad›r. Kurumun internet sitesinde de ya-

y›nlanan cevap anahtar›na göre do¤ru cevap 31.12.2018 olarak aç›klanm›flt›r.
fief adaylar›na sorulan soruya ait do¤ru cevap, Kurumun SS‹Y’nin Geçici 23.

maddesine, bizim yorumlad›¤›m›z do¤rultuda anlam kazand›rd›¤›na karine
teflkil etmektedir.

IV. SONUÇ
01.10.2008 tarihinde yürürlü¤e giren 5510 say›l› Kanun’un iflyerine ait

kay›t, defter ve belgelerin saklama süresini 5 y›ldan 10 y›la ç›karan 86. mad-

desi, kanunlar›n ani etki niteli¤i nedeniyle derhal hukuksal sonuçlar›n› do¤uracakt›r. Kanunlar›n ani etkisinin tamamlanmam›fl tüm hukuki ifllem ve olaylar› da etkisi alt›na ald›¤› dikkate al›nd›¤›nda 506 say›l› Kanuna göre 5 y›l za-

man afl›m›n› tamamlamayan yasal kay›t, belge ve defterlerin 5510 say›l› Kanun hükmü do¤rultusunda 10 y›l süreyle saklanmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r.

5510 say›l› Kanun 01.10.2008 tarihinde yürürlü¤e girdi¤ine göre, 2002

ve öncesi y›llara ait kay›t, belge ve defterler tamamlanm›fl hukuki ifllem oldu¤u için yasan›n çekim alan› d›fl›nda kalmakta, 2003 ve sonras› y›llara ait def-

ter, belge ve kay›tlar›n saklama süresi tamamlanmam›fl hukuki ifllem oldu¤u
için 10 y›la ç›kmaktad›r. SS‹Y’nin Geçici 23. madde lafz› da esas›nda bu durumu ifade etmeye yönelik bir düzenlemedir. Geçici 23. madde lafz› özü itibari ile, müfettifl ve kontrol memurlar›n›n 2008 y›l›nda yapacaklar› inceleme-
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lerde, geriye do¤ru en çok 5 y›l, 2009 y›l›nda yapacaklar› incelemelerde, ge-

riye do¤ru en çok 6 y›l, 2010 y›l›nda yapacaklar› incelemelerde, geriye do¤ru
en çok 7 y›l, 2011 y›l›nda yapacaklar› incelemelerde, geriye do¤ru en çok 8

y›l, 2012 y›l›nda yapacaklar› incelemelerde, geriye do¤ru en çok 9 y›l, 2013
y›l›ndan itibaren ise geriye do¤ru en çok 10 y›la ait kay›t ve belgeler için idari para cezas› uygulayabileceklerini ifade etmektedir.

5510 say›l› Kanunun iflyeri kay›tlar›n› düzenleyen 86. maddesi hükmü

gere¤i iflverenlerin 2003 y›l› dahil olmak üzere bundan böyle iflyerine ait ya-

sal kay›t, defter ve belgeleri 10 y›l geçmeden imha etmemeleri gerekmektedir.

Öyle ki, Türk Ticaret Kanununa göre ticari anlamda tacir ad›na delil olmas›
nedeniyle, 5510 say›l› Kanuna göre zaman afl›m›n› dolduran 2002 y›l› dahil

önceki y›llara ait kay›tlar›n da en az 10 y›l süreyle saklanmas› iflverenlerin
menfaatine olacakt›r.
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5510 SAYILI KANUN’DA DÜZENLENEN
UZLAfiMA KURUMUNUN VERG‹ HUKUKU
EKSENL‹ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
l Murat ÖZDAMAR*
l Erden ÇAKAR**
I. G‹R‹fi
Uzlaflma, iki veya daha çok taraf›n bir araya gelerek ortak ç›karlar do¤-

rultusunda mutabakata varmalar› olarak tan›mlanmaktad›r. Vergi mükellefi

ile idare aras›nda meydana gelen anlaflmazl›¤›n karfl›l›kl› görüflmeyle çözül-

mesi esas›na dayanan bir yöntem olan uzlaflma Türk vergi sistemine 1963 y›l›nda girmifltir. ‹dareye s›n›rlar› çok genifl bir takdir yetkisi veren uzlaflma ku-

rumu vergi ihtilaflar›n›n bar›flç›l yollarla çözülmesine katk›da bulunmaktad›r.
Ayr›ca uzlaflma, idarenin tek tarafl› ifllemlerine mükellefin kat›l›m›n› sa¤lad›-

¤›ndan vergilemede gerçek durumun tespit edilmesine de yard›mc› olmaktad›r.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda para cezalar›n›n yüksekli¤i yan›nda idare-

ye takdir yetkisi tan›nmamas› geçmiflte s›kl›kla elefltirilmifl, uzlaflma kurumu-

nun sosyal güvenlik hukukunda yer almas› gerekti¤i dile getirilmifltir. Elefltirilerin bir yans›mas› olarak 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Si-

gortas› Kanunu (Resmi, 2006, 26098) ile Uzlaflma Kurumu, sosyal güvenlik

hukukumuzda yerini alm›flt›r.

Bu çal›flmada 5510 say›l› Kanun’la düzenlenen uzlaflma kurumu, vergi

hukuku ekseninde de¤erlendirilecektir.

* ‹stanbul Sosyal Güvenlik ‹l Müdür Dan›flman› -ÇEKO Bilim Uzman›/Doktora Ö¤rencisi
** Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru-ÇEKO Bilim Uzman›/Doktora Ö¤rencisi
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II. VERG‹ HUKUKUNDA UZLAfiMA KURUMU
Uzlaflma, yap›lm›fl olan bir vergileme olay›na karfl› vergi mükellefinin

itirazlar›n›n oldu¤u, bu itirazlar›n idari süreç içinde çözüme kavuflturulmama-

s› durumunda yarg› yerine götürülmesinin kaç›n›lmaz oldu¤u bir vergileme
olay›nda, vergi yönetimi ile mükellefin konuyu hukuki ve ekonomik boyutla-

r› ile tart›flarak belirli bir tutar üzerinde anlaflmalar› ve anlaflmazl›¤› bar›flç›l

bir yolla çözüme kavuflturmalar› olarak tan›mlanmaktad›r.(Erol, 2008, 132)
Uzlaflma kurumu, idare taraf›ndan mükellefe yarg› yolunu kullanmamas› karfl›l›¤›nda verilen bir ödünden ziyade, vergilemede adaletin ve eflitli¤in sa¤lan-

mas› anlam›nda yap›lan idari ifllemlere, mükellefinde kat›l›m›n› sa¤layarak
vergilemenin en do¤ru flekilde tesis etme çabas›n›n arac› olarak görülmekte-

dir.(Gerçek, 2006, 123) Bu yönüyle uzlaflma, vergi ve vergi cezas› hükümle-

rinin uygulanmas›n›n yarg›sal boyuta tafl›nmas›n›n alternatifidir.(Erol,
2008,133) Uzlaflma kurumunun Türk vergi hukukunda yer almas› ilk olarak

19.02.1963 tarih ve 205 say›l› Kanun’la olmufltur. 205 say›l› Kanun’da sadece tarhiyat sonras› uzlaflma düzenlenmifl olup tarhiyat öncesi uzlaflman›n hu-

kukta yerini almas› ise 01.01.1986 tarihinde yürürlü¤e giren 3239 say›l› Kanun’la olmufltur.

Uzlaflma belirli koflullar›n varl›¤› halinde mükellefin baflvurabilece¤i bir

kurumdur. Bu koflullar›n en önemlisi ise, mükellef taraf›ndan ileri sürülebilen
“vergi z›ya›na sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten kaynaklanmas›” gerekçesidir. Bu gerekçe ile uzlaflma talep edilebilmesi, tüm mükelleflerin uzlaflma hükümlerinden yararlanabilmesi anlam›-

na gelmektedir. Yine, vergi ve ceza miktarlar›nda idareye alt yada üst s›n›r be-

lirlenmeksizin s›n›rs›z bir yetki verilmifl, yetkinin kullan›m›nda da idareye
mükellefle anlaflma sa¤lanmas› koflulu getirilmifltir. Bu ba¤lamda uzlaflma kurumunun kapsam›na tüm mükelleflerin girdi¤i ve idarenin takdir yetkisinin de
çok genifl oldu¤unu söyleyebiliriz.(Gerçek, 2006,130)
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Uzlaflma görüflmelerinde idare ve mükellefin eflit durumda oldu¤u düflü-

nülerek, idarenin, mükellefin görüflünü almadan standart bir oran bildirerek ege-

men bir biçimde uzlaflma dikte ettirmemesi, uzlaflman›n adaleti zorlamamas› ve
taraflar›n hür iradeleri ile gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. (Erol, 2008,135)

III. SOSYAL GÜVENL‹K HUKUKUNDA UZLAfiMA KURUMU
Sosyal güvenlik hukukunda uzun y›llar yoklu¤u elefltiri konusu yap›lan

uzlaflma kurumu ilk kez 5510 say›l› Kanun’un 85. maddesine 5754 say›l› Ka-

nun’un 49. maddesi ile eklenen hüküm ile uygulama olana¤›na kavuflmufltur.
5754 say›l› Kanunun 49. maddesiyle 5510 say›l› Kanun’un 85. maddesinin
bafll›¤› Asgari ‹flçilik Uygulamas› ve Uzlaflma olarak de¤ifltirilmifl, 85. mad-

deye eklenen f›kra ile “Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar› ta-

raf›ndan devaml› mahiyetteki iflyerlerinde yap›lan asgari iflçilik incelemesi so-

nucunda tespiti yap›lan ve sigortal›lara mal edilemeyen fark sigorta primine

esas kazanç matrah› üzerinden gecikme cezas› ve gecikme zamm› ile birlikte
hesaplanacak sigorta primi ve buna ba¤l› uygulanacak idari para cezalar›nda,
konuya iliflkin raporun Kurumun ilgili birimine gönderilmesinden önce iflve-

renle uzlaflma yap›labilece¤i, uzlaflmaya var›lmas› halinde, bu durumun tutanakla tespit edilece¤i, uzlafl›lan tutarlar›n kesin olup, uzlaflma konusu yap›lan
tutarlar hakk›nda iflverence dava aç›lamayaca¤› ve hiçbir mercie flikayet ve iti-

razda bulunulamayaca¤›, uzlafl›lan prim ve idari para cezalar›n›n, uzlaflma tu-

tana¤›n›n düzenlendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde ödenece¤i, iflverenin, uzlafl›lan idari para cezas› tutar› için ayr›ca peflin ödeme indiriminden yararlanamayaca¤›, uzlafl›lan tutarlar›n, bu sürede tam olarak ödenmemesi halinde uz-

laflman›n bozulaca¤› ve uzlafl›lan tutarlar›n kazan›lm›fl hak teflkil etmeyece¤i,
uzlaflman›n temin edilememifl veya uzlaflma müzakeresinde uzlaflmaya var›la-

mam›fl olmas› veya uzlaflman›n bozulmas› hallerinde iflverenin, bu konuya
iliflkin daha sonra uzlaflma talep edemeyece¤i” hüküm alt›na al›nm›flt›r.

5510 say›l› Kanun’un Asgari ‹flçilik Uygulamas› ve Uzlaflma bafll›kl›
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85. maddesinden de anlafl›laca¤› üzere uzlaflman›n kapsam› devaml› ve mev-

simlik iflyerlerinde yap›lacak asgari iflçilik incelemesi ile s›n›rl›d›r. ‹nceleme
Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar› taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftifl Baflkanl›¤› Yönetmeli¤i’nin
(Resmi, 2007,26609) 13. maddesine göre sosyal güvenlik müfettifllerinin as-

gari iflçilik incelemesi yapmas› yetkisi bulunmaktad›r. Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlar› Yönetmeli¤i’nin (Resmi, 2009, 27100) 9. maddesinin (I) ben-

di ile kontrol memurlar›n›n belirli limitler dahilinde ihaleli ve özel bina infla-

atlar› için asgari incilik incelemesi yapabilece¤i dikkate al›nd›¤›nda devaml›
ve mevsimlik iflyerlerine asgari iflçilik incelemesi yapma yetkisinin sadece
sosyal güvenlik müfettifllerine verildi¤ini söyleyebiliriz. Bu ba¤lamda sosyal
sigortalardaki uzlaflman›n kapsam›n›n devaml› ve mevsimlik iflyerlerine yap›-

lan asgari iflçilik incelemesi ile s›n›rland›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Sigortal›larla
iliflkilendirilen hizmetler yada ihaleli ve özel bina inflaatlar› için yap›lan asga-

ri iflçilik incelemeleri için uzlaflma talep edilebilmesi mümkün olmad›¤› gibi
ayr›ca uzlaflman›n konusu sigorta primi ve idari para cezas› ile s›n›rl› tutulmufltur.

5510 say›l› Kanun’la yürürlü¤e giren uzlaflma kurumunun tam olarak

de¤erlendirilebilmesi için asgari iflçilik kavram›n›n bilinmesi gerekmektedir.
Asgari iflçilik kavram›, en genifl anlam›yla, iflverenlerce, Kuruma yap›lan si-

gortal› say›s›, çal›flma gün say›s› ve sigorta primine esas kazanç bildiriminin,

emsal iflyerlerine, yap›lan iflin niteli¤i, kapsam› ayr›ca kapasitesine göre iflin
yürütülmesi için gerekli oldu¤u saptanan ve yap›lan iflin niteli¤i, kullan›lan
teknoloji, iflyerinin kapasitesi, benzer iflletmelerde çal›flt›r›lan iflçi say›s›, ilgili meslek veya kamu kurulufllar›n›n görüflü gibi unsurlar› dikkate alarak Sos-

yal Güvenlik Kurumu müfettifli taraf›ndan yap›lan saptama, inceleme ve teftifl ifllemleri sonucu belirlenen re’sen prim tahakkukunda dikkate al›nacak ifl-

çilik miktar›d›r.(Geçer, 2004, 33)

Bir iflin yap›labilmesi için gerekli sigortal› say›s› ile ödenecek olan en az

iflçili¤in önceden öngörülebilece¤i esas›na dayand›¤› için dolayl› yoldan kay›t
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d›fl› istihdam› önleyen asgari iflçilik uygulamas›, son y›llarda en çok tart›fl›lan

sosyal güvenlik sorunlar›ndan biridir.(Özdamar, 2007, 1) Asgari iflçilik uygula-

mas›yla hedeflenen amaç, iflyerlerinin disiplin alt›na al›narak çal›flanlar›n sos-

yal güvenli¤inin sa¤lanmas›, Devletin vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ise

prim gelirinin güvence alt›na al›nmas›d›r. ‹flverenler ile sigortal›lardaki sosyal
güvenlik bilincinin yeterince geliflmemifl olmas› ve kay›t d›fl› istihdam›n halen
çok yüksek seviyelerde bulunmas›, asgari iflçilik uygulamas›n› zorunlu k›ld›¤›

gibi kapsam›n›n da yasalarla sürekli geniflletilmesine neden olmaktad›r. Ancak
asgari iflçilik uygulamas›, genellikle iflyerlerinde var olan gerçek duruma de-

¤il, belge üzerinde inceleme oldu¤u için görünür duruma ›fl›k tutmakta, bu ise
amaçlanmayan sonuçlarla karfl› karfl›ya kal›nmas›na yol açmaktad›r. Asgari ifl-

çilik incelemesine al›nan bir sürücü kursunda belge üzerinde çal›flm›fl görünen
ancak fiili çal›flmas› bulunmayan direksiyon usta ö¤reticisi için res’en prim ta-

hakkuk ettirilmesi bunun en çarp›c› örne¤idir. Bu ifllem, 625 say›l› Özel Ö¤re-

tim Kurumlar› Kanunu’nu ihlal eden iflverene 5510 say›l› Kanuna göre ceza verilmesi gibi incelemeye de¤er çarp›c› bir örne¤i ifade eder.

Her y›l Rehberlik ve Teftifl Baflkanl›¤›’n›n belirledi¤i ve Kurum Baflka-

n›’n›n onay verdi¤i kay›t-d›fl› istihdam›n yüksek seyretti¤i 5 sektör için örnekleme yöntemi ile asgari iflçilik incelemesi yap›lmaktad›r. Sosyal Güvenlik Ku-

rumu müfettiflleri taraf›ndan 2007 y›l›nda 172 dershane, 27 sürücü kursu, 53
otel iflletmesi, 474 otobüs iflletmesi ve 3 di¤er sektörler olmak üzere toplam 729

iflyerinde asgari iflçilik incelemesi yap›lm›fl, 25.710.537 TL ek matrah tahakkuk
ettirilmifl (yaklafl›k 8.741.582 TL prim), 17.557.093 TL idari para cezas› uygu-

lanm›flt›r. (SGK 2007 Y›l› Faaliyet Raporu, 2008, 35) Bu ba¤lamda sosyal si-

gortalardaki uzlaflma müessesesinden yararlanma hakk› olan iflyeri say›s›n›n
2007 y›l› için 729 oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bir baflka anlat›mla sosyal sigortalar-

daki uzlaflma kurumuna baflvurabilecek iflveren say›s›n›n her y›l için 1.000’in
alt›nda olaca¤›, sosyal güvenlik hukukundaki uzlaflman›n kapsam›n›n, vergi hu-

kukundaki uzlaflma ile mukayese edilemeyecek derecede dar oldu¤unu söyle-

yebiliriz.
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IV. SOSYAL GÜVENL‹K HUKUKUNDAK‹ UZLAfiMA

KURUMUNUN VERG‹ HUKUKU EKSENL‹ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Vergi hukukunda tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonras› olmak üzere iki ay-

r› uzlaflma kurumu bulundu¤u halde sosyal sigortalarda tarhiyat öncesine ben-

zer nitelikte tek uzlaflma kurumu bulunmaktad›r.(Umdu, 2008, 208) Uzlaflman›n konusu, vergi hukukunda, tarhiyat öncesi uzlaflma kurumunda tarh edi-

len vergiler ile vergi ziya› cezalar›yla birlikte usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalar›, tarhiyat sonras› uzlaflma kurumunda, ise tarh edilen vergiler ile ver-

gi ziya› cezalar›d›r. (Gerçek, 2006, 126) Sosyal güvenlik hukukunda ise sade-

ce devaml› ve mevsimlik iflyerlerine ait asgari iflçilik incelemesine dayal› prim
ve idari para cezalar› uzlaflmaya konu edilebilmektedir. Bu perspektiften bak›ld›¤›nda, uzlaflma kurumunun kapsam›n›n, vergi hukuku aç›s›ndan oldukça

genifl sosyal güvenlik hukuku aç›s›ndan ise olabildi¤ince dar oldu¤unu söylemek mümkündür.

Vergi hukukunda mükellefin ve idarenin eflit durumda oldu¤u düflünüle-

rek, idarenin standart oran belirlemeden egemen bir biçimde uzlaflma dikte ettirmemesi genel ilke olmakla birlikte (Erol, 2008, 135), sosyal güvenlik huku-

kunda indirim oran›n›n %25 ile s›n›rland›r›lmas›, iflverenin irade beyan›n›n

Kurumca dikkate al›nmad›¤›, uzlaflman›n özgür irade ile gerçekleflemeyece¤i,
alg›lamas›na yol açacakt›r. Yine, vergi hukukunda uzlafl›lacak tutar ile ilgili

bir s›n›r getirilmedi¤i için bu tutar s›f›ra kadar indirilebilecek iken sosyal güvenlik hukukunda uzlafl›lacak tutar› en fazla % 25 oran›nda indirmek müm-

kündür. Bu ba¤lamda sosyal güvenlik hukukunda uzlafl›lacak tutar›n vergi hukukundaki uzlaflma kurumunun aksine belirlenmifl standart bir oranla s›n›rland›¤›na hükmedebiliriz.

Vergi hukukundaki uzlaflman›n amac› ihtilaflar›n mahkemeye intikal et-

tirilmeden taraflarca çözüme kavuflturulmas› iken sosyal güvenlik hukukunda
uzlaflma, asgari iflçilik incelemesinin var olan gerçek durumdan ziyade belge-

ye dayal› görünür durumu yans›tmas› niteli¤i nedeniyle, uzlafl›lacak tutarlar-

282

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

da belirlenen oran›n % 25 gibi düflük tutulmas›n›n da etkisiyle iflverenlerin
mahkemeye baflvurma e¤ilimini azaltma fonksiyonuna hizmet etmekten uzak-

t›r. Asgari iflçili¤in bu niteli¤inin ayn› zamanda tahakkukun bilinmezli¤ine yol
açaca¤› da dikkate al›nd›¤›nda, sosyal güvenlik hukukundaki uzlaflman›n, ver-

gi hukukundaki uzlaflma kurumu gibi benimsenmeyece¤i belirgin olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Sosyal güvenlik hukukunda uzlaflman›n devaml› ve mevsimlik iflyerleri-

ne uygulanan asgari iflçilikle s›n›rl› tutulmas› uzlaflma kurumundan yararlanabilecek iflveren say›s›n› en fazla 750-1.000 ile s›n›rlarken vergi hukukundaki

uzlaflman›n konusunun hapis cezas›n› gerektirir fillerle vergi ziya›na sebebiyet verilmesi hariç olmak üzere olabildi¤ince genifl tutulmas› uzlaflmadan yararlananlar›n say›s›n› da yüksek tutmaktad›r.
V. SONUÇ
Vergi idaresi taraf›ndan mükellefe yarg› yolunu kullanmamas› karfl›l›-

¤›nda verilen bir ödünden ziyade, vergilemede adaletin ve eflitli¤in sa¤lanma-

s› anlam›nda yap›lan idari ifllemlere mükellefin kat›l›m›n› sa¤layarak vergile-

menin en do¤ru flekilde tesis etme çabas›n›n arac› olarak görülen vergi huku-

kundaki uzlaflma kurumu, sosyal güvenlik hukukunda iflverenin yarg› yoluna
baflvurmamas› için düzenlenmifl hukuki bir müessese alg›lamas›na yak›n durmaktad›r.

Vergi hukuku ekseninde de¤erlendirildi¤inde, sosyal güvenlik hukukun-

da dar bir kapsama oturtulan uzlaflma kurumunun, vergi hukukuna göre 45 y›l
gibi uzun bir süre sonra Yasalarda yerini almas›, bafllang›ç olmas› bak›m›ndan

olumlu olarak de¤erlendirilmelidir. Sosyal güvenlik hukukuna ilk defa giren
uzlaflma kurumunun, ilerleyen dönemlerde kapsam› geniflletilmeli, uzlafl›la-

cak miktarlarda % 25 gibi çok düflük tutulan standart orandan vazgeçilmeli,
bu ba¤lamda uzlaflma kurumu, iflverenlerin içinde bulundu¤u ekonomik koflullar› da dikkate alacak flekilde yeniden revize edilmelidir.
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BEfi YILI AfiAN BA⁄-KUR
BORÇLARININ ASKIYA ALINMASI
l Naci fiAH‹N*
1- G‹R‹fi:
31/5/2006 tarihinde kabul edilen 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel

Sa¤l›k Sigortas› Kanununun (Resmi,2008,26200) geçici 17 nci maddesinde,
30/4/2008 tarihi itibariyle, kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flanlardan ge-

riye yönelik befl y›l› aflan süreye iliflkin prim borcu bulunanlar›n, Sosyal Gü-

venlik Kurumunca ç›kar›lacak tebli¤in yay›m›n› izleyen aybafl›ndan itibaren 6
ay içerisinde bu sürelere iliflkin prim borçlar›n› ödememeleri halinde sigorta-

l›l›klar›n›n durdurulaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Kanun metninde belirtilen
1479 ve 2926 say›l› Kanunlara tabi sigortal›lar›n, sigortal›l›k sürelerinin belirlenmesi, durdurulmas› ve yeniden bafllat›lmas›na iliflkin tebli¤, 14/1/2009 tarih, 27110 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

Buna göre, 30/4/2008 tarihinden önce befl y›l› aflan süreye iliflkin prim

borcu bulunan bu kapsamdaki sigortal›lar›n borçlar›n› ödeme yükümlülükleri

2/2/2009 tarihi itibariyle bafllamakta ve 31/7/2009 tarihinin hafta sonu tatiline
rastlamas› nedeniyle 3/8/2009 tarihinde sona ermektedir. An›lan tarihler ara-

s›nda borcun ödenmemesi halinde borcun ödenmedi¤i süreler sigortal›l›k niteli¤inden say›lmamaktad›r.

Bu ba¤lamda yaz›m›z›n konusu, kendi nam ve hesab›na ba¤›ms›z çal›-

flanlardan belirli bir süreye iliflkin borcu bulunan mülga 2/9/1971 tarihli 1479

say›l› Kanuna tabi sigortal›lar ile ilgili sigortal›l›¤›n durdurulmas›n›n dünü bugünü ve yap›lacak ifllemlerin usul ve esaslar› hakk›nda olacakt›r.
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettifli
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2- S‹GORTALILI⁄IN DURDURULMASINDA MÜLGA 1479 SAYILI
KANUN UYGULAMASI

Mülga 1479 say›l› Kanuna tabi çal›flmas› bulunan sigortal›lar›n belirli

sürelere ait prim borçlar›n›n ödenmemesi halinde sigortal›l›¤›n durdurulmas›-

na iliflkin ilk uygulamaya 1987 y›l›nda mülga 1479 say›l› Kanuna, 20/6/1987
tarih 3396 say›l› “1479 Say›l› Esnaf ve Sanatkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yasas›n›n Baz› Maddelerinin Kald›r›lmas›na Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanunun” (Resmi, 1987,

19503) 18 inci maddesi ile eklenen Ek 19 uncu madde ile bafllan›lm›flt›r. Mad-

denin ilk halinde, kay›t ve tescili yap›lmas›na ra¤men kay›t oldu¤u tarihten itibaren 10 y›l içerisinde hiç prim ödememifl olanlar›n sigortal›l›klar›n›n durdu-

rulaca¤› ancak, kendileri veya hak sahiplerinin müracaat› halinde müracaat tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre ifllem yap›laca¤› hüküm al-

t›na al›nm›flt›r. Bu hüküm 30/6/1987 - 4/10/2000 tarihleri aras›nda uygulanm›flt›r.

24/8/2000 tarihli ve 619 say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin(Res-

mi,2000,24190) 34 üncü maddesi ile 1479 say›l› Kanunun ek 19 uncu maddesi de¤ifltirilerek, kay›t ve tescil tarihinden itibaren 3 y›l ve daha fazla süreyle

hiç prim ödememifl olanlar›n sigortal›l›k ifllemlerinin sigortal›l›k haklar›n›n

sakl› kalmas› kayd›yla durdurulaca¤› hüküm alt›na al›nm›fl ve bu uygulama
4/10/2000 - 8/8/2001 tarihleri aras›nda uygulanm›flt›r.

En son olarak Ek 19 uncu madde de 24/7/2003 tarih, 4956 say›l› “Esnaf

ve Sanatkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yasas›n›n ve Tar›mda Kendi Ad›na ve Hesab›na Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Ya-

sas›n›n Baz› Maddelerinin De¤ifltirilmesi, Yürürlükten Kald›r›lmas› ve Bu
Yasalara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakk›nda Kanunun” (Resmi, 2003,

25187) 43 üncü maddesi ile de¤ifliklik yap›larak bu defa kay›t ve tescil yap›l-

mas›na karfl›n befl y›l ve daha fazla süreye iliflkin prim borcu bulunanlar ile
befl y›l ve daha fazla süre prim ödemeyenlerin sigortal›l›klar›, prim ödemesi
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bulunan sigortal›n›n ödedi¤i primlerin tam olarak karfl›lad›¤› ay›n sonu itiba-

riyle, prim ödemesi bulunmayan sigortal›n›n sigortal›l›¤› ise tescil itibariyle

sigortal›n›n müracaat›na kadar durdurulaca¤› hüküm alt›na al›nm›fl olup bu
uygulamada 8/8/2001 tarihinden 5510 say›l› Kanunun geçici 17 nci maddesinin yürürlü¤e girdi¤i 30/4/2008 tarihine kadar uygulanm›flt›r.

Görüldü¤ü üzere mülga 1479 say›l› Kanuna tabi sigortal›lardan borcunu

yasal süresi içerisinde ödemeyenlerin sigortal›l›klar›n›n durdurulmas›na ilifl-

kin ilk uygulama 1987 y›l›nda bafllam›fl ve 30/4/2008 tarihine kadar muhtelif

zamanlarda mülga ek 19 uncu maddede de¤ifliklik yap›larak, genelde sigortal›l›¤›n durdurulmas›na iliflkin borç süresinde de¤ifliklik yap›larak bu kapsam-

daki sigortal›lar›n sigortal›l›klar›n›n durdurulmas› cihetine gidilmifltir. 5510

say›l› Kanunda, daha önceden ek madde olarak, sürekli uygulanan bu hüküm
geçici madde olarak düzenlenmifl ve Ek 19 uncu madde paralelinde düzenle-

nen geçici 17 maddenin bir defaya mahsus olmak üzere uygulanmas› hüküm
alt›na al›nm›flt›r. Bu uygulama ile art›k Ba¤-Kur (4/b) kapsam›ndaki sigorta-

l›lar›n, prim borcunu ödememeleri halinde, sigortal›l›k sürelerinin durdurulmas›na iliflkin hükümler uygulanmayacak, borçlar, 6183 say›l› Amme Alacak-

lar› Tahsili Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilât› yap›lacakt›r.

3- S‹GORTALILI⁄IN DURDURULMASINA ‹L‹fiK‹N 5510 SAYILI
KANUNUN GEÇ‹C‹ 17 NC‹ MADDES‹N‹N UYGULAMASININ
USUL VE ESASLARI
3.1 Yasal Mevzuat
5510 say›l› Kanunun geçici 17 nci maddesinin birinci f›kras›nda

“Kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flanlarla tar›mda kendi ad›na ve hesa-

b›na ba¤›ms›z çal›flanlardan, 1479 ve 2926 say›l› kanunlara göre tescilleri yap›ld›¤› halde, bu maddenin yürürlük tarihi itibar›yla befl y›l› aflan süreye ilifl-
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kin prim borcu bulunanlar›n, bu sürelere iliflkin prim borçlar›n›, prim borçla-

r›n›n ödenmesine iliflkin Kurumca ç›kar›lacak genel tebli¤in yay›m› tarihini
takip eden aybafl›ndan itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortal›lar›n daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karfl›la-

d›¤› ay›n sonu itibar›yla, prim ödemesi bulunmayan sigortal›lar›n ise tescil ta-

rihi itibar›yla sigortal›l›¤› durdurulur. Prim borcuna iliflkin süreler sigortal›l›k
süresi olarak de¤erlendirilmez ve bu sürelere iliflkin Kurum alacaklar› takip
edilmeyerek, Kurum alacaklar› aras›nda yer verilmez.” ‹kinci f›kras›nda

“Ancak, sigortal› ya da hak sahipleri daha sonra müracaatlar› tarihindeki 80
inci maddenin ikinci f›kras›na göre belirlenecek prime esas kazanç tutar› üze-

rinden hesaplanacak borç tutar›n›n tamam›n›, borcun tebli¤ tarihinden itibaren
üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortal›l›k süresi olarak de¤erlen-

dirilir.” ve üçüncü f›kras›nda “Sigortal›l›klar› önceki kanunlara göre durdu-

rulanlar için de bu maddenin ikinci f›kras› hükmü uygulan›r.” hükmü yer almaktad›r.

Kanun metninde belirtilen tebli¤ Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›n-

ca haz›rlanarak 2009/Ocak ay›nda Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl ve borcu

bulunan sigortal›lar›n borcunu ödemelerine iliflkin belirtilen 6 ayl›k sürenin
bafllang›ç tarihi belli olmufltur. Kanun metninde “genel tebli¤in yay›m› tarihi-

ni takip eden aybafl›ndan” ibaresi bulundu¤undan uygulama 1/2/2009 tarihin-

de bafllam›flt›r.

3.2 Geçici 17 inci Madde Kapsams›ndaki Sigortal›lar
1479 ve 2926 say›l› Kanunlara göre tescili yap›lanlar, sigortal›l›¤› devam
eden sona eren ve 3/8/2009 tarihine kadar 5458 ve 5510 say›l› kanunlara göre yap›land›rmas› bozulanlardan 30/4/2008 tarihi itibariyle befl y›l› aflan süreye iliflkin prim borcu bulunan sigortal›lar veya bunlar›n hak sahipleri bu kapsamda say›lm›fllard›r. Bu kapsamdaki sigortal›lar, 30/04/2008 tarihi itibariyle
befl y›l› aflan süreye iliflkin prim borcu bulunup bulunmad›¤›n› Sosyal Güven-
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lik Kurumun web sayfas›ndan ö¤renebilmektedirler. Ayr›ca Sosyal Güvenlik ‹l
Müdürlü¤ünden/Sosyal Güvenlik Merkezlerinden de ö¤renme imkânlar› bulunmaktad›r. Befl y›l› aflan süreye iliflkin borcu bulunmas›na karfl›n Sosyal Güvenlik Kurumunun web sayfas›nda ismi bulunmayanlar 1/2/2009 ile 3/8/2009 tarihleri aras›nda Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitesine müracaat ederek,
30/4/2008 tarihi itibariyle befl y›l› aflan süreye iliflkin prim borcunun bulundu¤unu belgelerle ispat etmeleri halinde, bunlarda geçici 17 nci madde hükmünden
yararlanabileceklerdir.
3.3 Sigortal›l›k Sürelerin Durdurulmas› ve Yeniden Sigortal›l›klar›n
Bafllat›lmas›
Befl y›l› aflan sürelere iliflkin prim borçlar›n›n 1/2/2009 -3/8/2009 tarihleri
aras›nda ödenmemesi halinde, prim borcu ödenmeyen süreler sigortal›l›k süresi
olarak de¤erlendirilmemektedir. Tescil tarihinden itibaren 3/8/2009 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayanlar›n sigortal›l›¤› tescil tarihi itibariyle, prim
ödemesi bulunan sigortal›lar›n daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karfl›lad›¤› ay›n sonu itibar›yla sigortal›l›¤› durdurulmaktad›r. Sigortal› 1/5/2008 –
3/8/2009 tarihleri aras›nda, 30/4/2008 tarihinden önceki prim borçlar› için bir
ödeme yapm›fl ise ödenen bu prim tutarlar› da dikkate al›narak primlerin tam
olarak karfl›lad›¤› ay›n sonu itibariyle sigortal›l›k süresi belirlenmekte ve belirlenen bu tarih itibariyle sigortal›lar›n sigortal›l›klar› durdurulmaktad›r. Prim
borcuna iliflkin süreler tekrar ihya edilmedi¤i müddetçe sigortal›l›k süresi olarak
de¤erlendirilmemektedir. Ayr›ca sigortal›l›k olarak de¤erlendirilmeyen bu sürelere iliflkin prim borçlar› için herhangi bir takip yap›lmamaktad›r.
Örnek 1- 1/1/2000 tarihi itibariyle 1479 say›l› kanun kapsam›nda sigortal›l›¤› bafllayan ve tebli¤in yürürlü¤e girdi¤i ay› takip eden ay bafl›ndan itibaren
6 ay›n sonuna kadar (3/8/2009 tarihine kadar) hiçbir prim ödemesi bulunmayan
sigortal›n›n sigortal›l›¤› 3/8/2009 tarihinden sonra tescil tarihi olan 1/1/2000 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumunca durdurulacakt›r.
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Örnek 2- Sigortal›n›n tescil tarihi ile 30/4/2008 tarihi aras›nda 80 ay

prim borcu bulundu¤u ve 6 ayl›k sürenin doldu¤u 3/8/2009 tarihine kadarda

k›smi prim ödemlerinin bulundu¤u ve bu ödemelerinde 10 ay› karfl›lad›¤› var-

say›ld›¤›nda, kalan borç 70 ayl›k bir tutar olacakt›r. Bu borç tutar›n›n, befl y›l› aflan bir borç olmas› nedeniyle borçlu sigortal›n›n sigortal›l›¤›, ödenen prim-

lerin karfl›lad›¤› ay›n sonu itibariyle durdurulmas› gerekmektedir. Örne¤imizde borçlu sigortal›n›n ödedi¤i k›smi prim ödemelerinin 30 ay› karfl›lad›¤› var-

say›ld›¤›nda, sigortal›n›n befl y›l› aflk›n bir borcu bulunmamas› nedeniyle sigortal›l›k kesintisiz devam etmekte olup sigortal›n›n durdurma talebi olsa bile kabul edilmemektedir.

Sigortal›l›k süresinin durdurulmas›n da genel kural

sigortal›n›n

3/8/2009 tarihine kadar ödemede bulunmamas›d›r. Ancak sigortal› befl y›l›

aflan prim borcunu ödemeyece¤ini ileri sürerek sigortal›l›klar›n›n durdurulma-

s›n› yaz›l› olarak ba¤l› bulundu¤u Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirirse al-

t› ayl›k sürenin sonu beklemeksizin sigortal›l›klar› durdurulmaktad›r. Geçici
17 nci maddenin uygulanmaya bafllamas›, befl y›l› aflan prim borcu bulunan
sigortal›lar›n yak›ndan takip etti¤i bir husus olmakla birlikte bu maddenin uy-

gulamaya bafllamas›n› en fazla isteyenler hak sahipleri idi. Hak sahipleri, prim

ödeme gün flart› ile sigortal›l›k süresi flart›n›n yerine getirilmesine karfl›n ölen
sigortal›n›n prim borçlar›ndan dolay› ölüm ayl›¤› alamamakta idiler. Bu maddenin uygulanmas› ile daha önceden prim borçlar› hariç di¤er flartlar› tafl›ma-

lar›na karfl›n ölüm ayl›¤› alamayanlar 1/2/2009 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemede bulunmayaca¤›n› yaz›l› beyan ederek; ölüm ayl›¤› için gerekli prim ödeme gün say›s›nda eksik olanlar eksik gün kadar öde-

me yapt›ktan sonra geri kalan sigortal›l›k süresini durdurarak ölüm ayl›¤›ndan
yararlanabileceklerdir.

Sigortal›l›klar› geçici 17 nci madde gere¤i durdurulanlardan 1479 ve

2926 say›l› kanunlara tabi çal›flmalar› (vergi mükellefiyetleri) 30/4/2008 tari-

hinden sonrada devam ediyorsa yani sigortal›l›k niteli¤i an›lan tarihten önce

veya an›lan tarihte sona ermemifl ise yapm›fl oldu¤u faaliyet devam ediyorsa
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sigortal›l›k ile ilgili hak ve yükümlülükler 1/5/2008 tarihi itibariyle bafllamak-

tad›r. 5362 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulufllar› Kanununun geçici
3 üncü maddesinin dördüncü f›kras› gere¤i sigortal›l›klar› devam edenler ile
5174 say›l› Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Kanununa göre kurulan Ticaret ve Sanayi Odalar› veya kanunla kurulu di¤er meslek kurulufllar› üye ka-

y›tlar›na göre sigortal›l›klar› devam edenlerin geçici 17 nci maddeye göre

sigortal›l›klar›n›n durdurulmas›ndan sonra vergi mükellefiyetinin bulunmamas› halinde 1/5/2008 tarihinde yeniden sigortal›l›klar› bafllat›lmamaktad›r.
3.4 Durdurulan Sigortal›l›¤›n ‹hya Edilmesi;
Geçici 17 nci madde gere¤ince 30/4/2008 tarihi itibariyle befl y›l› aflan

süreye iliflkin prim borcu bulunanlardan, sigortal›l›klar›n›n durdurulmas›n› ta-

lep edenler ile 3/8/2009 tarihine kadar talepte bulunmayan ve sigortal›l›klar›
Sosyal Güvenlik Kurumunca resen durdurulanlar›n kendileri ya da hak sahiplerinin bu tarihten (3/8/2009) sonra talepte bulunmalar› halinde müracaat tarihindeki 5510 say›l› Kanunun 80 inci maddesinin ikinci f›kras›na göre belirle-

necek prime esas kazanç tutar› üzerinden hesaplanacak borç tutar›n›n ta-

mam›n›, borcun tebli¤ tarihinden itibaren üç ay içinde ödemeleri halinde bu
süreler sigortal›l›k süresi olarak de¤erlendirilmektedir.
4-SONUÇ:
5510 say›l› Kanunun geçici 17 nci maddesinde belirtilen 6 ayl›k süre

Sosyal Güvenlik Kurumunca ç›kar›lacak tebli¤e ba¤lanm›flt›. Nihayet 1479 ve
2926 say›l› kanun kapsam›nda sigortal› ve hak sahibi olanlar›n bekledi¤i teb-

li¤ 2009/Ocak ay›nda resmi gazetede yay›mlanarak 6 ayl›k süreç 2009/fiubat
ay› itibariyle bafllam›fl oldu. Geçici 17 inci madde kapsam›nda olan sigortal›lar 2/2/2009 – 3/8/2009 tarihleri aras›nda prim borçlar›n› ödememeleri halin-

de yaz›m›zda belirtti¤imiz usul ve esaslar dahilinde Sosyal Güvenlik Kuru-
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munca sigortal›l›klar› durdurulacakt›r. Sigortal› ve hak sahipleri de bu sürenin
sonunu beklemeden yaz›l› müracaatta bulunarak sigortal›l›klar›n› durdurabil-

mektedirler. Ayr›ca durdurulan sigortal›l›klar belirli usul ve esaslar dahilinde
tekrar ihya edilebilmektedir.
KAYNAKÇA
5510 Say›l› Kanun Gere¤ince Kendi Ad›na Ve Hesab›na Ba¤›ms›z
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T.C. Yasalar (1987). 3396 say›l› 1479 Say›l› Esnaf ve Sanatkarlar ve

Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yasas›n›n Baz›

Maddelerinin Kald›r›lmas›na Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesine
Dair Kanun Ankara : Resmi Gazete (19503 say›l›)
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T.C. Yasalar (2003). 4956 say›l› “Esnaf ve Sanatkarlar ve Di¤er Ba-

¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yasas›n›n ve Tar›mda Kendi
Ad›na ve Hesab›na Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Yasas›n›n Baz› Maddelerinin De¤ifltirilmesi, Yürürlükten Kald›r›lmas› ve Bu Yasalara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakk›nda Kanun” Ankara, Resmi Gazete, (25187 say›l›)
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l›k Sigortas› Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26098 say›l›)
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5510 SAYILI KANUNA GÖRE ‹fi
KAZASI VE MESLEK HASTALI⁄I
HAL‹NDE S‹GORTALI VE HAK
SAH‹PLER‹NE SA⁄LANAN HAKLAR
l Bekir HANÇER*
I.-Girifl
Sosyal sigortalar sistemi içerisinde k›sa vadeli sigorta kollar›ndan say›lan
ifl kazas› veya meslek hastal›¤› hallerine ba¤l› olarak ortaya ç›kan ve yap›lan tedaviler sonucu ifl göremezlik derecesi %10 ve üzerinde olan sigortal›klar›n; kendilerine ömür boyu, ayn› flekilde sigortal›n›n ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu ölümü halinde de sigortal›n›n hak sahiplerine, sürekli ifl göremezlik geliri
ba¤lanmaktad›r. Bunun d›fl›ndaki di¤er haklar›n neler oldu¤u yapaca¤›m›z çal›flmada yer alacakt›r.
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunun 1/10/2008
tarihinden itibaren yürürlü¤e girmesiyle birlikte k›sa vadeli sigorta kollar›, dolay›s› ile ifl kazas› ve meslek hastal›¤› hükümleri hizmet akdine tabi çal›flanlar(4/a’l›lar) yönünden aynen devam ettirilirken kendi nam ve hesab›na çal›flanlar da (4/b’liler) dahil edilmifltir. Böylece kendi nam ve hesab›na tabi çal›flan
4/b’liler, 5510 say›l› Kanuna tabi hizmet akdine istinaden iflverene ba¤l› çal›flanlar gibi (4/a’l›lar) ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu sürekli ifl göremezlik
durumunda hem k›sa vadeli sigorta kollar›n›n sa¤lad›¤› haklardan hem de flartlar›n varl›¤› halinde uzun vadeli sigorta kollar›ndan da yararlanabileceklerdir.Kamu görevlileri için k›sa vadeli sigorta kollar› uygulanmad›¤›ndan inceleme konumuzda bahsedilmeyecektir.
* SGK Baflmüfettifli, SGK ‹htilafl› Prim ‹flleri ve ‹cra Daire Baflkan Vekili
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II.-‹fl Kazas› Ve Meslek Hastal›¤› Hali
‹fl Kazas›; sigortal›n›n iflyerinde bulundu¤u s›rada, sigortal› taraf›ndan

yürütülmekte 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, em-

ziren kad›n sigortal›n›n, ifl mevzuat› gere¤ince çocu¤una süt vermek için ay-

r›lan zamanlarda, sigortal›n›n iflinin gere¤i bir tafl›tla iflin yap›ld›¤› yere götü-

rülüp 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 olarak de¤erlendirilmektedir.

Meslek Hastal›¤› ise sigortal›n›n yapm›fl oldu¤u iflin niteli¤ine göre tek-

rarlanan bir sebeple 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.

Kendi nam ve hesab›na çal›flanlar 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›; sigortal›n›n iflyerinde bulundu¤u s›rada veya yürütmekte oldu¤u ifl nedeniyle iflyeri d›fl›nda, meydana gelen olay
olarak s›n›rland›r›lm›flt›r.

III.-‹fl Kazas› Ve Meslek Hastal›¤›ndan S‹GORTALIYA Sa¤lanan
Haklar

Yukar›daki tan›malara uygun olarak ifl kazas› veya meslek hastal›¤›

sonucu sigortal›ya afla¤›daki haklar tan›nm›flt›r. Bu haklardan yararlan›lma-

s›nda kendi nam ve hesab›na çal›flanlar›n prim ve prime iliflkin borcunun bulunmamas› haricinde baflka bir flart öngörülmemifltir.
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A.-Günlük Geçici ‹fl Göremezlik Ödene¤i Verilmesi;
Geçici ifl göremezlik, sigortal›n›n ifl kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k

ve anal›k hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sa¤l›k kurulu raporlar›nda belirtilen istirahat süresince geçici olarak çal›flamama halidir.

Geçici ifl göremezlik ödene¤i, ifl kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve

anal›k hallerinde Kanunda belirtilen geçici ifl göremezlik sürelerinde verilen
ödenektir. Bu ödenek, ifl kazas› veya meslek hastal›¤› nedeniyle ifl göremezli¤e u¤rayan sigortal›ya her gün için verilir. Geçici ifl göremezlik ödene¤inin

günlük miktar›, sigortal›n›n 5510 say›l› Kanunun 17 inci maddesindeki esaslara göre hesaplanan günlük kazanc›n›n, yatarak tedavilerde yar›s›, ayaktan
tedavilerde üçte ikisidir.

Örne¤in; günlük kazanc› 30.-TL hesaplanan birisi için yatarak te-

davilerde 15.-TL, ayaktan tedavilerde 20.-TL günlük ödenek verilecektir.
B.- Sürekli ‹fl Göremezlik Gelirine Hak Kazan›lmas›;
‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu oluflan hastal›k ve özürler nede-

niyle Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n(hastanelerin) sa¤-

l›k kurullar› taraf›ndan verilen raporlara istinaden Kurum Sa¤l›k Kurulunca

meslekte kazanma gücü en az % 10 oran›nda azalm›fl bulundu¤u tespit
edilen sigortal›, sürekli ifl göremezlik gelirine hak kazan›r.
B.1-Sürekli ‹fl Göremezlik Gelirinin Hesaplanmas›

Sürekli ifl göremezlik geliri, sigortal›n›n mesle¤inde kazanma gücünün

kayb› oran›na göre hesaplanmaktad›r. Sürekli tam ifl göremezlikte (meslek-

te kazanma gücünü %100 kaybeden) sigortal›ya, hesaplanan ayl›k kazanc›-

n›n % 70'i oran›nda gelir ba¤lan›rken, sürekli k›smî ifl göremezlikte (mes-

lekte kazanma gücünü %10 ila %99,9 aras›nda kaybeden) sigortal›ya ba¤-
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lanacak gelir, tam ifl göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun ifl göremezlik

derecesi oran›ndaki tutar› kendisine ödenir. Sigortal›, baflka birinin sürekli

bak›m›na muhtaç ise gelir ba¤lama oran› % 100 olarak uygulanmaktad›r.

Formüle edecek olursak, günlük kazanc› 46,66.-TL hesaplanan ve ifl gö-

remezlik derecesi tam veya %60 olan birisinin baflkas›n›n bak›m›na muhtaç
olup-olmad›¤›na göre ayl›k sürekli ifl göremezlik geliri güncelleme hariç flöyle olacakt›r;

Sürekli Tam ‹fl Göremezlik Halinde Geliri: Günlük Kazanç x 30 x Ay-

l›k Ba¤lama Oran› (%70) = (46,66 x 30) x % 70 = 1.399,80 x %70 = 979,86.-

Sürekli K›smi ‹fl Göremezlik Geliri: Günlük Kazanç x 30 x Ayl›k Ba¤-

lama Oran› x Sürekli ‹fl Göremezlik Derecesi = 46,66 x 30 x %70 x % 60 =
587,92.-

Baflkas›n›n Bak›m›na Muhtaç Olanlar›n Sürekli ‹fl Göremezlik Ge-

liri: Günlük Kazanç x 30 x Ayl›k Ba¤lama Oran› x Sürekli ‹fl Göremezlik De-

recesi = 46,66 x 30 x %100 x % 60 = 839,88.-

B.2.-Sürekli ‹fl Göremezlik Gelirinin Bafllang›c›
Sigortal›n›n sürekli ifl göremezlik geliri; geçici ifl göremezlik ödene¤inin

sona erdi¤i tarihi, geçici ifl göremezlik tespit edilemeden sürekli ifl göremez-

lik durumuna girilmiflse, buna ait sa¤l›k kurulu raporu tarihini takip eden ay

bafl›ndan bafllar. Kendi nam ve hesab›na çal›flanlar›n(4/b’liler) gelir bafllang›ç

tarihinde kendi sigortal›l›¤›ndan dolay› prim ve prime iliflkin borcunun olmamas› flartt›r.

C.-‹fl kazas› veya Meslek Hastal›¤› Sonucu Ayn› Zamanda Malul
Olanlar;

5510 say›l› Kanunun 25 inci maddesi uyar›nda uzun vadeli sigortal›
kollar› aç›s›ndan da ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazan-
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ma gücünün en az %60’›n› kaybetti¤i Kurum Sa¤l›k Kurulunca tespit edilen
sigortal› malul say›lmaktad›r.
‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu malullük durumu ortaya ç›kan bir
sigortal›ya, en az on y›ldan beri sigortal› say›lmas› ve toplam olarak 1800 gün
veya baflka birinin sürekli bak›m›na muhtaç derecede malul olan sigortal›lar için
ise sigortal›l›k süresi aranmaks›z›n 1800 gün malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi bildirilmifl olanlar; 4/a’l›lar›n sigortal› olarak çal›flt›¤› iflten ayr›lmas›,
4/b’lilerin ise iflyerini kapatt›ktan veya devrettikten sonra yaz›l› istekte bulunmas› kayd›yla malullük ayl›¤› da ba¤lanabilmektedir.
5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n ( b) bendi kapsam›ndaki kendi nam ve hesab›na tabi çal›flanlar›n yaz›l› talepte bulundu¤u tarihte genel sa¤l›k sigortas› dahil prim ve prime iliflkin borcunun bulunmamas›
gerekmektedir.
5510 say›l› Kanunun 54 üncü maddesine göre; malûllük, yafll›l›k, ölüm
sigortalar› ve vazife malûllü¤ü ile ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas›ndan hak
kazan›lan ayl›k ve gelirler birleflirse, sigortal›ya veya hak sahibine bu ayl›k veya gelirlerden yüksek olan›n tamam›, az olan›n yar›s›, eflitli¤i halinde ise ifl
kazas› ve meslek hastal›¤›ndan ba¤lanan gelirin tümü, malûllük, vazife malûllü¤ü veya yafll›l›k ayl›¤›n›n yar›s› ba¤lanacakt›r.
IV.-Sigortal›n›n ‹fl Kazas› veya Meslek Hastal›¤› Sonucu ÖLÜMÜ
HAL‹NDE HAK SAH‹PLER‹NE Sa¤lanan Haklar;
Hak sahibi kavram›, sigortal›n›n veya sürekli ifl göremezlik geliri ile malûllük, vazife malûllü¤ü veya yafll›l›k ayl›¤› almakta olanlar›n ölümü halinde,
gelir veya ayl›k ba¤lanmas›na veya toptan ödeme yap›lmas›na hak kazanan efl,
çocuk, ana ve babas›n›, ifade etmektedir.
Sigortal›n›n ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu ölümü veya sürekli ifl
göremezlik gelirini hak eden ya da almakta iken ölümü durumunda k›sa vadeli
sigortal› kollar›ndan, di¤er flartlar›n varl›¤› halinde de uzun vadeli ölüm sigortas›ndan hak sahiplerine, 5510 say›l› Kanunda sa¤lanan haklar flunlard›r:
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A.-Sürekli ‹fl Göremezlik Geliri Ba¤lanmas›
‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu sigortal›n›n ölümü halinde he-

saplanan ayl›k kazanc›n›n %70’i oran›nda hesaplanan gelir, hak sahiplerine
hisseleri oran›nda paylaflt›r›l›r. Sigortal›n›n (ölümün ifl kazas› ve meslek
hastal›¤›na ba¤l› olmas› veya % 50’nin üzerinde ifl göremezlik derecesi
durumunda) ölümü halinde hak sahiplerine ba¤lanacak gelirin hesab›na
esas tutar› flu flekilde formüle edilmektedir.

Günlük Kazanç x 30 x %70 = 46,66 x 30 x %70= 979,86.- (Günlük Ka-

zanç 46,66 olarak hesaplanm›fl oldu¤u varsay›lm›flt›r.)

Mülga 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunundan farkl› olarak 5510 say›-

l› Kanunun 20 nci maddesince; ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oran›n›n alt›nda kaybetmesi nedeniyle sü-

rekli ifl göremezlik geliri ba¤lanm›fl iken ölenlerin, ölümün ifl kazas› veya

meslek hastal›¤›na ba¤l› olmamas› halinde sigortal›n›n almakta oldu¤u sürekli ifl göremezlik geliri, hak sahiplerine gelir olarak ba¤lanmaktad›r.

B.-Gelir Ba¤lanm›fl K›z Çocuklar›na Evlenme Ödene¤i Verilmesi
5510 say›l› Kanunun 37 nci maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›nda ev-

lenme ödene¤inin verilme usul ve esaslar› belirlenmifltir. Buna göre evlenmeleri nedeniyle, gelir veya ayl›klar›n›n kesilmesi gereken k›z çocuklar›na evlenmeleri ve talepte bulunmalar› halinde almakta olduklar› ayl›k veya ge-

lirlerinin iki y›ll›k tutar› bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödene¤i

olarak peflin ödenir. Evlenme ödene¤i alan hak sahibinin ayl›¤›n›n kesildi¤i
tarihten itibaren iki y›l içerisinde yeniden hak sahibi olmas› halinde, iki y›ll›k
sürenin sonuna kadar gelir veya ayl›k ba¤lanmaz.

Evlenme ödene¤i verilmesi halinde, di¤er hak sahiplerinin ayl›k veya

gelirleri evlenme ödene¤i verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden belirlenmektedir.
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C.-Cenaze Ödene¤i Verilmesi
Yine 5510 say›l› Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü f›kra-

lar›na göre; ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu veya sürekli ifl göremezlik
geliri, malûllük, vazife malûllü¤ü veya yafll›l›k ayl›¤› almakta iken veya ken-

disi için en az 360 gün malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortas› primi bildirilmifl
olup da ölen sigortal›n›n hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirle-

nip Bakan taraf›ndan onaylanan tarife üzerinden cenaze ödene¤i ödenecektir.

Cenaze ödene¤i, s›ras›yla sigortal›n›n efline, yoksa çocuklar›na, o da yoksa
ana babas›na, o da yoksa kardefllerine verilir.

Cenaze ödene¤inin yukar›da say›lanlara ödenememesi ve sigortal›n›n

cenazesinin gerçek veya tüzel kifliler taraf›ndan kald›r›lmas› durumunda, Kurumca belirlenen tutar› geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masraf› yapan gerçek veya tüzel kiflilere de ödenebilmektedir.

1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen cenaze ödene¤i, 5510

say›l› Kanunun uygulamas›ndan sonra 1/10/2008 – 31/12/2008 dönemi için,

257,24.-YTL ve 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere de 289.-TL olarak
belirlenmifltir.

D.-Sigortal›n›n ‹fl Kazas› veya Meslek Hastal›¤› Sonucu Ölümü

Nedeniyle Ölüm Sigortas›ndan Hak Sahiplerine Ayl›k Ba¤lanmas›
‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu ölen bir sigortal›n›n uzun vadeli

sigorta kollar›ndan say›lan ölüm sigortas›ndan da, 5510 say›l› Kanunun 32 nci
maddesinde say›lan, en az 1800 gün malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› pri-

mi bildirilmifl veya 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsa-

m›nda sigortal› say›lanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5

y›ldan beri sigortal› bulunup, toplam 900 gün malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi bildirilmifl olmalar› flart›yla ölüm ayl›¤› ba¤lanabilmektedir.
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Ancak ba¤lanacak gelir ve ayl›k birleflmesi durumunda 5510 say›l› Ka-

nunun 54 üncü maddesi gere¤ince; malûllük, yafll›l›k, ölüm sigortalar› ve va-

zife malûllü¤ü ile ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas›ndan hak kazan›lan
ayl›k ve gelirler birleflirse, sigortal›ya veya hak sahibine bu ayl›k veya gelir-

lerden yüksek olan›n tamam›, az olan›n yar›s›, eflitli¤i halinde ise ifl kaza-

s› ve meslek hastal›¤›ndan ba¤lanan gelirin tümü, malûllük, vazife malûllü¤ü veya yafll›l›k ayl›¤›n›n yar›s› ba¤lanacakt›r.

V.-Ba¤lanacak Gelir ve/veya Ayl›klar›n Hak Sahiplerine Paylaflt›r›lma
Esaslar›

Ölen sigortal›n›n hesaplanan gelir veya ayl›¤›n›n;
a) Sigortal›n›n Efli :
1) Dul efline % 50'si;
2) Ayl›k ba¤lanm›fl çocu¤u bulunmayan dul efline ise 5510 say›l› Ka-

nunun 5 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (a), (b) ve (e) bentlerinde belirtilen-

ler hariç (hizmet akdi ile çal›flmamakla birlikte, ceza infaz kurumlar› ile tutukevleri bünyesinde oluflturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çal›flt›r›lan
hükümlü ve tutuklular, aday ç›rak, ç›rak ve iflletmelerde meslekî e¤itim gören
ö¤renciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek ö¤renimleri s›ra-

s›nda zorunlu staja tabi tutulan ö¤renciler ve Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan

düzenlenen meslek edindirme, gelifltirme ve de¤ifltirme e¤itimine kat›lan kursiyerler) 5510 say›l› Kanun kapsam›nda veya yabanc› bir ülke mevzuat› kap-

sam›nda çal›flmamas› veya kendi sigortal›l›¤› nedeniyle gelir veya ayl›k
ba¤lanmam›fl olmas› halinde % 75'i,

b) Sigortal›n›n Çocuklar›: 5510 say›l› Kanunun 5 inci maddesinin bi-

rinci f›kras›n›n (a), (b) ve (e) bentleri hariç 5510 say›l› Kanun kapsam›nda ve-
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ya yabanc› bir ülke mevzuat› kapsam›nda çal›flmayan veya kendi sigortal›l›-

¤› nedeniyle gelir veya ayl›k ba¤lanmam›fl çocuklardan;

1) 18 yafl›n›, lise ve dengi ö¤renim görmesi halinde 20 yafl›n›, yüksek ö¤-

renim yapmas› halinde 25 yafl›n› doldurmayanlar›n veya,

2) Kurum Sa¤l›k Kurulu karar› ile çal›flma gücünü en az % 60 oran›nda

yitirip malûl oldu¤u anlafl›lanlar›n veya,

3) Yafllar› ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan

boflanan veya dul kalan k›zlar›n›n,
her birine % 25'i,

c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortal›n›n ölümü ile anas›z ve

babas›z kalan veya sonradan bu duruma düflenlerle, ana ve babalar› aras›nda
evlilik ba¤› bulunmayan veya sigortal›n›n ölümü tarihinde evlilik ba¤› bulun-

makla beraber ana veya babalar› sonradan evlenenler ile kendisinden baflka
ayl›k alan hak sahibi bulunmayanlar›n her birine % 50'si,

d) Sigortal›n›n Ana ve Babas› : 1)Hak sahibi efl ve çocuklardan artan

hisse bulunmas› halinde, 2) Her türlü kazanç ve irattan elde etmifl oldu¤u ge-

lirinin asgari ücretin net tutar›ndan daha az olmas› ve 3) Di¤er çocukla-

r›ndan hak kazan›lan gelir ve ayl›klar hariç olmak üzere gelir ve/veya ayl›k
ba¤lanmam›fl olmas› flart›yla ana ve babaya toplam % 25'i,

e) Ana ve baban›n 65 yafl›n üstünde olmas› halinde ise artan hisseye

bak›lmaks›z›n yukar›daki flartlarla toplam % 25'i,
oran›nda gelir ve/veya ayl›k ba¤lan›r.

Sigortal› taraf›ndan evlât edinilmifl, tan›nm›fl veya soy ba¤› düzeltilmifl

veya babal›¤› hükme ba¤lanm›fl çocuklar› ile sigortal›n›n ölümünden sonra
do¤an çocuklar›, ba¤lanacak ayl›ktan yukar›da belirtilen esaslara göre yararlan›r.

Hak sahiplerine ba¤lanacak ayl›klar›n toplam› sigortal›ya ait ayl›¤›n tu-

tar›n› geçemez. Bu s›n›r›n afl›lmamas› için gerekirse hak sahiplerinin ayl›klar›ndan orant›l› olarak indirimler yap›lacakt›r.
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VI.-SONUÇ
5510 say›l› Kanundaki k›sa vadeli sigorta uygulamalar› mülga 506 say›-

l› Kanundaki düzenlemelere benzer flekilde yap›lm›flt›r. Ayr›ca ayn› sisteme
kendi nam ve hesab›na çal›flanlar›n da dahil edilmifl olmas›ndan dolay› bu sigortal›lar da, k›sa vadeli sigorta kollar›ndan yararlan›rken ayn› zamanda uzun
vadeli kollar›ndaki aranan flartlar›n varl›¤› halinde söz konusu sigorta kolun-

dan da yararlanabileceklerdir. Böylece gelir veya ayl›ktan yüksek olan›n tamam› düflük olan›n yar›s› esas al›narak ifllem yap›lacakt›r.

Toplumsal aç›dan bak›ld›¤›nda, bu konudaki 5510 say›l› Kanundaki dü-

zenlemelerden dikkat çekici olan› 65 yafl›n üstündeki ana ve babaya, sigorta-

l›n›n ölümüyle hak sahibi efl ve çocuklardan artan hisseye bak›lmaks›z›n gelir
veya ayl›k ba¤lanmas›d›r.

Yine mülga sosyal güvenlik mevzuatlar›nda da yer ald›¤› gibi sigortal›n›n

ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu ölümüyle hak sahibi konumundaki ana
ve babas›na sadece k›sa vadeli sigorta kolundan gelir ba¤lan›rken, ayn› zamanda uzun vadeli sigorta kolundan da efl ve çocuklarda oldu¤u gibi, ölüm sigor-

tas›nda aranan prim ödeme gün say›s› yeterli olmas›na karfl›n yasal olarak ölüm
ayl›¤› ba¤lanamamaktad›r. Ancak bu durumdaki ana ve babaya gelir veya ay-

l›ktan yüksek olan›n ba¤lanmas› yönünde tercih hakk›n›n tan›nmas›, 5510 say›l› Kanun hükümlerine de ayk›r›l›k teflkil etmeyece¤i kanaatindeyim.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (01.08.1964). 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunun Yü-

rürlülükten Kad›r›lm›fl Hükümleri. Ankara: Resmi Gazete (11766 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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Soru ve Cevap
SORU 1
Halen serbest muhasebecilik ve mali müflavirlik faaliyetinde bulunmaktay›m. Vefat eden müflterimin kanuni mirasç›lar› miras› reddeti. ‹fl
b›rakma bildirimi kimin taraf›ndan yap›lacak, beyannamelerin (gelir,
muhtasar ve katma de¤er vergisi) kimin taraf›ndan verilecek, Beyannameleri taraf›mdan imzalanmak suretiyle verilip verilemeyece¤i hususlar›nda aç›klama yapabilirmisiniz.
YANIT 1
Bilindi¤i üzere; 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 12’nci maddesinde;
“Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, miras› reddetmemifl kanuni ve mansup
mirasç›lar›na geçer. Ancak, mirasç›lardan her biri ölünün vergi borçlar›ndan miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.” hükmü yer almaktad›r.
Ayn› Kanunun 164’üncü maddesinde de; “Ölüm ifli b›rakma hükmündedir. Ölüm mükellefin miras› reddetmemifl mirasç›lar› taraf›ndan vergi dairesine bildirilir. Mirasç›lardan herhangi birinin ölümü bildirmesi di¤er mirasç›lar› bu ödevden kurtar›r.” denilmifltir.
Di¤er taraftan, Türk Medeni Kanunu’nun 495-501’inci maddelerinde,
yasal mirasç›lar; 1-Kan h›s›mlar›, 2-Sa¤ kalan efl, 3-Evlatl›k, 4-Devlet olarak
belirlenmifltir.
An›lan Kanunun 514’üncü maddesine göre; Miras b›rakan, tasarruf özgürlü¤ünün s›n›rlar› içinde, mal varl›¤›n›n tamam›nda veya bir k›sm›nda vasiyetname ya da miras sözleflmesiyle tasarrufta bulunabilir.
Miras b›rakan›n üzerinde tasarruf etmedi¤i k›s›m yasal mirasç›lar›na kal›r.
Ayn› Kanunun 516’nc› maddesine göre de; Miras b›rakan, miras›n›n tamam› veya belli bir oran› için bir veya birden çok kifliyi mirasç› atayabilir.
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Bir kiflinin, miras›n tamam›n› veya belli bir oran›n› almas›n› içeren her
tasarruf, mirasç› atanmas› say›l›r.

Buna göre; ölüm olay›n›n mükellefin miras› reddetmemifl mirasç›lar› ta-

raf›ndan vergi dairesine bildirilmesi gerekmekte olup, Vergi Usul Kanunu ve
Medeni Kanun hükümleri uyar›nca, muhasebecilik hizmeti verdi¤iniz müflterinizin vefat›ndan sonra varisler taraf›ndan mahkemeden al›nacak miras›n red-

dedilmesine iliflkin mahkeme karar›na istinaden mirasç›lar›n beyanname verme yükümlülü¤ü bulunmad›¤› gibi, flahs›n›z›n da yasal veya atanm›fl mirasç›-

l›k durumunun söz konusu olmad›¤› göz önünde bulunduruldu¤unda sadece
ölen kiflinin muhasebecisi s›fat›yla beyanname vermeniz mümkün de¤ildir.
SORU 2
Yurt d›fl›nda yabanc› dil e¤itimi veren okullara ö¤renci temin edil-

mesi konusunda arac›l›k hizmeti veren flirketin okul ad›na ö¤rencilerden

tahsil etti¤i toplam hizmet bedelinin ne flekilde belgelendirilece¤i konusunda bilgi verirmisiniz.
YANIT 2
Bilindi¤i üzere; 3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1/1. mad-

desine göre Türkiye’de ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti
çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetler katma de¤er vergisine tabi bulunmaktad›r.

Ayn› Kanunun 6/b maddesine göre hizmet ifalar›nda ifllemin (hizmetin)

Türkiye’de yap›lm›fl say›lmas› için; hizmetin Türkiye’de yap›lmas› veya hizmetten Türkiye’de faydalan›lmas› gerekmektedir.

Yine ayn› Kanunun 9’ncu maddesi ile vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na

al›nmas› amac›yla vergiye tabi ifllemlere taraf olanlar› verginin ödenmesinden
sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanl›¤›na yetki verilmifltir.
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Di¤er taraftan, 21.07.1985 tarih ve 18818 say›l› Resmi Gazete’de yay›m-

lanan 15 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nin “Yurt D›fl›ndan

Sa¤lanan Hizmetler” bafll›kl› (C) bölümünde; “Katma De¤er Vergisi Kanunu-

nun 1. maddesine göre ifllemler Türkiye'de yap›ld›klar› takdirde vergiye tabi

tutulabilecektir. Ayn› Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye'de yap›lan veya

faydalan›lan hizmetler Türkiye'de ifa edilmifl say›lacakt›r. Yurt d›fl›ndaki fir-

malara yapt›r›lan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olaca¤›
aç›kt›r. Bu gibi hizmet ifalar›nda mükellef esas olarak yurt d›fl›ndaki firma ol-

makla birlikte, firman›n Türkiye'de ikametgah›, iflyeri, kanuni merkezi ve ifl
merkezi bulunmamas› halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9. maddesi gere-

¤ince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap taraf›ndan ba¤l› bulunulan
vergi dairesine sorumlu s›fat›yla beyan edilip ödenecektir.” aç›klamas› yer almaktad›r.

Buna göre; yurt d›fl›nda yabanc› dil e¤itimi veren kurumlar›n bu faaliye-

ti Türkiye’de yap›lan veya faydalan›lan bir hizmet olmad›¤›ndan katma de¤er

vergisinin konusuna girmemektedir. Dolay›s›yla flirketinizin sözleflme gere¤i
ö¤rencilerden tahsil ederek yurt d›fl›na transfer etti¤i (komisyon bedeli hariç)
tutar üzerinden sorumlu s›fat›yla katma de¤er vergisi tevkifat› yap›p 2 No.lu
KDV Beyannamesi vermesi söz konusu olmayacakt›r.

Öte yandan; 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 6’nc› maddesin-

de; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri
safi kurum kazanc› üzerinden hesaplanaca¤› ve safi kurum kazanc›n›n tespi-

tinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakk›ndaki hükümlerinin uygu-

lanaca¤› hüküm alt›na al›nm›fl olup, safi kurum kazanc›n›n tespitinde hangi gi-

derlerin has›lattan düflülece¤i gerek Gelir Vergisi Kanunu gerekse Kurumlar
Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde say›lm›fl bulunmaktad›r.

193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde gelir, bir gerçek

kiflinin bir takvim y›l› içinde elde etti¤i kazanç ve iratlar›n safi tutar› olarak tan›mlanm›flt›r.

09.12.2005 tarih ve 26018 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 10 S›ra
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Nolu Has›lata ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard› (TMS 18) Hakk›nda Teb-

li¤ ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standard›n›n “Tan›mlar” bölümünde

has›lat, “Ortaklar›n sermaye katk›lar› d›fl›nda, özkaynakta art›flla sonuçlanan
ve iflletmenin dönem içindeki ola¤an faaliyetlerinden elde edilen brüt ekono-

mik fayda tutar›d›r.” fleklinde tan›mlanm›fl, has›lat›n, yaln›zca, iflletmenin

kendi ad›na ald›¤› ve alaca¤› brüt ekonomik yarar ak›fllar›n› içerdi¤i, acentas›
olunan iflletme ad›na yap›lan tahsilat tutarlar›n›n has›lat olmad›¤›, has›lat›n
yaln›zca komisyon tutar› oldu¤u aç›klanm›flt›r.

Di¤er taraftan; Gelir Vergisi Kanununun 40’›nc› maddesinde, ticari ka-

zanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yap›lan genel giderlerin safi kazanc›n tespitinde indirim konusu yap›labilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Bu hüküm ve aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere, üçüncü kifliler ad›na

sözleflme gere¤i yap›lan tahsilat iflletme için bir has›lat niteli¤inde olmad›¤›
gibi, has›latla ilgisi bulunmayan ödemelerin de gider olarak de¤erlendirilmesi mümkün bulunmamaktad›r.

Bu itibarla, flirketinizin sözleflme gere¤i ö¤rencilerden tahsil ederek yurt

d›fl›na transfer etti¤i (komisyon bedeli hariç) tutar› gider olarak has›lattan düflmesi mümkün bulunmamaktad›r. Bu ba¤lamda, yurtd›fl›nda e¤itim görecek
ö¤rencilere verilen arac›l›k hizmeti karfl›l›¤›nda al›nan tutar (komisyon bedeli) kadar ö¤renciler ad›na fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
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Yarg› Kararlar›
T.C.
DANIfiTAY

9. DA‹RE
E. 2006/3921
K. 2008/230
T. 17.1.2008

ÖZET : ‹ncelemeye sevk edilen, ancak hakk›nda henüz düzenlenmifl bir

inceleme raporu bulunmayan flirketin, KOD 5 listesinde bulundu¤u gerekçe-

siyle, davac›n›n bu flirketten al›fllar›na iliflkin katma de¤er vergilerinin indirim
konusu yap›lamayaca¤›ndan bahisle, ihtirazi kay›tla ve piflmanl›k dilekçesiyle verilen düzeltme beyannameleri esas al›narak ihracatta katma de¤er vergi-

si alaca¤›ndan tahsil edilen katma de¤er vergisinin ret ve iadesinin icap etti¤i
hakk›nda.

‹stemin Özeti : Davac› flirketin, 2000/A¤ustos-Ekim dönemlerine ilifl-

kin olarak piflmanl›k dilekçesi ekinde ihtirazi kay›tla verilen düzeltme beyanna-

mesi neticesinde katma de¤er vergisi alaca¤›ndan tenzil edilen 6.800.404.906.TL
katma de¤er vergisi ile zamlar›n›n iadesi istemiyle aç›lan davay›; davac› flir-

ketin emtia sat›n ald›¤› ... ‹plik (... ve ... Ortakl›¤› )'in Kod 5 "olumsuz mükel-

lefler listesi" nde yer almas› nedeniyle an›lan flirketten al›nan faturalardaki
6.800.4040906.TL'lik katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›lamayaca-

¤›n›n idarece davac›ya bildirildi¤i, ilgili dönemlere ait katma de¤er vergisi be-

yannamelerinin yeniden düzenlenmesi ve piflmanl›k dilekçesi ekinde ihtirazi
kay›tla verilmesi ile davac›n›n katma de¤er vergisi alaca¤›ndan tahsil edilen

katma de¤er vergisi ve zamlar›n›n iadesi istemiyle iflbu davan›n aç›ld›¤›n›n
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anlafl›ld›¤›, olayda davac›n›n an›lan flirketten ald›¤› faturalar›n sahte veya
muhteviyat› itibar›yla yan›lt›c› belge oldu¤una ya da yap›lan al›m sat›m›n ger-

çe¤i yans›tmad›¤›na iliflkin hukuken geçerli bir tespitin bulunmad›¤›, verilen
ara karar›na cevaben sunulan yaz›da an›lan ortakl›¤›n incelemeye sevk edildi-

¤i ancak henüz düzenlenmifl bir inceleme raporunun idareye intikal etmedi¤i
bildirildi¤inden, KOD 5 listesinde bulundu¤u gerekçesiyle ... ‹plik'ten olan

al›fllar›na iliflkin katma de¤er vergileri indirim konusu yap›lamayaca¤›ndan
bahisle ihtirazi kay›tla ve piflmanl›k dilekçesi ile verilen düzeltme beyanna-

meleri esas al›narak ihracatta katma de¤er vergisi alaca¤›ndan tahsil edilen
6.800.404.906.TL katma de¤er vergisinin ret ve iadesi icap etti¤i gerekçesiy-

le kabul eden ‹stanbul 20 Vergi Mahkemesinin 24.2.2006 tarih ve
E:2001/2427, K:2006/118 say›l› karar›n›n; ... ‹plik 'in Kod 5 listesinde bulu-

nan di¤er flirketlerden mal al›fl› oldu¤u ve bu al›fllar›n gere¤i yans›tmad›¤›, yap›lan ifllemlerin mevzuata uygun oldu¤u ileri sürülerek bozulmas› istenilmektedir.

Savunman›n Özeti : Cevap verilmemifltir.

Dan›fltay Savc›s› Buket Oral'›n Düflüncesi : ‹dare ve vergi mahkemele-

rince verilen kararlar›n temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 say›l›
‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen
nedenlerin bulunmas› gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yaz›l›

nedenlerden hiçbirisine uymad›¤›ndan, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme karar›n›n onanmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.

Tetkik Hakimi seran Karatar›'›n Düflüncesi : ‹leri sürülen iddialar usule

ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi karar›n›n bozulmas›n› gerektirecek nitelikte bulunmad›¤›ndan temyiz isteminin reddi gerekece¤i düflünülmektedir.
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TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Dokuzuncu Dairesince iflin gere¤i görüflüldü:

KARAR : Dayand›¤› hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukar›da

aç›klanan Vergi Mahkemesi karar›, ayn› gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüfl olup, temyiz istemine iliflkin dilekçede ileri sürülen iddialar,
sözü geçen karar›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda bulunmad›¤›ndan,

SONUÇ : Temyiz isteminin reddine ve karar›n onanmas›na, 17.01.2008

tarihinde esasta oybirli¤i usulde oyçoklu¤u ile karar verildi.
KARfiI OY

Dosyan›n incelenmesinden; Vergi Mahkemesi karar›n›n bozulmas› iste-

miyle yap›lan baflvuruya ait dilekçenin ‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
Merter Vergi Dairesi Müdürlü¤ünce düzenlenerek, Vergi Dairesi Müdürü taraf›ndan imzaland›¤› anlafl›lm›flt›r.

5345 say›l› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda

Kanunun geçici 5'inci maddesinde, kurulacak vergi dairesi baflkanl›klar›n›n
faaliyete geçmesiyle birlikte vergi dairesi müdürlükleri ile gelir müdürlükle-

rinin ilgili vergi dairesi baflkanl›¤›na ba¤lanm›fl say›laca¤›; mal müdürlükleri

bünyesinde bulunan ba¤l› vergi dairelerinin ise vergi dairesi baflkanl›¤› birimi
haline dönüfltürülünceye kadar defterdarl›klara ba¤l› olarak faaliyetlerine devam edecekleri hükmüne yer verilmifltir.

5345 say›l› Kanunun 23'üncü maddesinde; Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n

taflra teflkilat›n›n do¤rudan merkeze ba¤l› vergi dairesi baflkanl›klar› ile vergi
dairesi baflkanl›¤› kurulmayan yerlerde bu Kanunun 24 ve 25'inci maddesin-

deki görev ve yetkileri haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluflaca¤›, vergi
dairesi baflkanl›klar›n›n kurulufl yerleri ve say›lar› ile bunlara iliflkin de¤iflik-

liklerin Bakanlar Kurulunca belirlenece¤i, hükme ba¤lanm›fl olup; Maliye Ba-

kanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›nca Valiliklere gönderilen 22.9.2005 gün ve
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48194 say›l› yaz›da da, an›lan Kanunun 23'üncü maddesi uyar›nca; 29 ilde kurulan ve 16.9.2005 tarihinde faaliyete geçen vergi dairesi baflkanl›klar›n›n kuruldu-

¤u illerde bulunan ba¤l› vergi dairelerinin, an›lan Kanunun Geçici 5'inci maddesi gere¤ince, vergi dairesi baflkanl›¤› birimi haline dönüfltürülünceye kadar, Defterdarl›klara ba¤l› olarak faaliyetlerine devam edecekleri belirtilmifltir.

Bu durumda, vergi dairesi baflkanl›klar›n›n faaliyete geçirildi¤i

16.9.2005 tarihinden sonra aç›lan davalarda, 5345 say›l› Kanunun 24'üncü
maddesine göre, vergi uyuflmazl›klar›n› takip ve yarg›sal ifllem yapma yetki-

si, vergi dairesi baflkanl›klar›na, bu baflkanl›klar›n bulunmad›¤› yerlerde vergi

dairesi müdürlüklerine ve ayn› Kanunun geçici 5'inci maddesi kapsam›ndaki
vergi dairesi müdürlüklerine aittir. 5345 say›l› Kanunda, dava takip ve yarg›sal ifllemler yapma yetkisinin, yetkinin sahibi oldu¤unu aç›klad›¤›m›z idari bi-

rimler taraf›ndan alt idari birimlere devrine izin veren bir düzenleme yoktur.
Kanunun, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n merkez teflkilat›n› oluflturan baflkan ve

baflkanl›k yöneticilerinin astlar›na yetki devrine izin veren 27'nci maddesini
ise, taflra teflkilat›n› oluflturan vergi dairesi baflkanl›klar› ile bu baflkanl›klar›n

bulunmad›¤› yerlerde vergi dairesi müdürlüklerinin, bu amaçla kendilerine
dayanak almalar› mümkün de¤ildir.

Bu aç›klamalar karfl›s›nda, dosyada, ‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›-

na ba¤l› vergi dairesi müdürlü¤ü olan ve, bu nedenle, Vergi Dairesi Baflkan-

l›¤›n›n faaliyete geçti¤i 16.9.2005 tarihinden sonra aç›lan idari davalar ile bu
davalarda verilecek kararlara karfl› gidilen kanun yollar›nda taraf olma ehliye-

ti bulunmayan ve bu konuda kendisine yetki devri de yap›lamayacak olan
Merter Vergi Dairesi Müdürlü¤ünce temyiz isteminde bulunulmas›na karfl›n,

Mahkemece, herhangi bir incelemeye tabi tutulmaks›z›n, dosyan›n Dan›fltaya
gönderildi¤i anlafl›lm›flt›r.

Yukar›da belirtilen nedenlerle, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanu-

nunun 48. maddesi uyar›nca ifllem yap›larak, tekemmülünün sa¤lanmas›ndan
sonra Dan›fltaya gönderilmek üzere dosyan›n, Vergi Mahkemesine gönderilmesi gerekti¤i oyuyla karara usul yönünden kat›lm›yorum.
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T.C.
DANIfiTAY

3. DA‹RE
E. 2006/3143
K. 2008/793
T. 12.3.2008

ÖZET : Cari vergilendirme döneminin zararla kapanmas› veya kazanç

yetersizli¤i nedeniyle gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemedi¤in-

de, izleyen y›la mükelleflerin di¤er borçlar›na mahsup edilebilir vergi ya da
iadesi gereken vergi olarak devreden geçici verginin, izleyen y›lda verilen beyanname üzerinden hesaplanan geçici vergi borcundan mahsubu mümkün de¤ildir.

‹stemin Özeti : Y›l içerisinde ödedi¤i ve 1999 takvim y›l› kurumlar ver-

gisinden mahsup edemedi¤i geçici vergilerden kaynaklanan iade alaca¤›, tale-

bi do¤rultusunda Ocak/Haziran 2000 dönemine ait beyannamesi üzerinden

hesaplanan geçici vergiden mahsup edilerek geçici vergi tahakkukunun iade
alaca¤› tutar›nda azalmas›na sebebiyet veren davac› ad›na sal›nan vergi ziya› cezal› geçici vergiyi; davac›n›n, 1999 takvim y›l›nda ödedi¤i geçici vergiler-

den kaynaklanan iade alaca¤› bulundu¤unun tart›flmas›z oldu¤u, 193 say›l›
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120'nci maddesinin beflinci bendinde,

mahsup edilemeyen geçici vergi tutar›n›n mükellefin di¤er vergi borçlar›na
mahsup edilece¤i kurala ba¤land›¤›ndan, y›l içinde ödedi¤i ancak kazanç ye-

tersizli¤i nedeniyle 1999 y›l› kurumlar vergisinden mahsup edemedi¤i geçici
vergi tutar›n› iadeye konu etmeyip, Ocak-Haziran 2000 dönemine iliflkin ge-

çici vergi borcundan mahsup edilmesini talep eden davac› ad›na, 1999 takvim
y›l›na ait geçici verginin izleyen takvim y›l›na ait geçici vergi borcundan mah-

sup edilemeyece¤i görüflüyle yap›lan tarhiyatta yasaya uygunluk görülmedi¤i
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gerekçesiyle kald›ran ‹zmir 3. Vergi Mahkemesinin 20.4.2006 gün ve

E:2005/267, K:2006/396 say››l› karar›n›n; 1999 takvim y›l›na ait geçici vergi
iade alaca¤› izleyen takvim y›l›n›n geçici vergi borcuna mahsup edilemeyece-

¤inden, Ocak-Haziran 2000 dönemine iliflkin geçici vergi tahakkukunun iade

alaca¤› tutar›nda azalmas›na sebebiyet veren davac› ad›na yap›lan tarhiyatta
yasaya ayk›r›l›k bulunmad›¤› ileri sürülerek bozulmas› istenmifltir.

Savunman›n Özeti : Temyiz isteminin reddi gerekti¤i savunulmufltur.
Tetkik Hakimi : Enis S‹V‹fiO⁄LU

Düflüncesi: Cari vergilendirme döneminin zararla kapanmas› veya ka-

zanç yetersizli¤i nedeniyle gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edileme-

di¤inde izleyen y›la mükellefin di¤er borçlar›na mahsup edilebilir vergi ya da
iadesi gereken vergi olarak devredecek olan geçici verginin, ait oldu¤u hesap
döneminden sonraki döneme iliflkin ödenmesi gereken geçici vergi borcundan

mahsubu mümkün bulunmad›¤›ndan tarhiyat› yaz›l› gerekçeyle kald›ran vergi mahkemesi karar›n›n bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
Savc› : Sefer YILDIRIM

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, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme karar›n›n onanmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA

Hüküm veren Dan›fltay Üçüncü Dairesince iflin gere¤i görüflülüp düflünüldü:
KARAR : 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 4369 say›l› Yasan›n

52'nci maddesiyle de¤iflen ve 1.1.1999 tarihinde yürürlü¤e giren mükerrer

120'nci maddesinin beflinci f›kras›nda, bir önceki takvim y›l›nda alt›flar ayl›k
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( 4444 say›l› Yasan›n 2'nci maddesiyle de¤iflen ve 1.1.2000 tarihinde yürürlü-

¤e giren ibare ) dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici ver-

ginin, y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edi-

lece¤i, mahsup edilemeyen tutar›n, mükellefin di¤er vergi borçlar›na mahsup

edilece¤i, bu mahsuplara ra¤men kalan geçici vergi tutar›n›n, o y›l›n sonuna
kadar yaz›l› olarak talep edilmesi halinde mükellefe ret ve iade edilece¤i,
maddenin son f›kras›nda ise geçici vergi uygulamas›na iliflkin usullerin Maliye Bakanl›¤›nca tespit edilece¤i kurala ba¤lanm›flt›r.

Sözü edilen maddenin son f›kras› uyar›nca verilen yetkiye dayan›larak

27.12.1998 tarih ve 23566 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan ve geçici vergi
uygulamas›na iliflkin olarak Gelir Vergisi Kanununun sözü edilen maddesin-

de 4369 say›l› Kanunla yap›lan de¤iflikliklerle ilgili aç›klamalara yer verilen
217 say›l› Gelir Vergisi Genel Tebli¤inde, hesaplanan geçici vergiden varsa o

hesap dönemi ile ilgili olarak daha önce ödenen geçici vergi ve geçici vergiye tabi kazançlarla ilgili olarak tevkif edilmifl vergilerin mahsup edilece¤i,
mahsuptan sonra kalan tutar›n o dönem için ödenmesi gereken geçici vergi
olaca¤›, y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisin-

den ilgili hesap dönemlerine iliflkin olarak ödenen geçici verginin mahsup edilebilece¤i, mahsup iflleminin yap›labilmesi için geçici verginin mutlak suretle
ödenmifl olmas› gerekti¤i, ödenmemifl bulunan geçici verginin y›ll›k beyanna-

me üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesinin mümkün bulunmad›¤› belirtilmifltir.

Sözü edilen Genel Tebli¤in, hesaplanan geçici vergiden varsa o hesap

dönemi ile ilgili olarak daha önce ödenen geçici vergi ve geçici vergiye tabi

kazançlarla ilgili olarak tevkif edilmifl vergilerin mahsup edilece¤i yolundaki
düzenlemesi ve geçici verginin ilgili bulundu¤u y›l›n gelir veya kurumlar vergisine mahsuben peflin ödenen bir vergi niteli¤ine haiz olmas› nedeniyle, cari
vergilendirme döneminin zararla kapanmas› veya kazanç yetersizli¤i nedeniy-

le gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemedi¤inde izleyen y›lda mü-

kellefin di¤er borçlar›na mahsup edilebilir vergi ya da iadesi gereken vergi
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olarak devredecek olan geçici verginin, ait oldu¤u hesap döneminden sonraki
döneme iliflkin ödenmesi gereken geçici vergi borcundan mahsubu mümkün

de¤ildir. Hesaplanan geçici vergiden mahsubu mümkün bulunan sözü edilen
vergiler d›fl›nda, bir önceki hesap döneminde ödenen geçici vergilerden kaynaklanan iade alaca¤›n›n izleyen y›l›n ilk beyan dönemi için ödenmesi gere-

ken geçici vergi borcundan mahsubunun kabulü gerekece¤i yolundaki aksi
düflüncenin, geçici verginin peflin al›nan bir vergi olma niteli¤ini ortadan kald›raca¤› aç›kt›r.

Cari vergilendirme dönemi olan 1999 takvim y›l› kurumlar vergisinden

mahsup edemedi¤i geçici vergiden kaynaklanan 5.623 YTL iade alaca¤›n›n,
yasal süresinde verdi¤i Ocak-Haziran 2000 dönemine ait beyannamesi üzerin-

den hesaplad›¤› geçici vergiye mahsup edilmesi yolundaki talebi do¤rultusun-

da davac› ad›na sözü edilen dönem için iade alaca¤› tutar›nda eksik geçici vergi tahakkuk ettirilmifltir. 2000 takvim y›l›nda mahsuba konu yap›lmas› nede-

niyle eksik tahakkuk ettirilen 5.623 YTL ve nakden ödenen 25.665.73 Yrl den
oluflan ve kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilecek vergi olarak be-

yan edilen toplam 31.228.48.YTL geçici verginin, daval› idarece herhangi bir

elefltiri getirilmeksizin aynen kabul edildi¤i ve bu tutardaki geçici verginin he-

saplanan kurumlar vergisine mahsup edilmesi nedeniyle davac› ad›na s›f›r kurumlar vergisi tahakkuk etti¤i anlafl›lmaktad›r.

Ocak-Haziran 2000 dönemi için verdi¤i beyannamesi üzerinden hesap-

lad›¤› geçici vergiden mahsubu mümkün bulunmamas›na karfl›n, 1999 takvim
y›l›ndaki geçici vergi ödemelerinden kaynaklan›p yukar›da belirtilen düzenle-

melere ayk›r› biçimde sözü edilen beyan dönemi için ödenmesi gereken geçi-

ci vergiden mahsup etti¤i ve ayn› zamanda 2000 takvim y›l›na ait kurumlar

vergisi beyannamesi üzerinden hesaplad›¤› kurumlar vergisinden de indirdi¤i
iade alaca¤› tutar›ndaki geçici verginin eksik tahakkukuna sebebiyet veren davac› ad›na, 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 341'inci maddesinde tan›m› ya-

p›lan vergi ziya› kapsam›ndaki bu eylemi nedeniyle yap›lan tarhiyatta yasaya
ayk›r›l›k bulunmad›¤›ndan, tarhiyat›, 1999 takvim y›l›na ait geçici vergi iade
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alaca¤›n›n izleyen takvim y›l›na ait geçici vergi borcundan mahsup edilemeyece¤i görüflüyle yap›lan tarhiyatta yasaya uygunluk görülmedi¤i gerekçesiyle kald›ran vergi mahkemesi karar›nda hukuka uygunluk görülmemifltir.

SONUÇ : Aç›klanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle ‹zmir 3.

Vergi Mahkemesinin 20.4.2006 gün ve E:2005/267, K:2006/396 say›l› karar›n›n bozulmas›na, 492 say›l› Harçlar Kanununun 13'üncü maddesinin ( j )

bendi parantez içi hükmü uyar›nca al›nmas› gereken harç dahil olmak üzere

yarg›lama giderlerinin yeniden verilecek kararda karfl›lanmas› gerekti¤ine,
12.03.2008 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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T.C.DANIfiTAY 4. DA‹RE
E. 2006/133
K. 2006/106 T. 7.2.2006

ÖZET : Davac› flirketin ortaklar›na cari hesap yoluyla borç para verdi-

¤i ve bu suretle faiz geliri elde etti¤i, ancak bu gelirleri için fatura düzenlemedi¤i ve katma de¤er vergisi hesaplayarak beyan etmedi¤i anlafl›lmaktad›r.

3065 say›l› Kanunun hükümleri karfl›s›nda, ortaklar›na borç para vermek

suretiyle faiz geliri elde edilmesinin an›lan Kanun kapsam›nda ticari faaliyet
olarak kabul edilmesi ve dolay›s›yla söz konusu borç verme ifllemi sonucu elde edilen faiz gelirlerinin katma de¤er vergisine tabi olmas› gerekti¤i aç›kt›r.

Mutad meslek halinde yap›lan bir ödünç para verme ifli bulunmad›¤› ya-

da farkl› bir ticari veya s›nai faaliyet alan› bulunup gerçekte ödünç para ver-

me yoluyla para kazanma amac› olmayan, ayn› zamanda lehe ald›¤› bir para
da bulunmayan flirketin, bu ifllemleri nedeniyle banka ve sigorta, muameleleri vergisi mükellefi olamayaca¤› da ortadad›r.

‹stemin Özeti : Davac› flirketin ortaklar›na borç vermek suretiyle örtülü

kazanç da¤›t›m›nda bulundu¤u ileri sürülerek 2000/Aral›k dönemi için katma
de¤er vergisi sal›nm›fl, vergi ziya› cezas› kesilmifltir. Eskiflehir 1. Vergi Mah-

kemesinin 8.10.2003 günlü ve E:2003/80, K:2003/805 say›l› karar›yla; 6802

say›l› Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin üçüncü f›kras›nda; 2279
say›l› Kanuna göre ikraz iflleriyle u¤raflanlarla, ikinci f›krada belirtilen mu-

amele ve hizmetlerden herhangi birini devaml› olarak yapanlar›n, bu Kanunun
uygulanmas›nda banker say›lacaklar›n›n hükme ba¤land›¤›, 2279 say›l›

Ödünç Para Verme ‹flleri Hakk›nda Kanunu ek ve de¤iflikleri ile birlikte yü-

rürlükten kald›ran 30.9.1983 gün ve 90 say›l› Ödünç Para Verme ‹flleri Hak-

k›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde de, devaml› ve
mutad meslek halinde, faiz veya her ne ad alt›nda olursa olsun bir ivaz karfl›-
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l›¤› veya ipotek almak suretiyle, ödünç para verme iflleriyle u¤raflan veya
ödünç para verme ifllerine arac›l›k eden ve kendilerine faaliyet izni verilen
gerçek kiflilerin ikrazatç› say›lacaklar›n›n aç›kland›¤›, 3065 say›l› Katma De-

¤er Vergisi Kanunu'nun 17 nci maddesinin 4 üncü f›kras›n›n ( e ) bendinde
ise, banka ve sigorta muameleleri vergisinin kapsam›na giren ifllemler ile si-

gorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine iliflkin ifllemlerinin
katma de¤er vergisinden müstesna oldu¤u hükmüne yer verildi¤i, yukar›da

yer alan düzenlemelerin birlikte de¤erlendirilmesinden ivaz karfl›l›¤› ödünç
para verme iflini, devaml› ve mutat meslek halinde yapanlar›n, 6802 say›l› Ka-

nunun uygulanmas› bak›m›ndan banker say›lmas› gerekti¤i, di¤er taraftan, konu ile ilgili Dan›fltay ‹çtihatlar›na göre ayn› takvim y›l› içinde birden fazla ki-

fliye yada birden fazla olmak üzere bir kifliye veya birbirini izleyen y›llarda bir

yada birden çok kifliye ödünç para verilmesi halleri, ikraz ifliyle devaml› ve
mutat meslek halinde u¤rafl›ld›¤›n› göstermekte, bu bak›mdan ivaz karfl›l›¤›

borç para verme ifliyle devaml› ve mutat meslek halinde u¤raflanlar›n bu iflten
elde ettikleri kazanc›n, katma de¤er vergisine de¤il, banka ve sigorta muameleleri vergisine konu edilmesi, aç›klanan hukuki durumun gere¤i oldu¤u olayda, davac› flirketin ortaklar›na borç para verdi¤i, karfl›l›¤›nda herhangi bir fa-

iz geliri hesaplamad›¤› ve bu ifllemlerin, vergilendirme döneminde birden çok
kez tekrarland›¤›ndan dava konusu ifllemin tesis edildi¤i, bu itibarla, banka ve
sigorta muameleleri vergisine konu olan an›lan ifllemlerin katma de¤er vergisine tabi tutulmas›, 3065 say›l› Kanunun 17 nci maddesinin, 4 üncü f›kras›n›n
yukar›da aç›klanan ( e ) bendine uygun olmad›¤›ndan, aksi görüflten hareket-

le gerçeklefltirilen vergi ziya› cezal› katma de¤er vergisinde yasal isabet gö-

rülmedi¤i gerekçesiyle vergi ve cezan›n kald›r›lmas›na karar verilmifltir. Da-

val› ‹dare, tarh edilen vergi ve kesilen cezan›n hukuka uygun oldu¤unu ileri
sürerek karar›n bozulmas›n› istemektedir.

Savunman›n Özeti : Savunma verilmemifltir.

Tetkik Hakimi Kumru Örnek Demirtafl'›n Düflüncesi: 3065 say›l›

Kanunun 1 inci maddesi ve 4 üncü madde hükmü uyar›nca grup flirketlere
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borç para vermek suretiyle finansman hizmeti sa¤lanmas›n›n an›lan Kanun
kapsam›nda ticari faaliyet olarak kabul edilmesi ve dolay›s›yla söz konusu
borç verme ifllemi sonucunda elde edilen faiz gelirlerinin katma de¤er vergisine tabi oldu¤undan aksi yöndeki mahkeme karar›n›n bozulmas› gerekmedi¤i düflünülmektedir.

Dan›fltay Savc›s› Mukaddes Aras'›n Düflüncesi: ‹dare ve vergi mahke-

melerince 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, istemin 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:

KARAR : Davac› flirketin ortaklar›na borç para vermek suretiyle örtülü

kazanç da¤›t›m›nda bulundu¤u ileri sürülerek sal›nan katma de¤er vergisi ve
kesilen vergi ziya› cezas›n› 3065 say›l› Kanunun 1 inci maddesine göre elde

edilen faiz gelirinin katma de¤er vergisinin konusunu teflkil etmedi¤i, ayr›ca
nakit kayna¤› kulland›rman›n ayn› Kanunun 8 nci maddesinde belirtilen ifller

aras›nda bulunmad›¤›, ortaklara ödünç para kulland›r›lmas›n›n örtülü kazanç

da¤›t›m› olarak nitelendirilemeyece¤i, dolay›s›yla, bu yolla elde edilen faizin
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kanunu kapsam›na girmesi nedeniyle
terkin eden Vergi Mahkemesi karar› daval› ‹dare taraf›ndan temyiz edilmektedir.

6802 say›l› Gider Vergileri Kanununun 30 uncu maddesinde, banka ve

sigorta muameleleri vergisinin mükellefleri banka ve bankerlerle sigorta flir-

ketleri olarak belirlenmifl, mevzu ve vergiyi do¤uran olay ise 28 inci madde-

de düzenlenmifltir. Bu çerçevede, bankerlerin yapm›fl olduklar› banka muame-
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le ve hizmetleri dolay›s›yla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden
veya hesaben ald›klar› paralar›n banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi
oldu¤u belirtilmifltir. Bankerlerin nakden ve hesaben ald›klar› paralar aras›n-

da, maddedeki parantez içi hükmü ile sair adlarla faiz ve benzeri menfaat sa¤lamak üzere devaml› olarak para toplama ifli ile u¤raflanlar›n toplad›klar› pa-

ralara sa¤lad›klar› gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karfl›l›¤› gibi adlarla ald›klar› paralar da say›lm›flt›r. 28 nci maddenin son f›kra-

s›nda, 2279 say›l› Kanuna göre ikraz iflleriyle u¤raflanlarla, yukar›da belirtilen
muamele ve hizmetlerden herhangi birini devaml› olarak yapanlarda bu Kanunun uygulanmas›nda banker say›lm›flt›r.

2279 say›l› Kanunu yürürlükten kald›ran 90 say›l› Kanun Hükmünde

Kararname, faiz veya her ne ad alt›nda olursa olsun bir ivaz karfl›l›¤› veya ipotek almak suretiyle sürekli olarak ödünç para verme iflleriyle u¤raflan gerçek
kiflilerin ve finansman flirketleri ile faktoring flirketlerinin faaliyetlerinin dü-

zenlenmesi ve denetlenmesine iliflkindir. An›lan Kanun Hükmünde Kararnamede ikrazatç› tan›mlan›rken, faaliyetin devaml› ve mutad meslek halinde yap›lmas› ile gerçek kifliler taraf›ndan yap›lmas› hususlar› önemle vurgulanm›flt›r.

Aç›klanan bu düzenlemeler, ortaklar›na borç para vermek suretiyle örtü-

lü kazanç da¤›tt›¤› ileri sürülen ve tüzel kiflili¤i olan kurumlar vergisi mükel-

lefi aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, mutad meslek halinde yap›lan bir ödünç
para verme ifli bulunmad›¤› yada farkl› bir ticari veya s›nai faaliyet alan› bu-

lunup gerçekte ödünç para verme yoluyla para kazanma amac› olmayan, ayn›

zamanda lehe ald›¤› bir para da bulunmayan flirketin, bu ifllemleri nedeniyle
banka ve sigorta, muameleleri vergisi mükellefi olamayaca¤›n› ortaya koymaktad›r.

3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesinin birinci

f›kras›nda, Türkiye'de yap›lan ve maddede say›lan ifllemlerin katma de¤er

vergisine tabi oldu¤u belirtildikten sonra, 1 nci bendde, ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetle319
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re yer verilmifltir. Yasan›n 2 nci ve 3 üncü maddelerinde teslim say›lan ifllem-

ler, 4 üncü ve 5 nci maddelerinde ise hizmet ve hizmet say›lan ifllemler tan›mlanm›flt›r. An›lan maddelere göre katma de¤er vergisinin, bir mal hareketine veya birfleyi yapmak, ifllemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizle-

mek, muhafaza etmek, haz›rlamak, de¤erlendirmek, kiralamak, birfleyi yapmamay› taahhüt etmek gibi flekillerde gerçekleflen yada vergiye tabi bir hizmetten,

iflletme sahibinin, personelinin veya di¤er flah›slar›n karfl›l›ks›z yararlanmas›
fleklinde oluflan bir hizmete ba¤l› bir iflleme dayand›r›ld›¤› görülmektedir.

Dosyan›n incelenmesinden, davac› flirketin ortaklar›na cari hesap yoluyla

borç para verdi¤i ve bu suretle faiz geliri elde etti¤i, ancak bu gelirleri için fatura düzenlemedi¤i ve katma de¤er vergisi hesaplayarak beyan etmedi¤i anlafl›lmaktad›r.

3065 say›l› Kanunun yukar›da aç›klanan hükümleri karfl›s›nda, ortaklar›-

na borç para vermek suretiyle faiz geliri elde edilmesinin an›lan Kanun kapsa-

m›nda ticari faaliyet olarak kabul edilmesi ve dolay›s›yla söz konusu borç verme ifllemi sonucu elde edilen faiz gelirlerinin katma de¤er vergisine tabi olmas› gerekti¤i aç›kt›r.

Ancak, ortaklar›na cari hesap yoluyla borç para vermesinin örtülü kazanç

oldu¤u gerekçesiyle davac› ad›na tarh edilen kurumlar vergisine karfl› aç›lan da-

vay› reddeden Eskiflehir 1. Vergi Mahkemesinin 8.10.2003 günlü ve E:2003/77,
K:2003/802 karar›n›n temyizen incelenmesi sonucu Dan›fltay Dördüncü Daire-

sinin 24.11.2004 günlü ve E:2004/262, K:2004/2324 say›l› karar› ile olayda ör-

tülü kazanç da¤›t›m› ile ilgili kanunda öngörülen flartlar›n gerçekleflti¤i belirtilmifl, ancak k›sa vadeli krediler için tesbit edilen faiz oran›n›n en düflü¤ünün uy-

gulanmas›n›n hakkaniyete uygun olaca¤› gerekçesiyle Mahkeme karar›n›n bozulmas›na karar verilmifltir.

Bu durumda, yükümlü flirket ad›na ayn› y›l için ve ayn› nedenle sal›nan

kurumlar vergisi hakk›nda verilen kararda var›lan hukuki sonuç katma de¤er
vergisi yönünden de geçerli olaca¤›ndan Mahkeme Karar›n›n bozulmas› gerekmektedir.
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SONUÇ : Aç›klanan nedenlerle, daval› idare temyiz isteminin kabulüy-

le Eskiflehir 1. Vergi Mahkemesinin 8.10.2003 günlü ve E:2003/80, K:2003/805
say›l› karar›n›n bozulmas›na, 07.02.2006 gününde oyçoklu¤uyla karar verildi.
KARfiI OY
Davac› flirketin ortaklar›na cari hesap yoluyla borç para vererek faiz ge-

liri elde etti¤i, ancak bu gelirleri için fatura düzenlemedi¤i ve katma de¤er
vergisi hesaplayarak beyan etmedi¤i ileri sürülerek yap›lan katma de¤er ver-

gisi tarhiyat›; ortaklara ödünç para kulland›r›lmas›n›n örtülü kazanç da¤›t›m›
olarak nitelendirilemeyece¤i, elde edilen faizin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi oldu¤u gerekçesiyle terkin eden Mahkeme Karar›n›n bozulmas› istenilmektedir.

3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 1/1 maddesinde; ticari, s›-

nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim ve

hizmetlerin katma de¤er vergisine tabi olaca¤› belirtilmifl, ayn› Kanunun 4/1
maddesinde de teslim ve teslim say›lan haller ile mal ithalat› d›fl›nda kalan ifl-

lemlerin hizmet say›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Dolay›s›yla ortaklara borç
para vermek suretiyle elde edilen faiz gelirinin ticari faaliyet olarak kabulü gerekmekte olup, bu ifllemler nedeniyle yükümlülerin banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefi olamayacaklar› Kanun hükmü gere¤idir.

Davac›n›n kurumlar vergisine karfl› açt›¤› davay› reddeden, Eskiflehir 1.

Vergi Mahkemesi, 08.10.2003 günlü ve E: 2003/77, K: 2003/802 say›l› kara-

r›na yönelik temyiz istemi Dan›fltay Dördüncü Dairesinin 24.11.2004 günlü
ve E:2004/262, K:2004/2324 say›l› karar›yla; olayda örtülü kazanç da¤›t›m›y-

la ilgili olarak Kanunda öngörülen flartlar›n gerçekleflti¤i, ancak matrah fark›

belirlenirken adatland›r›lan cari hesap bakiyesinde Merkez Bankas›nca avans

ifllemlerine uygulanan ®70 oran›ndaki faiz oran› yerine k›sa vadeli krediler
için tespit edilen faiz oran›n›n en düflü¤ünün uygulanmas›n›n hakkaniyete uygun olaca¤›ndan mahkemece tespit edilecek bu oran dikkate al›nmak suretiy321
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le karar verilmesi gerekti¤i gerekçesiyle Mahkeme karar›n›n bozulmas›na ka-

rar verilmifltir. Temyiz aflamas›nda; Kurumlar Vergisi Kanununun 17. madde-

sinin 3. f›kras› hükmü uyar›nca kazanc›n örtülü olarak da¤›t›lm›fl say›labilmesi için, emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düflük faiz ve komisyonlarla ödünç para al›nmas› veya verilmesi gerekmedi¤i, olayda flirket fa-

aliyetinin sürdürülebilmesi için ortaklar cari hesab› vas›tas›yla para al›n›p verildi¤i, örtülü kazançtan söz edilebilmesi için orta¤a kaynak aktar›lmas› yeterli olmay›p aktar›lan paran›n ortak taraf›ndan ne flekilde kullan›ld›¤›n›n, yap›lan muameleler sonucu bir vergi kayb›na neden olunup olunmad›¤›n›n tespi-

tinin gerekti¤i, cari hesap yoluyla al›nan ve verilen paralara faiz uygulanmas›
suretiyle sonuca gidilmesinin tek bafl›na örtülü kazanç da¤›t›ld›¤›n› göstermeye yeterli olmad›¤›ndan tarhiyat›n terkini gerekti¤i gerekçesiyle Dairece veri-

len bozma karar›na kat›lmad›¤›mdan mahkeme karar› sonucu itibariyle yerindedir.

Temyiz isteminin belirtilen gerekçeyle reddi gerekti¤i görüflü ile karara

kat›lm›yorum.
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Özelgeler
T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
‹STANBUL VERG‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I

(Mükellef Hizmetleri Katma De¤er Vergisi Grup Müdürlü¤ü)
Tarih
Say›

Konu

: 26.01.2009

: KDV.MUK.B.07.1.G‹B.4.34.17.01.09.694

: Tekstil ürünlerine yap›lan tadilat neticesinde
uygulanacak KDV oran› ve tevkifat.
…

‹lgi kay›tl› dilekçeniz incelenmifltir.

Bilindi¤i üzere, 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 9’uncu

maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na al›nma-

s› amac›yla vergiye tabi ifllemlere taraf olanlar› verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanl›¤›m›za yetki verilmifltir.

Ayn› Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdi¤i yetkiye

dayan›larak 24.12.2007 tarihinde kararlaflt›r›lan ve 30.12.2007 tarihinde ya-

y›mlanan 2007/13033 say›l› Kararname eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak

Katma De¤er Vergisi Oranlar›n›n Tespitine ‹liflkin Karar” ile mal teslimleri ve

hizmet ifalar›na uygulanacak katma de¤er vergisi oranlar›, ekli I say›l› listede
yer alan mal ve hizmetler için %1, ekli II say›l› listede yer alan mal ve hizmet-

ler için %8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi ifllemler
için %18 olarak yeniden belirlenmifl olup, II say›l› listenin B/10 s›ras›nda, fason olarak yap›lan tekstil ve konfeksiyon iflleri yer almaktad›r.
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Di¤er taraftan, 04.01.2008 tarih, 26746 say›l› Resmi Gazete’de yay›m-

lanan 107 Seri no.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nin A/1 bölümünde
ise; 51, 53 ve 58 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤lerinde kapsam› ile uygulama-

s›na iliflkin usul ve esaslar› belirlenen fason tekstil ve konfeksiyon ifllerinde
(1/2) oran›nda KDV tevkifat›n›n bu Tebli¤in yay›m›n› izleyen günden itibaren düzenlenecek faturalara konu ifllemler için uygulanaca¤› aç›klanm›flt›r.

Bu aç›klamalara göre; firman›zca tekstil firmalar›na yap›lacak tadilat ifl-

leri (bel daraltma, paça boyu k›saltma, kol k›saltma, vs.) fason hizmet kapsa-

m›nda de¤erlendirilece¤inden % 8 oran›nda KDV’ne tabi olacak ve hizmet
bedeli üzerinden1/2 oran›nda tevkifat yap›lacakt›r.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Baflkan a.

Grup Müdür V.
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
‹STANBUL VERG‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I

(Mükellef Hizmetleri Katma De¤er Vergisi Grup Müdürlü¤ü)
Tarih : 04.02.2009
Say›

: KDV.MUK.B.07.1.G‹B.4.34.17.01.43.1162

Konu : Kredi kart›yla yap›lan fatura tahsilatlar›n›n beyan›.
... fiT‹.
‹lgide kay›tl› dilekçeniz incelenmifltir.
3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesine göre,

Türkiye’de yap›lan ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çer-

çevesindeki teslim ve hizmetlerin katma de¤er vergisine tabi oldu¤u hükme
ba¤lanm›flt›r.

Ayn› Kanunun 10. maddesinin (a) f›kras›nda mal teslimi ve hizmet ifas›

hallerinde, mal›n teslimi veya hizmetin yap›lmas› ile (b) f›kras›nda mal›n tesliminden veya hizmetin yap›lmas›ndan önce fatura veya benzeri belgeler ve-

rilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla s›n›rl› olmak üzere fatura
veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile vergiyi do¤uran olay›n meydana geldi¤i aç›klanm›flt›r.

83 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin 3. bölümünde; “Ödemesi Kredi

Kart› ‹le Yap›lan Teslim Ve Hizmet Bedellerinin Beyan›” bafll›kl› bölümün-

de; gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin bulundu¤u 1 numaral› KDV

beyannamesinde 65. sat›r olarak “Kredi Kart› Karfl›l›¤› Yap›lan Teslim ve
Hizmetleri Teflkil Eden Bedel” sat›r› ihdas edilmifl ve Haziran 2001 dönemin325
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den itibaren kredi kart› ile yap›lan teslim ve hizmet bedellerinin bu sat›rda beyan edilmesi uygun görülmüfltür.”

Bu sat›ra ait dipnotta, (6) No.lu sat›rda beyan edilen toplam bedel için-

de kredi kart› ile yap›lan sat›fllara iliflkin tutar›n yaz›laca¤› aç›klanm›flt›r. Ancak kredi kart› ile yap›lan sat›fllar aras›nda farkl› vergi oran›na tabi teslim ve

hizmet bedelleri ile vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen ifllem

bedelleri de bulunabilece¤inden, bu sat›ra kredi kart› ile yap›lan sat›fllar›n,
varsa vergi dahil brüt tutar› yaz›lacakt›r.” denilmektedir.

Benzer bir konuda Bakanl›k Makam›’ndan al›nan … tarih, … say›l› ya-

z›da; “Katma de¤er vergisi beyannamesinin 65 (yeni beyannamede 45) inci

sat›r›nda istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim
amaçl› bir bilgidir. Burada vergiyi do¤uran olay vuku bulsun bulmas›n belir-

li bir dönemde kredi kart› ile yap›lan tahsilâtlar gösterilecektir. Bu sat›rda yer
alan tutarlar›n 6 ›nc› sat›rdaki bilgi ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulmas› halinde, kredi kart› ile yap›lan tahsilât-

lar›n, üzerinden vergi hesaplanmayan avans ödemelerine veya vergisi önce-

den beyan edilmifl ifllemlerin sonraki taksitlerine ait oldu¤u mükellef taraf›ndan “izah” gerekçesi olarak belirtilebilir. Bu izah, yeterli görülmedi¤i takdirde gerekli ifllemlerin yap›laca¤› tabiidir.” denilmektedir.

Buna göre, firman›z taraf›ndan kredi kart›yla tahsil edilen tutarlar›n tah-

silat›n yap›ld›¤› dönem KDV Beyannamesinin 45.’inci sat›r›na yaz›lmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini arz ederim.
Baflkan a.

Grup Müdür V.
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
‹STANBUL VERG‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I

(Mükellef Hizmetleri Katma De¤er Vergisi Grup Müdürlü¤ü)
Tarih: 25.02.2009

Say› : KDV.MUK.B.07.1.G‹B.4.34.17.01.4.1782

Konu : Kira sözleflmelerine istinaden ödenen D.V.’nin
kirac›lara yans›t›lmas›nda KDV hesaplan›p
hesaplanmayaca¤›,

… A.fi.
‹lgi kay›tl› dilekçeniz incelenmifltir.
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi (KDV) Kanunu’nun 1/1. maddesine
göre, Türkiye’de yap›lan ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetler katma de¤er vergisine tabidir.
Konuyla ilgili olarak Bakanl›k Makam›ndan al›nan … tarih ve … say›l›
yaz›da;
“…
(1) Baflkalar› için yap›lan ve asl› katma de¤er vergisine tabi olan harcamalar›n aktar›lmas› amac›yla düzenlenen faturalarda harcaman›n tabi oldu¤u
oran üzerinden katma de¤er vergisi hesaplanacakt›r.
(2) Asl› katma de¤er vergisinin konusuna girmeyen veya vergiden müstesna olan masraflar›n aktar›lmas›nda katma de¤er vergisi hesaplanmayacakt›r. Ancak bu aktarma s›ras›nda masraf tutar›n› aflan bir bedel tahsil edilirse bu
aflan k›s›m üzerinden genel vergi oran›na göre katma de¤er vergisi hesaplanacakt›r.” denilmektedir.
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Buna göre, müflterilerle yap›lan sözleflmelere ait asl› vergiye tabi olma-

yan damga vergisinin bire bir olarak yans›tmas› ifllemi katma de¤er vergisine
tabi de¤ildir. Ancak bu aktarma s›ras›nda masraf tutar›n› aflan bir bedel tahsil

edilmesi halinde bu aflan k›s›m üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanmas› gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi arz ederim.
Baflkan a.

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.l6.01/KVK-Geç.28

Konu : Aktife kay›tl› gayr›menkullerin sat›fl›ndan elde edilen kazanc›n
kurum istisnas›na tabi tutulmas› hakk›nda.
…..GRUP MÜDÜRLÜ⁄ÜNE
‹lgi: ...2009 tarih ve .. say›l› yaz›n›z.
… Vergi Dairesi Baflkanl›¤› mükelleflerinden… vergi numaras›nda ka-

y›tl› … Ticaret A.fi. hakk›nda al›nan ilgi yaz›n›z ve eki mükellef dilekçesi incelenmifl olup Müdürlü¤ümüzü ilgilendiren hususlar afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Bilindi¤i üzere 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’na 4444 say›l› Ka-

nunun 6.maddesiyle eklenen Geçici 28.maddenin (a) bendinde, “01.01.1999 –
31.12.2004 tarihleri aras›nda uygulanmak üzere, tam mükellefiyete tabi kurumlar›n ifltirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin sat›fl›ndan do¤an kazanc›n, sat›fl›n yap›ld› y›lda kurum sermayesine ilave edilen k›sm›, kurumlar vergisinden müstesnad›r.
….

Kurumlar›n iki tam y›l süreyle aktifinde yer almayan ifltirak hisselerinin

veya gayrimenkullerinin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar ile menkul k›ymet

veya gayrimenkul ticareti ile u¤raflan kurumlar›n ellerinde bulundurduklar›
de¤erlerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam› d›fl›ndad›r.
…
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Bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra bu madde kapsam›nda ya-

p›lacak tescil ifllemleri tapu ve kadastro harc›ndan, lehe al›nan paralar banka
ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnad›r.” hükmü yer almaktad›r.
Buna göre maddede yer alan istisnadan yararlanabilmek için;

mas›,

a) ‹fltirak hisseleri ve gayrimenkullerin tam mükellef kurumlara ait olb) Sat›fltan do¤an kazanc›n kanunda belirtilen süre içinde kurum serma-

yesine ilave edilmesi,
mesi,

c) Sermayeye eklenen bu kazançlar›n 5 y›l içinde iflletmeden çekilmed) ‹fltirak hisseleri veya gayrimenkullerin iki tam y›l süreyle aktifte bu-

lundurulmas›,

e) Menkul k›ymet veya gayrimenkul ticareti ile u¤rafl›lmamas› gerek-

mektedir.

Öte yandan 213 say›l› Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci madde-

sinin birinci f›kras›n›n 2 numaral› bendi ile Maliye Bakanl›¤›, vergi kanunlar›nda yer alan muafiyet, istisna, yeniden de¤erleme, zarar mahsubu ve benze-

ri hükümlerden yararlan›lmas›n› Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen flartlara uygun olarak yeminli malî müflavirlerce düzenlenmifl tasdik raporu ibraz edilme-

si flart›na ba¤lamaya ve bu uygulamalara iliflkin usul ve esaslar› belirlemeye
yetkili k›l›nm›flt›r.

An›lan maddenin üçüncü f›kras›nda ise 2 numaral› bent hükmüne göre ya-

rarlan›lmas› yeminli mali müflavirlerce düzenlenmifl tasdik raporu ibraz› flart›na
ba¤lanan konularda, tasdik raporunu zaman›nda ibraz etmeyen mükellefle-

rin tasdike konu haktan yaralanamayacaklar› hükme ba¤lanm›flt›r.

Di¤er taraftan 3568 say›l› Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Ye-

minli Mali Müflavirlik Kanununa iliflkin olarak 30.12.1999 tarih ve 23922 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan 25 Seri No'lu SM, SMM Ve YMM Kanunu
Genel Tebli¤inde;
“…
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1. Yeminli Mali Müflavirlere Tasdik Ettirilmesi Zorunlu ‹fllemler:
…

1.2. Kurumlar Vergisi ‹stisnalar›na ‹liflkin ‹fllemler:
A tipi yat›r›m fonlar›n›n portföy iflletmecili¤inden do¤an kazançlar›na ilifl-

kin istisna ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesi hükmüne gö-

re yararlan›lan istisna tutar›n›n 20 milyar liray› aflmas› halinde, bu haddi aflan is-

tisnalara iliflkin ifllemlerin yeminli mali müflavirlere tasdik ettirilmesi gerekmek-

tedir. Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 numaral› bendi hükmü

uyar›nca yararlan›lan ifltirak kazançlar› istisnas›na iliflkin ifllemlerin yeminli mali
müflavirlerce tasdik ettirilmesi uygulamas› 1/1/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kald›r›lm›flt›r.

…” aç›klamalar› yer alm›fl 32 Seri No'lu SM, SMMM VE YMM Kanunu

Genel Tebli¤inin birinci f›kras›n›n 2. bendiyle Kurumlar Vergisi Kanununun(4)
geçici 28' inci maddesi hükmüne göre yararlan›lacak istisna tutar›n›n yeminli mali müflavirlere tasdik ettirilme haddi 50 milyar lira (50.000 TL) olarak yeniden tespit edilmifltir.

Öte yandan ilgi yaz›n›z eki Ulaflt›rma Vergi Dairesi Müdürlü¤üne ait

04.11.2008 tarih ve 17869 say›l› yaz›dan söz konusu istisna ifllemlerine iliflkin olarak mükellefin YMM Tasdik Raporunu Dairelerine ibraz etmedi¤i belirtilmektedir.

Bu hüküm ve aç›klamalara göre … Ticaret A.fi. taraf›ndan aktifinde kay›tl›

gayr›menkullerin ...2003 tarihinde 710.000.000.000 TL bedelle satmas› ve elde et-

ti¤i 696.000.000.000 TL sat›fl kar›na iliflkin ifllemlerini yeminli malî müflavirlere
tasdik ve düzenlenen raporu ilgili vergi dairesine raporu ibraz yükümlülüklerini
yerine getirmemifl olmas› nedeniyle di¤er flartlara haiz olunsa dahi bu kar›n Ku-

rumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesi kapsam›nda kurumlar vergisinden müstesna tutulmas› mümkün de¤ildir.
Bilgi edinilmesini arz ederim.

Grup Müdürü V.
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlü¤ü)

04.06.2008/16887

Say› : B.07.1.G‹B.04.99.16.01/2-MUK-

Konu: Finansal kiralama sözleflmesine ek devir sözleflmesi ile kirac›n›n

de¤iflmesi durumunda kiralanan mala iliflkin olarak düzenlenecek kira fa
turalar›nda uygulanacak KDV oran› hakk›nda

………………………………….
‹lgi : a) 01.2008 tarih ve 80 say›l› dilekçeniz.
b) 02.2008 tarih ve 4982 say›l› yaz›m›z.

‹lgi (a)’da kay›tl› dilekçenize ilgi (b)’de kay›tl› yaz›m›z ile cevap veril-

mifl olup; konuyla ilgili olarak Bakanl›k Makam›ndan al›nan 15.05.2008 tarih
ve 49355 say›l› yaz›da;

“Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlar› hakk›nda 2002/4480 sa-

y›l› Kararname eki I say›l› listenin 9’uncu s›ras›nda, 3226 say›l› Finansal Ki-

ralama Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya konu olan mallar›n (bu lis-

tenin 8’inci s›ras›nda say›lan tafl›tlar dahil) finansal kiralama flirketlerine veya

finansal kiralama flirketlerince teslimi veya kiralanmas› ifllemleri yer almakta
ve bu ifllemlere %1 KDV oran› uygulanmaktayd›.

30/12/2007 tarih ve 26742 say›l› Resmi Gazatede yay›mlanan

2007/13033 say›l› Kararnameye ekli Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma

De¤er Vergisi Oranlar›n Tespitine ‹liflkin Karar›n 1’inci maddesinin 2’inci

332

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

f›kras›nda finansal kiralama ifllemlerinde, iflleme konu olan mal›n tabi oldu¤u
katma de¤er vergisi oran›n›n uygulanaca¤›; 4’üncü maddesinde ise finansal
kiralama ifllemlerine iliflkin hükümlerin, Karar›n yay›m› tarihinden sonra dü-

zenlenen sözleflmeler için geçerli olmak üzere, yay›m› tarihinde yürürlü¤e girece¤i hükmü yer almaktad›r.

Konuyla ilgili olarak Bankac›l›k Düzenleme ve denetleme Kurumuyla

yap›lan yaz›flma sonucunda, 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’nun
15’inci maddesinde yer alan “Kirac›, finansal kiralama konusu maldaki zil-

yedli¤ini bir baflkas›na devredemez. Ancak, tüketicilerin konut edinmesine
veya yat›r›mlara finansman sa¤layan finansal kiralama ifllemlerinde kirac›, kirac›l›k s›fat›n› ve/veya sözleflmeden do¤an hak ve/veya yükümlülüklerini, ki-

ralayandan yaz›l› izin al›nmas› kayd›yla devredebilir. ‹fl bu devir nedeniyle fi-

nansal kiralama sözleflmesinde yap›lan kirac› de¤iflikli¤i, bu Kanunun 8’inci

maddesi çerçevesinde tescil edilir veya flerh olunur.” hükmü nedeniyle tam
iki tarafa borç yükleyen bir sözleflme olan finansal kiralama sözleflmesinde taraflardan birinin sahip bulundu¤u hak ve borçlar›n devrinin sözleflmenin yüklenilmesi olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i anlafl›lm›flt›r.

Buna göre, KDV uygulamas› aç›s›ndan 30/12/2007 öncesinde sözlefl-

mesi imzalanm›fl finansal kiralama sözleflmelerinde bu tarihten sonra yap›lan

devir ifllemlerinde ilk sözleflme tarihinin esas al›nmas› ve 2002/4480 say›l›
Kararname hükümlerinin uygulanmas› gerekmektedir.” denilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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YATIRIM KARARI DUYURULARININ
H‹SSE SENED‹ GET‹R‹LER‹ ÜZER‹NDEK‹
ETK‹S‹N‹N ÖLÇÜLMES‹: OLAY ETÜDÜ
YÖNTEM‹
MEASUREMENT OF INVESTMENT
DECISION ANNOUNCEMENTS’ EFFECTS
ON STOCK RETURN: EVENT STUDY
METHOD

l Yrd. Doç. Dr. Yusuf KADERL‹*
l Yrd. Doç. Dr. Sezgin DEM‹R*
Öz
Etkin piyasalar hipotezine göre, firmalar›n kamuya duyurduklar› önemli ha-

berlerden yararlanarak, ilgili firmalar›n hisse senetlerinden anormal getiriler elde
etmek yar› kuvvetli etkin bir piyasada mümkün de¤ildir. Bu çal›flman›n amac›, fir-

malar›n “yat›r›m karar›” ald›klar›na iliflkin duyurular›n›n, ilgili firmalar›n hisse senedi getirileri üzerinde herhangi bir etkiye sahip olup olmad›¤›n›n, olay etüdü
yöntemiyle ve sektörel bazda ortaya konulmas›d›r. Yap›lan çal›flma sonucunda el-

de edilen bulgular, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda, yat›r›m karar› duyu-

rular›n›n ilgili firmalar›n hisse senedi getirilerini olumlu yönde etkiledi¤ini ve piyasan›n henüz yar› kuvvetli etkin bile olmad›¤›n› göstermektedir.
* Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli ‹‹BF, ‹flletme Bölümü ö¤retim üyesi
* Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli ‹‹BF, ‹flletme Bölümü ö¤retim üyesi
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Anahtar Sözcükler: Yat›r›m Karar›, Olay Etüdü, Kümülatif Anormal Geti-

ri, Etkin Piyasalar Hipotezi
Abstract

According to Efficient Market Hypothesis, it is not possible to obtain abnor-

mal returns in semi-strong form efficient markets by using private information an-

nounced to public about the firms in the market. The purpose of the study is how
the announcement of firm’s investment decision would affect stock returns of those firms based on the sectors by event study method. The results indicates that in-

vestment decision announcements have positive effect on stock prices of those
firms in Istanbul Stock Exchange and our market is not working efficiently even
in semi-strong form.

Keywords: Investment Decision, Event Study, Cumulative Abnormal Re-

turn, Efficient Markets Hypothesis
1.G‹R‹fi

Firmalar›n en önemli amaçlar›ndan biri olan varl›¤›n› sürdürmenin temel da-

yana¤› büyümedir. Bu amac›n gerçeklefltirilebilmesi için firmalar›n belirli zamanlar-

da yat›r›m yapmas› mutlak bir zorunluluktur. Bunun nedeni, yat›r›m yapmayan bir
firman›n piyasada büyümeyece¤i ve rekabet gücünü kaybedebilece¤i gerçe¤idir.

Yat›r›m, bir dönem içinde üretim araçlar›na yap›lan eklemeler ve bunu

mümkün k›lan harcamalar bütünü olarak tan›mlanabilir (fiahin, 2004, 1). Firmala-

r›n bu anlamda yapt›¤› yat›r›mlar, gerçek sermaye yat›r›mlar› olarak da nitelendirilebilir (Bekçio¤lu, 1983, 2). Bir firman›n gerçek anlamda büyüyebilmesi yapaca¤› bu tür yat›r›mlara ba¤l›d›r. Ancak, her yat›r›m firman›n büyümesi anlam› gel-

memektedir. Büyüme ancak isabetli yat›r›mlarla sa¤lanabilir. Yanl›fl yat›r›m ka-

rarlar›, bir firman›n yok olmas›na da sebep olabilir. Fakat genel olarak, firmalar›n
yat›r›m kararlar›n›n ard›nda büyüme amac›n›n yatt›¤› söylenebilir.
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Yat›r›m genel olarak, gelecekte daha yüksek olaca¤› beklenen bir de¤eri el-

de edebilmek için, bugün elde olan bir de¤erden vazgeçmek demektir (Karan,

2001, 3). Yat›r›m yapan bir firma, gelecekte, o yat›r›m için bugün koymufl oldu¤u sermayeye göre çok daha fazla kazanç elde edece¤i beklentisi içerisindedir.
Dolay›s›yla, halka aç›k (borsada ifllem gören) bir firman›n yat›r›m yapaca¤›na da-

ir aç›klamalar, gelecekte daha yüksek kazanç beklentisine paralel olarak o firman›n hisse senedi fiyat›n›, yani piyasa de¤erini olumlu yönde etkileyebilir. Çünkü
hisse senedi piyasalar› daha çok beklentinin sat›n al›nd›¤› piyasalard›r.

Di¤er yandan, “Etkin Piyasalar Hipotezi” bir piyasan›n “yar›-kuvvetli form-

da” etkin olmas› halinde, o piyasada kamuya aç›k olan firmalara özel bilgilerin

yard›m›yla anormal bir getiri elde edilemeyece¤ini savunmaktad›r (Hirt ve Block,
2006, 258; Karan, 2001, 272–274; Korkmaz ve Ceylan, 2006, 268). Öyleyse, bir
firman›n yat›r›m yapaca¤›na dair aç›klamada bulunmas›, piyasan›n etkinlik derecesine ba¤l› olarak herhangi bir etki yaratmayabilir.

Bu beklentinin ana nedeni, bu piyasalarda yat›r›mc›lar›n kamuya aç›klanan

bu bilgileri ayn› h›zla de¤erlendirece¤idir. Böylece, bilgi fiyata hemen yans›yacak

ve bilginin kamuya aç›klanmas›n›n ard›ndan yat›r›mc› normalin üstünde bir getiri
sa¤layamayacakt›r (Hirt and Block, 2006, 258–259; Lev, 1974, 220).

Ülkemizde borsaya kay›tl› tüm firmalar, kendileri ile ilgili ve sonuçlar› ka-

muyu ilgilendiren olumlu ya da olumsuz her türlü bilgiyi ‹stanbul Menkul K›y-

metler Borsas› (‹MKB) arac›l›¤› ile herkese duyurmak zorundad›r. Çünkü, ‹MKB
kotasyon yönetmeli¤inin 24. maddesine göre, yat›r›mc›lar›n yat›r›m karar› alma-

s›nda etkili olacak ve menkul k›ymetin piyasa de¤erinde de¤ifliklik yaratabilecek
her türlü bilginin kamuya aç›klanmak üzere azami h›zla borsaya gönderilmemesi,
o firman›n hisse senetlerinin borsa kotundan ç›kar›lma sebebidir.

Kamuya aç›klanan bu bilgilerle o firman›n hisse senetlerinden anormal bir

getiri sa¤lan›p sa¤lanamayaca¤› olay etüdü (event study) ile incelenebilir.

Olay etüdü, herhangi bir firma ile ilgili belirli bir olay›n, o firman›n hisse se-

nedi fiyatlar› üzerindeki etkisini ölçmeye yarayan bir yöntemdir ve günümüzde
yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
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Bu çal›flman›n amac›, firmalar›n yat›r›m karar› ald›klar›na iliflkin duyurular›n, ilgili firmalar›n hisse senedi getirileri üzerinde herhangi bir etkiye sahip olup
olmad›¤›n›n, olay etüdü yöntemiyle ve sektörel bazda ortaya konulmas›d›r. Ayr›ca, bu yolla ‹MKB’nin yar›-kuvvetli etkinli¤i de test edilecektir.
2. L‹TERATÜR ‹NCELEMES‹
Olay etüdü ile yap›lan çal›flmalar çok uzun bir geçmifle sahiptir. Konuya yönelik olarak yay›nlanm›fl ilk çal›flma 1933 y›l›nda Dolley taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Dolley çal›flmas›nda, firmalar›n hisse senetlerinin bölünece¤i zamandaki
nominal fiyat de¤iflimleri üzerinde çal›flmak suretiyle, hisse senedi bölünmelerinin fiyata etkilerini incelemifltir. 1930’lu y›llar›n bafl›ndan 1960’l› y›llar›n sonuna
kadar yap›lan çal›flmalarda olay etütlerinin karmafl›kl›k düzeyi artm›flt›r. Bu geçen
zaman içerisinde Myers ve Bükey 1948 y›l›nda; Barker 1956, 1957 ve 1958 y›llar›nda; Ashley 1962 y›l›nda çeflitli olay etüdü çal›flmalar› yapm›fllard›r. Ancak, günümüzde kullan›lan olay etüdü metodolojisini ortaya koyan ve konu ile ilgili yeni ufuklar açan ilk çal›flma 1968 y›l›nda Ball ve Brown taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Ball ve Brown, firma kazançlar›n›n duyurulmas›n›n hisse senedi fiyatlar›na etkisini incelemifltir. Bir di¤er çal›flma ise, 1969 y›l›nda Fama, Fisher, Jensen
ve Roll taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu çal›flmada da, efl zamanl› temettü art›fllar›n›n etkileri ortadan kald›r›ld›ktan sonra, hisse senedi bölünmelerinin fiyatlara etkisi
araflt›r›lm›flt›r. Bu öncü çal›flmalardan sonra, temel metodoloji ile ilgili baz› de¤ifliklikler öne süren çal›flmalar yap›lm›flt›r. Bu de¤ifliklikler, önceki çal›flmalarda
kullan›lan istatistiksel varsay›mlar›n ihlâl edilmesinden do¤an karmafl›kl›klardan
kaynaklanm›fl ancak daha belirli hipotezlerin yerleflmesini sa¤lam›flt›r. Brown ve
Waner, 1980 ve 1985 y›llar›nda yapm›fl olduklar› çal›flmalarda bu de¤iflikliklerin
birço¤unun önemini tart›flm›fllard›r (Campell ve ötekiler, 1997, 149-150).
1973 y›l›nda Spangler ve 1980 y›l›nda Ahorony ve Swary 1980 y›l›nda yapt›klar› çal›flmalarla, firmalar›n kar pay› duyurular›n›n hisse senetlerine etkisini
araflt›rm›fllar ve bu duyurular›n hisse senedi getirisi üzerinde olumlu etkilere sahip
oldu¤unu tespit etmifllerdir (Foster, 1978, 351-352; Ahorony and Swary, 1980, 1-12).
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Ülkemizde de olay etüdü çal›flmalar› bulunmaktad›r. Ancak, bu çal›flmalarda “olay” firmalar›n yat›r›m yapacaklar›na dair duyurular de¤ildir. K›ymaz
(1996), halka arz edilen firmalar›n performanslar›n›n; Bekçio¤lu, Öztürk ve Kaderli (2004) firmalar aras›nda kurulan iflbirli¤i duyurular›n›n; Çukur ve Eryi¤it
(2006) firmalar›n birleflme ve devralma duyurular›n›n; Kaderli (2007) firmalar›n
yapt›¤› ihracat ba¤lant›s› duyurular›n›n ve Bayaz›tl›, Kaderli ve Gürel (2008) firmalar›n ödeyece¤i kar pay› duyurular›n›n, ilgili firmalar›n hisse senedi getirilerine etkisini olay etüdü ile incelemifl ve bu duyurulardan yararlanarak anormal getiriler elde edilebilece¤ini tespit etmifllerdir.
3.ÇALIfiMANIN MATERYAL‹ VE METODOLOJ‹S‹
Bu çal›flman›n materyalini, ‹MKB’de ifllem gören baz› firmalar›n 2008 y›l› içinde, ‹MKB arac›l›¤›yla kamuya duyurduklar› yat›r›m karar› ald›klar›na dair
haberlere istinaden duyuru tarihi ve duyuru tarihinden 5 gün öncesi ve 5 gün sonras›n› kapsayan ilgili firmalar›n günlük getiri oranlar› oluflturmaktad›r. Bu getiri
oranlar› ve duyurular, Finnet paket program› ve ‹MKB resmi internet sitesi arac›l›¤› ile elde edilmifltir.
Çal›flman›n teorik çerçevesinin oluflturulmas›nda yerli ve yabanc› literatürden yararlan›lm›flt›r. Çal›flman›n uygulama k›sm›nda ise, olay etüdü (event study)
yöntemi kullan›lm›flt›r.
Olay etüdü, herhangi bir olay›n hisse senedinin piyasa de¤erini artt›rd›¤› veya art›rmad›¤› konusunda sonuçlar ç›kar›lmas›n› sa¤layan bir yöntemdir. Olay
etütleri, yay›nlanan haberlere hisse senedi fiyatlar›n›n hangi h›zda fiilen tepki verdi¤ini ölçmek için kullan›l›r (Kaderli, 2007, 147).
Bir piyasan›n etkinli¤i konusundaki en aç›k deliller de yine, günlük getiri
oranlar› kullan›larak yap›lan olay etütlerinden sa¤lanmaktad›r. Olay etütlerinin
yarar›, fiyatlar›n bilgilere göre ayarlanma h›z›na bir çerçeve sunmas›d›r. Çünkü,
fiyatlar› önemli ölçüde etkileyecek olan bir olay›n tarihi tam olarak biliniyorsa,
beklenen getirilerden anormal günlük getirileri belirlemeye çal›flmak anlams›z
olacakt›r (Baflo¤lu ve ötekiler, 2001, 186).
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Olay etüdünün amac›, bir olay›n piyasaya ilk duyuruldu¤u tarih etraf›nda

fazla bir getirinin (excess return) elde edilip edilemeyece¤i tespit edilmesidir. Faz-

la getiriler, ilgili haberlerin piyasaya duyurulmamas› halinde elde edilecek olan
normal getirilerden yüksek veya düflük olan getirilerdir. Bu getiriler genellikle

olay tarihindeki toplam pazar endeksi getirisinin performans› ile iliflkilendirilir ve
“anormal getiriler” (abnormal returns) olarak adland›r›l›r (Rao, 1995, 189). Anormal getiriler flu formülle hesaplanabilir (Campell ve ötekiler, 1997, 151),
eit = Rit - E(Rit)

Formülde; eit = anormal getiriyi, Rit = fiili getiriyi ve (Rit) = normal geti-

riyi göstermektedir.

Bu formülde yer alan normal getiri; piyasa modeli, sabit beklenen getiri mo-

deli, sermaye varl›klar›n› fiyatland›rma modeli, arbitraj fiyatlama modeli gibi mo-

dellerden biri kullan›larak hesaplanmal›d›r (Kathari ve Warner, 2006, 10; Levy,
1999, 425–426).

Bu çal›flmada, daha önce yap›lan baz› çal›flmalarda da oldu¤u gibi (Rao,

1995, 191; K›ymaz, 1996, 127; Bekçio¤lu ve ötekiler, 2004, 45-47; Kaderli, 2007,
149-152) normal getiri olarak pazar endeksi getiri oran› kullan›lm›flt›r.

Olay etüdü çal›flmalar›nda anormal getiriler hesapland›ktan sonra, elde edi-

len her bir anormal getirinin toplam›, uygulamaya konu olan firma say›s›na bölü-

nerek, ortalama anormal getiri hesaplan›r (Rao, 1995, 190). Bu durum flu flekilde
formüle edilebilir:
ARt =

1
Σ
t=1
n

N

eit

Son aflama olarak, hesaplanan ortalama anormal getiriler, s›ras›yla birbirle-

riyle toplanarak, “kümülatif anormal getiriler” (CARt) hesaplan›r. Yani,
n

Σ
t=1

CARt =
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fleklinde ifade edilebilir.

Bu aflamalar neticesinde, hesaplanan CARt de¤erleri 0’dan farkl›l›k arz edi-

yorsa, ilgili olay›n duyurulmas› firma hisse senetlerinin fiyatlar› etkileyerek o his-

se senedinden anormal bir getiri elde edilmesini mümkün k›l›yor demektir. Yani,
bu piyasa yar› güçlü formda dahi etkin de¤ildir. Dolay›s›yla, yat›r›mc›lar kamuya
aç›klanan baz› duyurulardan yararlanarak anormal getiriler elde edebilirler. Ancak, hesaplanan CARt de¤erleri 0’a eflit ya da 0’a çok yak›n ise, ilgili olay›n ka-

muya duyurulmas›n›n firman›n hisse senedi fiyatlar›n› etkiledi¤i ortaya ç›kar. Bu

durum piyasan›n yar› güçlü formda etkin oldu¤unu gösterir. Yat›r›mc›lar böyle bir

piyasada kamuya aç›klanan duyurulardan yararlanarak anormal getiri elde edemezler (Bayaz›tl› ve ötekiler, 2008, 5).

Çal›flman›n uygulama k›sm›nda öncelikle 2008 y›l› içinde yat›r›m yapacak-

lar›n› ‹MKB yoluyla kamuya duyuran firmalar tespit edilmek, bu firmalar sektör-

lere göre s›n›fland›r›lm›flt›r. Bu firmalar›n duyuruyu yapt›klar› tarihler olay tarihi
(event date) olarak belirlenmifltir. Daha sonra, her bir firma ve pazar endeksi
(‹MKB100) için olay tarihinden 5 gün önceki ve 5 gün sonras›n› kapsayan günlük

getiri oranlar› elde edilmifltir. Bu sürenin olay tarihinden 5 gün önce ve 5 gün son-

raki dönemini kapsamas›n›n nedeni, getirilerin olaya duyarl›l›¤›n› daha sa¤l›kl› bir
biçimde ölçebilmektir. Çünkü dönem uzad›kça borsay› etkileyebilecek di¤er ha-

berlerin de ilgili hisse senetlerinin getirileri üzerinde etki yaratabilece¤i varsay›l-

maktad›r. Bu günlük getiri oranlar›ndan yararlan›larak olay etüdü hesaplamalar›
yap›lm›fl ve firmalar›n yat›r›m yapacaklar›na iliflkin olarak yapm›fl olduklar› duyu-

rulan, ilgili firmalar›n hisse senetlerinde anormal bir getiri elde etme imkan› sa¤lay›p sa¤lamad›¤› belirlenen her bir sektör için ayr› ayr› ortaya konulmufltur.

Çal›flmada kullan›lan getiri oranlar›n›n bir birinden ba¤›ms›z oldu¤u ve nor-

mal da¤›ld›¤› varsay›lm›flt›r.

Çal›flmada s›nanacak H0 hipotezi, “firmalar›n yat›r›m yapacaklar›na iliflkin

duyurular›n, ilgili firmalar›n hisse senedi getirisine hiçbir etkisi yoktur” fleklinde
belirlenmifl ve H0: CARt =0 biçiminde ifade edilmifltir. Alternatif hipotez olan H1

hipotezi ise, “firmalar›n yat›r›m yapacaklar›na iliflkin duyurular›n, ilgili firmalar›n

51

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

hisse senedi getirisine olumlu bir etkisi vard›r” fleklinde belirlenmifl ve H1: CARt ≠0
biçiminde ifade edilmifltir.

4. UYGULAMA VE BULGULAR
‹MKB’ye kay›tl› olan baz› firmalar 2008 y›l› içinde farkl› zamanlarda yap-

t›klar› duyurularla, yat›r›m karar› ald›klar›n› aç›klam›fllard›r. Yat›r›m karar› ald›k-

lar›n› aç›klayan bu firmalar, faaliyet gösterdikleri sektörlere göre s›n›fland›r›lm›fl
ve Tablo-1’de sunulmufltur.

Tablo-1. Yat›r›m Karar› Ald›klar›n› Aç›klayan ve 2008 Y›l› ‹çinde Borsa

Arac›l›¤› ile Bunu Kamuya Duyuran Firmalar›n Sektörlere Göre Da¤›l›m›
G›da, ‹çki ve
Tütün Sektörü
BANVT
ERSU
KRSTL
SKPLC
TATKS
VANET

Kimya, Petrol,
Kauçuk ve Plastik
Sektörü
AKSA
ALKIM
GUBRF
PETKM
TUPRS

Metal Ana
Sanayi
Sektörü
CELHA
COMDO
EREGL
IZMDC
KRDMD

Metal Eflya,
Tafl ve Topra¤a
Makine ve Gereç Dayal› Sanayi
Yap›m Sektörü
Sektörü
GEREL
ADANA
KLMSN
AKCNS
TOASO
ANACM
CIMSA
KONYA
MRDIN
TRKCM

Kaynak: Finnet Paket Program› ve www.imkb.gov.tr

Borsaya gönderilen bu yat›r›m karar› haberlerinin, ilgili firmalar›n hisse se-

nedi getirilerine olan etkisini sektörel bazda ölçmek amac›yla; öncelikle, g›da, içki ve tütün sektöründeki firmalar›n yat›r›m yapacaklar›n› kamuya duyurduklar› ta-

rihlerden (olay tarihi) itibaren 5 gün önce ve 5 gün sonraki zaman dilimi için günlük fiili getiri oranlar› hesaplanm›fl ve bu getiri oranlar› kullan›larak firmalara iliflkin ortalama anormal getriler (ARt) ve kümülatif anormal getiriler (CARt) bulunmufl ve Tablo-2’de sunulmufltur.
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Tablo-2. G›da, ‹çki ve Tütün Sektöründeki Firmalara Ait Fiili Getiriler ile
Günlük Ortalama Anormal Getiriler ve Kümülatif Anormal Getiriler

‹MKB 100 ERSU
Olay BANVT
Tarihi Getiri
Getiri
Getiri
Gün
oran›
oran›
oran›
-5
3,68%
4,00% 0,00%
-4
3,55%
1,91% 0,00%
-3
-4,57% -3,83% -1,85%
-2
0,00%
0,48% 0,00%
-1 -10,18% -7,15% 1,89%
0
4,00%
3,25% -1,85%
1
-0,64% 0,41% 0,00%
2
-1,29% -2,30% 0,00%
3
1,31% -0,29% -3,77%
4
4,52%
3,47% -1,96%
5
0,62% -0,42% 2,00%
Olay
‹MKB 100 VANET
Tarihi TATKS Getiri
Getiri
Gün
oran›
oran›
oran›
-5
-0,64% -1,53% -4,17%
-4
1,29%
2,86% -3,26%
-3
1,27%
3,39% 0,00%
-2
-1,89% 0,50% -0,56%
-1
3,21%
2,27% -5,65%
0
-0,62% -2,35% -3,59%
1
-1,88% 2,53% 9,32%
2
0,00%
0,74% -9,66%
3
-3,18% -3,55% 7,55%
4
-1,32% 1,18% -1,17%
5
-0,67% 2,34% 1,18%

‹MKB 100 KRSTL ‹MKB 100 SKPLC ‹MKB 100

Getiri
oran›
-0,43%
-1,43%
-1,23%
1,47%
-0,70%
-1,06%
2,38%
-0,34%
-1,81%
-1,08%
3,35%
‹MKB 100
Getiri
oran›
-0,29%
-0,91%
-0,86%
0,74%
-2,58%
-1,98%
-1,97%
-5,21%
1,11%
0,93%
1,13%

Getiri
oran›
0,00%
1,85%
-3,64%
3,77%
0,00%
7,27%
-3,39%
0,00%
0,00%
3,51%
0,00%

Getiri
oran›
0,00%
0,37%
-0,81%
0,05%
1,61%
-0,12%
-0,02%
1,57%
0,58%
3,32%
2,49%

ARt
-1,10%
0,37%
-0,14%
2,18%
-1,59%
1,19%
0,49%
-1,40%
1,20%
-1,31%
-1,47%

CARt
-1,10%
-0,73%
-0,87%
1,31%
-0,28%
0,91%
1,40%
-0,01%
1,19%
-0,13%
-1,59%

Getiri
oran›
-1,32%
0,00%
4,00%
12,82%
-3,41%
-2,35%
2,41%
0,00%
0,00%
-2,35%
0,00%

Getiri
oran›
1,30%
-1,21%
-0,73%
0,00%
0,37%
-0,81%
0,05%
1,61%
-0,12%
-0,02%
1,57%

Tablo–2 incelendi¤inde, kümülatif anormal getirilerin (CARt) olay tarihinden

itibaren 0’dan pozitif yönde farkl›l›klar gösterdi¤i görülmektedir. Bu firmalar›n kümülatif anormal getirilerinin olay tarihine olan duyarl›l›¤› fiekil-1’de sunulmufltur.
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fiekil-1. G›da, ‹çki ve Tütün Sektöründeki Firmalar›n Kümülatif Anormal
Getirilerinin Olay Tarihine Duyarl›l›¤›

fiekil-1 incelendi¤inde, ilgili sektördeki firmalar›n hisse senetlerinin olay ta-

rihinden itibaren anormal getiri sa¤lad›¤› ancak bu getirinin düzeyinin düflük seyretti¤i göze çarpmaktad›r.

Kimya, petrol, kauçuk ve plastik ürünleri sektöründeki firmalar›n yat›r›m

yapacaklar›n› kamuya duyurduklar› tarihlerden (olay tarihi) itibaren 5 gün önce ve
5 gün sonraki zaman dilimi için günlük fiili getiri oranlar› hesaplanm›fl ve bu ge-

tiri oranlar› kullan›larak firmalara iliflkin ortalama anormal getiriler ve kümülatif
anormal getiriler bulunmufl ve Tablo-3’de sunulmufltur.
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Tablo-3. Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sektöründeki Firmalara
Ait Fiili Getiriler ile Günlük Ortalama Anormal Getiriler ve Kümülatif

Olay Tarihi
Gün
-5
-4
-3
-2

Anormal Getiriler

AKSA

‹MKB 100

ALKIM

‹MKB 100

GUBRF

‹MKB 100

-0,81%

-0,73%

-0,69%

1,22%

3,28%

2,05%

0,00%

0,37%

0,00%

Getiri oran› Getiri oran› Getiri oran› Getiri oran› Getiri oran› Getiri oran›
0,00%

0,00%

-0,69%

-1,72%

-3,17%

-0,21%

0,70%

1,23%

2,55%

0,08%

8,20%

-0,81%

9,92%

1,61%

-0,69%

-0,83%

-0,02%

-6,41%

-2,90%

0,69%

1,13%

-1

-0,76%

1

8,33%

-0,12%

0,63%

1,57%

-0,68%

3,32%

3,42%

0
2

2,56%

4

-0,62%

3
5

Olay Tarihi
Gün
-5
-4
-3

-1,35%

-3,75%

0,05%

0,58%

0,69%

8,33%

7,10%

1,50%

-0,50%

-1,30%

-2,13%

-2,83%

-1,53%

-0,76%

0,00%

3,39%

-3,54%

2,27%

-1,98%

6,00%
0,97%

-4,81%

‹MKB 100

0,42%

-0,21%

-2,01%

-0,25%

-0,38%

-0,38%

5,31%

0,08%

2,74%

1,11%

2,62%

1,13%

Getiri oran› Getiri oran› Getiri oran› Getiri oran›
2,08%

1,85%

0,00%

3,84%

ARt

-1,11%

-6,67%

-5,20%

0

0,97%

-1,53%

-2,17%

-1,89%

1,90%

3,39%

-5,84%

-2,47%

-1,54%

2,78%

2,58%

-1,80%

3,00%

0,96%

3

-0,93%

5

-1,89%

4

0,50%

TUPRS

-1,30%

2

2,86%

‹MKB 100

-3,10%

1

2,46%

PETKM

-2
-1

1,85%

0,00%

2,46%

2,86%

-1,43%
1,48%

0,50%

11,63%

-2,35%

13,51%

2,27%

2,66%

2,84%

5,10%

-0,41%

2,92%

2,86%

2,80%

-1,49%

1,54%

0,35%

3,37%

CARt

0,51%

0,74%

2,26%

7,96%
6,42%

6,93%

5,13%

5,87%
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Tablo–3 incelendi¤inde, kümülatif anormal getirilerin olay tarihinden itiba-

ren 0’dan çok büyük farkl›l›klar gösterdi¤i görülmektedir. Bu firmalar›n kümülatif anormal getirilerinin olay tarihine olan duyarl›l›¤› fiekil-2’de sunulmufltur.

fiekil-2. Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sektöründeki Firmalar›n
Kümülatif Anormal Getirilerinin Olay Tarihine Duyarl›l›¤›

fiekil–2 incelendi¤inde, ilgili sektördeki firmalar›n hisse senetlerinin olay ta-

rihinden itibaren anormal getiri sa¤lad›¤› ve bu getirinin düzeyinin çok yüksek bir
seviyede gerçekleflti¤i net bir biçimde görülmektedir.

Metal Ana Sanayi sektöründeki firmalar›n yat›r›m yapacaklar›n› kamuya du-

yurduklar› tarihlerden (olay tarihi) itibaren 5 gün önce ve 5 gün sonraki zaman di-

limi için günlük fiili getiri oranlar› hesaplanm›fl ve bu getiri oranlar› kullan›larak
firmalara iliflkin ortalama anormal getiriler ve kümülatif anormal getiriler bulunmufl ve Tablo-4’de sunulmufltur.
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Tablo-4. Metal Ana Sanayi Sektöründeki Firmalara Ait Fiili Getiriler ile
Günlük Ortalama Anormal Getiriler ve Kümülatif Anormal Getiriler

Olay Tarihi
Gün
-5
-4
-3
-2
-1

CELHA

‹MKB 100

COMDO

‹MKB 100

EREGL

‹MKB 100

-0,61%

-1,22%

10,45%

-0,21%

2,22%

2,53%

0,00%

-1,64%

-4,49%

0,08%

-4,40%

-3,55%

1,88%

0,17%

-1,79%

2,46%

2,27%

2,34%

2,86%

6,04%

1,99%

Getiri oran› Getiri oran› Getiri oran› Getiri oran› Getiri oran› Getiri oran›
-1,23%
0,00%

0,94%

1,69%

0,82%

1,85%

-1,09%

-4,70%

-1,30%

1,15%

0

-2,45%

-1,21%

11,87%

-1,53%

2

-0,63%

-2,07%

3,78%

3,39%

4

-1,94%

-0,92%

1
3
5

Olay Tarihi

0,00%

-1,90%
2,95%

0,77%

-2,86%

-0,49%

-1,62%

0,45%

-4,53%

0,00%

0,50%
2,27%

-2,35%

IZMDC

‹MKB 100

KRDMD

‹MKB 100

-1,99%

-0,25%

8,51%

7,16%

-3

-1,31%

1,11%

0,00%

0,56%

-1

-1,33%

-5,56%

1

0,68%

Gün
-5
-4
-2

Getiri oran› Getiri oran› Getiri oran› Getiri oran›
3,38%

-2,02%

-3,00%

-0,40%

ARt

CARt

-4,87%

-1,00%

-1,98%

-4,00%

-2,45%

-1,24%

-1,37%

3,37%

-2,04%

-3,26%

-0,46%

2,80%

2,17%

-0,97%

-0,52%

-1,96%

2

-2,03%

-2,47%

2,08%

4

2,01%

2,58%

-0,66%

0,92%

-0,31%

3,92%

-1,89%

5

1,01%

1,75%

-1,35%

3,84%

-0,68%
2,76%

1,54%

5,02%

2,12%

-5,20%

3

1,04%

1,18%

2,12%

-0,66%

0

1,11%

0,74%

0,35%

2,92%

1,89%

-4,17%

3,80%

-1,07%

4,68%

-0,68%

-1,80%
0,60%

-2,05%

1,86%

1,04%

-0,98%

-0,12%

0,61%

-0,76%

-0,59%

-1,81%

-1,22%

-2,32%
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Tablo–4 incelendi¤inde, di¤er sektörlerdeki firmalardan farkl› olarak, kü-

mülatif anormal getirilerin olay tarihinden itibaren 0’dan negatif yönde farkl›l›k-

lar gösterdi¤i görülmektedir. Bu firmalar›n kümülatif anormal getirilerinin olay
tarihine olan duyarl›l›¤› fiekil-3’de sunulmufltur.

fiekil-3. Metal Ana Sanayi Sektöründeki Firmalar›n Kümülatif Anormal
Getirilerinin Olay Tarihine Duyarl›l›¤›

fiekil-3 incelendi¤inde, ilgili sektördeki firmalar›n hisse senetlerinin olay ta-

rihinden itibaren negatif anormal bir getiri (götürü ) sa¤lad›¤› aç›k bir biçimde görülebilmektedir.

Metal eflya makine ve gereç yap›m sektöründeki firmalar›n yat›r›m yapacak-

lar›n› kamuya duyurduklar› tarihlerden (olay tarihi) itibaren 5 gün önce ve 5 gün
sonraki zaman dilimi için günlük fiili getiri oranlar› hesaplanm›fl ve bu getiri oran-

lar› kullan›larak firmalara iliflkin ortalama anormal getiriler ve kümülatif anormal
getiriler bulunmufl ve Tablo-5’de sunulmufltur.

58

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Tablo-5. Metal Eflya Makine ve Gereç Yap›m Sektöründeki Firmalara Ait

Fiili Getiriler ile Günlük Ortalama Anormal Getiriler ve Kümülatif Anormal
Getiriler

Olay
Tarihi GEREL ‹MKB 100 KLMSN ‹MKB 100 TOASO ‹MKB 100
Gün Getiri
Getiri
Getiri
Getiri
Getiri
Getiri
oran› oran›
oran›
oran›
oran›
oran›
oran›
-5

-3,95%

-1,64%

-1,68%

3,13%

-1,75%

-4

12,33%

-0,56%

-2

2,60%

-0,43%

-1,28%

-1,23%

1,28%

-0,70%

-1,27%

2,38%

-3

-6,10%

-1

-1,27%

1

1,30%

0
2
3
4
5

0,00%

-1,28%

-1,43%
1,47%

0,66%

-1,21%

-1,14% -1,14%

1,40%

-0,40%

-2,07%

-3,57% -0,37%

-1,51%

3,37%

-0,92%

1,68% 2,25%

-1,44%

-1,79%

-1,89%

0,92%

-1,13%

0,00%

0,00%

0,86%

0,00%

0,39%

-2,94%

0,00%

-0,96%

-1,06%

0,91%

-0,68%

-0,34%

5,41%

0,67%

0,00%

CARt

0,00%

-2,56%

-0,91%

ARt

2,05%

-0,81%
1,63%
2,41%

-1,01%

0,77%

-0,49%

4,35% 3,20%

0,94% 0,57%

0,45%

0,52% 2,77%

0,25%

0,29% 3,35%

-2,70%

-1,43% 3,71%

1,53%

-0,29%

-0,70%

0,30% 3,06%
1,78% 5,14%

1,16% 4,87%

Tablo–5 incelendi¤inde, kimya, petrol, kauçuk ve plastik ürünleri sektörün-

deki firmalara benzer bir biçimde, bu sektörde de kümülatif anormal getirilerin
olay tarihinden itibaren 0’dan çok büyük farkl›l›klar gösterdi¤i görülmektedir. Bu

firmalar›n kümülatif anormal getirilerinin olay tarihine olan duyarl›l›¤› fiekil-4’de
sunulmufltur.
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fiekil-4. Metal Eflya Makine ve Gereç Yap›m Sektöründeki Firmalar›n
Kümülatif Anormal Getirilerinin Olay Tarihine Duyarl›l›¤›

fiekil-4 incelendi¤inde, ilgili sektördeki firmalar›n hisse senetlerinin olay ta-

rihinden itibaren anormal getiri sa¤lad›¤› ve bu getirinin düzeyinin, kimya, petrol, kauçuk ve plastik ürünleri sektöründe oldu¤u gibi, çok yüksek bir seviyede
gerçekleflti¤i net bir biçimde görülmektedir.

Tafl ve topra¤a dayal› sanayi sektöründeki firmalar›n yat›r›m yapacaklar›n›

kamuya duyurduklar› tarihlerden (olay tarihi) itibaren 5 gün önce ve 5 gün sonra-

ki zaman dilimi için günlük fiili getiri oranlar› hesaplanm›fl ve bu getiri oranlar›
kullan›larak firmalara iliflkin ortalama anormal getiriler ve kümülatif anormal getiriler bulunmufl ve Tablo-6’da sunulmufltur.
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Tablo-6. Tafl ve Topra¤a Dayal› Sanayi Sektöründeki Firmalara Ait Fiili
Getiriler ile Günlük Ortalama Anormal Getiriler ve Kümülatif Anormal
Getiriler

Olay ADANA ‹MKB 100 AKCNS ‹MKB 100 ANACM ‹MKB 100 CIMSA ‹MKB 100
Tarihi
-5

-1,82%

-3

0,95%

-4

2,04%

3,72%

-0,25%

-2,74%

-7,15%

1,63%

-1,89%

1,11%

1,38%

0,41%

0,95%

-0,23%

1,45%

-0,95%

-0,30%

-2,78%

-0,21%

-2

-0,94%

-1,72%

0

-0,94%

2

-0,96%

-1
1
3
4
5

Olay

-5,20%

-0,52%

-0,48%

-1,89%

0,00%

-2,79%

-2,47%

2,34%

5,05%

2,58%

0,10%

0,95%

0,99%

Tarihi KONYA
Gün Getiri
oran›
-5 -1,24%
-4
0,00%
-3
1,89%
-2
0,62%
-1 -0,61%
0
0,62%
1
0,61%
2
-0,61%
3
0,61%
-0,61%
4
5
0,61%

3,84%

-0,48%

0,97%

0,96%

8,72%

2,87%
4,31%
0,00%

2,11%

-4,08%

2,27%

1,15%

3,25%

-2,22%

-3,77%

-2,30%

-1,43%

-0,39%

6,06%

1,97%

0,35%

-3,55%

-0,29%

-2,17%

-3,39%

2,92%

-0,72%

-0,42%

1,49%

2,68%

3,37%

0,00%

2,80%

1,47%

3,47%

-1,46%

-0,81%

-1,48%

-2,67%

-0,75%

-0,74%

3,81%

0,00%

-2,85%

-2,22%

-3,12%

-0,08%

-0,74%

-1,08%

-1,52%

-2,12%
0,14%

‹MKB 100 MRDIN ‹MKB 100 TRKCM ‹MKB 100
Getiri
oran›
-2,67%
-1,08%
3,97%
0,66%
-1,97%
2,71%
2,04%
-0,21%
1,63%
-1,72%
-0,23%

Getiri
oran›
4,85%
0,00%
3,70%
-0,89%
2,70%
0,88%
0,87%
0,00%
0,00%
-0,86%
0,00%

Getiri
oran›
3,97%
0,66%
-1,97%
2,71%
2,04%
-0,21%
1,63%
-1,72%
-0,23%
-0,52%
-0,30%

Getiri
oran›
0,00%
-3,12%
2,15%
1,05%
-2,08%
1,06%
-1,05%
0,00%
-1,06%
-2,15%
4,40%

Getiri
oran›
1,09%
-0,25%
3,84%
1,11%
-5,20%
0,35%
-1,89%
2,92%
-2,47%
3,37%
2,58%

ARt
0,98%
0,04%
0,47%
-0,15%
0,77%
-0,83%
-0,51%
-0,10%
0,55%
-0,22%
-0,17%

CARt
0,98%
1,02%
1,49%
1,34%
2,11%
1,28%
0,77%
0,67%
1,23%
1,00%
0,83%
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Tablo-6 incelendi¤inde, kümülatif anormal getirilerin olay tarihinden itiba-

ren 0’dan pozitif yönde farkl›l›klar gösterdi¤i görülmektedir. Bu firmalar›n kümülatif anormal getirilerinin olay tarihine olan duyarl›l›¤› fiekil-5’te sunulmufltur.
fiekil-5. Tafl ve Topra¤a Dayal› Sanayi Sektöründeki Firmalar›n
Kümülatif Anormal Getirilerinin Olay Tarihine Duyarl›l›¤›

fiekil-5 incelendi¤inde, ilgili sektördeki firmalar›n hisse senetlerinin olay ta-

rihinden itibaren anormal bir getiri sa¤lad›¤› ancak bu getirinin düzeyinin düflük
seyretti¤i görülmektedir.

Görüldü¤ü gibi, uygulamaya konu olan befl sektörden, dördündeki firmala-

r›n hisse senetleri, yat›r›m karar› duyurular›n›n ard›ndan, pozitif bir anormal geti-

ri sa¤lad›¤› tespit edilmifltir. Bu sektörlerden, kimya, petrol, kauçuk ve plastik
ürünleri sektörü ve metal eflya makine ve gereç yap›m sektöründeki firmalar›n his-

se senetleri çok yüksek düzeyde anormal getiri sa¤larken, g›da, içki ve tütün sektörü ve tafl ve topra¤a dayal› sanayi sektöründeki firmalar›n sa¤lad›¤› anormal getiriler düflük düzeyde seyretmifltir. Sadece, metal ana sanayi sektöründeki firmalar

yat›r›m kararlar›n› aç›klamalar›ndan itibaren negatif anormal getiri (götürü) sa¤lam›fllard›r.
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SONUÇ
Firmalar özellikle halka aç›k ise, kendileri ile ilgili her türlü geliflmeyi ka-

muya duyurmak zorundad›r. Firmalar›n zaman zaman yapm›fl oldu¤u bu duyuru-

lar›n baz›lar›, firman›n gelece¤ini ilgilendirmekte ve büyük önem arz etmektedir.
Bu tür duyurulara, firmalar›n alm›fl olduklar› bir yat›r›m karar› örnek olarak veri-

lebilir. Yat›r›mlar, gelecekte daha yüksek bir kazanç elde etmek amac›yla, bugün
yap›lan fedakârl›klar olarak tan›mland›¤›ndan, firman›n piyasa de¤erini etkileyebilecek ölçüde önemli faaliyetlerdir.

Di¤er yandan, etkin piyasalar hipotezi, bir piyasa “yar› kuvvetli formda” et-

kin ise, haberin niteli¤i ne olursa olsun, o piyasada anormal getirilerin elde edilemeyece¤ini savunmaktad›r. Dolay›s›yla, borsaya yap›lan duyuru önemli bir yat›-

r›m karar› bile olsa, o firman›n, ya da firmalar›n piyasa de¤erlerini etkilemeyecektir.

Çal›flmada, firmalar taraf›ndan yap›lan “yat›r›m karar›” duyurular›n›n, ilgili

firmalar›n hisse senetlerini etkileyip etkilemedi¤ini olay etüdü ile ölçmek amac›y-

la, öncelikle yat›r›m karar› ald›klar›n› 2008 y›l› içinde kamuya duyuran firmalar

tespit edilmifl ve bu firmalar sektörlere göre s›n›fland›r›lm›flt›r. Belirlenen her bir

sektör için, firmalar›n duyuru tarihinden (olay tarihi) itibaren 5 gün önce ve 5 gün
sonraki günlük getiriler kullan›larak, anormal getiriler ve kümülatif anormal getiriler hesaplanm›flt›r.

Elde edilen bulgular, firmalar›n yat›r›m karar› duyurular›n›n, ilgili firmala-

r›n hisse senedi getirilerini etkiledi¤i yönündedir. Belirlenen befl sektörden, dör-

dünde pozitif anormal getiri sa¤lanm›fl sadece birinde ise, negatif anormal getiri

elde edilmifltir. Pozitif anormal getiri sa¤layan sektörler içinde özellikle kimya,
petrol, kauçuk ve plastik ürünleri sektörü ve metal eflya makine ve gereç yap›m
sektörü anormal getiri düzeyi oldukça yüksektir. Düflük ama pozitif anormal getiri sa¤layan sektörler ise, g›da, içki ve tütün sektörü ve tafl ve topra¤a dayal› sanayi sektörüdür. Negatif anormal getiri sa¤layan tek sektörün metal ana sanayi sek-

törü oldu¤u tespit edilmifltir. Bu durum ilgili sektörün spesifik özelliklerinden
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kaynaklan›yor olabilir. Dolay›s›yla, kimya ve metal eflya sektörlerinin, yat›r›m karar› duyurular›na en duyarl› sektör oldu¤u söylenebilir.

Elde edilen bu bulgular ve sonuçlar do¤rultusunda her sektör için Kümüla-

tif Anormal Getiri (CARt), 0’dan farkl› oldu¤u için H0 hipotezi red edilmifl ve alternatif hipotez olan H1 hipotezi kabul edilmifltir. Yani, ‹MKB henüz yar› kuvvet-

li formda dahi etkin de¤ildir. Dolay›s›yla, bu piyasada kamuya yap›lan duyurular-

dan yararlanarak anormal getiri elde edilebilir. Ülkemiz piyasas›na yönelik olarak
daha önce yap›lan baz› çal›flmalarda da benzer sonuçlar elde edilmifltir. Görüldü-

¤ü gibi, yat›r›mc›lar, bir firma yat›r›m karar› ald›¤›n› kamuya duyurdu¤unda, bu
bilgiden yararlanarak k›sa vadede yüksek getiriler elde edebilirler.

Sonuç olarak, henüz yar› etkin formda bile kuvvetli olmad›¤› tespit edilen

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda, firmalar›n yat›r›m karar› ald›klar›na yö-

nelik duyurular, özellikle kimya, petrol, kauçuk ve plastik ürünleri sektörü ve me-

tal eflya makine ve gereç yap›m sektörü firmalar› taraf›ndan yap›l›yorsa, bu bilgiler, k›sa vadede yüksek bir getiri sa¤layabilir.
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Pratik Bilgiler
01.07.08 - 31.12.08

608.40 YTL
515.40 YTL

638.70 YTL
540.60 YTL

666.00 TL
567.00 TL

693.00 TL
589.50 TL

182.52 YTL
154.62 YTL

191.61 YTL
162.18 YTL

333.00 TL
283.50 TL

346.50 TL
294.90 TL

TABAN
549.630.000
444.150.000
488.70 YTL
531.00 YTL
562.50 YTL
585.00 YTL
608.40 YTL
638.70 YTL
666.00 TL
693.00 TL

TAVAN
2.748.150.000
2.886.975.000
3.176.55 YTL
3.451.50 YTL
3.656.25 YTL
3.802.50 YTL
3.954.60 YTL
4.151.55 YTL
4.329.00 TL
4.505.50 TL

2- S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS ÜCRETLER
a) 01/01/2004 - 30/06/2004 Dönemi ‹çin
b) 01/07/2004 - 31/12/2004 Dönemi ‹çin
c) 01/01/2005 - 31/12/2005 Dönemi ‹çin
d) 01/01/2006 - 31/12/2006 Dönemi ‹çin
e) 01/01/2007 - 30/06/2007 Dönemi ‹çin
f) 01/07/2007 - 31/12/2007 Dönemi ‹çin
g) 01/01/2008 - 30/06/2008 Dönemi ‹çin
h) 01/07/2008 - 31/12/2008 Dönemi ‹çin
›) 01/01/2009 - 30/06/2009 Dönemi ‹çin
j) 01/07/2009 - 31/12/2009 Dönemi ‹çin
3- KIDEM TAZM‹NATI TAVANI
a) 01/01/2004 - 30/06/2004 Tarihleri Aras›
b) 01/07/2004 - 31/12/2004 Tarihleri Aras›
c) 01/01/2005 - 30/06/2005 Tarihleri Aras›
d) 01/07/2005 - 31/12/2005 Tarihleri Aras›
e) 01/01/2006 - 30/06/2006 Tarihleri Aras›
f) 01/07/2006 - 31/12/2006 Tarihleri Aras›
g) 01/01/2007 - 30/06/2007 Tarihleri Aras›
h) 01/07/2007 - 31/12/2007 Tarihleri Aras›
›) 01/01/2008 - 30/06/2008 Tarihleri Aras›
j) 01/07/2008 - 31/12/2008 Tarihleri Aras›
k) 01/01/2009 - 30/06/2009 Tarihleri Aras›
l) 01/07/2009 - 31/12/2009 Tarihleri Aras›

01.01.09 - 30.06.09 01.07.09 - 31.12.09

1.485.430.000
1.574.740.000
1.648,90 YTL
1.727.15 YTL
1.770.63 YTL
1.857.44 YTL
1.960.69 YTL
2.030.19 YTL
2.087.92 YTL
2.173.18 YTL
2.260.05 TL

sosyal güvenlik

01.01.08 - 30.06.08

Pratik Bilgiler

1- ASGAR‹ ÜCRET
A) Ücretliler ‹çin (Ayl›k)
a) 16 Yafl›ndan Büyükler ‹çin
b) 16 Yafl›ndan Küçükler ‹çin
B) Ç›raklar ‹çin
a) 16 Yafl›ndan Büyükler ‹çin
b) 16 Yafl›ndan Küçükler ‹çin
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sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler
4/A- S‹GORTA PR‹M ORANLARI (30.09.2008’e kadar)
‹fl Kazas› Meslek Hastal›¤› Primi
(%1.5'dan az olamaz- %7'den fazla olamaz)
Anal›k Sigorta Primi
Hastal›k Sigorta Primi
Malüllük.Yafll›l›k ve Ölüm Sigorta Primi
Malüllük Yafll›l›k ve Ölüm Sigorta Primi
(Maden iflyerlerinde yeralt›nda çal›flanlardan)
‹flsizlik Sigortas› (%1 Devlet Katk›s› Hariç)
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi

‹fiÇ‹ PAYI (%)

‹fiVEREN PAYI (%)
1.5

TOPLAM (%)
1.5

5
9
9

1
6
11
13

1
11
20
22

1
7.5

2
22.5

3
30

4/B - 5 510 SAYILI KANUN - 4-(1)/a KAPSAMINDA (SSK) S‹GORTALILARIN PR‹M ORANLARI (01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kodu
‹flçi Pay› (%)
‹flveren Pay› (%)
Toplam (%)
K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Primi
1 - 6,5
1 - 6,5
(‹fl Kazas› ve Meslek Hastal›¤›)
Malullük, Yafll›l›k ve Ölüm Sigortalar› Primi
9
11
20
Malullük, Yafll›l›k ve Ölüm Sigortalar› Primi
(Fiili Hizmet Süresi Zamm› Uygulanan
9
12 - 14
21 - 23
‹flyerlerinde)
Genel Sa¤l›k Sigortas› Primi
5
7,5
12,5
Toplam
14
19,5 - 28
33,5 - 42
5/A- ‹STE⁄E BA⁄LI S‹GORTA PR‹MLER‹ (30.09.2008’e kadar)
EN AZ
EN FAZLA
a) S.S.K. Tabi olanlar (01/01/2006 - 31/12/2006 %25)
132,75 YTL
862,88 YTL
b) S.S.K. Tabi olanlar (01/01/2007 - 30/06/2007 %25)
140,63 YTL
914,06 YTL
c) S.S.K. Tabi olanlar (01/07/2007 - 31/12/2007 %25)
146.25 YTL
950.63 YTL
d) S.S.K. Tabi olanlar (01/01/2008 - 30/06/2008 %25)
152.10 YTL
988.65 YTL
e) S.S.K. Tabi olanlar (01/07/2008 - 31/12/2008 %25)
159.67 YTL
1.037.89 YTL
f) Ba¤-Kur'a Tabi olanlar (Sa¤l›k sigorta primleri hariç)
80.98 YTL
373.47 YTL
5/B- 5510 SAYILI KANUN - ‹STE⁄E BA⁄LI S‹GORTALILARIN PR‹M ORANLARI (01.10.2008’den ‹tibaren)
Sigorta Kolu
Toplam (%)
Malullük, Yafll›l›k ve Ölüm Sigortalar› Primi
20
Genel Sa¤l›k Sigortas› Primi
12
Toplam
32
6- 5510 SAYILI KANUN - 4-(1)/a KAPSAMINDA (SSK) ÇALIfiAN EMEKL‹LER‹N SGDP ORANLARI (01.10.2008’den ‹tibaren)
‹flçi Pay› (%)
‹flveren Pay› (%)
Toplam (%)
Çal›fl›lan iflin ifl kazas› ve meslek hastal›¤›
prim oran›na göre
7,5
23,5 - 29
31 - 36,5
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8- SSK GEC‹KME ZAMMI ORANLARI (Ayl›k)
Ay
Y›l
2004
2005
Ocak
1.91
1.49
fiubat
1.81
1.36
Mart
1.84
1.32
Nisan
1.75
1.33
May›s
2.13
1.34
Haziran
2.05
1.22
Temmuz
1.97
1.25
A¤ustos
1.87
1.25
Eylül
1.91
1.16
Ekim
1.73
1.14
Kas›m
1.73
1.11
Aral›k
1.75
1.11

Y›lda
Y›lda
Y›lda
Y›lda
2006
1.10
1.10
1.09
1.09
1.17
1.40
1.64
1.56
1.61
1.67
1.59
1.63

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

‹Z‹N SÜRES‹
14 günden az olamaz
20 günden az olamaz
26 günden az olamaz
20 günden az olamaz
2008
1.26
1.30
1.35
1.41
1.50
1.64
1.57
1.46
1.44
1.57
1.63
1.43

2009
1.26
1.17

Not:
Süresinde Ödenmeyen Primlere Uygulanacak Gecikme Cezas› ve Gecikme Zamm›
Kurumun prim ve di¤er alacaklar› süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen k›sm› sürenin bitti¤i tarihten itibaren ilk üç ayl›k sürede her bir ay için
% 3 oran›nda gecikme cezas› uygulanarak art›r›l›r. Ayr›ca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bitti¤i tarihten bafllamak üzere borç ödeninceye kadar
her ay için ayr› ayr› Hazine Müsteflarl›¤›nca aç›klanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Liras› cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin
ayl›k ortalama faizi bileflik bazda uygulanarak gecikme zamm› hesaplan›r. Ancak, ödemenin yap›ld›¤› ay için gecikme zamm› günlük hesaplan›r.

9- B‹LD‹R‹M SÜRELER‹ VE ‹HBAR TAZM‹NATI TUTARLARI
H‹ZMET SÜRELER‹
B‹LD‹R‹M SÜRES‹
a) 6 Aydan az
2 Hafta
b) 6 ay- 1,5 Y›l aras›
4 Hafta
c) 1.5 Y›l - 3 Y›l aras›
6 Hafta
8 Hafta
d) 3 Y›ldan fazla
10- 50 VEYA DAHA FAZLA ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRAN ÖZEL SEKTÖR ‹fiYERLER‹NDE
a) Özürlü ‹flçi Çal›flt›rma Oran›
b) Eski Hükümlü ‹flçi Çal›flt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)
c) Terör Ma¤duru ‹flçi Çal›flt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)

‹HBAR TAZM‹NAT TUTARI
2 haftal›k ücret
4 haftal›k ücret
6 haftal›k ücret
8 haftal›k ücret
%3
-
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Pratik Bilgiler

7- YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹NLER
H‹ZMET SÜRELER‹ (10.06.2003’den itibaren)
a) 1 Y›ldan 5 Y›la Kadar (5 y›l dahil) olanlar
b) 5 Y›ldan fazla 15 y›ldan az olanlar
c) 15 Y›l ve Daha Fazla Olanlar
d) 18 Yafl›ndan Küçük ‹flçiler ile 50 ve daha yukar› yafltaki iflçiler

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler
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Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler
11- S.S.K.'YA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI (01.07.2008 - 30.09.2008 DÖNEM‹)
11.1) ‹flyeri Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde Kuruma Verilmemesi (SSK md.8)
- Bilanço Esas›na Göre Defter Tutanlara
1.916.10 YTL
- Bilanço Esas› D›fl›nda Defter Tutanlara
1.277.40 YT
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
638.70 YTL
11.2) Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde Verilmemesi (SSK md.9)
638.70 YTL
11.3) Çal›flma ‹zni Olmayan Sigortal›n›n ‹fle Girifl Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde
Verilmemesi (SSK md.9)
1.277.40 YTL
11.4) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini Takip Eden Ay›n Sonuna Kadar Verilmemesi
(Her Bir Fiil için 1.916.10 YTL yi Aflmamak Üzere)
1. Belgenin As›l Nitelikte Olmas› Halinde Belgede Kay›tl› Sigortal› Bafl›na
127.74 YTL
2. Belgenin Ek Nitelikli Olmas› Halinde Belgede Kay›tl› Sigortal› Say›s›na Bak›lmaks›z›n
79.84 YTL
3. Ek Belgenin SSK md. 79/3 ‹stinaden Kurumca Re’sen Düzenlenmesi1.916.10 YTL
4. Mahkeme Karar› ile veya Denetim Elemanlar›nca yap›lan Tespitler ya da
Kamu Kurum ve Kurulufllar›nca Düzenlenen Belgelerden Hizmetleri veya
Kazançlar› Kuruma Bildirilmedi¤i veya Eksik Bildirildi¤i Saptanan Sigortal›larla
‹lgili Olmas› Halinde As›l veya Ek Nitelikte Olup Olmad›¤›na Bak›lmaks›z›n
1.916.10 YTL
11.5) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin ‹flyerine As›lmamas› (SSK md.79/4)
1.277.40 YTL
11.6) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin (SGDP) ‹flyerine As›lmamas›
1.277.40 YTL
11.7) Muayene ‹çin Verilmesi Gereken Belgenin Kurumca Yap›lan ‹htara Ra¤men
Üç Gün ‹çinde Verilmemesi (SSK md.90)
638.70 YTL
11.8) ‹flyeri Kay›tlar›n›n Kurumca Yap›lan Yaz›l› ‹htara Ra¤men 15 Gün ‹çinde
Mücbir Sebep Olmaks›z›n ‹braz Edilmemesi Halinde
- Bilanço Esas›na Göre Defter Tutanlara
7.664.40 YTL
- Bilanço Esas› D›fl›nda Defter Tutanlara
3.832.20 YTL
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
1.916.10 YTL
11.9) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin Zorunlu Oldu¤u Halde ‹nternet Üzerinden Vermeyenler
1.916.10 YTL
11.10) Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunda Yer Alan ‹dari Para Cezalar› (2008 Y›l›)
a) 4817/18. maddede Öngörülen Bildirim Yükümlülü¤ünü Süresi ‹çinde Yerine Getirmeyen
Ba¤›ms›z Çal›flan Yabanc› ‹le Çal›flt›ran ‹flverene Her Bir Yabanc› ‹çin
451.00 YTL
b) Çal›flma ‹zni Olmaks›z›n Ba¤›ml› Çal›flan Yabanc›ya
904.00 YTL
c) Çal›flma ‹zni Bulunmayan Yabanc›y› Çal›flt›ran ‹flveren veya ‹flveren Vekillerine
Her Bir Yabanc› ‹çin
4.531.00 YTL
1.810.00 YTL
Çal›flma ‹zni Olmaks›z›n Ba¤›ms›z Çal›flan Yabanc›ya
Not:
1- ‹dari para cezalar›na karfl› itiraz 15 gün içinde Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlüklerine itiraz edilebilir.
2- ‹dari para cezalar›na karfl› yap›lan itiraz›n SBK taraf›ndan reddi halinde 30 gün içinde Yetkili ‹dare Mahkemesi’ne baflvurulmal›. (06.04.2007’den itibaren)
3- ‹dari para cezas› tutar› 6.820 YTL’nin alt›nda olan ve tek hakim taraf›ndan verilen ‹dare Mahkemesine karfl› Bölge ‹dare Mahkemesi’ne; ‹dari para ceza tutar›
6.820 YTL üzerinde olan ve heyet halinde verilen ‹dare Mahkemesi kararlar›na karfl› Dan›fltay’a baflvurulularak itiraz edilmesi mümkündür.
4- ‹dari para cezalar›n›n tebli¤i tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezan›n 1/4’ü ödenmeyecektir.
5- Fiilin ifllendi¤i günden itibaren 5 y›l içinde tebli¤ edilmeyen idari para cezalar› zaman afl›m›na u¤rar.
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12- SS VE GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI (TL)
(01.01.2009 - 30.06.2009 Dönemi)

12.2) Ayl›k prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen flekil ve usulde verilmemesi:
Her fiil için 1.332.00 YTL yi geçmemek üzere:
- Belgenin as›l olmas› halinde belgede kay›tl› sigortal› say›s› bafl›na
- Belgenin ek olmas› halinde , her bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› bafl›na
- Ek belgenin sigortal›lar›n otuz günden az çal›flt›¤›n› gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya
verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli say›lmamas›na ba¤l› olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde her
bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› bafl›na
- Belgenin mahkeme karar›, Kurumca görevlendirilmifl memurlar›nca yap›lan tespitler veya di¤er kamu
idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan soruflturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar,
döner sermayeli kurulufllar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kurulufllardan al›nan bilgi ve
belgelerden hizmetleri veya kazançlar› kuruma bildirilmedi¤i veya eksik bildirildi¤i anlafl›lan sigortal›larla ilgili
olmas› halinde, belgenin as›l veya ek nitelikte olup olmad›¤›na, iflverence düzenlenip düzenlenmedi¤ine
bak›lmaks›z›n,
12.3) Sigortal› ifle girifl bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen flekle ve usule uygun vermeyenler
- Sigortal› ifle girifl bildirgesinin verilmedi¤inin, mahkeme karar›ndan veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli
memurlar›nca ya da di¤er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan tespitlerden veya bankalar, döner
sermayeli kurulufllar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kurulufllardan al›nan bilgi ve belgelerden
anlafl›lmas› halinde,
- Sigortal› ifle girifl bildirgesinin verilmedi¤inin, bir y›l içinde ikinci kez mahkeme karar›ndan veya Kurumun
denetim ve kontrol ile görevli memurlar›nca ya da di¤er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan
tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kurulufllar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve
kurulufllardan al›nan bilgi ve belgelerden anlafl›lmas› halinde,
- Sigortal› ifle girifl bildirgesinin, mahkeme karar›na, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlar›nca
yap›lan tespitler veya di¤er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan soruflturma, denetim ve
incelemelere ya da kamu idarelerinden al›nan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, yasal
süresinden sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde,
12.4) GSS girifl bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen flekle ve usule uygun vermeyenler

133.20
83.2

333.00

1.332.00
666.00

1.332.00

sosyal güvenlik

1.998.000
1.332.00
666.00

Pratik Bilgiler

12.1) 1-‹flyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen flekle ve usule uygun verilmemesi
- Bilanço esas›na göre defter tutmak zorunda olanlara
- Bilanço Esas› D›fl› Di¤er defterleri tutmak zorunda olanlara
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara
Not: ‹flyeri bildirgesini, mahkeme karar›na, Kurumuca görevli memurlar›nca yap›lan tespitler veya di¤er kamu
idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan soruflturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden al›nan
belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere yasal süreden sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi
halinde cezalar üçte iki oran›nda uygulan›r.

3.330.00

444.00
666.00
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Pratik Bilgiler
12.5) Kurumca yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmifl memurlar› taraf›ndan veya SMMM ile YMM’lerce
düzenlenen raporlara istinaden kuruma bildirilmedi¤i tespit edilen eksik iflçilik tutar›n›n mal edildi¤i
her bir ay için,

1.332.00

12.6) ‹flyeri defter, kay›t ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlar›nca incelenmek üzere
Kurumca yap›lan yaz›l› ihtara ra¤men 15 gün içinde mücbir sebep olmaks›z›n tam olarak ibraz edilmemesi
veya defterlerin tasdiksiz olmas› halinde:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlar
- Bilanço esas› d›fl›nda defter tutanlara
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

7.992.00
3.996.00
1.998.00

12.7) Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kay›tlar›n›n geçersiz
say›lmas› halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleflti¤i her bir takvim ay› için:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlara (7.992.00 YTL’yi aflmamak üzere)
- Bilanço esas› d›fl›nda deffter tutanlara (3.996.00 YTL’yi aflmamak üzere)
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (1.998.00 YTL’yi aflmamak üzere)
- Bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iflletme hesab› esas›na göre defter tutulmas› halinde

333.00
333.00
333.00
7.992.00

Pratik Bilgiler

12.8) Geçersiz say›lan her bir ücret tediye bordosu için

340

333.00

12.9) ‹flyeri defter, kay›t ve belgelerinin ibraz süresi geçirildikten sonra ibraz edilmesi halinde geçersizlik
fiilleri için ayr›ca idari para cezas› uygulanmaks›z›n:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,
- Di¤er defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,

7.992.00
3.996.00
1.998.00

12.10) Asgari iflçilik uygulamas› ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yaz›l› olarak en geç
bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kurulufllar, kanunla kurulan kurum ve kurulufllar
ile bankalara,

1.332.00

12.11) Ayl›k prim ve hizmet belgesinin iflyerine as›lmamas› halinde,

1.332.00

12.12) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmifl memurlar›n›n 5510 say›l› Kanun’dan do¤an inceleme ve
soruflturma görevlerini yerine getirmeleri s›ras›nda görevlerini yapmas›na engel olan iflverenler, sigortal›lar,
iflyeri sahipleri ve bu iflle ilgili di¤er kiflilere,

3.330.00

12.13) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmifl memurlar›n›n görevlerini yapmas›n› engellemek amac›yla
cebir ve tehdit kullanan iflverenler, sigortal›lar, iflyeri sahipleri ve bu iflle ilgili di¤er kiflilere,

6.660.00

12.14) Bilanço esas›na göre defter tutmas› gerekirken iflletme esas›na göre defter tutulmas› halinde

7.992.00

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Pratik Bilgiler

01.01.2004 - 30.06.2004
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2007 - 30.06.2007
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2009 - 31.12.2009

16 Yafl›n› Doldurmayan
‹flçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti
360.000.000 TL
378.000.000 TL
415,80 YTL
450,00 YTL
476,50 YTL
491,40 YTL
515.40 YTL
540.60 YTL
567.00 TL
589.50 TL

16 Yafl›n› Doldurmufl
‹flçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti
423.000.000 TL
444.150.000 TL
488,70 YTL
531,00 YTL
562,50 YTL
585,00 YTL
608.40 YTL
638.70 YTL
666.00 TL
693.00 TL

14 - SON 8 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS KAZANÇLARIN
ALT VE ÜST SINIRLARI (01.08.2000’den ‹tibaren)
Dönemi
01.08.2000 - 31.03.2000
01.04.2000 - 31.12.2001
01.01.2002 - 31.03.2002
01.04.2002 - 30.06.2002
01.07.2002 - 31.03.2003
01.04.2003 - 30.06.2003
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2004 - 30.06.2004
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2007 - 30.06.2007
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2009 - 31.12.2009

Günlük Kazanc›n
Alt S›n›r›
Üst S›n›r›
5.000.000 TL
20.000.000 TL
7.000.000 TL
35.000.000 TL
7.400.025 TL
35.000.000 TL
9.262.400 TL
46.312.000 TL
10.919.467 TL
54.597.215 TL
13.103.332 TL
65.516.660 TL
15.267.194 TL
76.335.970 TL
18.321.000 TL
91.605.000 TL
14.805.000 TL
96.232.500 TL
16,29 YTL
105,89 YTL
17,70 YTL
115,05 YTL
18,75 YTL
121,88 YTL
19,50 YTL
126,75 YTL
20.18 YTL
131.82 YTL
21.29 YTL
138.38 YTL
22.20 TL
144.30 TL
23.10 TL
150.15 TL

Ayl›k Kazanc›n
Alt S›n›r›
Üst S›n›r›
150.000.000 TL
600.000.000 TL
210.000.000 TL
1.050.000.000 TL
222.000.750 TL
1.050.000.000 TL
277.872.000 TL
1.389.360.000 TL
327.583.290 TL
1.637.916.450 TL
393.099.960 TL
1.965.499.800 TL
458.015.820 TL
2.290.079.100 TL
549.630.000 TL
2.748.150.000 TL
444.150.000 TL
2.886.975.000 TL
488,70 YTL
3.176,55 YTL
531,00 YTL
3.451,50 YTL
562,50 YTL
3.656,25 YTL
585,00 YTL
3.802,50 YTL
608.40 YTL
3.954.60 YTL
638.70 YTL
4.151.55 YTL
666.00 TL
4.329.00 TL
693.00 TL
4.504.50 TL

341

Pratik Bilgiler

Uygulama Dönemi

sosyal güvenlik

13 - SON 5 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ ASGAR‹ ÜCRETLER
(01.01.2004’den ‹tibaren)

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Pratik Bilgiler
15 - 4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

2008 Y›l› Miktar YTL 01.01.2009
Aç›klama
Tarihinden ‹tibaren
** 5754 - 08.05.2008
(TL)

sosyal güvenlik

*** 5763 - 26.05.2008

* 5728 - 23.01.2008

Pratik Bilgiler

Tarihinden ‹tibaren

342

3

98

5

99/a

7

99/a

8

99/b

14

99/b

28

99/c

29

100

30

101

32

102/a

39

102/a

37
38

102/b
102/b

52

102/b

41

102/c

56

103

‹flyeri bildirim yükümlülü¤üne
ayk›r› davran›fl
85. md. (a¤›r ve tehlikeli ifller)
kapsam›ndaki iflyerlerinde çal›flt›r›lan
her iflçi için
‹flyerini muvazaal› olarak bildiren
as›l iflveren ile alt iflveren veya
vekillerine ayr› ayr›
‹flçilere eflit davranma ilkesine
uymamak (Davranmamak)
Geçici iliflkisine iliflkin
yükümlülüklere uymamak
Çal›flma koflullar›na iliflkin belgeyi
vermemek
Ça¤r› üzerine çal›flma hükümlerine
ayk›r› davranmak
‹flten ayr›lan iflçiye Çal›flma Belgesi
vermemek, belgeye gerçe¤e
ayk›r› bilgi yazmak
29. madde hükümlerine ayk›r›
olarak toplu iflçi ç›kartmak
Özürlü ve eski hükümlü
çal›flt›rmamak
Ücret ile bu kanunda do¤an veya
T‹S’den veya ifl sözleflmesinden
do¤an ücreti kasten ödememek
veya eksik ödemek
Asgari ücreti ödememek veya
eksik ödemek
Ücret hesap pusulas› düzenlememek
Yasaya ayk›r› ücret kesme cezas›
vermek veya sebebini ve hesab›n›
bildirmemek
Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye
vermemek
Fazla çal›flma ücretini ödememek
veya iflçiye haketti¤i serbest
zaman› alt› ay içinde vermemek
veya iflçinin onay›n› almadan
fazla çal›flma yapt›rmak
Y›ll›k ücretli izni yasaya ayk›r›
flekilde bölmek

100.00***
1.000.00***

112.00
1.120.00

10.000.00***

11.200.00

88.00

98.00

Bu durumdaki her iflçi için

88.00

98.00

Bu durumdaki her iflçi için

88.00

98.00

Bu durumdaki her iflçi için

88.00

98.00

Bu durumdaki her iflçi için

88.00

98.00

Bu durumdaki her iflçi için

360.00

403.00

Bu durumdaki her iflçi için

1.357.00

1.519.00

100.00**

112.00

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

100.00**

112.00

360.00
360.00

403.00
403.00

360.00

403.00

179.00

200.00

Bu durumdaki her iflçi için

179.00

200.00

Bu durumdaki her iflçi için

Çal›flt›r›lan her iflçi için

Bu durumdaki her iflçi ve her
ay için

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Pratik Bilgiler
15 - 4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

2008 Y›l› Miktar YTL 01.01.2009
Aç›klama
Tarihinden ‹tibaren
** 5754 - 08.05.2008
(TL)

57

103

59

103

60

103

63

104

64
65

104
104

68
69

104
104

71

104

72

104

73
74

104
104

75
76

104
104

77

105/c

78/1

105/a

78/2

105/c

79

105/c

80

105/c

81

105/c

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

179.00

200.00

Bu durumdaki her iflçi için

179.00
179.00

200.00
200.00

Bu durumdaki her iflçi için
Bu durumdaki her iflçi için

904.00

1.012.00

Bu durumdaki her iflçi için

179.00
179.00

200.00
200.00

Bu durumdaki her iflçi için
Bu durumdaki her iflçi için

904.00
904.00

1.012.00
1.012.00

904.00

1.012.00

904.00

1.012.00

904.00
904.00

1.012.00
1.012.00

904.00
904.00

1.012.00
1.012.00

1.000.00***

1.120.00

200.00***

224.00

1.000.00***

1.120.00

1.000.00***

1.120.00

1.000.00***

1.120.00

1.000.00***

1.120.00

Al›nmayan her ifl sa¤l›¤› ve
güv. tedbiri her ay için

343

Pratik Bilgiler

* 5728 - 23.01.2008
Tarihinden ‹tibaren

sosyal güvenlik

*** 5763 - 26.05.2008

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Pratik Bilgiler
15 - 4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

2008 Y›l› Miktar YTL 01.01.2009
Aç›klama
Tarihinden ‹tibaren
** 5754 - 08.05.2008
(TL)

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

*** 5763 - 26.05.2008

* 5728 - 23.01.2008
Tarihinden ‹tibaren

85

105/d

86

105

87

105

88

105

89

105

92/2

107

96/1

107

96/2

107

n
’da
09
.20 ren
1
.0 a
01 ‹tib

102/a

A¤›r ve tehlikeli ifllerde 16 yafl›ndan
küçükleri çal›flt›rmak veya
yönetmelikte gösterilen yafl
kay›tlar›na ayk›r› iflçi çal›flt›rmak
A¤›r ve tehlikeli ifllerde mesleki
e¤itim almam›fl iflçi çal›flt›rmak
A¤›r ve tehlikeli ifllerde çal›flanlar
için sa¤l›k raporu almamak
18 yafl›ndan küçük iflçiler sa¤l›k
raporu almamak
Gebe ve emzikli kad›nlar hakk›ndaki
yönetmelik hükümlerine uymamak
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
yönetmeliklerine ayk›r› davranmak
ayk›r› davranmak
Teftifl s›ras›nda davete gelmemek,
belge, bilgi ve ifade vermemek,
gerekli olan belge ve delilleri
getirmemek, göstermemek, ‹fl
müfettifllerinin 92/1. f›krada yaz›l›
görevlerini yapmak için kendilerine
her çeflit kolayl›¤› göstermemek ve
bu yoldaki emir ve isteklerini
geciktirmek, yerine getirmemek
‹flverence ifade verenlere telkinde
bulunmak veya kötü davranmak
‹flçiler ve di¤er kifliler taraf›ndan
müfettiflin teftifl, denetleme, görevini
yapmas›n› ve sonuçland›rmas›n›
engellemek.
Ücret, prim, ikramiye ve her türlü
istihkaklar›n zorunlu oldu¤u halde
özel olarak aç›lan banka
hesab›na ödememesi

1.000.00***

1.120.00

500.00***

560.00

200.00***

224.00

200.00***
1.000.00***

224.00
1.120.00

1.000.00***

1.120.00

8.000.00*

8.960.00

8.000.00*

8.960.00

8.000.00*

8.960.00

100.00

112.00

Bu durumdaki her
iflçi için
Bu durumdaki
her çocuk iflçi için

Her iflçi ve her ay için

16 - 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun Mad.
Ek Md.1

344

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

2008
01.01 - 30.06
6.084.00 YTL

2009
01.07 - 31.12
6.387.00 YTL

01.01 - 30.06
6.660.00 TL

01.07 - 31.12
6.930.00 TL

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Pratik Bilgiler
17 - 4904 Say›l› ‹flKur Kanununa Göre Uygulanacak ‹dari Para Cezalar› (01.01.2009'den ‹tibaren)
Ceza Miktar› (TL)
336.00

1.344.00

2.240.00
56.000.00

336.00
2.240.00
2.240.00
2.240.00
11.200.00

2.240.00
11.200.00
22.400.00

sosyal güvenlik

672.00

5.600.00
5.600.00

345

Pratik Bilgiler

Ceza Mad. Cezay› Gerektiren Fiil
20/a
Yurt d›fl› ifl ve iflçi bulma faaliyetlerine iliflkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel
istihdam bürolar›na her bir hizmet akdi için
20/b
‹fl Kur taraf›ndan istenilen bilgi ve belgelerle iflgücü piyasas›n›n izlenmesi için gerekli olan
istatistiksel bilgileri talebin tebli¤i tarihinden itibaren onbefl gün içerisinde Kuruma vermeyen
özel istihdam bürolar›na
20/c
‹flKur müfettifllerince istenilen bilgi, belge, kay›t ve defterleri onbefl gün içerisinde ibraz
etmeyen özel istihdam bürolar›na
‹flçi isteme ve ifl araman›n düzene ba¤lanmas›na iliflkin çal›flmalar yapmak, iflgücünün yurt içinde ve
yurt d›fl›nda uygun olduklar› ifllere yerlefltirilmelerine ve çeflitli ifller için uygun iflgücü bulunmas›na ve
yurt d›fl› hizmet akitlerinin yap›lmas›na arac›l›k etmek, istihdam›nda güçlük çekilen iflgücü ile
iflyerlerinin yasal olarak çal›flt›rmak zorunda olduklar› iflgücünün istihdamlar›na katk›da
20/d
bulunmak, özel istihdam bürolar›na iliflkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, iflverenlerin
yurt d›fl›nda kendi ifl ve faaliyetlerinde çal›flt›raca¤› iflçileri temin etmesi ile tar›m ifllerinde
ücretli ifl ve iflçi bulma arac›l›¤›na izin verilmesi ve kald›r›lmas›na iliflkin ifllemleri yapmaya ayk›r›
davranan kiflilere
‹flKura onaylat›lmayan her bir yurt d›fl› hizmet akdi için
‹flten ayr›lma bildirgesini 15 günlük süre içinde iflKura göndermeyen iflverenlere
her bir fiil için ayr› olmak üzere
20/e
4904 sy Kanunun 21. maddesinde belirtilen bilgi verme ve gizlilik hükümlerinde bildirim
yükümlülü¤üne ayk›r› hareket eden özel kesim iflyerlerine (De¤iflik 26/05/2008-5763/23,md,)
20/f
‹fl arayanlara ve aç›k ifllere iliflkin bilgileri, ifl ve iflçi bulma faaliyeti d›fl›nda baflka bir amaçla
kullanan bürolara
‹fl arayanlardan her ne ad alt›nda olursa olsun menfaat temin eden bürolara
20/g
Yönetmelikte öngörülenler d›fl›nda ifl arayanlardan ücret al›nmas›na veya herhangi bir menfaat
teminine yönelik sözlü ya da yaz›l› anlaflmalar, iflgücünün sigortas›z çal›flmas› veya sendikaya üye
olmamas› ya da asgari ücretin alt›nda ücret ödenmesi koflullar›n› tafl›yan anlaflmalar, ifl arayan›n,
di¤er özel istihdam bürolar›ndan veya Kurumdan hizmet almalar›n› engelleyen anlaflmalar yap›lmas›
halinde
20/h
‹flKurdan izin belgesi almadan ifl ve iflçi bulmaya arac›l›k faaliyetinin bir iflyerinde veya 5187 say›l›
Bas›n Kanununda yaz›l› araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yay›n veya
elektronik bilgi iletiflim araçlar› ve benzer yay›n araçlar›ndan biri ile ifllenmesi halinde bu fiili
gerçeklefltiren gerçek veya tüzel kiflilere fiilin her bir tekrar›nda
20/›
Kurumdan izin belgesi almadan ifl ve iflçi bulmaya arac›l›k faaliyeti gösteren kifliler ile Kurumdan izin
almadan yurtd›fl›na iflçi götürmek isteyen kiflilere ait ifl ve iflçi bulma ilan›n›, 5187 say›l› Bas›n
Kanununda yaz›l› araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yay›n veya
elektronik bilgi iletiflim araçlar› ve benzer yay›n araçlar› ile yay›nlayan gerçek ve tüzel kiflilere
20/j
4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun gere¤i çal›flma izni almayanlar için arac›l›k
faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kiflilere kifli bafl›na

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

18/A- BA⁄-KUR
PR‹M VE KESENEK TUTARLARI (YTL)
01.07.2008 - 30.09.2008
Basamak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Gelir Tutar›
425,13
452,44
479,71
507,00
534,28
565,19
596,12
627,04
657,95
688,86
719,80
750,71
860,29
960,34
1.060,37
1.160,41
1.260,45
1.360,47
1.460,51
1.560,54
1.660,58
1.760,60
1.860,65
1.960,69

Ayl›k Sigorta Primi
85,03
90,49
95,94
101,40
106,86
113,04
119,22
125,41
131,59
137,77
143,96
150,1
172,06
192,07
212,07
232,08
252,09
272,09
292,10
312,11
332,12
352,12
372,13
392,14

Ayl›k Sa¤l›k Primi
125,41
125,41
125,41
125,41
125,41
125,41
125,41
125,41
131,59
137,77
143,96
150,14
172,06
192,07
212,07
232,08
252,09
272,09
292,10
312,11
332,12
352,12
372,13
392,14

Ayl›k Toplam Prim
210,44
215,90
221,35
226,81
232,27
238,45
244,63
250,82
263,18
275,54
287,92
300,28
344,12
384,14
424,14
464,16
504,18
544,18
584,20
624,22
664,24
704,24
744,26
784,28

18/B- 5510 SAYILI KANUN - 4-(1)/b KAPSAMINDA (Ba¤-Kur) S‹GORTALILARIN PR‹M ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kolu
Toplam (%)
K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Primi (‹fl Kazas› ve Meslek Hastal›¤›)
1 - 6,5
Malullük, Yafll›l›k ve Ölüm Sigortalar› Pirimi (Uzun Vade)
20
Genel Sa¤l›k Sigortas› Primi
12,5
Toplam
33,5 - 39
19- 5510 SAYILI KANUN - 4-(1)/b KAPSAMINDA (Ba¤-Kur) ÇALIfiAN EMEKL‹LER‹N SGDP ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Ayl›¤›
2008
2009
2010
2011 ve
Y›l›nda (%)
Y›l›nda (%)
Y›l›nda (%)
Sonras› (%)
4/b (Ba¤-Kur) Sigortal›lar›na ilgili y›l› Ocak ay›nda
ödenen en yüksek yafll›l›k ayl›¤›n› geçmemek üzere,
12
13
14
15
emekli ayl›¤› üzerinden
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01.01.2009
Binde 6
Binde 7.5
25.40 TL
33.90 TL
16.90 TL
16.90 TL
12.50 TL
12.50 TL
33.90 TL
19.60 TL
9.60 TL
Binde 1.5

%15
%20
%27
%35
%20
%15

vergi

I- B-UYGULANACAK BAZI DAMGA VERG‹S‹ N‹SPETLER‹ VE MAKTU TUTARLARI *
Damga Vergisi Oranlar›
1) Ücretlerde** (Avans olarak ödenenler dahil)
2) Sözleflmeler, Taahhütnameler, Temliknameler (Belli paray› ihtiva edenler)
3) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi
4) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
5) Muhtasar - KDV Beyanname
6) Di¤er Beyannameler (Damga Vergi Beyannamesi Hariç)
7) Belediyeler ve ‹l Özel ‹darelerine Verilen Beyannameler
8) Sosyal Güvenlik kurumlar›na verilen sigorta prim bildirgeleri
9) Gümrük ‹darelerine Verilen Beyannameler
10) Bilançolar
11) Gelir Tablosu ve ‹flletme Hesab› Özeti
12) Kira Sözleflmeleri (Kira Bedeli Üzerinden)

%15
%20
%27
%35

Pratik Bilgiler

I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR VE TUTARLAR
I- A GEL‹R VE KURUMLAR VERG‹S‹ ORANLARI
2009 Y›l› Ücret ve Ücret D›fl› Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
8.700 TL Kadar
22.000 TL ‘n›n
8.700 TL için
1.305.00 TL. Fazlas›
50.000 TL ‘n›n
22.000 TL için
3.965.00 TL. Fazlas›
50.000 TL ‘ndan Fazlas›n›n
50.000 TL için
11.525.00 TL. Fazlas›
2008 Y›l› Ücret ve Ücret D›fl› Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
7.800 YTL Kadar
19.800 YTL ‘n›n
7.800 YTL için
1.170 YTL. Fazlas›
44.700 YTL ‘n›n
19.800 YTL için
3.570 YTL. Fazlas›
44.700 YTL ‘ndan Fazlas›n›n
44.700 YTL için
10.293 YTL. Fazlas›
Kurumlar Vergisi Oran›
Kurumlar Kar Pay› Stopaj Oran›
GEÇ‹C‹ VERG‹ ORANLARI
2007 y›l› ‹çin
2008 y›l› ‹çin
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
%20
%20
Gelir Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
%15
%15
GEÇ‹C‹ VERG‹ ORANLARI
2007 y›l› ‹çin
2008 y›l› ‹çin
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
%20
%20
Gelir Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
%15
%15

Not: * Her bir ka¤›ttan al›nacak damga vergisine iliflkin üst s›n›r 01.01.2009 tarihinden itibaren 1.136.904.10 TL’dir.
• 01.01.2004 Tarihinden itibaren Anonim, Eshaml› Komandit ve Limited fiirketlerin Kurulufllar›na, Sermaye Art›r›mlar›na ve Süre Uzat›mlar›na ‹liflkin Olarak
Düzenlenen Ka¤›tlar Damga Vergisinden Müstesnad›r.
** GVK madde 23 hariç. (08.07.2006 tarih 5535 say›l› yasa)
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I-C YILLARA GÖRE
YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI
01.01.2003
31.03.2003
1992
% 61.5
1993
% 58.4
1994
% 107.6
1995
% 99.5
1996
% 72.8
1997
% 80.4
1998
% 77.8
1999
% 52.1
2000
% 56
2001
% 53.2
2002
% 59
2003
% 28.5
2004
% 11.2
2005
% 9.8
2006
% 7.8
2007
% 7.2
2008
% 12

Pratik Bilgiler

vergi

Pratik Bilgiler

348

I-D 2003-2004 YILLARINDA UYGULANAN F‹NANSMAN G‹DER KISITLAMA VE
01.01.2006 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN GEÇ‹C‹ VERG‹ DÖNEMLER‹NE
UYGULANAN YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI
01.01.2003
31.03.2003
Dönemi ‹çin
%16.53
01.01.2003
30.06.2003
Dönemi ‹çin
%18
Finansman
01.01.2003
30.09.2003
Dönemi ‹çin
% 15.7
Gider
01.01.2003
31.12.2003
Dönemi ‹çin
% 14.9
K›s›tlamas›
01.01.2004
31.03.2004
Dönemi ‹çin
% 9.3
Oranlar›
01.01.2004
30.06.2004
Dönemi ‹çin
% 8.8
01.01.2004
30.09.2004
Dönemi ‹çin
% 7.6
01.01.2004
31.12.2004
Dönemi ‹çin
% 9.1
01.01.2006
31.03.2006
Dönemi ‹çin
% 0.39
01.01.2006
30.06.2006
Dönemi ‹çin
% 2.15
01.01.2006
30.09.2006
Dönemi ‹çin
% 5.55
01.01.2006
31.12.2006
Dönemi ‹çin
% 7.8
Yeniden
01.01.2007
31.03.2007
Dönemi ‹çin
%De¤erleme
01.01.2007
30.06.2007
Dönemi ‹çin
% 1.29
Oranlar›
01.01.2007
30.09.2007
Dönemi ‹çin
% 4.54
01.01.2007
31.12.2007
Dönemi ‹çin
% 7.2
01.01.2008
31.03.2008
Dönemi ‹çin
% 1.39
01.01.2008
30.06.2008
Dönemi ‹çin
% 5.56
01.01.2008
30.09.2008
Dönemi ‹çin
% 9.89
01.01.2008
31.12.2008
Dönemi ‹çin
% 12
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Pratik Bilgiler
I-E- GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI
(01.01.2009’dan ‹tibaren)
Tevkifat Oran› %
17
20

0
10
15

15

vergi

3
20
20
20
20

10
20
20

Pratik Bilgiler

Bent No. Kanun maddesinin aç›klamas›
2
Yapt›klar› Serbest Meslek ‹flleri dolay›s›yla bu iflleri icra edenlere yap›lan ödemelerden (noterlere
serbest meslek faaliyetlerinden dolay› yap›lan ödemeler hariç);
a. 18. madde kapsam›na giren serbest meslek iflleri dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
b. Di¤erlerinden
3
42. madde kapsam›na giren ifller dolay›s›yla bu iflleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen
istihkak bedellerinden
4
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklar›n›n sat›fl› dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
5.
a. 70. maddede yaz›l› mal ve haklar›n kiralanmas› karfl›l›¤› yap›lan ödemelerden
b. Vak›flar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karfl›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
c. Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karfl›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
6. a. Da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin
i. (a), (c) ve (d) bentlerinde yaz›l› kazançlardan
ii. (b) alt bendinde yaz›l› kazançlardan
b. i.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, tam mükellef gerçek kiflilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
bu vergilerden muaf olanlara da¤›t›lan, 75. Maddenin 2. F›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar
paylar›ndan (kar›n sermayeye eklenmesi kar da¤›t›m› say›lmaz) (2006/10731 Say›l› BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
ii.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, dar mükellef gerçek kiflilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir ifl yeri
veya daimi temsilci arac›l›¤›yla kar pay› elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar
mükelleflere da¤›t›lan, 75. maddenin ikinci f›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar paylar›ndan
(kar›n sermayeye eklenmesi kar da¤›t›m› say›lmaz) (2006/10731 Say›l› BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
iii. 75. maddesinin ikinci f›kras›n›n 4 numaral› bendinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›n›n ana merkeze
aktar›lan tutar› üzerinden
10. a. Bafl bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango ‹daresince ç›kar›lan biletleri satanlar ile di¤er kiflilerce
ç›kart›lan bu nitelikteki biletleri satanlara yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
b. 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanuna göre gerçek ve tüzel kiflilerin mallar›n› ifl akdi ile
ba¤l› olmaks›z›n bunlar ad›na kap› kap› dolaflmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili
olarak yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
11
Çiftçilerden al›nan zirai mahsullerden ve hizmetler için yap›lan ödemelerden;
a. Hayvan ve bunlar›n mahsulleri ile kara ve su avc›l›¤› mahsulleri için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›fl›nda kalanlar için
b. Di¤er zirai mahsuller için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›fl›nda kalanlar için
c. Zirai faaliyet kapsam›nda ifa edilen hizmetler için,
i. Orman idaresine veya orman idaresine karfl› taahütte bulunan kurumlara yap›lan ormanlar›n
a¤açland›r›lmas›, bak›m›, kesimi, ürünlerin toplanmas›, tafl›mas› ve benzeri hizmetler için
ii. Di¤er hizmetler için
d. Çiftçilere yap›lan do¤rudan gelir deste¤i ve alternatif ürün ödemeleri için

1
2
2
4
2
4
0
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Pratik Bilgiler

vergi

I-E GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI
(01.01.2009’dan ‹tibaren)
Bent No. Kanun maddesinin aç›klamas›
Tevkifat Oran› %
12
PTT acenteli¤i yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden
20
13
Esnaf muafl›¤›ndan yararlananlara mal ve hizmet al›mlar› karfl›l›¤›nda yap›lan ödemelerden;
a. Havlu, çarflaf, çorap, hal›, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nak›fl iflleri ve her nevi
turistik eflya, has›r, sepet, süpürge, paspas, f›rça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu
emtian›n imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden
2
b. Hurda mal al›mlar› için
2
c. Di¤er mal al›mlar› için
5
d. Di¤er hizmet al›mlar› (‘a’, ’b’ ve ’c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayr›lmamas›
hali de bu kapsamdad›r) için
10
14
75. maddenin ikinci f›kras›n›n 14 numaral› bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan (kanunla
kurulan dernek ve vak›flar ile dernek ve vak›f olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri
ve bunlar›n üst kurulufllar›, siyasi partiler, emekli ve yard›m sand›klar› gibi vergi uygulamalar›nda
dernek ve vak›f olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vak›flar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)
15
15
a. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan (2003/6577 Say›l› BKK ile 01.01.2004’den itibaren)
15
b. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan
10
c. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan
5
I-F REESKONT VE AVANS ‹fiLEMLER‹NDE UYGULANAN ‹SKONTO VE FA‹Z ORANLARI
(Vadelerine en çok üç ay kalan senetler karfl›l›¤›nda)
YÜRÜRLÜK TAR‹H‹
REESKONT (%) (Y›ll›k)
AVANS (%) (Y›ll›k)
30.12.1999
60
70
17.05.2002
55
64
14.06.2003
50
57
08.10.2003
43
48
15.06.2004
38
42
35
13.01.2005
32
25.05.2005
28
30
20.12.2005
23
25
20.12.2006
27
29
25
27
28.12.2007
Not: Ticari ‹flletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont ifllemlerinde, VUKanununun 238. Seri No’lu Genel Tebli¤ uyar›nca Avans ‹fllemleri
için uygulanan oran geçerlidir.
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b) Y›llar ‹tibariyle Ayl›k Tecil Faizi
07.09.95
02.02.96
22.10.96
10.07.98
25.01.00
21.12.00
31.03.01
02.02.02
12.11.03
04.03.05
28.04.06

01.02.96
21.10.96
09.07.98
24.01.00
20.12.00
30.03.01
01.02.02
11.11.03
03.03.05
27.04.06
Tarihinden ‹tibaren

Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›

%9
%12
%10
%15
%12
%6
%5
%10
%7
%4
%3
%2.5

Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›

%8
%12
%10
%8
%4
%3
%6
%5
%3
%2.5
%2

Pratik Bilgiler

a) Y›llar ‹tibariyle Ayl›k Gecikme Zamm›
30.12.93
07.03.94
08.03.94
30.08.95
31.08.95
31.01.96
01.02.96
08.07.98
09.07.98
20.01.00
21.01.00
01.12.00
02.12.00
28.03.01
29.03.01
30.01.02
31.01.02
11.11.03
12.11.03
01.03.05
02.03.05
20.04.06
21.04.06
Tarihinden ‹tibaren
Not: Gecikme zamm›nda ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yap›l›r.

vergi

I-G YILLAR ‹T‹BAR‹YLE AYLIK GEC‹KME VE TEC‹L FA‹Z‹ ORANLARI
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II- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI CEZALAR
II-A USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2009 TAR‹H‹NDEN GEÇERL‹ OLMAK ÜZERE)
B‹R‹NCE DERECE
‹K‹NC‹ DERECE
MÜKELLEF GRUPLAR
USULSÜZLÜK ‹Ç‹N
USULSÜZLÜK ‹Ç‹N
1) Sermaye fiirketleri
89.00 TL
50.00 TL
2) Sermaye fiirketleri D›fl›nda Kalanlar
56.00 TL
28.00 TL
Birinci S›n›f Tüccar ve Serbest Meslek Erbab›
3) ‹kinci S›n›f Tüccarlar
28.00 TL
14.00 TL
4) Yukar›dakiler D›fl›nda Kal›p Beyanname
14.00 TL
7.60 TL
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazanc› Basit Usulde Tespit Edilenler
7.60 TL
3.50 TL
6) Gelir Vergisinden Muaf Esnaf
3.50 TL
2.00 TL

Pratik Bilgiler

vergi

II-B ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2009 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN)
1-Fatura, Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlar›n›n verilmemesi, al›nmamas›, düzenlenmemesi
veya düzenlenen bu belgelerin gerçe¤i yans›tmamas› halinde, (Her Belge ‹çin,) 01.01.2009 Tarihinden
itibaren Ceza miktar› 160.00 TL’dan az, bir takvim y›l› ‹çinde toplam olarak 76.000.00 TL’den fazla olamaz.
2- Perakende Sat›fl Fifli, Ödeme Kaydedici Fifl, Girifl ve Yolcu Tafl›ma Bileti, Sevk ‹rsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müflteri
Listesi ile Maliye Bakanl›¤›’nca Düzenleme Mecburiyeti Getirilen Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmamas› ve
Kaydedilmemesi veya Düzenlenen Bu Belgelerin Gerçe¤i Yans›tmamas› Halinde; (Her Belge için) Ceza miktar› her belge
için her tespitte 7.600 TL, y›l içinde de 76.000 TL’yi aflamaz. VUK. Md. 353/2
3- Fatura, Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Sat›fl Fifli, Ödeme Kaydedici Cihaz Fifli, Girifl ve
Yolcu Tafl›ma Biletlerini Almayan Nihai Tüketicilere Vergi ‹ncelemesine Yetkili Kifliler Taraf›ndan Yap›lmas› fiart›yla; (VUK. Md. 353/3)
4-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara (VUK. Md. 353/4)
5- Vergi Levhas›n› Bulundurmayan ve Asmayanlara (VUK. MD. 353/4)
6- Belirlenen Muhasebe Standartlar›na, Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolara ‹liflkin Usul ve Esaslara Uymayanlara (VUK. MD. 353/6)
7- VUK’un 8. maddesinin son f›kras› uyar›nca düzenlenen tek vergi numaras› ile ilgili mecburiyetlere
uymayanlara (Her bir ifllem için) (VUK. MD. 353/7)
8- Belge bas›m› ile ilgili bildirim görevini tamamen veya k›smen yerine getirmeyen matbaa iflletmecilerine (VUK. MD. 353/8)
9- 4358 S. Kanun uyar›nca iflletmeler Vergi Kimlik No’su zorunlulu¤u getirilen kurum ve kurulufllardan yapt›klar›
ifllemlere iliflkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK. MD. 353/9)
10- VUK’un 127/d bendi uyar›nca Maliye Bakanl›¤›n›n özel iflaretli görevlisinin ikaz›na ra¤men durmayan araç sahibi
ad›na (VUK. MD. 353/10)
11- Bilgi vermekten ile VUK 256, 257 ve Mük. 257 madde hükümlerine uymayan
- Birinci s›n›f tüccarlar ve serbest meslek erbab› hakk›nda
- ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazanc› basit usulde tespit edilenler hakk›nda
- Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›fl›nda kalanlar hakk›nda
12- Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas› halinde. (Mük.Md.355)
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren 30 günden sonra
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%10
160.00 TL

32.00 TL
160.00 TL
160.00 TL
3.500.00 TL
190.00 TL
560.00 TL
760.00 TL
560.00 TL
1.600.00 TL
760.00 TL
350.00 TL
400.00 TL
800.00 TL
1.600.00 TL
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Pratik Bilgiler
III- BAZI ‹ND‹R‹M VE ‹ST‹SNALAR
01.01.2008 Tarihinden ‹tibaren

01.01.2009 Tarihinden ‹tibaren

600.00 YTL
300.00 YTL
150.00 YTL
9.00 YTL

670.00 TL
330.00 TL
160.00 TL
10.00 TL

III-D KONUT K‹RA GEL‹RLER‹ ‹ST‹SNASI
III-E BEYAN SINIRLARI
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmifl Bulunan Menkul
Sermaye ‹ratlar› ve Vergi Alaca¤› Dahil
Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylar›nda
2- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmifl Bulunan Gayri
Menkul Sermaye ‹ratlar›nda
3- Di¤er Kazanç ve ‹ratlarda (De¤er Art›fl Kazançlar›)
4- Di¤er Kazanç ve ‹ratlarda (Arizi Kazançlar›)
5- Tevkifata ve ‹stisnaya konu olmayan Menkul ve
Gayrimenkul Sermaye ‹rad› Beyan S›n›r›

01.01.08 - 30.06.08
01.07.08 - 31.12.08

12.33 YTL
12.86 YTL
2.400.00 YTL
2008 Y›l› ‹çin

01.01.09 - 30.06.09

13.38 TL
2.600.00 TL
2009 Y›l› ‹çin

19.800.00 YTL

22.000.00 TL

19.800.00 YTL
6.800.00 YTL
16.000.00 YTL

22.000.00 TL
7.600.00 TL
17.900.00 TL

960.00 YTL

1.070.00 TL

vergi

‹ki çocu¤u aflmamak koflulu ile her bir çocuk için

Pratik Bilgiler

III-A SAKATLIK ‹ND‹R‹M‹ (AYLIK)
1. Derece Sakatl›k ‹çin
2. Derece Sakatl›k ‹çin
3. Derece Sakatl›k ‹çin
III-B VERG‹DEN ‹ST‹SNA YEMEK BEDEL‹
III-C VERG‹DEN ‹ST‹SNA ÇOCUK YARDIMI
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vergi

Pratik Bilgiler
IV - PERAKENDE SATIfi F‹fi‹ VE YAZAR KASA F‹fi‹ DÜZENLEME ÜST SINIRI
(01.01.2009 - 31.12.2009)
(01.01.2008 - 31.12.2008)
V - SEVK ‹RSAL‹YES‹N‹N FATURALANDIRILMASI SÜRES‹
Sevk irsaliyesiyle yap›lan sat›fllarda fatura kesme müddeti sevk irsaliyesi düzenleme tarihinden itibaren
VI - AMORT‹SMAN AYIRMA SINIRI
(01.01.2009 - 31.12.2009 tarihleri aras›)
(01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri aras›)
VII - B‹LANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLER‹ (2008 Y›l› ‹çin) VUK Mad. 177
01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacak
1- Sat›n ald›klar› mallar› oldu¤u gibi veya iflledikten sonra satanlar›n;
a) Y›ll›k al›mlar›n›n tutar›
b) Y›ll›k sat›mlar›n›n tutar›
2- Birinci bentte yaz›l› olanlar›n d›fl›ndaki ifllerle u¤rafl›p ta bir y›l ‹çinde elde
ettikleri gayrisafi ifl has›lat›
3- 1. ve 2. Bentlerde yaz›l› ifllerin birlikte yap›lmas› halinde bentte yaz›l› ifl
has›lat›n›n befl kat› ile y›ll›k sat›fl tutar› toplam›
VIII - EK MAL‹ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI
AKT‹F TOPLAMI
NET SATIfiLAR TOPLAMI
IX - 7/A SEÇENE⁄‹N‹ UYGULAMAK ZORUNDA OLANLAR
AKT‹F TOPLAMI
NET SATIfiLAR TOPLAMI
X - EMLAK VERG‹S‹ ORANLARI

Pratik Bilgiler

N‹TEL‹⁄‹
Meskenlerde
Di¤er Binalarda
Arazilerde
Arsalarda
XI - 2007 YILI VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹ TAR‹FES‹
Matrah
‹lk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrah›n

‹ntikallerde (%)
160.000 TL ‹çin
350.000 TL ‹çin
760.000 TL ‹çin
1.500.000 TL ‹çin
2.770.000 TL s›n›n Üstü

670.00 TL
600.00 TL
7 gün
670.00 TL
600.00 YTL

119.000 TL
168.000 TL
67.000 TL
119.000 TL
2008 Y›l› ‹çin
7.949.600 YTL
17.665.900 YTL
2008
1.325.000 YTL
2.649.800 YTL

2009 Y›l› ‹çin
8.903.600 TL
19.785.800 TL
2009
1.484.000 TL
2.967.700 TL

Normal Yörelerde

Büyükflehir
Belediyesi
Binde 2
Binde 4
Binde 2
Binde 6

Binde 1
Binde 2
Binde 1
Binde 3
Veraset Yoluyla
‹ntikallerde (%)
1
3
5
7
10

2008 YILINDA VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA TUTARLAR
a- Evlatl›klar dahil Füru¤ ve eflten herbirine isabet eden miras›n 107.604.00 TL füru¤ bulunmamas› halinde efle isabet eden miras hissesinin 215.336.00 TL
b- ‹vazs›z ‹ntikallerde (Hibe, Hediye, Çekilifl vs.) 2.481.00 TL Veraset ve ‹ntikal vergisinden istisnad›r.
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‹vazs›z
10
15
20
25
30
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Pratik Bilgiler
XII - Bildirim ve Süreler

ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZ SATIN ALMA
ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZI B‹LD‹RME
KEND‹ ‹STE⁄‹ ‹LE Ö.K.C.
ALIMINDA KULLANMAYA
BAfiLAMA SÜRES‹
‹fi‹ BIRAKMADA Ö.K.C.
MÜHÜRLETME SÜRES‹
TEKRAR Ö.K.C. KULLANMADA
MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRES‹

‹fi‹ BIRAKMA TAR‹H‹NDEN
‹T‹BAREN B‹R AY
‹fiE BAfiLAMA TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
30 GÜN

DAYANA⁄I
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹

VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU

vergi

ADRES DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹fi DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
‹T‹BAREN B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹fiLETME DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹fi‹ BIRAKMA
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
NAK‹L
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
ÖLÜM
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
TASF‹YE VE ‹FLAS

B‹LD‹R‹M SÜRES‹
GERÇEK K‹fi‹LERDE ‹fiE BAfiLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
KEND‹LER‹NCE VEYA 1136 SAYILI
AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT
ALMIfi AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI
KANUNA GÖRE YETK‹ ALMIfi MESLEK
MENSUPLARINCA, fi‹RKETLER‹N ‹fiE
BAfiLAMA B‹LD‹RGELER‹ ‹SE BAfiLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
T‹CARET S‹C‹L MEMURLU⁄UNCA ‹LG‹L‹
VERG‹ DA‹RES‹NE YAPILIR.
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM ÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKT‹REN
B‹R ‹fiLE U⁄RAfiMAYA BAfiLANILAN
TAR‹HTEN ‹T‹BAREN 30 GÜN
SATIN ALINDI⁄I TAR‹HTEN ‹T‹BAREN
15 GÜN
30 GÜN

VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM
YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM YÖNERGES‹

Pratik Bilgiler

B‹LD‹R‹LMES‹ GEREKEN OLAY
‹fiE BAfiLAMA

3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄ ‹fiLEM YÖNERGES‹
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Pratik Bilgiler
XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri

vergi

VERG‹ TÜRÜ
GEÇ‹C‹ VERG‹
BEYANNAMES‹

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

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

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

AYLIK MUHTASAR
BEYANNAME
ÜÇ AYLIK
MUHTASAR
BEYANNAME

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

AYLIK KDV BEYANNAMES‹
GEL‹R VERG‹S‹ BEYANNAMES‹

Her Ay
Y›ll›k

Her Ay›n 23. Günü
23 Nisan
23 Temmuz
23 Ekim
23 Ocak
Her Ay›n 24. Günü
1-25 Mart

KURUMLAR VERG‹S‹
BEYANNAMES‹
MÜNFER‹T BEYANNAME

Y›ll›k

1-25 Nisan

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

Dar Mükellef Gerçek Kifli
Di¤er Kazanç ve ‹ratlar›
‹çin
Dar Mükellefler Di¤er
Kazanç ve ‹ratlar› ‹çin

Kazanc›n iktisap edildi¤i
tarihten itibaren 15 gün
içinde GVK Md. 101
Kazanc›n elde edildi¤i
tarihten itibaren 15 gün
içinde KVK Md. 26
Dönemi Takip Eden ay›n
20. Gün akflam› GVK. Mük. Md.11
1-25 Nisan KVK. Md. 14-17

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

Tasfiyenin bitiminden itibaren
30 gün içinde KVK. Md.17
Birleflme Tarihinden itibaren
30 Gün ‹çinde KVK.
Md. 17-18
Birleflmenin Ticaret sicil
Gazetesinde ilan edildi¤i
tarihten itibaren 30 gün
içinde KVK. Md.20

Beyanname verme süresinde
KVK. Md.21
Beyanname verme
süresinde KVK. Md. 21

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

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

ÖZEL BEYANNAMELER
ASGAR‹ VERG‹
BEYANNAMELER‹

Pratik Bilgiler

TASF‹YE BEYANNAMELER‹
B‹RLEfiME NEDEN‹YLE
VER‹LEN KURUMLAR
VERG‹S‹ BEYANNAMELER‹
DEV‹R NEDEN‹YLE
VER‹LEN KURUMLAR
VERG‹S‹ BEYANNAMELER‹
DEV‹R NEDEN‹YLE VER‹LEN
KURUMLAR VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹
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Talih oyunlar› salon
kazançlar›
TASF‹YE G‹R‹fi VE TASF‹YE
DEVAMINDA
Son Tasfiye Dönemi
B‹RLEfiMELERDE

Devir, Hesap Döneminin
Kapand›¤› Aydan Kurumlar
Vergisi beyanname verilme
süresinden sonra
gerçeklefltiyse
Devir, Hesap Döneminin
Kapand›¤› Aydan Kurumlar
Vergisi beyannamesinin
verilece¤i ay sonuna
kadar gerçeklefltiyse

Beyanname verme süresi
içinde GVK. Mük. Md.11
30 Nisan KVK. Md. 21

Beyannamenin verildi¤i ay›n
sonuna kadar KVK. Md.21
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Pratik Bilgiler
XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri

ÖZEL ‹LET‹fi‹M VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹
fiANS OYUNLARI
VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹

AYLIK
AYLIK

BEYAN TAR‹H‹
TAK‹P EDEN AYIN 10. GÜN AKfiAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI

TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI

ERTES‹ AYIN 1-23 GÜNLER
DVK. MD.22
KA⁄ITLARIN DÜZENLEND‹⁄‹ TAR‹H‹
‹ZLEYEN 15 GÜN ‹Ç‹NDE DVK. MO. 22
ERTES‹ AYIN 15. GÜN AKfiAMINA
KADAR
ERTES‹ AYIN 15. GÜN AKfiAMINA
KADAR
ERTES‹ AYIN 15. GÜN AKfiAMINA
KADAR
ERTES‹ AYIN 20. GÜN
AKfiAMINA KADAR

SON ÖDEME TAR‹H‹
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 10.GÜN AKfiAMI)
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI)
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15.GÜN AKfiAMI)
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI)
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI)
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI)
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI)
BEYANNAMEN‹N VER‹LD‹⁄‹ AYIN
26.GÜN AKfiAMINA KADAR
DVK.22 BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE DVK. MD. 22
BEYANNAME VERME SÜRES‹
‹Ç‹NDE
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE

vergi

DÖNEM‹/AÇIKLAMA
AKARYAKIT VE ÜRÜNLER‹NE
‹L‹fiK‹N 1 NOLU ÖTVB
KAYIT VE TESC‹LE TAB‹ TAfiITLARA
‹L‹fiK‹N 2/A NOLU ÖTVB
KAYIT VE TESC‹LE TAB‹
OLMAYAN TAfiITLARA
‹L‹fiK‹N 2/B NOLU ÖTVB
ALKOLLÜ ‹ÇK‹LERLE ‹LG‹L‹
3/A NOLU ÖTVB
ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER‹
BEYANNAMELER‹
‹LE ‹LG‹L‹ 3./B NOLU ÖTVB
KOLALI GAZOZLARA ‹L‹fiK‹N
3/C NOLU ÖTVB
DAYANIKLI TÜKET‹M MALLARI
‹LE D‹⁄ER MALLARA ‹L‹fiK‹N
4 NOLU ÖYVB ÖTVK MD. 14
DAMGA VERG‹S‹ DEFTER‹ TUTAN
MÜKELLEFLER
DAMGA VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹
DAMGA VERG‹S‹ DEFTER‹
TUTMAYANLAR
BANKA VE S‹GORTA
BANKA VE BANKERLER‹N
MUAMELELER‹ VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹
S‹GORTA fi‹RKETLER‹N‹N

BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE

Pratik Bilgiler

VERG‹ TÜRÜ

BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
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VERG‹ TÜRÜ

Pratik Bilgiler

vergi

VERASET VE ‹NT‹KAL
VERG‹ BEYANNAMELER‹

358

DÖNEM‹/AÇIKLAMA
ÖLÜM TÜRK‹YE M‹RASÇILAR
TÜRK‹YE’DE ‹SE

BEYAN TAR‹H‹
ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P EDEN
4 AY ‹Ç‹NDE

SON ÖDEME TAR‹H‹
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Efi‹T ‹K‹ TAKS‹TTE
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Efi‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

ÖLÜM TÜRK‹YE M‹RASÇILAR
YURTDIfiI

ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P EDEN
TAK‹P EDEN 6 AY ‹Ç‹NDE
EDEN 6 AY ‹Ç‹NDE

ÖLÜM YABANCI ÜLKE
M‹RASÇILAR TÜRK‹YEDE

ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P
EDEN 6 AY ‹Ç‹NDE

TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Efi‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

ÖLÜM VE M‹RASÇILAR
YURTDIfiI VE AYNI ÜLKEDE

ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P
EDEN 4 AY ‹Ç‹NDE

TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Efi‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

ÖLÜM VE M‹RASÇILAR
FARKLI YABANCI ÜLKEDE

ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P
EDEN 8 AY ‹Ç‹NDE

GA‹PL‹K HAL‹NDE

S‹C‹LE GA‹PL‹K KARARINI
KAYDOLDU⁄U TAK‹P EDEN
1 AY ‹Ç‹NDE

TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Efi‹T ‹K‹ TAKS‹TTE
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Efi‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

D‹⁄ER ‹NT‹KALLERDE

MALLARIN HUKUKEN ‹KT‹SAP
ED‹LD‹⁄‹ TAR‹H‹ TAK‹P EDEN
1 AY ‹Ç‹NDE

TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Efi‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

YARIfiMA ÇEK‹L‹fi FUTBOL
MUSABAKALARI MÜfiTEREK
BAH‹SLERLE ‹LG‹L‹

GÜNÜ TAK‹P EDEN 20. GÜN
AKfiAMINA KADAR V‹VK.
MD. 9

BEYANNAME VERME SÜRES‹NDE

MAL‹
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XIV Menkul Sermaye ‹rad› Vergilendirilmesi

ÖZEL SEKTÖR TAHV‹L‹
D‹⁄ER MENKUL SERMAYE ‹RATLARI
EUROBOND’lar›n FA‹Z GEL‹RLER‹
EUROBOND'lar›n ALIM SATIM KAZANÇLARI
YTL BAZINDA HESAPLANIR
H‹SSE SENED‹ KAR PAYI
YABANCI DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ FA‹Z
GEL‹RLER‹, KAZANÇLARI, YABANCI FON GEL‹RLER‹,
OFF-SHORE MEVDUAT FA‹Z‹
ALACAK FA‹ZLER‹
TOPLU KONUT, KAMU ORTAKLI⁄I VE ÖZELLEfiT‹RME
‹DARES‹ TAHV‹LLER‹NDEN ELDE ED‹LEN FA‹Z GEL‹RLER‹
TOPLU KONUT, KAMU ORTAKLI⁄I VE ÖZELLEfiT‹RME
‹DARES‹ AHV‹LLER‹NDEN ELDE ED‹LEN ALIM SATIM KAZANCI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTALAMA
ELDE ED‹LEN KAR PAYLARI
AD‹ KOM. fiT‹.KOMAND‹TER ORTA⁄IN ELDE ETT‹⁄‹ KAR PAYI
HER ÇEfi‹T SENETLER‹N ISKONTO ED‹LMES‹ SONUCUNDA,
ALINAN ‹SKONTO BEDELLER‹
H‹SSE SENETLER‹ VE TAHV‹LLER‹N VADES‹ GELMEM‹fi
KUPONLARIN SATIfiINDAN ELDE ED‹LEN BEDELLER
‹fiT‹RAK H‹SSELER‹N‹N SAH‹B‹ ADINA HENÜZ
TAHAKKUK ETMEM‹fi KAR PAYLARININ DEV‹R VE TEML‹K‹
KARfiILI⁄INDA ALINAN PARA VE AYINLAR
FA‹ZS‹Z OLARAK KRED‹ VERENLERE, KAR ZARAR
ORTAKLI⁄I, ÖZEL F‹NANS KURUMLARINCA ÖDENEN KAR
PAYLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARINA KATILMA
REPO GEL‹RLER‹
MEVDUAT FA‹ZLER‹

1 y›ldan az sürede elden ç›kar›l›yorsa ;
Farka ; Tam Mükellefleflere % 10, Dar mükelleflere % 0 stopaj,
2015 y›l›na kadar beyan yok
2 y›ldan az sürede elden ç›kar›l›yorsa ;
Al›fllar ÜFE ile endekslenir al›m sat›m fark›, de¤er art›fl kazanc›
olarak beyan edilir.
Elden ç›kar›ld›¤› tarihte (süre s›n›r› yok) Al›fllar ÜFE ile endekslenir
al›m sat›m fark›, de¤er art›fl kazanc› olarak beyan edilir.
Elden ç›kar›ld›¤› tarihte (süre s›n›r› yok) Al›fllar ÜFE ile endekslenir
al›m sat›m fark›, de¤er art›fl kazanc› olarak beyan edilir.
Farka; Tam Mükellefleflere % 10, Dar mükelleflere % 0 oran›nda,
stopaj uygulan›r, 2015 y›l›na kadar beyan yok
1/1/06 SONRASI
Elde edilen faiz geliri; beyan toplam›n› geçiyorsa, tamam› beyan edilir.
ÜFE art›fl oran›n›n % 10'un üzerinde olmas› flart›yla, iktisap bedeli ÜFE
ile endekslenir, 2006 y›l›nda bu flart gerçekleflmedi¤i için endeksleme
yap›lamaz. Kazanc›n tutar› ne olursa olsun beyan edilir.
Elde edilen gelirin (stopaj öncesi) yar›s› Beyan toplam›n› geçiyorsa vergilenir.
Faiz gelirleri 2007 y›l› için 900 YTL'yi aflarsa tamam› beyana tabi. Al›m
sat›m kazanc› ise 2007 y›l› için 15.000YTL' aflan k›sm› beyan edilir.
2007 y›l› 900 YTL aflt›¤›nda tamam› beyan edilir.
2007 y›l› 900 YTL aflt›¤›nda tamam› beyan edilir.
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilenlere; % 10 stopaj uygulan›r,
tutan ne olursa olsun beyan edilmez,
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilenlere; % 10 stopaj uygulan›r,
tutan ne olursa olsun beyan edilmez,
Kar pay› ile kar pay›n›n % 50 si düflüldükten sonra, toplam› beyan
toplam›n› geçiyorsa, tamam› beyan edilir.
Tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.

vergi

H‹SSE SENED‹NE BA⁄LI;
ORTAKLIK HAKLARININ VEYA H‹SSELER‹N‹N (A.fi.'LER) ELDEN
ÇIKARILMASI NEDEN‹YLE DO⁄AN
H‹SSE SENED‹NE BA⁄LI OLMAYAN,
ORTAKLIK HAKLARININ VEYA H‹SSELER‹N‹N (ltd-di¤er)
ELDEN ÇIKARILMASI NEDEN‹YLE DO⁄AN
YABANCI H‹SSE SENETLER‹

1/1/06 SONRASI

Pratik Bilgiler

H‹SSE SENED‹ ALIM SATIM KAZANCI
ÖZEL SEKTÖR TAHV‹L‹
‹MKB ‹fiLEM GÖREN;
H‹SSE SENETLER‹ ALIM SATIM KAZANCI

Tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.
Tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.
Tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.
Hiçbir flekilde beyana tabi de¤il.
Hiçbir flekilde beyana tabi de¤il.
% 15 stopaja tabi, beyan edilmez.
% 15 stopaja tabi, beyan edilmez.
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Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Tevkifat Oran›

Tevkifat Yapacak Olanlar

KDV mükellefi olanlann, KDV mükellefi
olmayanlardan, ticari iflletmeye dahil olmayan
ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'nci maddesinde
say›lan mal ve haklar› kiralama ifllemleri

‹fllem üzerinden
hesaplanan katma
de¤er vergisinin
tamam›

Kiraya verenin baflka faaliyetleri nedeniyle
gerçek usulde katma de¤er vergisi
mükellefiyetinin bulunmamas›.

Düzenlemelerin
Yap›ld›¤› KDV
Genel Tebli¤leri
30 ve 31

Kiralayan›n gerçek usulde katma de¤er vergisi
mükellefi olmas›,

Pratik Bilgiler

vergi

flartlar›n›n birlikte varolmas› halinde,
kiralayan taraf›ndan
Gerçek usulde katma de¤er vergisi mükellefi
olanlar›n profesyonel veya amatör spor
kulüplerine oyuncular›n›n formalar›nda
gösterilmek, flah›slara veya kurulufllara ait
bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara
yaz›lmak, pano olarak yerlefltirilmek, dergi,
kitap gibi yaz›l› eserlerde yay›nlanmak ve
benzeri flekillerde reklam vermeleri.
Hurda metal al›mlar›nda
(Hurda metal teslimleri Katma De¤er Vergisi
Kanununun 17/4-g maddesi uyar›nca katma
de¤er vergisinden ‹stisnad›r. Ancak, Katma
De¤er Vergisi Kanunu'nun 18'nc‹ maddesi
uyar›nca hurda mal tesliminde bulunan
mükellefin istisnadan vazgeçmesi halinde
tevkifat yap›lacakt›r.
Akaryak›t ifli ‹le devaml› olarak
u¤raflmayanlardan (mutad depo kapsam›nda
yurt d›fl›ndan akaryak›t getirip satanlardan)
akaryak›t al›nmas› ifllemi
At›k ka¤›t, hurda plastik ve hurda cam al›mlar›
(Ka¤›t, Plastik ve cam hurda ve at›klar›n›n
teslimleri Katma De¤er Vergisi Kanununun
17/4-g maddesi uyar›nca katma de¤er
vergisinden istisnad›r. Ancak, Katma De¤er
Vergisi Kanunu'nun 18 nci maddesi uyar›nca
hurda mal tesliminde bulunan mükellefin
istisnadan vazgeçmesi halinde tevkifat
yap›lacakt›r.
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‹fllem üzerinden
hesaplanan katma
de¤er vergisinin
tamam›

‹fllem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'›
‹fllem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'›

‹fllem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'›

Reklam› alanlar›n gerçek usulde katma
de¤er vergisi mükellefi
olmamalar› halinde, reklam› verenler
taraf›ndan.

30

Al›m Yapanlar

53, 58, 70. 85, 86,
87, 89, 97

Al›m Yapanlar

68,85

Al›m yapanlar

81,86
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XV- KDV Tevkifat Oranlar›

Afla¤›daki hizmet al›mlar›;
Yap›m iflleri ile bu ifllere iliflkin mühendislik
mimarl›k ve etüt-proje hizmetleri,
Temizlik, bahçe ve çevre bak›m hizmetleri.
Özel güvenlik hizmetleri,
Makine, teçhizat, demirbafl ve tafl›tlara ait
tadil, bak›m ve onanm hizmetleri,
Her türlü yemek servisi, Dan›flmanl›k ve
denetim hizmetleri.
Kapsama giren her bir ifllemin bedeli Vergi
Usul Kanununa göre o y›l için geçerli fatura
düzenleme s›n›r›n› aflmad›¤› takdirde
hesaplanan katma de¤er vergisi tevkifata tabi
tutulmayacakt›r. Buna göre, Vergi Usul Kanunu
hükümleri çerçevesinde 2006 y›l› için fatura
düzenleme s›n›n olarak belirlenen 520
Yeni Türk Liras›, 1/1/2006 tarihinden itibaren
tevkifata tabi tutulmayacak ifllemlerde dikkate
al›nacak tutar olacakt›r.

Tevkifat Yapacak Olanlar

Düzenlemelerin
Yap›ld›¤› KDV
Genel Tebli¤leri

‹fllem bedeli
üzerinden
Hizmet Alanlar
93 ve 99
hesaplanan
KDV'nin 1/2'si
Yemek servisi,
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
bahçe ve çevre
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bak›m, özel
bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
güvenlik,
(01.05.2007
Döner sermayeli kurulufllar.
tarihine kadar)
Dan›flmanl›k ve
Kanunla kurulan kamu kurum ve kurulufllar›,
denetim
hizmetlerinde 1/2, Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›,
Özel Güvenlik
(01.05.2007
tarihinden itibaren
4/5)

Üniversiteler (vak›f üniversiteleri hariç),
Kanunla kurulan veya tüzel kiflili¤i haiz
emekli ve yard›m sand›klar›,
Bankalar ve özel f›nans kurumlan,

Temizlik
hizmetlerinde 2/3,
Yap›m ‹fllerinde 1/6
Di¤er hizmetlerde
1/3'dür.

Kamu iktisadi teflebbüsleri (Kamu ‹ktisadi
Kurulufllar›, ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri),
Özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul
k›ymetler, vadeli ifllemler borsalan dahil
bütün borsalar,

89,91.92.95,
99, 104

vergi

Yap› Denetim Hizmetler

Tevkifat Oran›

Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmifl flirketler (bunlar
yaln›zca "yap›m iflleri", "temizlik, çevre ve
bahçe bak›m hizmetleri", "özel güvenlik
hizmetleri" ile "yemek servis hizmetleri"ne ait
katma de¤er vergisini tevkifata tabi tutacaklard›r).

Pratik Bilgiler

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Yar›dan fazla hissesi do¤rudan yukar›da say›lan
kurum ve kurulufllara ait olan (tek bafl›na ya da
birlikte) kurum, kurulufl ve iflletmeler,
Birbirlerine karfl› ifa ettikleri hariç olmak üzere,
söz konusu hizmetlerde katma de¤er vergisi
tevkifat› yapmakla zorunludur.
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Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Pratik Bilgiler

vergi

‹flgücü Hizmet Al›mlar›nda

Hurdadan elde edilenler d›fl›ndaki Bak›r,
Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri (bak›r ve
bak›r alas›mlanndan mamul; anot, katot, her
çeflit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül,
filmaflin. levha, boru, prinç çubuk, lama, her
türlü tel ve benzerlerinin teslimi bu kapsamda
tevkifata tabidir,)
(Katma De¤er Vergisi Kanununun 17/1
maddesinde say›lan kurum ve kurulufllar
(tar›msal amaçl› kooperatifler hariç), sermayelerinin
sermayelerinin %51 veya daha fazlas› kamuya
ait iflletmeler ve özellefltirme kapsam›ndaki
kurulufllar ile bu ürünlerin ilk üretici veya
ithalatç›lar›n›n bu kapsamdaki teslimlerinde
tevkifat uygulanmayacakt›r).
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Tevkifat Oran›

‹flgücü hizmetine
ait katma de¤er
vergisinin % 90'›n

‹fllem bedeli
üzerinden
Hesaplanan
KDV'nin %90'›

Tevkifat Yapacak Olanlar

Düzenlemelerin
Yap›ld›¤› KDV
Genel Tebli¤leri

‹flgücü Hizmetini Alanlar ile Katma De¤er
Vergisi Mükellefi Olmasalar Bile afla¤›da
say›lan kurulufllar, (Ancak, bu kurum ve
kurulufllardan al›nan iflgücü hizmetleri
tevkifata tabi tutulmayacakt›r.)
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kurulufllar,
Kanunla kurulan kamu kurum ve kurulufllan
Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar,
Üniversiteler (vak›f üniversiteleri hariç),
96,97
Kanunla kurulan veya tüzel kiflili¤i haiz
emekli ve yard›m sand›klar,
Bankalar ve özel finans kurumlar,
Kamu iktisadi teflebbüsler (Kamu ‹ktisadi
Kurulufllar›, ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri),
Özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul k›ymetler,
vadeli ifllemler borsalan dahil bütün borsalar,
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmifl flirketler,
Yandan fazla hissesi do¤rudan yukar›da
say›lan kurum ve kurulufllara ait olan
(tek bafl›na ya da birlikte) kurum, kurulufl
ve iflletmeler,
Al›m yapanlar, (Alüminyum profil ve
alüminyum levha teslimlerinde
KDV tevkifat›;
• Bunlar› do¤rudan slab, billet, külçe gibi
ham maddelerden imal edenler taraf›ndan
yap›lacak ilk teslimleri ‹le bunlar› ithal
edenler taraf›ndan yap›lacak ilk
teslimlerinde, uygulanacak, profil ve
95,96,97, 104, 105
levhan›n‹lk üreticilerive ‹thalatç›lar›ndan
sonraki safhalardakiteslimleri KDV
tevkifat›na tabi tutulmayacakt›r.)
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Tevkifat Oran›

Hurda metalden elde edilen külçe
teslimlerinden (12.07.2008 Tarihinden
itibaren)
Bak›r ve alafl›mlar›ndan, çinko ve alafl›mlar›ndan,
alüminyum ve alas›mlanndan mamul anot,
katot, her çeflit takoz (biyet), slab, platina,
kütük, granül, filmaflin, levha, boru, prinç
çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin
tesliminde.
(Katma De¤er Vergisi Kanununun 17/1 inci
maddesinde say›lan kurum ve kurulufllar›n
(tanmsal amaçl› kooperatifler hariç),
sermayelerinin % 51 veya daha fazlas› kamuya
ait iflletmelerin ve özellefltirme kapsam›ndaki
kurulufllar ile bu ürünlerin ilk üretici (cevherden
üretim yapanlar) veya ithalatç›lar›n›n bu
kapsamdaki teslimlerinde tevkifat
uygulanmayacakt›r.)
Çinko ve Alimunyum ‹çin Bafllang›ç,
04.05.2007)

Hesaplanan KDV Al›m yapanlar
%90'›

Fason Olarak Yapt›r›lan Tekstil ve
Konfeksiyon ‹fllerinde
Kütlü ve elyaf pamuk, Jinter pamuk,
pamuk lifi döküntüleri, natürel veya
top.s haldeki tiftik, yün ve yapa¤› ile
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01
pozisyonundaki s›¤›r ve atlar›n, 41.02
pozisyonundaki koyun ve kuzular›n
(astragan veya karakul, persaniye,
breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin,
Mo¤olistan ve Tibet kuzular› hariç),
41.03 pozisyonundaki keçi ve o¤laklar›n
(Yemen, Mo¤olistan ve Tibet keçi ve
o¤laklar› hariç) ham post ve derilerinin
teslimi

‹fllem bedeli
üzerinden
Hesaplanan KDV'nin Al›m yapanlar
%90'›

‹fllem Bedeli
Üzerinden Hesaplanan Tüm KDV Mükellefleri
KDV'nin 4/5’i
Hesaplanan
Fason ifller yapt›ran kdv mükellefleri
KDV 'nin 1/2 si

Düzenlemelerin
Yap›ld›¤› KDV
Genel Tebli¤leri
110

96,104

104
51,53,58,107

Al›fl yapanlar
(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
Hesaplanan
bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
KDV 'nin 1/2 si Döner sermayeli kurulufllar.
Kanunla kurulan kamu kurum ve kurulufllar›, 107, 108
* 27.02.2008
Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurul uslan.
tarihinden itibaren Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
KDV'nin %90'› Borsas›na kote edilmifl flirke›ler,
Yandan fazla hissesi do¤rudan yukar›da
say›lan kurum ve kurulufllara ait olan (tek
bafl›na ya da birlikte) kurum, kurulufl ve
iflletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme s›n›r› alt›ndaki (atarlar
HAR‹Ç)

Pratik Bilgiler

Özel Güvenlik Sitemleri (01.05.2007
Tarihinden ‹tibaren)

Tevkifat Yapacak Olanlar

vergi

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet
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Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Tevkifat Oran›

Pratik Bilgiler

vergi

Hesaplanan
KDV'nin 1/2'si
Büyük ve Küçükbafl hayvanlar›n etlerinin (27.02.2008
(Sakatat ve ba¤›rsak dahil)
tarihinden tibaren)
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Tevkifat Yapacak Olanlar
Al›fl yapanlar
(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teflkil ettikleri birlikler, Döner
sermayeli kurulufllar. Kanunla kurulan kamu
kurum ve kurulufllar›,
Kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kurulufltan.
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmifl flirketler,
Yar›dan fazla hissesi do¤rudan yukar›da
say›lan kurum ve kurulufllara ait olan (tek
bafl›na ya da birlikte) kurum, kurulufl ve
iflletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme S‹DU‹ alt›ndaki
(atarlar HAR‹Ç)

Düzenlemelerin
Yap›ld›¤› KDV
Genel Tebli¤leri

108
110
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XVI - Dava Açma Süreleri
DAVA AÇILACAK MAHKEME

DAVA AÇMA SÜRES‹

VERG‹/CEZA ‹HBARNAMES‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 30 GÜN ‹Ç‹NDE

‹T‹RAZ‹ KAYITLA VER‹LEN
BEYANNAMEYE A‹T TAHAKKUK
F‹fi‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

TAHAKKUK TAR‹H‹NDEN
‹T‹BAREN 30 GÜN ‹Ç‹NDE

ÖDEME EMR‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 7 GÜN ‹Ç‹NDE

HAC‹Z VARAKASINA

VERG‹ MAHKEMES‹NE

HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKA

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹HT‹YAT‹ HACZE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKUN B‹LD‹R‹M
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
7 GÜN ‹Ç‹NDE
HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
7 GÜN ‹Ç‹NDE

TEMY‹Z DAVASI AÇMA

DANIfiTAY’A

DAYANA⁄I
VERG‹ USUL KANUNU
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
7 GÜN ‹Ç‹NDE
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹

vergi

DAVA KONUSU

Pratik Bilgiler

KARARIN TEBL‹⁄‹NDEN ‹T‹BAREN
30 GÜN
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Pratik Bilgiler

vergi

XVII- Vergi Türleri
VERG‹ KODU
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0010
0011
0012
0014
0015
0017
0021
0022
0027
0032
0033
0040
0046
0048
0049
0050
0051
0053
0056
0057
0060
0061
0062
0071
0073
0074
0091
0092
0093
0094
1013
1018
1020
1030
1042
1043
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VERG‹ ADI
YILLIK GEL‹R VERG‹S‹
ZIRA‹ KAZANÇ GEL‹R VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ S. (MUHTASAR)
GEL‹R GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ
GEL‹R GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
GEL‹R GÖTÜRÜ ÜCRET
DA⁄ITILMAYAN KAR STOPAJI
KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ STOPAJI (KVKM24)
GEL‹R VERG‹S‹ (GMSI)
BASIT USULDE T‹CAR‹ KAZANC
GERÇEK USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
BANKA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
S‹GORTA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ GEÇ‹C‹ VERG‹
GEL‹R GEÇ‹C‹ VERG‹
KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
DAMGA VERG‹S‹ (BEYANNAMEL‹ DAMGA VERG‹S‹ MÜKELLEF‹)
AKARYAKIT TÜKET‹M VERG‹S‹
GEL‹R V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
HER TÜRLÜ ‹SP‹RTOLAR VE FÜZEL YA⁄INDAN ALINAN EK VERG‹
KURUMLAR V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
D‹⁄ER ÜCRETLER
KURUMLAR VERG‹S‹ KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
OYUN KA⁄ITLARINDAN ALINAN EK VERG‹
RÖNTGEN F‹LMLER‹NDEN ALINAN EK VERG‹
MÜLGA MADEN FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹S‹
MÜLGA KOOPERAT‹FÇ‹L‹K TANITMA VE E⁄‹T‹M FONU
PETROL VE DO⁄ALGAZ ÜRÜNLER‹NE ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ ‹ÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
DAYANIKLI TÜKET‹M VE D‹⁄ER MALLARA ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ ‹ÇK‹LERE ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
SA‹R fiARAP VE B‹RALARA ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ ‹ÇECEKLERDEN ALINAN EK VERG‹
E⁄‹T‹M,GENÇL‹K,SPOR VE SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ VERG‹S‹
MAHSUPLARDAN KES‹LEN DAMGA VERG‹S‹
FON PAYI
P‹fiMANLIK ZAMMI
E.KATKI PAYI
ÖZEL ‹fiLEM VERG‹S‹

MAL‹

Pratik Bilgiler

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

VERG‹ ADI
DAMGA VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERG‹S‹
VERG‹ BARIfiI TEFE TUTARI
VERG‹ BARIfiI GEÇ ÖDEME ZAMMI
VERG‹ YARGI HARÇLARI
GEC‹KME FA‹Z‹
GEC‹KME ZAMMI
ERKEN ÖDEME ‹ND‹R‹M‹
ALINAN D‹⁄ER FA‹ZLER
SAVUNMA SANAY‹ DESTEKLEME FONU
KONUT FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PR‹M‹ CEZA‹ FA‹Z‹
CEZA‹ FA‹Z(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹LER‹)
USULSÜZLÜK CEZASI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
KUSUR CEZASI
A⁄IR KUSUR CEZASI
KAÇAKÇILIK CEZASI
VERG‹ Z‹YAI CEZASI
VUK 112/4 Maddesi Gere¤ince Ödenen Faiz
EK GEL‹R VERG‹S‹
EK ÜCRET GEL‹R VERG‹S‹
EK GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ VERG‹S‹
EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERG‹S‹
FA‹Z VERG‹S‹
EK EMLAK VERG‹S‹
GEL‹R DAH‹L‹ TEVK‹FAT
EK KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ ARGE HARCAMALARI
KURUM DAH‹L‹ TEVK‹FAT
MÜNFER‹T GEL‹R EKONOM‹K DENGE V.
ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4705 Say›l› Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel ‹fllem Vergisi
MOTORLU TAfiITLAR EK VERG‹S‹
4837 S.K EK MOTORLU TAfiITLAR VERG‹S‹
4962 S. TAfiIT VERG‹S‹
MÜLGA TRAF‹K H‹ZMETLER‹N‹ GEL‹fiT‹RME FONU REKLAM GEL‹RLER‹
GEL‹R VE KURUM EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
5035 RTÜK E⁄‹T‹ME KATKI PAYI
GÖTÜRÜ EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
GEL‹R VE KURUM STOPAJ EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
Akaryak›t Fiyat ‹stikrar Pay›
TEK BAfiINA ALINAB‹LEN DAMGA VERG‹S‹
fiANS OYUNLARI VERG‹S‹

Pratik Bilgiler

VERG‹ KODU
1047
1048
1050
1051
1067
1084
1086
1087
1089
1095
1096
3024
3061
3073
3074
3076
3077
3078
3080
3099
4001
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4010
4011
4012
4014
4016
4021
4034
4035
4036
4040
4041
4042
4043
4044
4046
4047
4048

vergi

XVII- Vergi Türleri
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MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

vergi

XVII- Vergi Türleri
VERG‹ KODU
4049
4050
4060
4061
4063
4072
4073
4074
4077
4078
4079
4080
4081
4101
4103
4107
4110
4112
4114
4115
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4130
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013

368

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

MAL‹

Pratik Bilgiler

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

VERG‹ ADI
Yurt D›fl› Ç›k›fl Harc›
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ TEVK‹FATI
B‹L‹RK‹fi‹ ÜCRET‹
TÜRK ULUSLARARASI GEM‹ S‹C‹L KAYIT HARCI
PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
TRAF‹K HARÇLARI
YARGI HARÇLARI
‹THAL VE ‹MAL RUHSAT VE TEMD‹T ÜCRET‹
GEM‹ VE L‹MAN HARÇLARI
D‹⁄ER HARÇLAR
DE⁄ERL‹ KA⁄ITLAR GEL‹RLER‹
TAV‹ZLERDEN GER‹ ALINANLAR
‹KRAZLARDAN GER‹ ALINANLAR
YEM ANAL‹Z ÜCRET‹
fiEKER F‹YAT FARKI
AKARYAKIT F‹YAT FARKI
BAfiKA VERG‹ DA‹RES‹ MÜKELLEF‹
MOTORLU TAfiIT ARAÇLARINA ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ (TESC‹LE TAB‹ OLANLAR)
GÜBRE DENEY VE ANAL‹Z ÜCRET‹
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
D‹⁄ER PARA CEZALARI
Z‹MMETLERE GEÇ‹R‹LEN PARA VE DE⁄ERLERDEN BORÇLULAR
FAZLA VE YERS‹Z YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
SOSYAL DAYANIfiMA VE YARDIMLAfiMAYI TEfiV‹K FONU
‹ST‹HSAL VERG‹S‹
TRAF‹K CEZALARI
HESAPLANAN GEC‹KME ZAMMI
TAK‹P G‹DERLER‹ KARfiILI⁄I ALINAN
ÇIRAKLIK FONU
2000/2 SAYILI BKK GERE⁄‹NCE YATIRIMLARI TEfiV‹K FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
ÇEfi‹TL‹ GEL‹RLER
PETROLDEN DEVLET H‹SSES‹
YÜKSEK Ö⁄REN‹M HARÇ KRED‹S‹
RESM‹ ARABULUCULUK ÜCRET‹
EM.SAN. 17 MAD. GEL‹RLER‹N THK ED‹LMEMES‹ CEZASI
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHS‹LAT
4369/15 SUÇA ‹fiT‹RAK EDEN K‹fi‹LER
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹ CEZASI
KALDIRILAN VERG‹ ARTIKLARI
fiEKER KANUNU ‹DAR‹ PARA CEZASI
GEÇ‹fi ÜCRET‹ VE ‹DAR‹ PARA CEZASI
KADASTRO HARÇLARI
AD‹ ORTAKLIK MÜKELLEF‹YETS‹Z MÜKELLEF KAYDI ‹Ç‹N VERG‹ KODU

Pratik Bilgiler

VERG‹ KODU
9014
9015
9016
9017
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9101
9102
9162
9901

vergi
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T. Eflya
2004
2.6
1.6
2.1
2.65
- 0.03
- 1.05
- 1.52
0.79
1.85
3.23
0.75
0.13

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

2006
1.96
0.26
0.25
1.94
2.77
4.02
0.86
- 0.75
- 0.23
0.45
- 0.29
- 0.12

ÜFE (**)
2007
2008
- 0.05
0.42
0.95
2.56
0.97
3.17
0.80
4.50
0.39
2.12
- 0.11
0.32
0.06
1.25
0.85
-2.34
1.02
-0.90
- 013
0.57
0.89
-0.03
0.15
-3.54
2009
0.23
1.17

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

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

Tüketici (*)
2006
2007
0.75
1.00
0.22
0.43
0.27
0.92
1.34
1.21
1.88
0.50
0.34
- 0.24
0.85
- 0.73
- 0.44
0.02
1.29
1.03
1.27
1.81
1.29
1.95
0.23
0.22
2008
0.80
1.29
0.96
1.68
1.49
-0.36
0.58
-0.24
0.45
2.60
0.83
-0.41

2009
0.29
-0.34

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

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

endeks

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

Pratik Bilgiler
MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Pratik Bilgiler

I- Devlet ‹statistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranlar› (%) (*) (**)

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

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

2006
5.11
5.26
4.21
4.96
7.66
12.52
14.34
12.32
11.19
10.94
11.67
11.58

ÜFE (**)
2007
9.37
10.13
10.92
9.68
7.14
2.89
2.08
3.72
5.02
4.41
5.65
5.94
2008
6.44
8.15
10.50
14.56
16.53
17.03
18.41
14.67
12.49
13.29
12.25
8.11

2009
7.90
6.43

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

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

Tüketici (*)
2006 2007
7.93
9.93
8.15 10.16
8.16 10.86
8.83 10.72
9.86
9.23
10.12
8.60
11.69
6.90
10.26
7.39
10.55
7.12
9.98
7.70
9.86
8.40
9.65
8.39
2008
8.17
9.10
9.15
9.66
10.74
10.61
12.06
11.77
11.13
11.99
10.76
10.06

2009
9.50
7.73

Pratik Bilgiler

endeks

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

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

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

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Pratik Bilgiler

I- Devlet ‹statistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranlar› (%) (*) (**)

371

Y›l
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ay

372

fiUBAT

MART

N‹SAN
102.2
104.7
182,0
186.1
320.6
328.2
563.4
593.1
995.5
1020.7
1496.5
1556,0
2346.4
2370.5
3795.6
3920.6
5572,0
5720.7
7222.2
7183,5
7982.7
7861.6
8677.15 8655.06
9811.35 9896.12
10095.11 10101.58
11.814.14 11.961.40

108,0
190.3
340.6
624.6
1045.3
1606.8
2393,0
4059.5
5842.8
7169,4
7923,5
8804.91
9822.13
10187.78
11681.96

MAYIS HAZ‹RAN TEMMUZ A⁄USTOS

61.9
66.7
71.4
91.7
99.5
148.5
159,0
167.8
176.4
179.7
244.8
259.1
277.3
299.7
312.1
435.8
462.8
490.7
517.9
544.8
839,1
877.4
912.7
949.3
980.2
1258.6
1301,0 1352.9 1424.4
1469.9
2094,0
2179.3 2246.8 2300.5
2339.5
2686.8
2757.6 3035,0 3470.8
3689.6
5157.4
5289.5 5387.9 5485.5
5508.4
6840.7
7055.7 7281.8 7410.0
7364.0
7576.5
7700.6 7862.2 8070.5
8067.8
8328.42 8326.55 8503.60 8675.43 8647.64
8957.94 8980.93 9003.20 9177.76 9432.06
9797.71 9890.38 9986.64 10066.38 10105.89
10.429.14 10.696.37 11.035,44 11.531,83 11.776.07
11.253.10 11.384.56

OCAK

EK‹M

KASIM

ARALIK

112.8
119.8
126.6
134.7
199.1
206.5
213.8
223.1
358,0
377.6
396.9
412.5
663.7
708,0
747.6
787.7
1101.2 1146.8 1185.7 1215.1
1700.8 1780.1 1852.7 1979.5
2448.3 2516.7 2577.2 2626,0
4276.7 4564.5 4755.5 4951.7
6024.6 6213.3 6314.3 6478.8
7173,3 7213.4 7336.2 7382.1
8069.7 8330.1 8392.7 8403.8
8950.24 9009.11 8805.20 8785.74
9799.14 9843.68 9814.95 9802.74
10291.22 10277.57 10369.52 10385.32
11.577.08 11.643.17 11.639.58 11.227.24

EYLÜL

endeks

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

Pratik Bilgiler
MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Pratik Bilgiler

II- Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi ve
Üretici Fiyatlar› Endeksi

Y›l
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ay

fiUBAT

99.12
107.40
118.77
125.02
137.68
148.90
158.48

OCAK

96.99
107.17
118.64
124.70
136.39
145.18
156.65

100.02
110.49
121.72
127.76
140.13
160.53

N‹SAN
99.04
115.50
121.96
131.30
140.68
163.93

MAYIS

Pratik Bilgiler

100.84
108.03
120.27
125.33
139.02
153.62

MART
98.80
116.43
121.38
136.58
140.53
164.46

HAZ‹RAN

II-B ÜRET‹C‹ F‹YATLARI ENDEKS‹ (2003=100)
99.70
116.69
121.73
136.73
141.82
162.62

A⁄USTOS
99.61
117.53
122.68
136.41
143.26
161.61

EYLÜL

di¤er

99.16
115.56
120.48
137.76
140.62
166.51

TEMMUZ
100.66
120.43
123.52
137.03
143.07
162.08

EK‹M
102.80
120.43
122.35
136.63
144.35
162.03

KASIM

103.28
119.13
122.30
136.46
144.57
156.29

ARALIK

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Pratik Bilgiler
II- Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi ve
Üretici Fiyatlar› Endeksi

373

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

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

Pratik Bilgiler

gündelikler

GÖREV
UNVANI/
KADRO
DERECES‹

TBMM Genelkurmay Yüksekö¤retim
Baflkan›, Baflkan›, Kurulu Baflkan›,
Baflbakan Anayasa,
Bakanl›k,
Mahkemesi Müsteflarlar›,
Baflkan›,
Milli Güvenlik
Bakanlar,
Kurulu Genel
Milletvekilleri, Sekreteri, vs..
Kuvvet
Komutanlar›, vs..
ÜLKELER (PARA
I
II
III
SÜTUN
SÜTUN
B‹R‹MLER‹)
SÜTUN
ABD (ABD Dolar›
220
182
146
Almanya (Euro)
198
164
131
Avustralya
(ABD Dolar›)
342
283
227
Avusturya (Euro)
199
166
132
Belçika (Euro)
194
161
128
Danimarka
1.238
988
1.491
(D. Kron)
Finlandiya (Euro)
179
148
119
Fransa (Euro)
192
160
127
Hollanda (Euro)
187
156
125
‹ngiltere (Sterlin)
139
115
91
124
‹rlanda (Euro)
186
155
‹spanya (Euro)
191
158
126
‹sveç (‹sveç Kronu) 1.637
1.359
1.085
‹sviçre
283
226
(‹sviçre Frang›)
341
‹talya (Euro)
183
152
122
Japonya
(Japon Yeni)
37.801
31.405
25.127
Kanada
(Kanada Dolar›)
295
244
195
Kuveyt
(Kuveyt Dinar›)
61
50
40
Lüksemburg (Euro) 194
161
128
Norveç
(Norveç Kronu)
1.437
1.193
952
Portekiz (Euro)
186
155
124
S. Arabistan
(S. A. Riyali)
744
617
492
Yunanistan (Euro) 191
158
126
Di¤er ABD Ülkeleri
(Euro)
152
127
101

374

Hükümeti Temsilen Kararname ile
Görevlendirilen Heyet Üyelerinden
Ek
Ayl›k/Kadro Ayl›k/Kadro
göstergesi ve derecesi 1-4 derecesi 5-15
5300 ve daha olanlar
olanlar
yüksek olan
kadrolarda
bulunanlar

Di¤er fiekilde Görevlendirilenlerden

Ek
Ayl›k/Kadro Ayl›k/Kadro
göstergesi derecesi
derecesi
5300 ve 1-4 olanlar 5-15 olanlar
daha yüksek
olan
kadrolarda
bulunanlar
VI
VII
VIII
IX
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
100
117
110
93
90
105
99
83

Tedavi
Amac›yla
Gönderilen
Erbafl ve
Erler

IV
SÜTUN
132
118

V
SÜTUN
128
114

X
SÜTUN
46
41

205
119
116

198
115
112

154
91
88

181
106
103

171
100
97

143
84
81

71
42
41

895
107
115
112
83
112
114
983

865
104
111
109
80
108
110
950

676
80
88
87
63
84
87
740

791
95
102
100
74
99
101
867

746
90
96
94
69
94
95
819

627
74
81
80
59
78
80
687

310
38
40
39
29
39
40
341

205
110

198
107

154
83

181
98

171
92

143
77

71
38

22.948

22.073

17.150

20.118

18.901

15.914

7.880

177

171

134

156

147

125

61

36
116

35
112

27
89

33
103

31
97

25
82

12
40

862
111

833
108

650
84

762
99

719
93

604
78

299
39

446
114

432
110

337
87

395
101

372
95

313
80

155
40

92

89

70

81

76

65

32
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Pratik Bilgiler
III-B KKTC’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VER‹LECEK GÜNDEL‹KLER

GÖREV UNVANI/
KADRO
DERECES‹
01.01.200931.12.2009

TBMM
Baflkan›,
Baflbakan
120,00 TL

Genelkurmay Baflkan›,
Anayasa Mahkemesi
Baflkan›, Bakanlar,
Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanlar›, v.s..
96,00 TL

Yüksekö¤retim
Kurulu Baflkan›,
Bakanl›k Müflteflarlar›,
Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreteri, v.s..
84,00 TL

Di¤er Memur ve Hizmetliler
Ayl›k/kadro Ayl›k/kadro Ayl›k/kadro
derecesi 1 derecesi 2-4 derecesi 5-15
olanlar
olanlar
olanlar
72,00 TL

60,00 TL

48,00 TL

Vergiden ‹stisna Gündelik Tutar› (TL)
37.50
31.50
28.50
26.00
23.50
22.50

Pratik Bilgiler

Gündeliklerin ‹sabet Etti¤i Brüt Ayl›k Tutar› (TL)
1.216.70 ve daha fazlas›
1.207.07 ile 1.216.69
1.089.36 ile 1.207.06
939.54 ile 1.089.35
757.36 ile 939.53
757.35 ve daha az ise

di¤er

III-C YURT‹Ç‹ GÜNDEL‹KLER (01.01.2009 - 30.06.2009)

375

376

1.5291
1.5367

1.5327
1.5229
1.5191
1.5537
1.5540

1.5746
1.5995
1.5905
1.6193
1.6028

1.6379
1.6643
1.6632
1.6484
1.6745

1.6497
1.6210
1.6189
1.6185
1.6424

1.5218
1.5293

1.5253
1.5156
1.5118
1.5462
1.5465

1.5670
1.5918
1.5829
1.6115
1.5951

1.6300
1.6563
1.6552
1.6405
1.6665

1.6418
1.6132
1.6111
1.6107
1.6345

1.2
3.4.5

6
7
8
9
10.11.12

13
14
15
16
17.18.19

20
21
22
23
24.25.26

27
28
29
30
31

Sat›fl

Al›fl

1.6407
1.6121
1.6100
1.6096
1.6334

1.6289
1.6551
1.6540
1.6394
1.6653

1.5659
1.5907
1.5818
1.6104
1.5940

1.5242
1.5145
1.5107
1.5451
1.5454

Sat›fl

1.6522
1.6234
1.6213
1.6209
1.6449

1.6404
1.6668
1.6657
1.6509
1.6770

1.5770
1.6019
1.5929
1.6217
1.6052

1.5350
1.5252
1.5214
1.5560
1.5563

1.5314
1.5390

Efektif

1.5207
1.5282

Al›fl

ABD Dolar›

Uygulama
Tarihi
Ocak 2009

Döviz

1.1145
1.1074
1.0858
1.0905
1.0866
1.0877
1.0864
1.0882
1.0709
1.0604

1.0956
1.0886
1.0674
1.0720
1.0682
1.0693
1.0680
1.0698
1.0527
1.0424

1.0827
1.0713
1.0710
1.0720
1.0812
1.1079
1.1008
1.0793
1.0840
1.0801
1.0812
1.0799
1.0817
1.0645
1.0541

1.1007
1.0936
1.0723
1.0770
1.0731
1.0742
1.0729
1.0747
1.0576
1.0472

1.0708
1.0594
1.0591
1.0601
1.0693

1.0892
1.0777
1.0774
1.0784
1.0877

1.0936
1.0888
1.1020
1.0967
1.1045

1.0757
1.0643
1.0640
1.0650
1.0742

1.0750
1.0704
1.0833
1.0781
1.0858

1.0871
1.0823
1.0954
1.0902
1.0979

1.0632
1.0759

1.0800
1.0753
1.0883
1.0831
1.0908

1.0452
1.0576

1.0569
1.0695

1.0500
1.0625

0.28733
0.28715
0.28091
0.27363
0.27753
0.28319
0.28541
0.28272
0.28498
0.28242
0.28629
0.28484
0.29138
0.28946
0.28813
0.28780
0.28794
0.28671
0.28788
0.28832
0.28430
0.28348

0.28592
0.28574
0.27953
0.27229
0.27617
0.28180
0.28401
0.28133
0.28358
0.28104
0.28489
0.28344
0.28995
0.28804
0.28672
0.28639
0.28653
0.28531
0.28647
0.28691
0.28291
0.28209

0.28511
0.28627
0.28671
0.28271
0.28189

0.28975
0.28784
0.28652
0.28619
0.28633

0.28113
0.28338
0.28084
0.28469
0.28324

0.27933
0.27210
0.27598
0.28160
0.28381

0.28572
0.28554

0.28737
0.28854
0.28898
0.28495
0.28413

0.29205
0.29013
0.28879
0.28846
0.28860

0.28337
0.28564
0.28307
0.28695
0.28550

0.28156
0.27426
0.27817
0.28384
0.28607

0.28799
0.28781

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

2.0927
2.0393
2.0684
2.1104
2.1271
2.1071
2.1240
2.1039
2.1331
2.1224
2.1710
2.1568
2.1469
2.1451
2.1462
2.1370
2.1457
2.1488
2.1186
2.1128

2.0827
2.0295
2.0585
2.1003
2.1169
2.0970
2.1138
2.0938
2.1229
2.1122
2.1606
2.1464
2.1366
2.1348
2.1359
2.1267
2.1354
2.1385
2.1084
2.1027

2.1252
2.1339
2.1370
2.1069
2.1012

2.1591
2.1449
2.1351
2.1333
2.1344

2.0955
2.1123
2.0923
2.1214
2.1107

2.0812
2.0281
2.0571
2.0988
2.1154

2.1317
2.1274

2.1435
2.1392

2.1332
2.1289

Sat›fl

2.1402
2.1489
2.1520
2.1218
2.1160

2.1743
2.1600
2.1501
2.1483
2.1494

2.1103
2.1272
2.1071
2.1363
2.1256

2.0958
2.0424
2.0715
2.1136
2.1303

2.1467
2.1424

Efektif

Al›fl

Euro

Döviz
Al›fl
Sat›fl

döviz kurlar›

Avustralya Dolar›
Efektif
Döviz
Al›fl
Sat›fl
Al›fl
Sat›fl
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IV- T.C. MERKEZ BANKASI OCAK 2009 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

Al›fl

2.2105
2.2162

2.2128
2.2187
2.2570
2.3356
2.3572

2.3435
2.3261
2.3068
2.3543
2.3761

2.3901
2.3164
2.2767
2.2665
2.2679

2.2625
2.2829
2.2996
2.2897
2.3346

Uygulama
Tarihi
Ocak 2009

1.2
3.4.5

6
7
8
9
10.11.12

13
14
15
16
17.18.19

20
21
22
23
24.25.26

27
28
29
30
31

Döviz

2.2743
2.2948
2.3116
2.3017
2.3468

2.4026
2.3285
2.2886
2.2783
2.2798

2.3558
2.3383
2.3189
2.3666
2.3885

2.2244
2.2303
2.2688
2.3478
2.3695

2.2221
2.2278

Sat›fl

Sat›fl

2.2777
2.2982
2.3151
2.3052
2.3503

2.4062
2.3320
2.2920
2.2817
2.2832

2.3593
2.3418
2.3224
2.3701
2.3921

2.2277
2.2336
2.2722
2.3513
2.3731

2.2254
2.2311

Efektif

1.4126
1.4168
1.4124
1.3953
1.4108

1.4506
1.4463
1.4438
1.4164
1.4274

1.3964
1.4216
1.4148
1.4378
1.4216

1.3821
1.3496
1.3706
1.4013
1.4119

1.4309
1.4311

Al›fl

Döviz

Pratik Bilgiler

2.2609
2.2813
2.2980
2.2881
2.3330

2.3884
2.3148
2.2751
2.2649
2.2663

2.3419
2.3245
2.3052
2.3527
2.3744

2.2113
2.2171
2.2554
2.3340
2.3555

2.2090
2.2146

Al›fl

‹ngiliz Sterlini

1.4217
1.4259
1.4215
1.4043
1.4199

1.4599
1.4556
1.4531
1.4255
1.4366

1.4054
1.4308
1.4239
1.4471
1.4308

1.3910
1.3583
1.3794
1.4103
1.4210

1.4401
1.4403

Sat›fl

1.4238
1.4280
1.4236
1.4064
1.4220

1.4621
1.4578
1.4553
1.4276
1.4388

1.4075
1.4329
1.4260
1.4493
1.4329

1.3931
1.3603
1.3815
1.4124
1.4231

0.19639
0.19737
0.19546
0.19192
0.19451
0.19703
0.19833
0.19596
0.19475
0.19255
0.19267
0.19646
0.20203
0.19824
0.19880
0.20160
0.19977
0.20159
0.20463
0.20295
0.20089
0.19906

0.19345
0.18994
0.19251
0.19500
0.19629
0.19394
0.19274
0.19057
0.19069
0.19444
0.19995
0.19620
0.19675
0.19952
0.19771
0.19951
0.20252
0.20086
0.19882
0.19701

Sat›fl

0.19937
0.20238
0.20072
0.19868
0.19687

0.19981
0.19606
0.19661
0.19938
0.19757

0.19380
0.19261
0.19044
0.19056
0.19430

0.19331
0.18981
0.19238
0.19486
0.19615

Sat›fl

0.20205
0.20510
0.20342
0.20135
0.19952

0.20249
0.19870
0.19926
0.20206
0.20023

0.19641
0.19520
0.19299
0.19311
0.19691

0.19591
0.19236
0.19496
0.19748
0.19879

0.19684
0.19782

Efektif

0.19423
0.19520

Al›fl

‹sveç Kronu

0.19437
0.19534

Al›fl

Döviz
1.2526
1.2587
1.2598
1.2795
1.2851
1.2933
1.3112
1.3151
1.3070
1.3023
1.2998
1.2909
1.3166
1.3200
1.3149
1.3083
1.3278
1.3476
1.3261
1.3263
1.3281
1.3327

1.2541
1.2737
1.2793
1.2875
1.3053
1.3092
1.3011
1.2964
1.2940
1.2851
1.3107
1.3141
1.3090
1.3024
1.3218
1.3415
1.3201
1.3203
1.3221
1.3267

Sat›fl

1.3365
1.3152
1.3154
1.3172
1.3218

1.3059
1.3092
1.3042
1.2976
1.3169

1.3044
1.2963
1.2916
1.2892
1.2803

1.2495
1.2690
1.2746
1.2827
1.3005

1.2424
1.2484

Al›fl

Kanada Dolar›

1.2470
1.2530

Al›fl

Döviz

döviz kurlar›

1.4105
1.4147
1.4103
1.3932
1.4087

1.4484
1.4441
1.4416
1.4143
1.4253

1.3943
1.4195
1.4127
1.4356
1.4195

1.3800
1.3476
1.3685
1.3992
1.4098

Sat›fl

1.4423
1.4425

Efektif

1.4288
1.4290

Al›fl

‹sviçre Frang›
Sat›fl

1.3527
1.3311
1.3313
1.3331
1.3378

1.3216
1.3250
1.3199
1.3133
1.3328

1.3201
1.3120
1.3072
1.3047
1.2958

1.2646
1.2844
1.2900
1.2982
1.3162

1.2574
1.2635

Efektif
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377

378

5.5342
5.5577

5.4798
5.3927
5.3831
5.5115
5.5185

5.5600
5.6301
5.5866
5.6500
5.5269

5.7652
5.7909
5.7810
5.6999
5.7543

5.7123
5.5954
5.5671
5.5753
5.6732

5.4086
5.3226
5.3131
5.4399
5.4468

5.4877
5.5569
5.5140
5.5766
5.4551

5.6903
5.7156
5.7058
5.6258
5.6795

5.6380
5.5227
5.4947
5.5028
5.5994

6
7
8
9
10.11.12

13
14
15
16
17.18.19

20
21
22
23
24.25.26

27
28
29
30
31

Sat›fl

5.5534
5.4399
5.4123
5.4203
5.5154

5.6049
5.6299
5.6202
5.5414
5.5943

5.4054
5.4735
5.4313
5.4930
5.3733

5.3275
5.2428
5.2334
5.3583
5.3651

Sat›fl

5.7980
5.6793
5.6506
5.6589
5.7583

5.8517
5.8778
5.8677
5.7854
5.8406

5.6434
5.7146
5.6704
5.7348
5.6098

5.5620
5.4736
5.4638
5.5942
5.6013

5.6172
5.6411

Efektif

5.3804
5.4031

Al›fl

Kuveyt Dinar›

5.4623
5.4854

Al›fl

Döviz

1.2
3.4.5

Uygulama
Tarihi
Ocak 2009

0.23724
0.24012
0.23990
0.23833
0.23633

0.23692
0.23325
0.23333
0.23668
0.23551

0.22189
0.22337
0.22233
0.22294
0.22790

0.22010
0.21532
0.21775
0.22074
0.22220

0.21690
0.21864

Al›fl

Sat›fl

0.23884
0.24174
0.24152
0.23994
0.23792

0.23852
0.23482
0.23490
0.23828
0.23710

0.22339
0.22488
0.22383
0.22444
0.22944

0.22158
0.21677
0.21922
0.22223
0.22370

0.23707
0.23995
0.23973
0.23816
0.23616

0.23675
0.23309
0.23317
0.23651
0.23535

0.22173
0.22321
0.22217
0.22278
0.22774

0.21995
0.21517
0.21760
0.22059
0.22204

0.21675
0.21849

Al›fl

Sat›fl

0.23939
0.24230
0.24208
0.24049
0.23847

0.23907
0.23536
0.23544
0.23883
0.23765

0.22390
0.22540
0.22434
0.22496
0.22997

0.22209
0.21727
0.21972
0.22274
0.22421

0.21886
0.22062

Efektif

0.43904
0.43135
0.43073
0.43053
0.43689

0.43594
0.44295
0.44266
0.43871
0.44567

0.41907
0.42573
0.42333
0.43098
0.42661

0.40768
0.40524
0.40426
0.41347
0.41352

0.40669
0.40872

0.43983
0.43213
0.43151
0.43131
0.43768

0.43673
0.44375
0.44346
0.43950
0.44647

0.41983
0.42650
0.42409
0.43176
0.42738

0.40842
0.40597
0.40499
0.41422
0.41427

0.40742
0.40946

0.43575
0.42811
0.42750
0.42730
0.43361

0.43267
0.43963
0.43934
0.43542
0.44233

0.41593
0.42254
0.42016
0.42775
0.42341

0.40462
0.40220
0.40123
0.41037
0.41042

0.40364
0.40565

0.44313
0.43537
0.43475
0.43454
0.44096

0.44001
0.44708
0.44679
0.44280
0.44982

0.42298
0.42970
0.42727
0.43500
0.43059

0.41148
0.40901
0.40803
0.41733
0.41738

0.41048
0.41253

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

1.8394
1.8017
1.8021
1.7871
1.8235

1.7959
1.8261
1.8389
1.8429
1.8816

1.7373
1.7831
1.7662
1.8082
1.7612

1.6347
1.6101
1.6198
1.6841
1.6983

1.6812
1.6736

Al›fl

1.8516
1.8137
1.8141
1.7990
1.8356

1.8078
1.8382
1.8511
1.8551
1.8941

1.7488
1.7949
1.7779
1.8202
1.7729

1.6456
1.6208
1.6306
1.6953
1.7096

1.6924
1.6847

1.8326
1.7950
1.7954
1.7805
1.8168

1.7893
1.8193
1.8321
1.8361
1.8746

1.7309
1.7765
1.7597
1.8015
1.7547

1.6287
1.6041
1.6138
1.6779
1.6920

1.6750
1.6674

1.8586
1.8206
1.8210
1.8058
1.8426

1.8147
1.8452
1.8581
1.8621
1.9013

1.7554
1.8017
1.7847
1.8271
1.7796

1.6519
1.6270
1.6368
1.7017
1.7161

1.6988
1.6911

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

döviz kurlar›
Norveç Kronu

0.21836
0.22011

Döviz

Pratik Bilgiler
MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Pratik Bilgiler

IV- T.C. MERKEZ BANKASI OCAK 2009 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

1.6044
1.6098
1.6289
1.6386
1.6342

1.6558
1.6717
1.6876
1.6737
1.6972

1.6585
1.6466
1.6390
1.6397
1.6296

1.6132
1.6187
1.6379
1.6476
1.6432

1.6650
1.6810
1.6969
1.6830
1.7066

1.6858
1.6957
1.6869
1.6894
1.6955

1.6505
1.6387
1.6311
1.6318
1.6218

1.6055
1.6109
1.6300
1.6397
1.6353

1.6570
1.6729
1.6888
1.6749
1.6984

1.6777
1.6876
1.6788
1.6813
1.6874

3
4
5
6
7.8.9

10
11
12
13
14.15.16

17
18
19
20
21.22.23

24
25
26
27
28

1.0424
1.0489
1.0511
1.0624
1.0746
1.0849
1.0824
1.0720
1.0709
1.0878
1.0813
1.0750
1.0845
1.0901
1.0895
1.0961
1.0966
1.1019
1.0969
1.0848

1.0356
1.0421
1.0443
1.0555
1.0676
1.0778
1.0754
1.0650
1.0639
1.0807
1.0743
1.0680
1.0775
1.0830
1.0824
1.0890
1.0895
1.0947
1.0898
1.0777

1.6156
1.6211
1.6404
1.6501
1.6457

1.6675
1.6835
1.6994
1.6855
1.7092

1.6883
1.6982
1.6894
1.6919
1.6980

1.6610
1.6491
1.6415
1.6422
1.6320

1.0840
1.0845
1.0897
1.0848
1.0727

1.0694
1.0631
1.0725
1.0780
1.0774

1.0728
1.0705
1.0601
1.0590
1.0757

1.0308
1.0373
1.0395
1.0506
1.0627

1.0424

1.1027
1.1032
1.1085
1.1035
1.0913

1.0878
1.0815
1.0910
1.0966
1.0960

1.0914
1.0889
1.0784
1.0773
1.0943

1.0487
1.0552
1.0574
1.0688
1.0810

1.0604

0.28348
0.28357
0.28356
0.28429
0.28272
0.28004
0.28029
0.28118
0.28460
0.28418
0.28420
0.28509
0.28471
0.28693
0.28612
0.28872
0.29085
0.29068
0.29088
0.28919
0.28808

0.28209
0.28218
0.28217
0.28290
0.28133
0.27867
0.27892
0.27980
0.28321
0.28279
0.28281
0.28369
0.28331
0.28552
0.28472
0.28731
0.28942
0.28926
0.28945
0.28777
0.28667

0.28922
0.28906
0.28925
0.28757
0.28647

0.28349
0.28311
0.28532
0.28452
0.28711

0.27872
0.27960
0.28301
0.28259
0.28261

0.28198
0.28197
0.28270
0.28113
0.27847

0.28189

0.29152
0.29135
0.29155
0.28986
0.28874

0.28575
0.28536
0.28759
0.28678
0.28938

0.28093
0.28183
0.28525
0.28483
0.28485

0.28422
0.28421
0.28494
0.28337
0.28068

0.28413

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

2.1138
2.1137
2.1184
2.1067
2.0869
2.0889
2.0956
2.1212
2.1180
2.1181
2.1247
2.1218
2.1383
2.1319
2.1512
2.1673
2.1656
2.1670
2.1545
2.1463

2.1037
2.1036
2.1082
2.0966
2.0769
2.0789
2.0855
2.1110
2.1078
2.1079
2.1145
2.1116
2.1280
2.1217
2.1409
2.1569
2.1552
2.1566
2.1442
2.1360

2.1554
2.1537
2.1551
2.1427
2.1345

2.1130
2.1101
2.1265
2.1202
2.1394

2.0774
2.0840
2.1095
2.1063
2.1064

2.1022
2.1021
2.1067
2.0951
2.0754

2.1012

2.1128

2.1027

Sat›fl

2.1706
2.1688
2.1703
2.1577
2.1495

2.1279
2.1250
2.1415
2.1351
2.1544

2.0920
2.0987
2.1244
2.1212
2.1213

2.1170
2.1169
2.1216
2.1099
2.0900

2.1160

Efektif

Al›fl

Euro

Döviz
Al›fl
Sat›fl

döviz kurlar›

1.0541

1.6449

1.0472

Sat›fl

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

Pratik Bilgiler

1.6765
1.6864
1.6776
1.6801
1.6862

1.6493
1.6376
1.6300
1.6307
1.6207

1.6334

Al›fl

1.6424

Sat›fl

1.6345

Efektif

1.2

ABD Dolar›

Al›fl

Döviz

Uygulama
Tarihi
fiubat 2009

MAL‹

Pratik Bilgiler
ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

IV- T.C. MERKEZ BANKASI fiUBAT 2009 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

379

380

2.3468

2.3552
2.3413
2.3618
2.3789
2.3949

2.3961
2.3994
2.3632
2.3421
2.3841

2.3715
2.3921
2.4076
2.4198
2.4331

2.4584
2.4610
2.4460
2.4079
2.4057

2.3346

2.3430
2.3291
2.3495
2.3665
2.3824

2.3836
2.3869
2.3509
2.3299
2.3717

2.3592
2.3797
2.3951
2.4072
2.4204

2.4456
2.4482
2.4333
2.3954
2.3932

1.2

3
4
5
6
7.8.9

10
11
12
13
14.15.16

17
18
19
20
21.22.23

24
25
26
27
28

Sat›fl

Al›fl

2.4439
2.4465
2.4316
2.3937
2.3915

2.3575
2.3780
2.3934
2.4055
2.4187

2.3819
2.3852
2.3493
2.3283
2.3700

2.3414
2.3275
2.3479
2.3648
2.3807

2.3330

Al›fl

‹ngiliz Sterlini

Uygulama
Tarihi
fiubat 2009

Döviz

Sat›fl

2.4621
2.4647
2.4497
2.4115
2.4093

2.3751
2.3957
2.4112
2.4234
2.4367

2.3997
2.4030
2.3667
2.3456
2.3877

2.3587
2.3448
2.3653
2.3825
2.3985

2.3503

Efektif
1.4199
1.4234
1.4173
1.4202
1.4122
1.3913
1.3878
1.3912
1.4170
1.4180
1.4157
1.4254
1.4333
1.4469
1.4309
1.4403
1.4537
1.4631
1.4559
1.4501
1.4445

1.4143
1.4082
1.4111
1.4032
1.3824
1.3789
1.3823
1.4079
1.4089
1.4066
1.4163
1.4241
1.4376
1.4217
1.4311
1.4444
1.4537
1.4466
1.4408
1.4353

Sat›fl

1.4422
1.4515
1.4444
1.4386
1.4331

1.4142
1.4220
1.4354
1.4196
1.4290

1.3768
1.3802
1.4058
1.4068
1.4045

1.4122
1.4061
1.4090
1.4011
1.3803

1.4087

Al›fl

Sat›fl

1.4559
1.4653
1.4581
1.4523
1.4467

1.4275
1.4354
1.4491
1.4330
1.4425

1.3899
1.3933
1.4191
1.4201
1.4178

1.4255
1.4194
1.4223
1.4143
1.3934

1.4220

Efektif
0.19906
0.19804
0.19691
0.19793
0.19804
0.19801
0.19943
0.19916
0.19655
0.19627
0.19662
0.19542
0.19309
0.19247
0.19550
0.19467
0.19422
0.19183
0.19206
0.19032
0.18740

0.19600
0.19488
0.19589
0.19600
0.19597
0.19738
0.19711
0.19453
0.19425
0.19459
0.19341
0.19110
0.19049
0.19349
0.19266
0.19222
0.18985
0.19008
0.18836
0.18547

Sat›fl

Efektif

0.19209
0.18972
0.18995
0.18823
0.18534

0.19327
0.19097
0.19036
0.19335
0.19253

0.19724
0.19697
0.19439
0.19411
0.19445

0.19586
0.19474
0.19575
0.19586
0.19583

0.19687

Al›fl

‹sveç Kronu

0.19701

Al›fl

Döviz

0.19467
0.19227
0.19250
0.19076
0.18783

0.19587
0.19353
0.19291
0.19595
0.19512

0.19989
0.19962
0.19700
0.19672
0.19707

0.19850
0.19736
0.19839
0.19850
0.19847

0.19952

Sat›fl
1.3327
1.3393
1.3197
1.3237
1.3324
1.3120
1.3149
1.3210
1.3154
1.3254
1.3303
1.3381
1.3336
1.3441
1.3441
1.3535
1.3541
1.3558
1.3558
1.3504
1.3458

1.3333
1.3138
1.3177
1.3264
1.3061
1.3090
1.3151
1.3095
1.3194
1.3243
1.3321
1.3276
1.3381
1.3381
1.3474
1.3480
1.3497
1.3497
1.3443
1.3397

Sat›fl

1.3430
1.3447
1.3447
1.3393
1.3347

1.3272
1.3227
1.3331
1.3331
1.3424

1.3042
1.3102
1.3047
1.3145
1.3194

1.3284
1.3089
1.3128
1.3215
1.3013

1.3218

Al›fl

Kanada Dolar›

1.3267

Al›fl

Döviz

döviz kurlar›
‹sviçre Frang›

1.4108

Al›fl

Döviz

Pratik Bilgiler

Sat›fl

1.3592
1.3610
1.3610
1.3555
1.3509

1.3432
1.3387
1.3492
1.3492
1.3586

1.3199
1.3260
1.3204
1.3304
1.3354

1.3444
1.3247
1.3287
1.3375
1.3170

1.3378

Efektif

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Pratik Bilgiler

IV- T.C. MERKEZ BANKASI fiUBAT 2009 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

5.6732

5.6144
5.5516
5.5862
5.5583
5.5316

5.4703
5.5511
5.6131
5.6463
5.6293

5.6904
5.7294
5.7915
5.7206
5.8186

5.7733
5.7677
5.7475
5.7560
5.7729

5.5994

5.5414
5.4794
5.5136
5.4860
5.4597

5.3992
5.4789
5.5401
5.5729
5.5561

5.6164
5.6549
5.7162
5.6462
5.7430

5.6982
5.6927
5.6728
5.6812
5.6979

1.2

3
4
5
6
7.8.9

10
11
12
13
14.15.16

17
18
19
20
21.22.23

24
25
26
27
28

Sat›fl

5.6127
5.6073
5.5877
5.5960
5.6124

5.5322
5.5701
5.6305
5.5615
5.6569

5.3182
5.3967
5.4570
5.4893
5.4728

5.4583
5.3972
5.4309
5.4037
5.3778

Sat›fl

0.24644
0.24624
0.24565
0.24411
0.24094

0.23982
0.23876
0.24012
0.24222
0.24461

0.23830
0.24011
0.24179
0.23948
0.23979

0.23574
0.23226
0.23466
0.23768
0.23698

0.23633

Al›fl

Sat›fl

0.24810
0.24790
0.24731
0.24576
0.24257

0.24144
0.24037
0.24174
0.24385
0.24626

0.23991
0.24173
0.24342
0.24110
0.24141

0.23733
0.23383
0.23624
0.23928
0.23858

0.24627
0.24607
0.24548
0.24394
0.24077

0.23965
0.23859
0.23995
0.24205
0.24444

0.23813
0.23994
0.24162
0.23931
0.23962

0.23557
0.23210
0.23450
0.23751
0.23681

Sat›fl

0.24867
0.24847
0.24788
0.24633
0.24313

0.24200
0.24092
0.24230
0.24441
0.24683

0.24046
0.24229
0.24398
0.24165
0.24197

0.23788
0.23437
0.23678
0.23983
0.23913

0.23847

Efektif

0.23616

Al›fl

Norveç Kronu

0.23792

Döviz

Pratik Bilgiler

5.8599
5.8542
5.8337
5.8423
5.8595

5.7758
5.8153
5.8784
5.8064
5.9059

5.5524
5.6344
5.6973
5.7310
5.7137

5.6986
5.6349
5.6700
5.6417
5.6146

5.7583

Efektif

5.5154

Al›fl

Kuveyt Dinar›

Al›fl

Döviz

Uygulama
Tarihi
fiubat 2009

1.8356
1.8605
1.8392
1.8395
1.8278
1.7858
1.7623
1.7739
1.8191
1.8294
1.7955
1.8148
1.8279
1.8330
1.7983
1.8161
1.7877
1.7742
1.7424
1.7257
1.7393

1.8235
1.8482
1.8271
1.8274
1.8157
1.7740
1.7507
1.7622
1.8071
1.8173
1.7836
1.8028
1.8158
1.8209
1.7864
1.8041
1.7759
1.7625
1.7309
1.7143
1.7278

0.44198
0.43889
0.43696
0.43718
0.43439
0.43008
0.43157
0.43667
0.43927
0.43809
0.44392
0.44816
0.45245
0.44873
0.45502
0.44947
0.45211
0.44978
0.45045
0.45207

0.44118
0.43810
0.43617
0.43639
0.43361
0.42931
0.43079
0.43588
0.43848
0.43730
0.44312
0.44735
0.45164
0.44792
0.45420
0.44866
0.45130
0.44897
0.44964
0.45126

di¤er

0.44530
0.44792
0.44560
0.44627
0.44788

0.43980
0.44399
0.44825
0.44456
0.45079

0.42609
0.42756
0.43261
0.43519
0.43402

0.43787
0.43481
0.43290
0.43312
0.43036

0.45284
0.45550
0.45315
0.45383
0.45546

0.44725
0.45152
0.45584
0.45210
0.45843

0.43331
0.43481
0.43995
0.44256
0.44138

0.44529
0.44218
0.44024
0.44046
0.43765

0.44096

0.43768

0.43689

0.43361

Al›fl

1.7693
1.7560
1.7245
1.7080
1.7214

1.7961
1.8091
1.8142
1.7798
1.7974

1.7442
1.7557
1.8004
1.8106
1.7770

1.8414
1.8203
1.8206
1.8090
1.7674

1.8168

1.7945
1.7809
1.7490
1.7323
1.7459

1.8217
1.8348
1.8400
1.8051
1.8230

1.7690
1.7806
1.8260
1.8364
1.8023

1.8676
1.8462
1.8465
1.8347
1.7926

1.8426

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

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

IV- T.C. MERKEZ BANKASI fiUBAT 2009 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI
MAL‹

Pratik Bilgiler
ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

381

382

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹
OLAYLAR (TMS-10) VE F‹NANSAL
TABLOLARA ETK‹LER

EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET
DATE AND THE EFFECTS TO
FINANCIAL STATEMENTS
l Yrd. Doç. Dr. Fatma PAMUKÇU *
l Nevzat PAMUKÇU **
Öz
Bu çal›flman›n amac›, 10 no’lu Türkiye Muhasebe Standard› ile düzen-

lenmifl olan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar’›n ve finansal tablolara etki-

lerinin belirlenmesi ve aç›klanmas›d›r. Finansal tablolar›n onaylanma tarihi
ile bu tablolarda düzeltme gerektiren ve gerektirmeyen olaylar çal›flma kapsa-

m›nda ayr›nt›l› olarak incelenmifltir. Finansal tablolarda düzeltme yap›l›p ya-

p›lmayaca¤›n›n belirlenmesi öncelikle bilançonun onaylanma tarihinin tespitine dayanmaktad›r. Finansal tablolar›n onayland›¤› tarih, ortaklar›n onay tarihi de¤il, yönetim kurulunun yay›m için karar ald›¤› tarihtir. Onaylanma ta-

rihine kadar kesinleflmifl olan düzeltme gerektiren ifllemlerin bilançoya yans›-

t›lmas› gerekir. Düzeltme gerektiren olaylar›n özellikleri; olaya neden olan
koflulun bilanço tarihinde var olmas› ve olay›n finansal tablolar için yap›lan
* Marmara Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi, ‹flletme Bölümü
* Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Ö¤retim Görevlisi
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tahminleri etkilemesidir. Düzeltme gerektirmeyen ifllemler ile ilgili aç›klamalar›n da bilanço dipnotlar›nda gösterilmesi gerekir. Bu tür olaylar, bilanço tarihinde hem koflulla hem de olayla ilgili bilgi ve kan›t›n bulunmad›¤› olaylar-

d›r. Bilançonun onay tarihinin ve onay›n kimin taraf›ndan yap›ld›¤›n›n kamuya aç›klanmas› gerekir. Finansal tablolar ile kamuya aç›klanan bilgilerin, finansal tablo kullan›c›lar›n›n alacaklar› kararlarda en önemli veriler oldu¤u tar-

t›flmas›zd›r. Bu nedenle bilanço tarihinden sonraki olaylar›n tespiti ve bunlar-

la ilgili olarak bilançoda gerekli düzeltmelerin yap›lmas› kamuya do¤ru bilgi
sunma aç›s›ndan önemlidir.

Anahtar Sözcükler: Bilanço, Bilançonun Düzeltilmesi, Finansal Tab-

lolarda Düzeltme Gerektiren ve Gerektirmeyen ‹fllemler, Türkiye Muhasebe
Standartlar› (TMS)
Abstract
The purpose of this study is to determine and to explain the Events Af-

ter the Balance Sheet Date and the effects to financial statements which are
organized by standard number 10 of the Turkish Accounting Standards. The

ratification date of the financial statements and the events which need to be
adjusted and not adjusted at the financial statements are analyzed in detail in
this study. The determination of whether an adjustment will be made at the fi-

nancial statements depends primarily on the determination of the ratification
date of the balance sheet. The date the financial statements are ratified is not
the date of the partners’ approval but rather the date when the board of direc-

tors has decided to publish them. The events which have become definite and

need to be adjusted until the ratification date must be reflected at the balance

sheet. The particulars of the events that require adjustments are; the presence
of the condition causing the event at the balance sheet date and for the event

to effect the estimates made for the financial statements. The explanations of
the events which don’t require adjustments are to be shown at the balance she-
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et footnotes. Such events are the ones where information and the evidence

about both the condition and the event are not available at the balance sheet

date. The ratification date of the balance sheet and the party who has made
that ratification must be made public. It is non-discussible that the informati-

on made public are the most important input data for the decisions made by

the financial statements’ users. Consequently the determination of the events

after the balance sheet date and the realization of the adjustments required in
relation to them is important for the purpose of presenting the correct information to the public.

Key Words: Balance Sheet, Adjustment of the Balance Sheet, Adjusting

Events and Non-Adjusting Events After the Reporting Period at the Financial Statements, Turkish Accounting Standards.
1.G‹R‹fi
“Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara ‹liflkin Türkiye Muhasebe Stan-

dard› – TMS 10” 20.10.2005 tarih ve 25972 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Bu standartta daha sonra s›ras›yla; 15.07.2007 tarih ve 26583 say›-

l› Resmi Gazete’de 52 no’lu tebli¤, 13.08.2008 tarih ve 26966 say›l› Resmi
Gazete’de 81 no’lu tebli¤ ve 28.11.2008 tarih ve 27068 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 110 no’lu tebli¤ ile de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

Sürekli olan iflletme yaflam›, sonucun ölçülebilmesi ve belirli bir anda

ulafl›lan yeni finansal durumu görebilmek amac›yla belirli aral›klarla sona ermifl gibi kabul edilir. Dönem sonu itibar›yla finansal tablolar haz›rlan›r.

Finansal tablolar›n haz›rlanmas›, onaylanmas› ve yay›mlanmas› belirli

bir süreyi gerektirir. Bu süreçte iflletme ile ilgili olaylar devam etmektedir. Bu

zaman zarf›nda gerçekleflen olaylar›n etkileri finansal tablo kullan›c›lar›n›n iflletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›ndaki kararlar›n› etkileyecek nitelikte olabilir.

Bu durumda bilanço tarihinden sonra ortaya ç›km›fl olsalar bile, baz›
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olaylar›n etkilerinin finansal tablolara yans›t›lmas› veya tablolar›n eklerinde
aç›klanmalar› gerekebilir.

Bu standard›n amac›;

- Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan hususlarda ilgili bir iflletmenin

finansal tablolar›n› hangi durumlarda düzeltmesi gerekti¤i ve;

- Finansal tablolar›n kesinleflti¤i tarih ve bilanço tarihinden sonra orta-

ya ç›kan baz› hususlarla ilgili olarak iflletmenin yapmas› gereken aç›klamalar› belirlemektedir.

Bu standart, bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan olaylar›n muhasebe-

lefltirilmesini ve dipnotlarda yap›lacak aç›klamalar› kapsamaktad›r (Türkiye
Muhasebe Standartlar›, 2006, 341).

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; bilanço tarihi ile finansal tablolar›n

kesinleflti¤i tarih aras›nda iflletme lehine veya aleyhine ortaya ç›kan olaylard›r.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar;
- Düzeltme gerektiren olaylar,

- Düzeltme gerektirmeyen olaylar,
olarak ikiye ayr›l›r.

2. F‹NANSAL TABLOLARIN ONAYLANMA TAR‹H‹
Bilanço sonras›ndaki olaylar bilanço tarihi ile onaylanma tarihi aras›nda-

ki süreyi kapsar.

Onaylanma tarihi, genel kurula sunulmak için yönetim kurulu taraf›ndan

yap›lan nihai onay›n verildi¤i tarihtir (Gücenme Genço¤lu, 2007, 84).

Baz› durumlarda, iflletme yönetimlerinin finansal tablolar› tamam›yla

idari olmayan flah›slardan oluflmufl bir üst kurula onaylanmak üzere sunmas›

gerekebilmektedir. Bu durumda finansal tablolar›n, yönetimin üst kurula su-

nulmas›na karar verdi¤i tarih itibariyle onayland›¤› kabul edilmektedir (Gökçen, Ataman Akgül ve Çak›c›, 2006, 94).
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‹flletme, finansal tablolar›n kesinleflti¤i tarihi ve kimin taraf›ndan kesin-

lefltirildi¤ini dipnotlarda aç›klamal›d›r.

Finansal tablo kullan›c›lar›n›n kesinlefltirme tarihini bilmesi ve bu tarih-

ten sonraki olaylar›n finansal tablolarda yer almayaca¤›n› bilmesi aç›s›ndan
önemlidir.

Örnek -01 (Türkiye Muhasebe Standartlar›, 2006, 342):

• 31.12.200X

Tarihli bilanço

• 28.02.200X

Taslak bilanço

• 19.03.200X

Finansal tablolar›n› aç›klam›fl

• 15.04.200X

Genel kurul ibra etmifl

• 18.03.200X

• 01.04.200X

Yönetim Kurulu yay›mlanmak üzere onaylam›fl
Ortaklara ve di¤er kiflilere sunumu

Örnek -02 (Türkiye Muhasebe Standartlar›, 2006, 342-343):

• 31.12.200X

Tarihli bilanço

• 18.03.200X

Yönetim Kurulu üst kurula sunmak üzere onaylam›fl

• 01.04.200X

Ortaklara ve di¤er kiflilere sunmufl

• 28.02.200X
• 26.03.200X

• 15.04.200X

Taslak bilanço

Üst kurul finansal tablolar› onaylam›fl
Genel kurul ibra etmifl

01.01.200X

31.12.200X

18.03.200X

01.04.200X

15.04.200X

Dönem Bafl›

Dönem Sonu

Onaylama
Tarihi

Kamuya
Aç›klama

Genel
Kurul

Finansal Tablo
Dönemi

Bilanço

Tarihinden

Sonraki
Olaylar

71

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

3. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ DÜZELTME GEREKT‹REN
OLAYLAR

Afla¤›daki olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, ilgili kalemin tutar› bu-

na göre düzeltilir veya daha önce finansal tablolara al›nmam›fl olanlar finansal tablolara al›n›r.

Düzeltme gerektiren olaylar;

• Olaya yol açan koflul bilanço tarihinde var olmal›.

• Olay finansal tablolar için yap›lan tahminleri etkiler.
Örnek-03:

ABC ‹flletmesi kazanaca¤›n› tahmin etti¤i bir dava için dönem sonunda

karfl›l›k ay›rmam›flt›r. 15 Ocak 2009 tarihinde dava aleyhine sonuçlanm›fl ve
ABC ‹flletmesi 10.000,00 TL ödemeye mahkum edilmifltir.

15 Ocak 2009 tarihinde iflletmenin finansal tablolar› onaylanmad›¤› için

31 Aral›k 2008 tarihli finansal tablolar›nda düzeltme yap›lacakt›r.
659
Di¤er Gider ve Zararlar
379
Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›
Dava sonucu ödemenin kesinleflmesi

Borç
10.000

Alacak
10.000

Örnek-04:

ABC ‹flletmesi’nin 31.12.2008 tarihinde aktifinde kay›tl› olan ve net def-

ter de¤eri 50.000,00 TL olan torna tezgah› 05 fiubat 2009 tarihinde bozulmufl
ve tamir edilemeyece¤i anlafl›lm›flt›r.

Torna tezgah›n›n hurda de¤eri 10.000,00 TL’dir.

05 fiubat 2009 tarihinde finansal tablolar henüz onaylanmam›flt›r. Dola-

y›s›yla bu olay finansal tablolarda düzeltme gerektirmektedir.
Borç
730
Genel Üretim Giderleri
257
Birikmifl Amortismanlar
Amortisman Gideri (50.000 – 10.000 = 40.000)
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Örnek-05:

ABC ‹flletmesi 15 Kas›m 2008 tarihinde 750.000,00 TL’ye VYZ ‹fllet-

mesine satt›¤› mallar›n bedelini 31.12.2008 tarihinde henüz tahsil etmemifl ve
taslak bilançosunda alacak olarak gözükmektedir.

Ocak ay› içinde VYZ ‹flletmesi iflas etmifltir.

Bu olay ABC ‹flletmesi’nin 31.12.2008 tarihli finansal tablolar›na nas›l

yans›yacakt›r?

Bu olay, düzeltme gerektiren bir olayd›r.

ABC ‹flletmesi iflasa ba¤l› olarak finansal tablolar› düzeltecek ve

750.000,00 TL için karfl›l›k ay›racakt›r.

Bu olay, finansal tablolarda düzeltildi¤i için, dipnotlarda bilgi verilme-

yecektir.

654 Karfl›l›k Giderleri
129 fiüpheli Ticari Alacaklar Karfl›l›¤›
Karfl›l›k gideri

Borç
750.000

Alacak
750.000

Örnek-06:

ABC ‹flletmesi’nin 31 Aral›k 2008 tarihinde stoklar›nda modas› geçmifl

10.000,00 TL’lik ticari mal› mevcuttur. ‹flletme modas› geçen bu mallar için

7.500,00 TL karfl›l›k ay›rm›fl ve modas› geçen mallar›n net de¤eri 2.500,00
TL’dir.

25 Ocak 2009 tarihinde bu mallar 3.500,00 TL’ye sat›lm›fl ve finansal

tablolar onaylanmam›flt›r.
157 Di¤er Stoklar
153 Ticari Mallar
Modas› geçen mallar

654 Karfl›l›k Giderleri
158 Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›
Karfl›l›k giderleri

Borç
10.000

Alacak

Borç
7.500

Alacak

10.000

7.500
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158 Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›
644 Konusu Kalmayan Karfl›l›klar
Stoklar›n defter de¤erinin yükseltilmesi

Borç
1.000

Alacak
1.000

Örnek-07:

ABC ‹flletmesi 01 Ocak 2008 tarihinde ba¤l› bir flirketini 10.000,00 TL’ye

satm›flt›r.

Satt›¤› flirket dönem sonunda istenilen sonuçlara ulaflt›¤› takdirde, bu sa-

t›fltan ABC ‹flletmesi 1.000,00 TL daha tahsil edecektir. Bu tahsilat, ba¤l› or-

takl›¤› sat›n alan flirketin müflteri portföyünü koruyup, sat›fl has›lat›n› düflürmemesi durumunda kesinleflecektir.

‹stenilen sonuçlara ulafl›lmad›¤› takdirde sat›fl sadece 10.000,00 TL ola-

rak finansal tablolarda yer alacak, ulafl›ld›¤› takdirde ise afla¤›daki yevmiye
kayd› yap›lacakt›r.

127
Di¤er Ticari Alacaklar
649
Di¤er Gelir ve Karlar
Ba¤l› ortakl›¤›n istenilen sonuçlara ulaflmas›

Borç
1.000

Alacak
1.000

Örnek-08:

Çal›flanlara brüt 5.000,00 TL prim verilmesine finansal tablolar onaylan-

madan önce karar verilmifltir.

Bu durum kapanan dönem kar›n›n 5.000,00 TL azalmas› anlam›na gelir.
‹kramiye veya kardan pay›n, bilanço tarihinden sonra belirli hale gelme-

si düzeltme gerektirir. Ödemenin belirli hale gelmesi, iflletmenin yetkili yönetim organ› taraf›ndan ödemeye iliflkin karar›n al›nmas› yani ödemenin kesinleflmedir.

Çal›flanlara sa¤lanan faydalar ile ilgili düzenlemeler TMS-19’da yer al-

maktad›r.
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Borç
5.000

Alacak
5.000

Örnek-09:

Denetçi, 31 Aral›k 2008 tarihli finansal tablolar› denetlerken, finansal

tablolar onaylanmadan sat›fl has›lat›n›n sehven 20.000,00 TL eksik yaz›ld›¤›
tespit edilmifltir.

Bu durum finansal tablolarda düzeltme gerektirir.

Bilanço tarihi itibar› ile finansal tablolar›n gerçe¤e uygun olmad›¤›n›

gösteren hata ve hilelerin bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kmas› düzeltme
gerektirir.

120
Al›c›lar
600
Yurtiçi Sat›fllar
391
Hesaplanan Katma De¤er Vergisi
Sehven unutulan sat›fl›n kay›t alt›na al›nmas›

Borç
23.600

Alacak
20.000
3.600

4. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ DÜZELTME
GEREKT‹RMEYEN OLAYLAR

Bilanço tarihinde mevcut olmayan, ancak, bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan koflullar›n bulundu¤u durumlard›r.
Gerçekleflen olaylar veya elde edilen bilgiler bilançoda yer alan veya raporlanan tutarlar› etkilemedi¤i halde cari veya gelecek dönemlerin tutarlar›n›
etkileyecektir (Önce, 2008, 231).
Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar›n önemli her
bir kategorisi için dipnotlarda aç›klama yap›lmas› gerekir (Örten, Kaval ve
Karap›nar, 2007, 110-111).
• Ba¤l› bir ortakl›¤›n elden ç›kar›lmas› veya iflletme birleflmeleri (TFRS-3).
• Bir faaliyetin durdurma karar›n›n al›nmas›, varl›klar›n elden ç›kar›lmas›, borçlar›n tasfiyesi (TFRS-5).
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• Önemli varl›k al›m veya sat›lmas›, önemli varl›klar›n istimlak edilmesi.
• Bilanço tarihinden sonra önemli bir faaliyet biriminin yang›n sonucu

zarar görmesi.

• Yeni yap›lanma plan›n›n duyurulmas› veya uygulamaya konulmas›.
• Hisse senedi ifllemleri yap›lmas› (TMS-33).

• Yeni vergi düzenlemeleri yap›laca¤›n›n duyurulmas›, yap›lmas›, ver-

gi oranlar›n›n de¤iflmesi (TMS 12).

• Garantinin verilmesi, koflullu borçlara girilmesi.

• Bilanço tarihinden sonra varl›k fiyatlar›nda veya döviz kurlar›nda

önemli de¤iflikliklerin olmas›.

• Bilanço tarihinden sonra gerçekleflen olaylardan kaynaklanan bir da-

van›n aç›lmas›.

Bilanço tarihi itibariyle olan durum hakk›nda bilanço tarihinden sonra

yeni bilgiler edinilmesi durumunda; ilgili dipnotlar edinilen bilgiler do¤rultusunda güncellenir (Kepçe, 2007).
5. TEMETTÜLER
Temettüler, belirli bir dönem için kazançlar›n hissedarlara da¤›t›m›d›r.

Temettülerin da¤›t›laca¤› bilançonun onay tarihinden sonra aç›klanm›flsa;

a. TMS-32 Finansal Araçlar: Aç›klamalar ve Sunum Standard› uyar›nca

ödenece¤i ilan edilen temettüler bilançoda yükümlülük olarak kabul edilmez.
b. Dipnotlarda bilgi verilir (Bayaz›tl›, Çelik ve Üstünda¤, 2006, 126).

Temettülerin da¤›t›laca¤› bilançonun onay tarihinden önce aç›klanm›flsa;
a. TMS-37 Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl›klar Standar-

d›’na göre, k›sa vadeli yabanc› kaynaklara iliflkin kriterleri tafl›mad›¤›ndan bilançoda yükümlülük olarak kabul edilmez.
b. Dipnotlarda bilgi verilir.
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Örnek-10:

ABC ‹flletmesi 05.02.2009 tarihinde 25.000,00 TL kar pay› da¤›taca¤›n›

ilan etmifltir.

31.12.2008 tarihli finansal tablolar de¤ifltirilmeyecek, fakat da¤›t›lacak

kar paylar›n›n miktarlar› dipnotlarda aç›klanacakt›r.

6. SÜREKL‹L‹K VARSAYIMININ GEÇERL‹L‹⁄‹N‹ KAYBETMES‹
TFRS’ye göre finansal tablolar›n› haz›rlayan iflletmelerin faaliyetlerinin

ömrünün sonsuz oldu¤u varsay›l›r.

Bilanço tarihinden önce veya sonra iflletmenin finansal durumu ve faali-

yet sonuçlar›nda ortaya ç›kan bozulmalar dikkate al›narak, iflletmenin sürek-

lili¤i varsay›m›n›n geçerlili¤ini koruyup korumad›¤›n›n gözden geçirilmesi
gerekir.

‹flletmelerin süreklili¤i varsay›m›n geçerlili¤ini yitirmesi halinde;

• ‹flletmenin süreklili¤i varsay›m› çerçevesinde finansal tablolara al›-

nan tutarlar›n düzeltilmesi yerine, dipnotlarda “Finansal Tablolar›n Sunumu”
standard›na uygun olarak aç›klama yap›l›r.

• ‹flletme süreklili¤inin belirsizli¤ine örnek olarak; baflka bir iflletmeye

devrolmas› veya yeni bir yap›da baflka bir iflletme ile birleflmesi gösterilebilir.
7. KAMUYA AÇIKLANACAK HUSUSLAR
7.1. Bilançonun Yay›m› ‹çin Onay Tarihine ‹liflkin Aç›klamalar
• Bilançonun yay›m› için onay tarihi ile onay›n kimin taraf›ndan yap›l-

d›¤›na iliflkin bilgiler kamuya aç›klamal›d›r (Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› Uygulamas›, 2005, 48).

• Finansal tablolar bilanço tarihinden sonraki olaylar› yans›tmad›¤› için

bilançonun onay tarihinin bilinmesi finansal tablo kullan›c›lar› için önemlidir
(Önce, 2008,233).
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Bilanço tarihindeki koflullara iliflkin aç›klamalar;

• Bilanço tarihinden sonra elde edilen bilgiler, finansal tablolara al›nan

tutarlar› etkilemese bile finansal tablolarda yap›lan aç›klamalar›n güncellenmesi gerekir.

• TMS 37 “Karfl›l›klar, Koflullu Yükümlülükler ve Koflullu Varl›klar”

çerçevesinde karfl›l›k ayr›lmas› gerekip gerekmedi¤i de¤erlendirilir ve koflullu borçlar güncellenir.

7.2. Bilanço Tarihinden Sonraki Düzeltme Gerektirmeyen Olaylara
‹liflkin Aç›klamalar

Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar›n önemli ol-

mas› durumunda, bunlar›n aç›klanmamas› finansal tablo kullan›c›lar›n›n kararlar›n› etkileyebilir.

Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar›n dipnotlar-

da aç›klanmas› gerekir.
8. SONUÇ

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile bilançonun yay›m›

için onayland›¤› tarih aras›nda oluflan olaylard›r. Bu olaylar, finansal tablolarda düzeltme gerektiren ve gerektirmeyen olaylar olarak iki gruba ayr›lmakta-

d›r. Finansal tablolarda düzeltme gerektiren olaylar, bilanço tarihi itibariyle
var olan ve bilanço tarihinden sonra gerçekleflmifl durumlard›r. Finansal tablolarda düzeltme gerektirmeyen olaylar ise, bilanço tarihinde mevcut bulun-

mayan ve bilanço tarihinden sonra ortaya ç›km›fl olan durumlard›r. Düzeltme
kay›tlar›n›n ve ifllemlerinin do¤ru yap›lmas› için bilançonun onay tarihinin

öncelikle tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü finansal tablolarda düzeltme

gerektiren bir olay için ancak bilançonun onaylanma tarihine kadar düzeltme

yap›labilmektedir. Düzeltme gerektirmeyen olaylar için de finansal tablo dip-
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notlar›nda aç›klamalar yap›lmal›d›r. Finansal tablolarda sunulan bilgilerin, iflletmenin faaliyet sonuçlar›n› do¤ru yans›tabilmesi ve bilgi kullan›c›lar›na ala-

caklar› kararlarda faydal› olabilmesi için, bilanço sonras› olaylar›n düzeltme

ya da aç›klama olarak bu tablolara yans›t›lmas› gerekmektedir. Finansal tab-

lolar›n sunulmas› kadar; tüm faaliyet sonuçlar›n› yans›tacak flekilde, tam ve
do¤ru olarak sunulmas› da önemlidir.
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YARATICI MUHASEBE H‹LEL‹
F‹NANSAL RAPORLAMA MIDIR?

l Arfl. Gör. Dr. Nermin ÇITAK*
Öz
1980’lerden sonra yaflanan büyük flirket skandallar› finansal bilgiye olan

güvenin azalmas›na, var olan düzenlemelerin gözden geçirilmesine ve bu düzenlemelerde de¤ifliklik yap›lmas›na neden olmufltur. Tüm bu geliflmeler,
muhasebecilerin ve denetçilerin, iflletmelerin finansal durumlar›n›n aç›klamas›nda ne denli önemli bir rol üstlendiklerinin daha net bir flekilde anlafl›lmas›-

n› da sa¤lam›flt›r. Dünyada yaflanan flirket skandallar›n›n ç›k›fl noktas› olarak

özellikle yarat›c› muhasebe uygulamalar› görülmektedir. Yarat›c› muhasebe
uygulamalar› finansal tablolardaki bilgilerin anlafl›labilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karfl›laflt›r›labilir olmas›n› engellemektedir. Bu çal›flmada yarat›c› mu-

hasebe uygulamalar›n›n, hileli finansal raporlama olup olmad›¤› konusu ele
al›nm›fl ve yarat›c› muhasebe uygulamalar› tekniklerinin neler oldu¤u, ne gi-

bi amaçlar do¤rultusunda yap›ld›¤› ve sonuçlar›n›n neler oldu¤u aç›klanmaya
çal›fl›lm›flt›r.

* Marmara Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi, Muhasebe Finansman Anabilim Dal›.

81

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

Anahtar Sözcükler: Yarat›c› Muhasebe, Hileli Finansal Raporlama,

Kazanç Yönetimi.
Abstract

The big company scandals experienced after the 1980’s have caused the

trust in financial information to decrease, existing adjustments to be reviewed
and for these adjustments to be amended. All these developments have caused the importance of the role the accountants and auditors play on the dec-

laration of the financial positions of corporations to be made more clear. The
starting point of the company scandals faced in the world is seen to be especially as creative accounting practices. Creative accounting practices hinder
the information on the financial tables to be understandable, fit for require-

ments, trustworthy and comparable. In this paper the subject of whether cre-

ative accounting practices is fraudulent financial reporting has been discussed and what the creative accounting practice techniques are, for which pur-

poses they are used and what are their results are has been sought to be explained.

Key Words: Creative Accounting, Fraudulent Financial Reporting, Ear-

nings Management .
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1. G‹R‹fi
Enron flirketiyle bafllayan ve piyasalar› sarsan flirket skandallar› Ameri-

ka Birleflik Devletleri (ABD)’nde yaflanan ve dünyaya yay›lan son finansal

krizle birlikte yarat›c› muhasebenin rolünü bir kez daha ortaya koymufltur.
Özellikle 1980’lerden sonra yaflanan ve günümüze kadar gelen fiirket skandallar›n›n yaflanmas›, finansal bilgiye olan güvenin azalmas›na, var olan düzenlemelerin gözden geçirilmesine ve bu düzenlemelerde de¤ifliklik yap›lma-

s›na neden olmufltur. Ancak yap›lan tüm düzenlemelere ra¤men büyük flirket
skandallar› gerçekleflmeye devam etmifltir. 2008 y›l›nda ABD’inde bafllayan
mortgage krizi sonras›nda ABD’nin en büyük mevduat bankalar› ve finansal

kurulufllar› (örne¤in, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Fannie Mae ve Freddie Mac, Washington Mutual) ya ABD hükümeti taraf›ndan el konulmak zo-

runda kal›nm›fl veya di¤er banka ya da finansal kurulufllara de¤erlerinin çok

alt›nda sat›lm›fllard›r. Bu durum baflta yat›r›mc›lar› ve ABD’nin ekonomisini
daha sonra da tüm dünyay› olumsuz yönde etkilemifl ayr›ca finansal bilgiye
olan güvenin bir kez daha zedelenmesine neden olmufltur.

Muhasebe politikalar›ndaki esneklik ve düzenlemelerdeki eksiklik ve

yetersizlikler, finansal tablolar›n farkl› bir flekilde haz›rlanmas›, sunulmas› ve
yorumlanmas›na ve dolay›s›yla yukar›da aç›klanmaya çal›fl›lan flirket skandal-

lar›n›n oluflmas›na neden olabilmektedir. Özellikle tepe yönetimi, muhasebe
politikalar›ndaki esnekliklerden yararlanmak suretiyle, iflletmelerin istedikleri hedeflere ulaflmas›n› sa¤layabilmektedirler. Yarat›c› muhasebe olarak ad-

land›r›lan bu uygulamalar iflletmelerin gerçek finansal durumlar›n› görmede

bir engel olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. K›sa vadede flirkete ve yat›r›mc›lara
önemli kazançlar getirmesi sebebiyle oldukça s›k kullan›lan yarat›c› muhasebe teknikleri uzun vadede telafisi zor sorunlarla karfl›lafl›lmas›na neden ol-

maktad›r. Tepe yönetiminin kas›tl› olarak yapm›fl oldu¤u yanl›fl bildirimler sonucunda dünya üzerinde büyük flirket skandallar› gerçekleflmifl ve bu skandallar kamuoyunda büyük yank›lar uyand›rm›flt›r.
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Enron baflta olmak üzere dünyada yaflanan flirket skandallar›n›n ç›k›fl

noktas› finansal tablolardaki bilgilerin; anlafl›labilir, ihtiyaca uygun, güvenilir
ve karfl›laflt›r›labilir olmas›n› engelleyen yarat›c› muhasebe uygulamalar›d›r.
Bu calismada, do¤urdu¤u sonuç nedeniyle, özünde hile yatan yarat›c› muhasebe uygulamalar› hakk›nda bilgi verilmeye çal›fl›lm›flt›r.
2. YARATICI MUHASEBE NED‹R?
Yaratmak “olmayan bir fleyi var etmek”, yarat›c› ise “yaratma yetene¤i

olan” anlam›na gelmektedir (http://www.tdk.gov.tr/tdksozluk, (Eriflim Tarihi,
10.3.2009). Yaratmak kavram› muhasebe tekni¤i aç›s›ndan ele al›nacak olur-

sa, finansal tablolar haz›rlan›rken, ya olmayan verileri varm›fl gibi göstermek
ya da olan bir veriyi oldu¤undan farkl› göstermek fleklinde ifade edilebilir. Fi-

nansal tablolar›n makyajlanmas› olarak da adland›r›lan yarat›c› muhasebenin
her iflletme aç›s›ndan farkl› sebepleri olabilece¤i gibi, asl›nda hepsinin ortak bir
amaç do¤rultusunda bu tür yan›lt›c› bilgilere baflvurdu¤u da bir gerçektir 1.

Asl›nda yarat›c› muhasebe kazanç yönetimi ve gelir düzgünlefltirme gi-

bi uygulamalar›n yan›nda, manipülasyon ve aldatma gibi finansal tablo kullan›c›lar›n›n yanl›fl yorumlama yapmas›na neden olan bir dizi muhasebe uygu-

lamas›n› içine alan daha genel bir kavramd›r. Türkçe’ye “muhasebecilikte el

becerisi” fleklinde çevirebilece¤imiz “accounting sleight of hand” fleklinde
ifade edilen bu kavram “defterleri kaynatma”, “kozmetik raporlama”, “ifllet-

menin vitrinini düzeltmek” gibi yapan›n mazeretinin hakl› bir nedeni varm›fl
gibi kifliyi yan›lt›c› da olsa olumlu düflünmeye iten ve özünde göz boyamaya
yarayan bir uygulamad›r. Bu uygulamalar daha çok halka aç›k flirketlerde

özellikle kar›n oldu¤undan yüksek gösterilmesi fleklinde yap›lmaktad›r. Özel

bir beceri gerektirdi¤inden yarat›c› muhasebeyi ayn› zamanda sanat olarak
1 Yarat›c› Muhasebe konusunda daha ayr›nt›l› bilgi için bakn›z: Nermin Ç›tak, Hileli Finansal Raporlamada Yarat›c›
Muhasebe ve Bir Uygulama, Istanbul 2007.
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ifade eden görüfller de vard›r. Örne¤in defterleri piflirme sanat› (cooking the
books), karlar› hesaplama sanat› (the art of computing its profit), bilanço sun-

ma sanat› (the art of presenting a balance sheet) gibi ifadeler s›kl›kla kullan›lan ifadelerdir (Stowoly ve Breton, 2000, 44).

Yarat›c› muhasebe ile ilgili olarak insanlara benzeten flu yorum yap›l-

maktad›r.’’ Hesaplar (finansal tablolar) “temizlendikten” sonra “giydirilmeli-

dirler”. Makyajlar› yap›labilir, görünüflleri iyilefltirilebilir veya finansal bir yüz
gerdirme yapt›rabilirler. Amortisman yöntemiyle kas gelifltirebilirler. (Stowoly
ve Breton, 2000, 45).

Yarat›c› muhasebe, ilke ve kurallar›, de¤erleme ölçüleri ve uygulamaya

yönelik düzenlemelerin eksikli¤inden yararlanmak suretiyle muhasebe rakam-

lar› üzerinde oynamak finansal tablolar›n biçimini veya finansal tablolarda yer
alan bilgilerin sunuluflunu de¤ifltirerek finansal durumu oldu¤undan farkl› gös-

termek amac›yla yap›lan ifllemlerin tümü olarak tan›mlanabilir (Salto¤lu, 2003,
108). Yarat›c› muhasebe kavram› zaman zaman hile ve manipülasyon kavra-

m›yla efl anlaml› kullan›lsa da yarat›c› muhasebe, muhasebe teknikleri kullan›-

larak yap›lan hileli finansal raporlamay› ifade eder. Manipülasyon daha çok
borsada ifllem gören hisse senedi fiyatlar›n› etkilemeye yönelik hileli ifllemler-

dir. fiüphesiz içinde özellikle kar manipülasyonlar›na yönelik yarat›c› muhasebe uygulamalar› bar›nd›rabilir (Sermaye Piyasas› Kurulu, 2003, 2-3).
3. H‹LE VE YARATICI MUHASEBE ‹L‹fiK‹S‹
Bir iflletmede güvenilir finansal tablo haz›rlamak, özellikle iflletmenin

hisse senetlerine yat›r›mc› çekmek ve iflletmeye kredi bulmak için ön flart olup
iflletmenin piyasada belli sözleflmeler yapmas› ve belli tedarikçilerle çal›flabilmesi aç›s›ndan çok önemlidir. Bu nedenle yat›r›mc›lar, kredi verenler, müflte-

riler, tedarikçiler iflletme yönetiminin performans›n› de¤erlendirmek ve di¤er
firma ve yat›r›mc›larla karfl›laflt›rmak için güvenilir finansal tablo istemekte-

dirler. Güvenilir finansal tablo ise, Genel Kabul Görmüfl Muhasebe ‹lkeleri

85

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 91 -2009

(GKGM‹) ve standartlar›na uygun düzenlenmifl ve gerçe¤e uygun bir flekilde
sunulmufl finansal bilgiler içeren tablo anlam›na gelir (Doyrangöl, 2007, 53).

Dolay›s›yla bütün bu kullan›c›lar için gerçe¤e uygun makul bir güvence

vermeyen finansal bilgi sunulmas› hileli finansal raporlama yapmak anlam›na
gelmekte olup, yarat›c› muhasebe hileli finansal raporlamada kullan›lan tekniklerin bir k›sm›n› içerir.

Gerek hile ve gerekse yarat›c› muhasebe uygulamalar›nda kas›t unsuru

vard›r. Her ikisinde de yan›lt›c› bilgi sunma, gerek finansal tablolardaki rakamlarla ve gerekse flirket hakk›nda yap›lan aç›klamalarla flirket daha farkl›y-

m›fl gibi gösterme-ki bu flirketin oldu¤undan daha iyi ya da daha kötü gösterilmesi olabilir- sözkonusudur. Yarat›c› muhasebeyi hileden ay›ran en önemli unsur, onun yasal olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bir baflka ifadeyle, yara-

t›c› muhasebe GKGM‹’nin de esnekli¤inden yararlanarak bir flirketi oldu¤undan daha iyi ya da daha kötü gösterme ifllemlerinden oluflmaktad›r. Oysa ki hi-

le, tamam›yla kurallara ayk›r› bir flekilde yap›lan ve yasal olmayan ifllemlerden oluflan uygulamalardan oluflur. Dolay›s›yla, “yarat›c›” olarak adland›r›lan
muhasebecilik ile anlat›lmak istenen her zaman bilinen çeflitli muhasebe seçe-

nekleri aras›nda istenileni seçmektir. Bu seçenekler, gerçek seçeneklere ve ay-

n› zamanda de¤erlendirmenin göreceli özgürlü¤üne dayand›r›l›r. Ancak, burada muhasebenin “yarat›c›” oldu¤u bir husus vard›r; o da düzenleyecek bir mu-

hasebe standard› olmad›¤› bir durumda yasal, ekonomik veya finansal bir bu-

lufl ortaya ç›kmas› ve muhasebe standartlar›n›n yaratt›¤› boflluktan yararlan›larak istenilen amaca uygun hileli ifllem yap›lmas›d›r (Stowoly ve Breton,
2000, 48).

4. H‹LEL‹ F‹NANSAL RAPORLAMA VE YARATICI MUHASEBE
TEKN‹KLER‹

‹flletmelerde yap›lan hileler genellikle üç grupta toplanmaktad›r. Bunlar;
iflletme varl›klar›n›n kiflisel amaçl› kullan›m› (çal›flan hileleri), hileli finansal
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raporlama, yolsuzluk ve ahlaki olmayan davran›fllar olarak ifade edilebilir (ACFE,
2006, 8).
Finansal tablo hileleri, finansal tablo kullan›c›lar›n› aldatmak için, finansal
tablolarda tutarlar› veya elde edilen sonuçlar› kas›tl› olarak yanl›fl bildirme veya
atlama yaparak, bir iflletmenin finansal durumunu bilinçli olarak yanl›fl bildirmektir. Finansal tablo hileleri genellikle kendisi bir sonuç olmaktan çok bir sonuca gitme arac›d›r. Bunun yap›lmas›ndaki nedenler afla¤›daki gibi s›ralanabilir (ACFE,
2003, 303);
- fiirketin beklenen veya hedeflenen kazançlar›na ulaflmak,
- Kredi almalar›n› engelleyen ifl problemlerini çözümlemek,
- Daha fazla zaman yaratmak,
- Dürüst finansal tablolar verildi¤inde al›namayacak veya daha az olacak
kredileri almak veya yenilemek,
- Hisse sat›fl› yoluyla yat›r›mlar› yüreklendirmek,
- Artan hisse bafl›na kazanç veya ortakl›k kar› yararlar›n› art›rmak, böylece artan kar pay› ödemeleri sa¤lamak,
- Olumsuz piyasa alg›lamalar›n› gidermek,
- Finansman taahhütlerine uyumu sergileyebilmek,
- fiirket amaç ve hedeflerini karfl›layabilmek,
- Performansla ilgili ikramiyeler almak.
Finansal tablo hileleri, genellikle, aktiflerin, gelirlerin ve karlar›n fazla bildirimini ve pasiflerin, giderlerin ve zararlar›n eksik bildirimi fleklinde görülmekle
birlikte bazen bunun tam tersinin yap›ld›¤› da görülebilmektedir. Yüksek kar edilen y›llarda kar›n izleyen dönemlerde düflük olma olas›l›¤› dikkate al›narak gizlenmesi fleklinde bir de¤erleme de finansal tablo hilesi olarak adland›r›labilir (ACFE,
2003, 303). Yukar›da yap›lan yarat›c› muhasebe kavram›n›n ve hileli finansal raporlaman›n da tan›m›ndan anlafl›laca¤› üzere, yarat›c› muhasebe uygulamalar› hileli finansal raporlamad›r. Her ikisinde de aldatma ve oldu¤undan farkl› gösterme
amaçlanmaktad›r. Ancak yarat›c› muhasebe uygulamalar›, yasalardaki eksiklikler
ve esnekliklerden faydalanmak suretiyle yap›ld›¤› için, yasald›r.
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Yarat›c› muhasebe uygulamalar› uzun vadede büyük zararlara yol açsa
da, iflletmelere k›sa süreli baz› yararlar sa¤lamaktad›r. Bu yararlar afla¤›da
bafll›klar halinde belirtilmifltir (Mulford ve Comiskey, 2002, 4).
- fiirketin hisse senetlerinin borsada de¤eri artar.
- Firma de¤eri artar .
- fiirket hisse senedi ihrac›n›n kolaylaflmas› sebebiyle daha düflük maliyetle kaynak sa¤lar.
- Hisse senedi opsiyonlar›n›n de¤eri artar.
- Daha iyi koflullarda, daha düflük maliyetle, daha yüksek tutarlarda
borçlanma imkan› artar.
- Yüksek tutarda kar, yüksek prim ve ikramiye olana¤› sa¤lar.
- Daha az vergi, daha çok kar da¤›t›m› ve imkan› yarat›r.
Yukar›da belirtilen yararlar›n çekicili¤i iflletmede teflvik edici koflullar›n
da bulunmas›yla iflletme yöneticilerini yarat›c› muhasebe uygulamalar›na iter
(Amat ve Gowthorpe, 7-9);
(i) Yasalar, Standartlar ve Di¤er Düzenlemelerdeki Esneklikler,
Boflluklar ya da Yetersizlikler: Seçimlik muhasebe politikalar›na imkan veren muhasebe düzenlemeleri yarat›c› muhasebe için elveriflli bir ortam yarat›r.
fiüphesiz bir ifllemi muhasebelefltirmede ya da finansal tablolara almada tek
bir yöntem her koflulda uygun olmayabilir. Ancak muhtemel koflullar için uygun muhasebe politikalar› önerilmesi ideal oland›r. Durum böyle olmakla birlikte esneklik ad›na yap›lan çok seçimli düzenlemeler yarat›c› muhasebe için
bulunmaz bir f›rsat yarat›r. ‹flletmeler geçerli olacak flekilde muhasebe politikalar›n› de¤ifltirebilirler. Ancak bu tür de¤ifliklikleri, yap›ld›¤› y›lda belirlemek oldukça kolay olsa da sonradan belirlemek o kadar kolay olmayacakt›r.
Finansal düzenlemeler, iflletmenin finansal bilgi sisteminin yasalara, genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve kurallar›na, muhasebe standartlar›na uygun iflleyiflini sa¤lar. Muhasebe politikalar›na iliflkin baz› konular›n detayl›
olarak düzenlenmemesi ve yöneticilere seçme hakk› tan›nmas› var olan düzenlemelerin suiistimal edilmesine ve yarat›c› muhasebeye uygulamalar›na
uygun bir ortam haz›rlar.
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‹ste¤e ba¤› alanlarda yönetimin çok fazla tahmin seçene¤i vard›r. Bu tah-

minler, iflletmeleri istedikleri hedefe ulaflmalar›n› sa¤lamaktad›r. Örne¤in; flüpheli alacaklar için çeflitli flekillerde karfl›l›k ayr›lmas› ya da ayr›lmamas› gibi.

Baz› ifllemler zaman unsuru kullan›larak, hesaplarda istenilen etkiyi ya-

ratabilirler. Örne¤in; iflletmede tarihi de¤eriyle raporlanan bir yat›r›m›n hangi
y›lda sat›laca¤› özgürlü¤üne sahip bir iflletme yönetimi, diledi¤i zamanda kar› etkileme özgürlü¤üne de sahip demektir.

Yasal boflluk ve düzenlemelerin eksikli¤inin sebep oldu¤u yapay ifllem-

ler, hem bilanço hesaplar›n› oldu¤undan farkl› göstermek hem de kar› muha-

sebe dönemleri aras›nda hareket ettirmek için kullan›labilirler. Anlaflmal›

üçüncü taraflarla örne¤in bir finansal kuruluflla veya iliflkili bir flirketle iki ya
da daha fazla ifllem yap›larak kar manipülasyonu yap›labilir. Daha somut bir

örnekle aç›klamak gerekirse sale and lease –back (sat-kirala) yöntemiyle sabit
k›ymetleri sat›p tekrar kiralama yapabilir.

(ii) Yönetim Politika ve Prosedürlerini Aç›klayan Yönetmeliklerin

Eksikli¤i: Yönetmelikler iflletmenin üst yönetimi taraf›ndan ‹flletme içi yöne-

tim ilke ve kurallar›n› düzenleyen belgelerdir. Etkili bir iç kontrol aç›s›ndan
çok önemli olan bu belgelerin yeterli aç›kl›kta ve iflletmenin içinde bulundu-

¤u ortam›n de¤iflen koflullar›na uyum sa¤layabilecek nitelikte olmas› gerekir.
Örne¤in muhasebe yönetmeli¤i finansal kontrol ortam›n›n önemli bir belgesi
olup iflletmenin finansal bilgi sisteminin yasalara genel kabul görmüfl muha-

sebe ilke ve kurallar›na muhasebe standartlar›na uygun iflleyiflini sa¤lar. Bu
yönetmelik çerçevesinde muhasebede ifl ak›fllar›, yöntemleri, finansal raporla-

malar yürütülür. Böyle bir yönergenin olmamas› yarat›c› muhasebeye uygun

bir ortam haz›rlar. Örne¤in; hisse senetleri veya finansal araçlarla ilgili olarak
eksik düzenlemeler, k›dem tazminatlar›na iliflkin yükümlülüklerin tan›nmas›
ve ölçülmesiyle ilgili problemler gibi.

Nedenler ve uygun koflullar kesinleflti¤inde s›kça baflvurulan yarat›c›

muhasebe uygulamalar›n›, afla¤›da alt bafll›klar halinde aç›klayaca¤›m›z 3 ana
grupta toplayabiliriz (Rezaee, 2002, 89).
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(i) Varl›klar›n ve gelirlerin fazla bildirimi,

(ii) Yükümlülüklerin ve giderlerin eksik bildirimi,
(iii) Yanl›fl, yetersiz veya atlanan aç›klamalar,

Kendi içinde alt bölümlere ayr›lan bu teknikler fiekil1’de gösterilmifltir.
fiekil 1: Yarat›c› Muhasebe Teknikleri

Kaynak: Zabihollah Rezaee, Financial Statement Fraud Prevention and Detection,

John Wiley&Sons Inc., 2002, s.89.

Yukar›daki gruplamalardan ayr› düflünülmesi gereken di¤er bir yarat›c›

muhasebe uygulamas› da kazanç yönetimi olup, bu konu ayr› bir alt bafll›kta
aç›klanm›flt›r.
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4.1 Varl›k ve Gelirlerin Fazla Bildirimi
Varl›klar›n ve gelirlerin fazla bildirimi iflletmelerin s›kça uygulad›klar› ya-

rat›c› muhasebe uygulamalar› aras›nda yer almaktad›r. Varl›klar›n erken ya da
sahip olunmadan kaydedilmesi ve giderlefltirilmesi gereken kalemlerin aktiflefl-

tirilmek suretiyle kar›n artt›r›lmas›, daha yüksek piyasa de¤eriyle varl›klar›n de¤erlendirilmesi varl›klara hiç ya da düflük oranda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lmas› fleklinde görülen yarat›c› muhasebe uygulamalar›n› bu bafll›k alt›nda toplayabiliriz.

Bu tip uygulamalar›, uygun olmayan gelir tan›nmas› ve varl›klar›n uygun

olmayan biçimde tan›nmas› fleklinde iki gruba ay›rmak mümkündür..

Uygun Olmayan Gelir Tan›nmas›; Gelirin erken kaydedilmesi veya ger-

çek olmayan gelir ifllemi yaratarak gelirin oldu¤undan fazla gösterilmesi fleklinde
yap›lan yarat›c› muhasebe uygulamalar› olup, yapay sat›fllar, sat›fl›n tüm flartlar› ta-

fl›madan, tamamlanmadan kaydedilmesi, onaylanmam›fl yüklemeler, konsinye sa-

t›fllar bu tip yarat›c› muhasebe uygulamalar›n›n tipik örnekleridir(Rezaee, 2002,
86). Gelirin finansal tablolara yans›t›lmas› bunlar›n tan›nma koflullar›na uygun fle-

kilde elde edilmesine dayan›r ki bu koflullar genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve
standartlar› ile o ülkede geçerli olan ilgili mevzuat taraf›ndan belirlenir.

Gelir tan›nmas›ndaki uygulamalar›n karmafl›kl›¤› ve çoklu¤u flirket yöne-

ticilerine çok fazla imkan sunmakta bu da farkl› tan›mlamalar›n gerçeklefltiril-

mesine neden olmaktad›r(Brekman, Koczan, 2006, 35). Bu sebeple gelir tan›n-

ma yöntemlerinin daralt›lmas›, gelirle ilgili hilelerin daha kolay belirlenmesinde
yard›mc› olmas› aç›s›ndan önemlidir(Graziano, 2005, 29).

Gelir tan›nmas›n›n en s›k görülen ihlalleri sahipli¤in al›c›ya geçmeden sa-

t›fllar›n kayda al›nmas›, geri dönen ifllemler, indirimlerin, iadelerin, veya garantilerin ertelenerek muhasebelefltirilmesi olarak s›ralanabilir(Guerra, 10-11). Afla¤›da belirtilen kriterler ise uygun olmayan gelir tan›nma türlerinin belirlenme-

sinde yard›mc› olmaya yaramaktad›r. Bu kriterler afla¤›da aç›klanm›flt›r(Wells,

2004, 359).
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(i) Dönem d›fl› sat›fl: Bu kategori ifllemin tamamlanmadan gelir tan›n-

mas›n› içerir. Teslimat gerçekleflmemifl, ifllem belgeleri tamamlanmam›fl,
ürün kabul edilmemifl veya kazanç süreci gelir tan›nd›¤› zaman tam olarak
gerçekleflmemifl olabilir. Baz› durumlarda muhasebe kay›tlar› bir sonraki dö-

nemin sat›fllar›n› kaydedebilmek için aç›k tutulmufl olabilir. Bu durumlarda
gelir zaman›ndan önce tan›nm›fl olmaktad›r.

(ii) Faturala ve tut: Bu yönteme göre baz› sat›fllarda, geçerli siparifl al›n-

m›flt›r ve ürünler yüklemeye haz›rd›r. Ancak çeflitli nedenlerle – örn. da¤›t›m
kanallar›nda yer yetersizli¤i veya yeterli stok yeri olmamas› nedeniyle- müfl-

teri teslimat› almaya haz›r olmayabilir. Fatura kesildi¤inde bir faturala ve tut
ifllemi oluflur ancak söz konusu mallar sat›c› flirketin di¤er stoklar›n›n d›fl›nda
bir yere ayr›l›r veya depolamak üzere baflka bir depoya müflteri talimat›n› beklemek üzere gönderilir(Mulford, C((Mulford ve Comiskey, 2002, 177-178).

Faturala ve tut ifllemi genellikle üç ayl›k dönemlerde kazanç tahminle-

rinde analistlerin beklentilerini karfl›lamak veya geçmek üzere kazançlar› fazla bildirmek için kullan›l›r. Böyle bir durumda müflteri sözleflme imzalayarak

mallar› almay› kabul eder, ancak sat›c› yükleme talebi gelene kadar mallar›
elinde tutar. Gerçekleflmifl veya gerçekleflebilir oldu¤u ve GKGM‹’ni ihlal et-

medi¤i için, sat›c› firma bu ifllemi gelir olarak kaydedebilmektedir. Faturala
ve tut ifllemleri, ‹flletmeler taraf›ndan kazançlar› yasal olmayacak flekilde yönetmek amac›yla kullan›lmaktad›rlar, ancak bu da finansal tablo hilesi anlam›na gelmektedir(Rezaee, 2002, 93-94).

Ancak, SEC müflterinin mallar› koymak için deposunda yer bulamama-

s› nedeniyle mal› o dönem içinde kendi flirketine koyduramam›fl olmas› gibi
geçerli bir sebebi var ise, gelirin tan›nmas›n›n uygun olabilece¤ini öngörmektedir. Ancak böyle bir durumda denetçi müflteriden ertelenen yüklemenin ar-

kas›ndaki gerçek nedenleri aç›k bir biçimde görebilmelidir. Ayr›ca, siparifl
edilen mallar sat›c›n›n stoklar›ndan farkl› yere ve di¤er sipariflleri karfl›lamak
için kullan›lmayacak flekilde ayr›lm›fl olmal›d›r(Martin, 2002, 32).
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(iii) Ek Ayarlamalar

Bunlar ifllem belgelerinin d›fl›nda kalan yaz›l› veya sözlü ayarlamalard›r.

Bu ek mektuplar iade haklar›n›, geri ödemeleri, iptal hükümlerini, ürünlerin kon-

sinye edilmesini, ürün de¤ifltirilmelerini sa¤lar veya uzat›lm›fl ödeme flartlar›n›
sunar veya ifllemi daha sonraki bir zamanda olabilecek bir olaya ba¤l› k›lar.

(iv) Uzat›lm›fl Ödemeler: Uzat›lm›fl ödemeler bir çok flekilde olabilir;

ancak ödemenin sabit veya belirlenebilir olmas›n› ve tahsilat›n muhtemel olup

olmad›¤›n› da göstermektedir. fiirketin normal flartlar› d›fl›nda verilen ödeme

flartlar›, ödeme flartlar›n› uzatan ek ayarlamalar ve gelecekteki bir olaya ba¤l›
olan ödemeler (son kullan›c› üstünden sat›fllar, iyi olan mallar›n kabul edilmesi) uzat›lm›fl ödemelerin belirtileridir.

(v) ‹ade Haklar›: Bu teminattan, ürün de¤ifliminden veya stok dönüflü-

münden do¤an belirtilmifl iade haklar›n› içermektedir.

‹flletmenin gelir ifllemleri flekil halinde ortaya konuldu¤unda, her ifllem-

le iliflkili tipik olarak yap›lan hilelerin ortaya konmas› mümkün olabilecektir.
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Tablo 2: ‹flletmelerin Yapm›fl Olduklar› Gelir ‹fllemleri ve Olas› Gelir Hileleri
‹fllem
‹lgili Hesaplar
1.Müflterilere mal veya Alacak hesaplar›, gelirler
hizmet sat›m›
(sat›fl gelirleri gibi)

Olas› Gelir Hileleri
1.Hayali sat›fl kayd› yap›lmas› (iliflkili
taraflar, gerçek olmayan sat›fllar, flartl›
sat›fllar)
2.Gelirleri çok erken tan›mak (uygun
olmayan fiyat indirimleri)
3.Gerçek sat›fllar› abartmak (sat›fl
sözleflmelerini de¤ifltirmek, sat›fl
fiyatlar›n› uygun olmayan bir biçimde
yüksek göstermek)
2. Tahsil edilemeyen fiüpheli alacak masraflar›, 4.fiüpheli alacaklar karfl›l›¤›n›n
alacaklar›n tahmini
flüpheli alacaklar karfl›l›¤› oldu¤undan az gösterilmesi, bu nedenle
alacaklar›n abart›lmas›
3. Müflteriler taraf›ndan Mal iadeleri, alacak
5.Müflteriler taraf›ndan iade edilen
iade mallar›n kabulü
hesaplar›
mallar›n kay›t edilmemesi
6.‹ade edilen mallar›n dönem sonundan
sonra kay›t edilmesi
4. Tahsil edilemeyen
fiüpheli alacaklar karfl›l›¤›, 7.Tahsil edilemeyen alacaklar›n
alacaklar›n silinmesi
alacak hesaplar›
kaydedilmemesi
8.‹ade edilen mallar›n sonraki dönemde
kaydedilmesi
5. ‹ndirim dönemi
Kasa, alacak hesaplar›
9.Banka transferlerini müflterilerden
sonras›nda nakit
yap›lan nakit tahsilat› gibi göstermek
toplanmas›
10.‹liflkili taraflardan al›nan nakdin
manipülasyonu
6. ‹ndirim s›ras›nda
Kasa, sat›fl iskontolar›,
11.Müflteriye yap›lan indirimin
nakit toplanmas›
alacak hesaplar›
kaydedilmemesi

Kaynak: Steve W. Albrecht ve Chad O. Albrecht, Fraud Examination, Ohio: Thom-

son South-Western, 2003, s.362.

Yukarda belirtilen 11 hile sonucunda ortaya konan uygunsuz gelirler ve

abart›lm›fl net gelir hareketleri hiç bir flüpheye yer b›rakmamaktad›r.

Varl›klar›n Uygun Olmayan Biçimde Tan›nmas›; Erken veya sahip olun-
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mayan varl›klar› kaydetmek, daha yüksek piyasa de¤eri kullanmak suretiyle
varl›klar›n de¤erini art›rmak veya alacaklara ve varl›klara daha az tutarda de-

¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ay›rmak fleklinde aç›klanabilecek bu hileler genellik-

le yanl›fl bildirilen varl›k hesaplar›, stoklar, alacaklar, duran varl›klar, finansal
yat›r›mlar ve patentler gibi kalemlerde ortaya ç›kar. Varl›klara eksik de¤er dü-

flüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lmas› giderlerle ilgili teknikleri, varl›klar›n oldu¤undan

fazla de¤erli gösterilmesi gelirlerle ilgili tekniklerle ilgili oldu¤undan burada
tekrar edilmeyecektir. Bu grupta en önemli yarat›c› muhasebe uygulamalar›n›
stok de¤erlerinin yüksek gösterilmesi ve sat›lan mallar›n maliyetlerinin düflük
bildirimi oluflturmaktad›r. Bu konu Yükümlülük ve Giderlerin Eksik Bildirimi adl› bölümde ayr›nt›l› bir biçimde aç›klanm›flt›r.

4.2 Yükümlülüklerin ve Giderlerin Eksik Bildirimi
‹flletmeler karlar›n› oldu¤undan düflük ya da yüksek göstermek için ifllet-

meler gelir hesaplar›yla ilgili ifllemler yapabildikleri gibi ayr›ca gider hesaplar›yla da bunu yapabilirler.

Cari y›l kar›n› art›rma yollar›ndan biri de giderleri daha sonraki döneme

aktarmakt›r. Giderleri cari dönemden sonraki döneme aktarman›n 5 ana tekni¤i vard›r. Bunlar; giderlerin uygun olmayan flekillerde aktiflefltirmesi, muha-

sebe politikalar›n›n de¤ifltirilmesi ve cari giderlerin daha önceki dönemlere
kayd›r›lmas›, uzun dönemli amortisman ayr›lmas›, de¤ersiz varl›klar›n zarar

kaydedilmemesi, varl›klar›n karfl›l›klar›n›n azalt›lmas› fleklinde s›ralanabilir
(Schilit, 2002, 113).

Giderlerin Uygun Olmayan fiekillerde Aktiflefltirilmesi: ‹flletmeler

farkl› düzenlemelerin de yaratt›¤› uygun koflullar›n teflvik edici etkisi nedeniy-

le gelecekte yarar sa¤layacak maliyetlerini aktiflefltirerek karlar›n› oldu¤undan yüksek gösterebilirler. Bir iflletme maliyetlerini uygun olmayan flekilde

aktiflefltirince (örne¤in, bu tür maliyetleri gider yerine aktif olarak gösterince)
cari y›l giderlerini sonraki döneme aktarm›fl olmaktad›r. ‹flletmelerin aktiflefl-
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tirdi¤i maliyetler; kurulufl maliyetleri, araflt›rma gelifltirme maliyetleri, reklam
giderleri ve genel yönetim gideri olarak ifade edilebilir. ‹flletmenin aktifleri
cari y›l ve sonras›nda iflletmeye yarar sa¤layacak varl›klar› ifade etmektedir(Schilit, 1993, 79-82).

Muhasebe Politikalar›n›n De¤ifltirilmesi ve Cari Giderlerin Daha

Önceki Dönemlere Kayd›r›lmas›: ‹flletmeler maliyetlerini uygun olmayan

flekilde aktiflefltirdiklerinde bu durum flirketlere iflletme maliyetlerini gelece-

¤e aktararak kötü bir durumdan ç›kmaya yard›m eder. Ama bu sadece karfl›lafl›lacak kötü günleri daha ileri tarihe atmaya yaramaktad›r. Ancak cari gider-

lerin önceki dönemlere kayd›r›lmas› fleklinde uygulanan teknik yönetime daha uzun vadeli bir çözüm sunarak ilgili giderlerin sonsuza kadar yok olmas›n› sa¤layabilir(Schilit, 2002, 123).

Uzun Dönemli Amortisman Ayr›lmas›: Baz› iflletmeler duran varl›¤›n

hizmet ömrünü belirlerken, ulaflmak istedikleri hedeflere varabilmek için gerçek hizmet ömrünü amortismana tabi tutmamaktad›rlar. Örne¤in, hizmet öm-

rü 5 y›l olan bir demirbafl›, daha uzun süre iflletmenin aktiflerinde tutabilmek
ve gideri oldu¤undan daha az gösterebilmek amac›yla 10 y›l gösterebilmekte-

dir. Bu uygulama amortismana tabi bütün sabit k›ymetlerde oldu¤u gibi özel
maliyet ve finansal kiralama ifllemlerinde de yap›labilmektedir. Kira süreleri
sabit k›ymetin ekonomik ve yararl› ömürleri gerçe¤e ayk›r› flekilde tespit edilerek gelir ve gider ayarlamalar› yap›labilmektedir.

De¤ersiz Varl›klar›n Zarar Kaydedilmemesi: Bir varl›¤›n de¤erinde

ani veya önemli bir de¤er azal›fl› sözkonusu oldu¤unda varl›k hemen ilgili he-

saptan al›narak gider hesab›na aktar›lmal›d›r. ‹lgili varl›k yavafl yavafl de¤il ta-

mam› gidere aktar›larak yap›lmal›d›r. Bu noktada yönetimin varl›kta yer alan
bir hesab›n ne zaman “de¤ersiz” oldu¤una karar vermesi gerekmektedir. Örne¤in e¤er bir demirbafl kullan›lmayacak hale gelmiflse o da hemen ilgili gi-

der hesab›na aktar›lmal›d›r. Bu tür ilgili gider hesab›na aktarmalar genellikle
miktar olarak büyük oldu¤u için hem cari hem de gelecek y›llar› etkileyecektir(Schilit, 2002, 129). Ayn› flekilde stoklarda meydana gelen de¤er düflüklük-
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leri için de karfl›l›k ayr›lmas› finansal tablolar›n daha gerçekçi haz›rlanmas›
aç›s›ndan önemlidir.

Varl›klar›n Karfl›l›klar›n›n Azalt›lmas›: fiirketler borcunu ödemeyen

müflterileri, modas› geçmifl stoklar› ve varl›klar›n›n de¤erlerindeki di¤er düflüflleri finansal tablolar›nda do¤ru bir flekilde raporlamak için karfl›l›k ay›rma-

l›d›rlar. Bu karfl›l›klar› yeterli ay›rmamak veya uygun olmayacak flekilde
azaltmak yapay karlar yarat›lmas›na neden olur. Bu karfl›l›klar alacaklarla,

stoklarla, maddi duran varl›klarla ve flerefiyeyle ilgilidir((Schilit, 2002, 133).
fiirketler alacaklar›n tahsil edebilecekleri düflündükleri tutarlar› kayda geçirmelidirler, buna tahsil edilebilir de¤er denir. Normal olarak karfl›l›k brüt ala-

cakla ayn› oranda büyümelidir. Brüt alacaklar artarken karfl›l›klar›n azalmas›
flüpheli alacaklar›n artt›¤›n›n bir göstergesidir(Schilit, 2002, 133-134).
Stok ve Sat›lan Mallar›n Maliyeti Hileleri
Gelir hilelerinde oldu¤u gibi finansal tablolardaki hilelerin ortaya ç›ka-

r›lmas›ndaki di¤er muhasebe kalemi, iflletmenin stok hareketlerini ayr›nt›l› bir
flekilde incelenmesidir. Afla¤›daki tablo her ifllem ve kay›tta oluflabilecek hi-

leli yöntemleri belirtmektedir. Bu tablo analizlerde ve incelemelerde hassas
noktalar›n belirlenmesinde kullan›labilir. Sat›lan mal›n maliyeti etkisi ve ola-

s› hile yöntemleri, sürekli ve periyodik stok sistemlerinde benzer flekilde görülmektedir.
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Tablo 3: Sat›lan Mal›n Maliyeti Etkisi ve Olas› Hile Yöntemleri

‹fllem
1. Al›nan stoklar

‹lgili Hesaplar
Mal Stok hesab›, Borçlar hesab›
(accounts payable)
Borçlar hesab› (accounts payable),
Mal Stok hesab›

Hile Yöntemleri
- Al›fllar› çok geç kaydetme
- Al›fllar› kaydetmeme
2. Sat›fltan iadeler
- ‹adeleri fazla gösterme
- Daha erken dönemde iadeleri
kaydetme
3. ‹ndirim zaman›nda Borçlar hesab› (accounts payable), - ‹ndirimleri fazla gösterme
sat›c› ödemesi
Mal Stok hesab›, Kasa
- Stok maliyetini azaltmamak
4. Iskontosuz sat›c›
Borçlar hesab›, Kasa
-Stok maliyetini azaltmamak
ödemesi
- Al›fllar› ve ödemeleri sonraki
dönemde kaydetmek
5. Stok sat›fl›; sat›lan Sat›lan Mal Maliyeti, Mal Stok
- Sat›lan mal›n maliyetini düflük
mal maliyetinin kayd› hesab›
miktarda kaydetmek
- Sat›lan mal maliyetini
kaydetmemek veya stoku azaltmak
6. Mal Stok hesab›n›n Mak Stok hesab›n›n zarar
- Hesab› kapatma veya kullan›lmayan
kayd›
yaz›lmas› (loss on write-down of stoku kaydetmek
inventory), Mal Stok hesab›
7. Mal Stok hesab›n›n Mal Stok hesab›ndaki fire, Mal
- Stoku fazla tahmin etmek
de¤erlemesi
Stok hesab›
8. Stoku hesaplamak Mal Stok hesab›ndaki fire, Mal
- Stoku yüksek hesaplamak
Stok hesab›
(double counting)
9. Stok maliyetini
Mal Stok hesab›, Sat›lan Mal›n
- Yanl›fl maliyetleri kullanmak
belirlemek
Maliyeti
- Yanl›fl tutar hesaplamak
- Hayali stok kaydetmek
Kaynak: Steve W. Albrecht, ve Chad O. Albrecht, Fraud Examination, Ohio: Thomson

South-Western, 2003, s.372.

Stoklar›n oldu¤undan yüksek gösterilmesi ve/veya sat›lan mal›n maliye-

tinin oldu¤undan düflük olmas›n› belirleyen pek çok hile yöntemi say›labilir.
Gelir hilelerinde oldu¤u gibi bu tür hile yöntemleri net gelirde art›fla sebep ol-

maktad›r. Stok hilelerinden do¤an etki sonraki dönemlere de yans›maktad›r.

Stok hilelerinde bir dönemde oldu¤undan fazla görünen dönemsonu stoklar
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bir sonraki dönemde oldu¤undan fazla görünen dönembafl› stok olarak ortaya

ç›kar. Bu durum ikinci dönemde net gelirlerin oldu¤undan düflük görünmesi-

ne neden olacakt›r. Sonuç olarak oldu¤undan daha fazla gösterilmifl stoklar›n
dönemler boyunca devam etmesi hilenin belirlenmesini kolaylaflt›rmaktad›r(Albrecht, 373).

4.3 Yanl›fl, Yetersiz veya Atlan›lan Bildirimler
‹flletmeler gelir ve varl›klar› yüksek, giderleri de düflük bildirerek ifllet-

menin durumunu oldu¤undan daha iyi gösterebilmektedirler. Ancak flirket
hakk›nda, finansal tablo kullan›c›lar›na aç›klanmas› gereken baz› önemli olay-

lar›n bildirilmemesi, hatta bilinçli olarak gizlenmeye çal›fl›lmas› da yarat›c›
muhasebe uygulamalar› aras›nda yer almaktad›r. Baz› yükümlülüklerin sade-

ce dipnot aç›klamalar› gerektirmesine ve rapor edilen kazançlara hiçbir etkisi

olmamas›na ra¤men, bazen kaydedilmeyen yükümlülükler bilançodakilerden
çok daha önemli olabilmektedirler. ‹flletmelerin yükümlülükleri ile ilgili
önemli bir konu da flarta ba¤l› olaylard›r. ‹flletmeyi ilgilendiren önemli dava-

lar ve bunun sonucunda gerçekleflebilecek ödemeler için iflletme bu konulara
iliflkin bilgileri, bilançonun dipnotlar›nda aç›k olarak belirtmelidir.

fiirketlerin gelecekteki taahhütlerinin ve flarta ba¤l› olaylar›n›n iflletme-

nin finansal tablolar›n› inceleyenler taraf›ndan bilinmelidir. GKGM‹ “gelecekteki” yükümlülüklerde yönetime daha fazla esneklik verecek flekilde olufl-

mam›flt›r. E¤er bu yükümlülükler büyükse ve flirket böyle anlaflmalardaki kö-

tü flartlardan olumsuz flekilde etkilenecekse, bu durumun dipnotlar›nda aç›k-

lamas›gerekmektedir. Tepe yönetimi flirket hakk›nda tüm detaylar› vermiyor-

sa, yat›r›mc›lar ve finansal analistler iflletme hakk›nda tam bilgiyi alabilmek
için özellikle sat›r aralar›n› okumal›d›rlar(Schilit, 2002, 141).

Yanl›fl, yetersiz veya atlan›lan bildirimler aras›nda yer alan bir di¤er

önemli konu da iliflkili taraf ifllemleridir. Bu tür uygulamalar önemli tutarda-
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ki ilgili flirket ifllemlerini, ola¤and›fl› görünen ifllemleri veya amac› belli olmayan
ifllemleri içermektedir(Rezaee, 2002, 87)

‹liflkili taraf ifllemleri Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z Denetim Standartlar›

Hakk›nda Tebli¤ Seri: X, No: 22’de ele al›nm›fl, bu ifllemlerin iflletme yönetimi ta-

raf›ndan gerçeklefltirilmesi ve dolay›s›yla ortaya ç›kar›lmas›n›n iyi gizlenebilecek
olmas› nedeniyle ortaya ç›kart›lmas›n›n çok daha güç oldu¤u ifade edilmifltir. Ayn› Tebli¤de, iflletme yönetimi, iliflkili taraflar›n belirlenmesi ve bu taraflarla ger-

çeklefltirilen ifllemlerin aç›klanmas›ndan sorumlu tutulmufl ve bu sorumlulu¤un,

iflletme yönetiminin iliflkili taraflarla gerçeklefltirilen ifllemlerin iflletmenin bilgi
sisteminde uygun bir flekilde belirlenerek finansal tablolara do¤ru yans›t›lmas›n›
temin edecek iç kontrol sistemlerinin kurulmas›n› gerektirdi¤i de ayr›ca belirtilmifltir.

Ayr›ca iliflkili taraf ifllemlerinin, iflletmenin finansal tablolar›nda gerekli

aç›klamalar› içermesini sa¤lamak amac›yla, Türkiye Muhasebe Standard› TMS
24’de ‹liflkili Taraf Aç›klamalar› ad› alt›nda ele al›nm›flt›r.

Ülkemizde de s›kça rastlanan iliflkili taraf ifllemleri hem iflletmeye hem de

iflletmeyle ilgili di¤er kifli ve kurumlara çok büyük zararlar vermektedir. Ancak
bir yöneticinin bir baflka iflletmeyle olan finansal ç›kar iliflkisi denetçiler taraf›n-

dan bilinmiyorsa ve bu konuda herhangi bir aç›klama yap›lmam›flsa iliflkili taraf
ifllemlerini ortaya ç›kartmak genellikle zor olmaktad›r.
5. KAZANÇ YÖNET‹M‹
Kazanç hedeflerine ulaflma ve analistlerin kazanç tahminlerini yakalama

bask›s› üst yönetimdekilere ifl güvenli¤i aç›s›ndan büyük bask› yaratmaktad›r. Bu
bask› finansal teflviklerle de birleflince yöneticileri agresif muhasebe uygulamala-

r› ve do¤ru olmayan muhasebe yorumlar› yapmaya yöneltmifltir(Rezaee, 2002, 9091).

Birçok faktör yat›r›mc›lar›n ilgilendikleri iflletmeyle ilgili kazanç kalitesini
alg›lamalar›n› etkileyebilir. Bu sebeple yönettikleri iflletmeyi oldu¤undan iyi gös-
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termek isteyen yöneticiler muhasebe politikas› seçimlerini belirlerken bu durumu
göz önünde bulundurmaktad›rlar. Bu faktörlerden biri iflletmeyle ilgilenenlerin o
iflletme hakk›ndaki izlenimleridir. Bu sebeple yöneticiler iflletmeyle ilgili olarak
bilinçli bir biçimde iflletmenin imaj›yla oynamaktad›rlar. Bir kiflinin baflar›s›nda
donan›m› kadar kiflisel olarak alg›lanmas› da son derece etkilidir. Benzer olarak
flirketin gelecekteki piyasa baflar›s›nda alg›lanan kazanç kalitesi flirketin gerçek
kazanç kalitesi kadar önemlidir. Yöneticiler bunun fark›nda olduklar› için sürekli
olarak iflletmenin finansal durumunun iyi oldu¤unu göstermeye çal›flmaktad›rlar.
Bu sebeple ayn› finansal durumda olan iki flirket kazanç yönetimi uygulamalar›
sebebiyle farkl› kaliteye sahipmifl gibi alg›lanabilir(Ayres, 1994, 27-28).
Bir flirket hakk›nda finansal tablo kullan›c›lar›n›n elbette ki izlenimleri son
derece önemlidir. Bu sebeple yöneticiler, yönettikleri flirketin piyasada iyi bilinmesi için flirketin kazançlar›yla oynayabilmektedirler. ‹flletmenin kazançlar›yla istenildi¤i flekilde oynanmas› esasen tipik bir yarat›c› muhasebe uygulamas› olup bu
uygulama daha ay›r›c› bir bafll›k olarak kazanç yönetimi kavram›yla ifade edilmektedir.
Kazanç yönetimi, yöneticilerin flirketin performans› hakk›nda herhangi bir
hak sahibini yan›ltmak veya rapor edilen sonuçlara dayanarak elde edilecek anlaflmalar› etkilemek için finansal raporlar› de¤ifltirmek amac›yla kulland›klar› baz› ifllemlerdir.
‹flletme yöneticileri karar alma yetkilerini kullanarak, iflletmenin ekonomik
performans› hakk›nda gerek iflletme sahiplerini ve gerekse üçüncü kiflileri yan›ltmak amac›yla veya flirket raporlar›na dayanan sözleflmeleri etkilemek amac›yla
kazanç yönetimine baflvurmaktad›rlar. Kazanç yönetimi, daha çok iflletmenin hisse senedi fiyatlar›n›n artmas› beklentisi, borç sözleflmelerindeki flartlara uyuldu¤unu gösterebilmek gibi nedenlerden dolay› gerçekleflmektedir(Healy ve Wahlen,
1999, 368).
Kazanç yönetimindeki temel hedef, zararlar› önlemek, kazançlardaki azalmay› önlemek, analist tahminlerini karfl›lamak, analist tahminlerini geçmek olarak
s›ralanabilir(Mulford ve Comiskey, 2002, 72) .
Kazanç yönetimi tekniklerinden biri olan gelirin düzgünlefltirilmesi ise
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bir iflletme için normal olarak kabul edilen gelirdeki dalgalanmalar›n bilinçli
olarak azalt›lmas› fleklinde tan›mlanabilir(Bieldman, 1973, 653). Gelirin düz-

günlefltirilmesi de düzgün veya artan bir kazanç rapor etme çabalar›d›r. Yö-

neticiler, düzgün kazanc›n daha fazla de¤erli oldu¤unu, düzgün kazançlar›n
olas› borç ve temettü anlaflmalar›n›n ihlalleri riskini azaltt›¤›n›, yönetim ikramiyelerini art›rd›¤›n› düflündükleri için yönettikleri iflletmelerin gelirlerini
düzgünlefltirmeye çal›flmaktad›rlar(Ayres, 1994, 28).

Kazanç yönetiminin uyguland›¤› koflullar ve kazanç yönetimini bu ko-

flullarda teflvik eden unsurlar afla¤›da tablo halinde sunulmufltur.

Tablo 4: Kazanç Yönetiminde Koflullar ve Teflvik Edici Unsurlar

Koflullar
Kazançlar piyasadaki kazanç tahminlerinden az
‹flletme, hisse senetlerini ilk kez halka arza
haz›rlan›yor
Kazançlar teflvik ödemesi alma seviyesinin
hemen üstünde veya ek herhangi bir ödeme
al›namayacak azami s›n›r›n üstünde
‹flletme kredi veya borç anlaflmas›nda
kazançla ilgili finansal sözleflmeyi ihlal
etme durumuna yak›n
Yönetimin eriflilebilir olaca¤›na inand›¤›
seviyenin biraz alt›nda veya üstünde uzun
vade kazanç trendi
‹flletmenin üst yönetiminde de¤ifliklik olmas›

Teflvik/Bahane
Hisse senedinin piyasa fiyat›ndaki potansiyel
büyük düflüflü önlemek
Hisse senedinin sat›laca¤› fiyat› en üste
ç›karmak için mümkün olan en iyi kazanç
görünümünü vermek
Kazançlar›n asgari ve azami s›n›rlar aras›nda
kalmas›n› sa¤layarak azami teflvik ödemesini
elde etmek
Örne¤in faiz oran› art›r›m› gibi anlaflma
ihlalinin ters etkilerini önlemek için teminat
veya acil geri ödeme talebinde bulunulmas›
Piyasan›n tepkisini önlemek için kazançlar›
ayn› seviyede gerçeklefliyormufl gibi
gösterilmesi
Yeni yönetimin gelifliyle büyük iptaller
almak, böylece gelecekteki ödemelerin
sonuçlar›ndan kurtulmak ve suçun giden
yönetime atfedilmesine izin vermek

Kaynak: Charles W. Mulford ve Euqene Comiskey, The Financial Numbers Game

Detection Creative Accounting Practicies, 2002 John Wiley&Sons Inc., s.62.
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Kazanç yönetimi kas›tl› davran›fllar sonucunda gerçekleflti¤i için, bu uy-

gulamalar›n hangi hesaplarda gerçeklefltirildi¤i ve bunun nas›l yap›ld›¤› belir-

lenmelidir. Sadece rapor edilmifl muhasebe rakamlar›na bakarak bu uygulamalar› belirlemek zordur (Mulford ve Comiskey, 2002, 247-248).

Buraya kadar yapt›¤›m›z aç›klamalarda kazanç yönetiminin hep çok kö-

tü bir uygulama oldu¤u söylenmifl olsa da, ayarlanm›fl kazanç rakam›n›n bek-

lenen gelecek kazançlar› belirtmesi mümkündür. Ayr›ca ayarlanm›fl kazançlar
iflletme aç›s›ndan ayarlanmam›fl olandan daha gerçekçi bir finansal risk olas›-

l›¤›n› verebilir. Kazanç yönetimine iliflkin uygulamalar›n bu türünün iyi bir
fley oldu¤u önerisi de yap›labilir((Mulford ve Comiskey, 2002, 82). Ancak ifl
özünde bir yarat›c› muhasebe tekni¤idir.
6. SONUÇ
Para ve sermaye piyasalar› gelifltikçe finansal tablo kullan›c›lar›n›n say›-

s› ve kapsam› da büyümekte, sunulan bilgilerin gerçe¤e uygun, do¤ru ve gü-

venilir olmas› toplumun her kesimi için giderek daha büyük önem kazanmaktad›r.‹flletmenin yaln›zca yöneticileri ve ortaklar› de¤il, çal›flanlar, yat›r›mc›-

lar, kredi kurumlar›, tedarikçiler, müflteriler vergi otoritesi, tüketiciler vb. de
alacaklar› finansal kararlar için gerçe¤e uygun ve güvenilir bilgiye ihtiyaç
duymaktad›rlar. Güvenilir finansal tablo sunman›n ölçütleri ise yasalar ve bugün art›k evrensel düzeyde genel kabul görmüfl olan muhasebe ilke ve stan-

dartlar›d›r. ‹flletmelerde iyi bir kurumsal yönetiflim ile ba¤›ms›z denetim de
bu güvenilirli¤in bir tür kalite güvencesidir. Bir ‹flletmenin temel amac› ise
kaynaklar›n› etkili ve verimli bir flekilde kullanarak faaliyette bulunmak, baflar› ve karl›l›k hedeflerine ulaflmakt›r. Dolay›s›yla bu amaçlar› gerçeklefltirir-

ken hem iflletmenin hem de tüm sosyal paydafllar›n ç›karlar›n› gözetecek bir
denge içinde gerçe¤e uygun do¤ru bilgi sunmak gerekmektedir. Ancak ifllet-

meler bazen bu dengeyi iyi gözetememekte, iflletme içinde görev yapan her
kademedeki sahip ve /veya yönetici ve çal›flanlar kendi ç›karlar›n› di¤er grup-
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lar›n ç›karlar›n›n üstünde görerek sunulan bilgileri çarp›tmakta, çeflitli teknik

ve yöntemler kullanarak hileli finansal raporlama yapabilmektedirler. Ne yaz›k ki hilenin sonuçlar› iflletmeyle ilgili tüm taraflar hatta toplumun tümü için
dramatik olmaktad›r.

‹flletmelerle ilgili tüm sosyal paydafllar› derinden etkileyen uluslararas›

finansal krizler ve flirket skandallar›n›n arkas›nda yatan nedenlerin bafl›nda hi-

leli finansal raporlama gelmekte, hileli finansal raporlamaya yol açan en
önemli etken olarak da iflletmelerdeki yetersiz kurumsal yönetiflim politikalar› gösterilmektedir. ‹flletme yöneticileri bazen do¤rudan do¤ruya kendi ç›kar-

lar› bazen de iflletmeyi oldu¤undan daha baflar›l› göstererek dolayl› olarak ç›kar sa¤lamak için finansal bilgiyi gerçe¤e ayk›r› biçimde sunmaktad›rlar. Hi-

leli finansal raporlama olarak adland›r›lan bu uygulama, bazen genel kabul
görmüfl muhasebe ilke ve standartlar ile yasalardaki eksik düzenlemelerden

yararlanmak suretiyle yap›ld›¤› için -- biraz da övünülecek bir davran›fl gibi

alg›lanarak -- yarat›c› muhasebe olarak ifade edilmektedir. Çal›flmam›zda
kavram ve tekniklerini örnekleriyle aç›klad›¤›m›z yarat›c› muhasebe, kazanç
yönetimi de dahil gerçe¤e uygun olmayan, yan›lt›c› bilgi sunmak anlam›na
gelmekte olup k›sa vadede yapanlara bir menfaat sa¤lasa da orta ya da uzun
vadede tüm taraflar için önemli zararlar do¤uran sonuçlar yaratmaktad›r.

Genel olarak aldat›c› ve istenmeyen bir uygulama olarak görülen yarat›-

c› muhasebenin engellenebilmesi için iflletmeyle ilgili tüm taraflar›n afla¤›da
özlü bir biçimde belirtti¤imiz hususlara dikkat etmeleri büyük önem tafl›maktad›r.

- Yarat›c› muhasebe uygulamalar›n›n tepe yönetimi taraf›ndan gerçek-

lefltirilmesi sebebiyle öncelikle, bu tür yanl›fl bildirimlerin gerçekleflmesi so-

nucunda yöneticilerin alacaklar› cezalar›n art›r›lmas› ve yöneticilere daha fazla sorumluluk verilmesi gerekmektedir. Özellikle ABD’de yap›lan düzenlemeler sonucunda yöneticilerin sorumluluklar› art›r›lm›flt›r. SPK da hilenin ön-

lenmesinde ve ortaya ç›kar›lmas›nda esas sorumlulu¤un iflletme yönetimine

ve yönetimden sorumlu kiflilere ait oldu¤unu belirtmifltir. Ancak bunlara ilifl-
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kin cezai yapt›r›mlar›n art›r›lmas› bu konudaki uygulamalar› azalt›c› nitelik
tafl›yacakt›r.

- Düzenleme eksikliklerinin ve düzenleme esnekliklerinin mümkün ol-

du¤unca en aza indirilmesi gerekmektedir. Böylece tepe yönetimi istedi¤i so-

nuçlar› alabilmek amac›yla muhasebe politikalar›n›n esnekli¤inden yararlana-

mayacakt›r. Karar vermenin kötüye kullan›m› iki flekilde önlenebilir. Biri karar vermeyi en aza indiren kurallar koymakt›r. Bazen muhasebeciler kar zarar
hesab›n›n “ola¤and›fl› kalemlerini” iflletme kar›nda olmas›n› istemedikleri ka-

lemler için kullanmaktad›rlar. Uluslararas› standartlar “ola¤and›fl› kalemler”

kategorisini kald›rm›flt›r. Di¤eri de “tutarl›l›¤›” tan›mlayarak kendine uyan bir
muhasebe politikas›n› seçen bir flirketin sonraki y›llarda kendine o kadar uy-

masa bile ayn› politikay› uygulamas›n› sa¤lamakt›r. Böylece finansal tablolar
daha gerçe¤i yans›t›r hale gelecektir.

- ‹flletmelerde etkili iç kontrol sisteminin olmamas› yarat›c› muhasebe

uygulamalar›n›n kolay bir flekilde uygulanmas›n› sa¤layacak bir faaliyet ortam› yaratmaktad›r. Bu sebeple, etkili bir iç kontrol ortam› yaratmak için, çal›flan amaç ve hedeflerini flirket amaç ve hedeflerine ba¤lamak ve iç kontrol sis-

teminin düzgün flekilde uyguland›¤›ndan ve kontrol edildi¤inden emin olmak

gerekir. Hiç flüphesiz bu konudaki temel sorumluluk iflletme yönetimine ait-

tir. Yönetimin iflletmede risk temelli bir iç control modeli oluflturmas›, bunu
risk yönetimi, iç denetim denetim komitesi gibi örgütsel birimlerle desteklemesi sürekli geri beslemeyle sisteme ifllerlik kazand›rmas› çok önemlidir.

- ‹flletmelerin denetim komitelerinin muhasebe ve denetim bilgisine sa-

hip uzman kiflilerden oluflmas›, bu komitenin üyelerinin icradan ba¤›ms›z kiflilerden oluflmas› gerekmektedir. Ülkemizde SPK’n›n aç›klad›¤› Kurumsal

Yönetim ‹lkelerinde ve ba¤›ms›z denetim standartlar›nda öngörüldü¤ü üzere
halka aç›k flirketlerin “denetimden sorumlu komite” oluflturmas› zorunludur.
Ayn› zorunluluk bankalar için de sözkonusudur. Ancak bu komitelerin stan-

dartlar›n arad›¤› ölçütlere uyan kiflilerden oluflmas›, örgütsel ve bireysel ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lanmas› gereklidir.
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- Yat›r›mc›lar yarat›c› muhasebe uygulamalar›ndan dolay› en fazla kay-

beden kesimi oluflturmaktad›rlar. E¤er kazançlar oldu¤undan yüksek bildiri-

lirse iflletmenin hisse senetlerini sat›n alan yat›r›mc›lar aldat›lm›fl olur ve e¤er
kazançlar oldu¤undan düflük bildirilirse hisse senetlerini satan yat›r›mc›lar za-

rar eden taraf olurlar. Yarat›c› muhasebe uygulamalar› ile ulafl›lmak istenen
sonuçlar, iflletme aç›s›ndan k›sa vadeli avantajlar oluflturacakt›r. Bu sebeple

tepe yönetimi k›sa vadede büyük karlar elde etmek yerine, uzun vadede toplumda güven yaratarak, itibar kazanarak ve bu alanda bir marka olarak daha
büyük karlar elde edilebilece¤ini anlamal›, bu anlay›fl› iflletme genelinde yerleflik ve etkili k›lacak dürüstlük ve etik kurallar› benimsemelidir.

- Etkili ba¤›ms›z denetimin gerçeklefltirilmesi de, finansal tablolar›n ger-

çe¤i yans›tmas› aç›s›ndan son derece önemlidir. Yine bu konuda ABD’de denetimin ba¤›ms›zl›¤› ve özellikle ç›kar çat›flmalar›n› önlemek amac›yla önem-

li de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Türkiye’de de ABD’ndeki uygulamalara benzer
de¤ifliklikler yap›lm›fl olup TMSK’n›n kurulmufl olmas›, uluslar aras› muha-

sebe standartlar›na tam uyumlu muhasebe standartlar›n›n bankalar ve halka

aç›k flirketler için uyulmas› zorunlu standartlar olmas›, SPK’n›n çok elefltirilse de uluslararas› denetim standartlar›n› yürürlü¤e koymas› ve kurumsal yönetim ilkelerinin halka aç›k flirketler de zorunlu olmas› bu anlamda önemli ge-

liflmelerdir. Ancak ülkemizde hala vergi amaçl› finansal tablo haz›rlanmas›
mant›¤› de¤ifltirilememifl düzenlemelerde yetki karmaflas› giderilememifl ve
kurumlar aras› uyum sa¤lanamam›fl ça¤›n gereklerine uygun olarak büyük bir
emekle haz›rlanan TTK tasar›s› yasalaflamam›flt›r.

- Bu konuda di¤er önemli bir konu gerek üniversiteler gerek meslek ör-

gütleri düzeyinde e¤itim ve ö¤retimdir. Son y›llarda bu konuda gözle görülür

bir art›fl oldu¤u gözlense de kaynak niteli¤indeki makale ve kitaplar›n say›s›n› dikkate ald›¤›m›zda oldukça yetersiz kal›nd›¤› aç›kt›r.
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2008 YILI KURUMLAR VERG‹S‹
MATRAHI ‹LE STOPAJ GEL‹R VERG‹S‹
MATRAHLARININ TESP‹T‹ ‹LE KAR
DA⁄ITIMINA ‹L‹fiK‹N B‹R ÖRNEK
ÇALIfiMA

l Dr. Ahmet KAVAK*

Bir Anonim fiirketin sermayesi 320.000.00 TL. olup, 1 Ocak 2008 - 31 Ara-

l›k 2008 hesap dönemi faaliyet sonuçlar› ile ilgili veriler afla¤›daki gibidir.
• Kurumun faaliyet sonucu ticari bilânço kar› 464.400.00 TL' dir.
• Kurum kazanc›na dahil olan gelir unsurlar› flunlard›r;

A- Kurumun kanuni ve ifl merkezi yurt d›fl›nda bulunan ve 07.09.2008 tari-

hinde %25 hissesine sahip oldu¤u finansal kiralama faaliyetinde bulunan bir kurumdan elde edilen ifltirak kazanc›n›n brüt tutar› 8.000.00 TL’ dir.

B- Kanuni merkezi Edirne’de bulunan bir anonim flirketten sa¤lanan ifltirak

kazanc› 52.800.00 TL’ dir.

C- fiirket çal›flanlar›na 2008 y›l› içinde verilen borç paralar karfl›l›¤›nda elde

edilen faiz geliri 6.600.00 TL’ dir.

D- fiirket orta¤›na 2006 y›l›nda verdi¤i borcun ödenmeyen k›sm› için 2008

y›l› sonunda bu borca karfl›l›k 10.470.00 TL. faiz tahsil etmifltir.

E -Y›l içinde Garanti Bankas› Befliktafl fiubesinde yap›lan repo ifllemleri kar-

fl›l›¤› elde edilen repo gelirlerinin brüt toplam› 2.200.00 TL’ dir.

F- Kurumun 2007 y›l›nda Eskiflehir’ de faaliyete geçirilen okul iflletmecili-

¤i nedeniyle elde edilen geliri 44.800.00 TL’dir.

G- Sermaye art›r›m› nedeniyle kurumca ç›kart›lan hisse senetlerinin itibari

de¤erleri üzerinde sat›fl›ndan sa¤lanan emisyon primi 8.800.00 TL’dir.
* Yeminli Mali Müflavir
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H- 02.06.2003 tarihinde iktisap edilen gayrimenkul 28.05.2008 tarihinde sa-

t›lm›fl ve bu sat›fltan elde edilen 36.000.00 TL kar›n %75’i olan 27.000.00 TL sermayeye eklenmek üzere fon hesab›na at›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

I- 02.08.2001 tarihinde ve 21.10.2004 tarihinde borçlanma yolu ile iktisap

edilen ifltirak hisselerinin 25.11.2008 tarihinde elden ç›kar›lmas› karfl›l›¤›nda
18.400.00 TL kar sa¤lanm›fl ve sa¤lanan bu kazanc›n %75’i olan 13.800.00 TL

kurumlar vergisi istisnas›ndan yararlanmak amac›yla pasifte bir fon hesab›na al›nmas› kararlaflt›r›lm›flt›r..

J- 2008 y›l›nda Toplu Konut ‹daresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerden elde

edilen gelir (brüt) toplam› 3.400.00 TL’ dir.

K- Kurum dönem sonu itibariyle, turizm iflletme belgesi kapsam›nda elde et-

ti¤i ve kambiyo mevzuat›na göre TL çevrildi¤i tevsik edilmifl oldu¤u turizm hâs›lat›n toplam› 48.000,00 TL’dir.

L- Kurumun Türkiye ‹fl Bankas› Karaköy fiubesindeki vadeli mevduat hesa-

b› nedeniyle elde etmifl oldu¤u brüt faiz tutar› 9.600.00 TL. dir.

• Kurumun 12.05.2001 tarihinde alm›fl oldu¤u yat›r›m teflvik belgesine is-

tinaden 2008 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i yat›r›m harcamalar› nedeniyle, eski hüküm-

lere tabi olarak yararlanaca¤› yat›r›m indirim tutar› 20.000.00 TL dir. Ayr›ca tefl-

vik belgesine ba¤l› olmaks›z›n yap›m›na 2005 y›l›nda bafllayan fabrika binas› için
2008 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i yat›r›m harcamalar›n›n tutar› da 74.000.00 TL. dir.

• Kurumun 25.03.2009 tarihinde yap›lan genel kurulda personele

40.000.00 TL tutar›nda temettü ikramiyesi verilmesi ve bu ödemenin de en geç
28.04.2009 tarihine kadar yap›lmas› ve kar›n 36.598.00 TL’sinin ola¤anüstü yedek akçe olarak ayr›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

• 2008 vergilendirme dönemine iliflkin bir k›s›m giderlerin faturas› 2009

y›l›n›n flubat ve mart aylar› içinde kendilerine ulaflm›fl ve 2008 y›l› kanuni defter-

lerin kapat›lm›fl olmas› nedeniyle bu faturalar›n katma de¤er vergisi dahil toplam
tutar› 10.000.00 TL. 2009 y›l› kanuni defterlerine geçmifl y›l gideri olarak kaydedilmifltir.

• Mevduat faizi ve repo gelirleri ile Toplu Konut ‹daresince ç›kar›lan men-
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kul k›ymetlerden sa¤lanan gelirler nedeniyle 2008 y›l›nda tevkif yolu ile ödenen
gelir vergisinin toplam› 2.280,00 TL.

• Yurt d›fl›ndan elde edilen 8.000.00 TL ifltirak kazanc› nedeniyle ilgili ül-

kede ödenen ve ödendi¤i mevzuata uygun biçimde belgelendirilen verginin TL tutar› 2.650.00 TL. d›r

• Vergi ve para cezalar› ile özel iletiflim vergisinden oluflan kanunen kabul

edilmeyen giderlerin toplam› 4.640.00 TL'd›r.

• Kurum tam mükellef gerçek kifli orta¤›ndan 2007 y›l› içinde alm›fl oldu-

¤u 600.000.00 TL borç para karfl›l›¤›nda 2008 y›l›nda toplam 60.000.00 TL faiz

ödemifl ve ödenen bu faizlerin tamam› finansman giderleri olarak kay›tlara intikal
ettirilmifltir.

• Kurum dönem içinde vergiden muaf bir vakfa yapt›¤› 9.000.00 TL ba¤›fl

ile kamu yarar›na çal›flan iki ayr› derne¤e yapt›¤› toplam 600.00 TL tutar›ndaki
ba¤›fl› gider olarak kay›tlar›na intikal ettirmifltir.

• 2008 y›l› içinde tahakkuk ettirilen 10.944..00 TL geçici vergi tutar›n›n

8.944..00 TL’ s› ödenmifltir.

• fiirket ortaklar›n birini eflinin erkek kardefline sat›lan bir makinenin em-

sal bedeli 855.000.00 TL. olmas›na karfl› 850.000.00 TL. bedelle sat›lm›flt›r.
• Kurumun dönem bafl› öz sermayesi 150.000.00 TL’ dir.

Yukar›da detaylar› belirtilen veriler dikkate al›narak bahsi geçen Anonim

fiirketinin kurumlar vergisi ve stopaj gelir vergisi beyan› ile kar da¤›t›m› afla¤›daki gibi olacakt›r.

A- KURUMLAR VERG‹S‹ BEYANI
a) Kurumlar Vergisi Matrah›n›n Hesab›
Kurumlar vergisi matrah›n›n hesaplanmas› s›ras›nda; kanunen kabul edilen

ve edilmeyen giderleri bak›m›ndan G.V.K.' nun 40 ve 41’nci, K.V.K.’nun 8, 9,

10, 11, 12 ve 13'ncü M.T.V.K.’nun 14’ncü maddeleri ile indirim ve istisnalarla il-
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gili olarak da; G.V.K.' nun geçici 69, 4842 say›l› kanunla kald›r›lmadan önceki

Ek. 1-6’nc› maddeleri ve Geçici 61’nci maddesi hükmü ile K.V.K.' nun 5’inci
maddesi hükümlerinin dikkate al›nmas› gerekmektedir. Buna göre;
• Kurumun Ticari Kazanc›

464.400.00 TL

• ‹laveler

K.K. Edilmeyen Giderler

(KKEG + Ört.Ser.Faiz + Tr.Fi.Y.

34.240.00 TL

Ört.Kaz.Da¤. + Ba¤›fllar*)
• ‹stisna ve ‹ndirimler

Kurum Kazanc›

‹fltirak Kazançlar›

Okul ‹flletme Geliri
Emisyon Primi

Gayrimenkul Sat›fl Kazanc›

52.800.00 TL

(18.400.00 x %75)

13.800.00 TL

Yat›r›m ‹ndirimi (T.Belgeli-Eski)

20.000.00 TL

Yat›r›m ‹ndirimi (Belgesiz Yat›r›m)
(74.000.00 TL x %40)

498.640.00 TL

(256.400.00)TL

8.800.00 TL

27.000.00 TL

Personele Temettü ‹kramiyesi

_______________

44.800.00 TL

(36.000.00 x %75)

‹fltirak Sat›fl Kazanc›

34.240.00 TL

40.000.00 TL

29.600.00 TL

Geç Gelen 2008Y›l› Gider Faturas› 10.000.00 TL
Ba¤›fllar **

• Kurumlar Vergisi Matrah›

9.600.00 TL

242.240.00 TL

*Yap›lan ba¤›fllar kazanc›n tespitinde gider yaz›lmas› mümkün olmad›¤›n-

dan, gider kaydedilen bu ba¤›fllar önce K.K.E.G. olarak ticari kazanca eklenmifltir.

**Beyannamede beyan edilen kurum kazanc›n›n %5’ini geçmedi¤inden bu

ba¤›fllar›n tamam› beyanname üzerinde ayr›ca gösterilerek kazançtan indirilmifltir.
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b) Kurumlar Vergisi Hesab›
Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 32' nci ve Gelir Vergisi Kanununun geçici

69’ ncu maddesi hükmü dikkate al›nd›¤›nda kurum matrah›n›n %30'u kurumlar
vergisi olarak hesaplan›p beyan edilecektir.
Buna göre;

- Kurumlar Vergisi (242.240.00 x %30) =72.672.00 TL

Hesaplanan kurumlar vergisinden ödenecek kurumlar vergisi tutar›n hesap-

lanmas›:

• Hesaplanan Kurumlar Vergisi

72.672.00 TL

• 2008 Y›l› ‹çinde Tevkif Edilen Gelir Vergisi

(2.280.00)TL

• 2008 Y›l› ‹çinde Ödenen Geçici Vergi

• 2008 Y›l› ‹çinde Yurtd›fl›nda Ödenen Vergi 2.650.00
TL nin ancak (8.000.00 x%30)=2.400.00 TL’si
mahsup edilebilecektir.

• Ödenecek Kurumlar Vergisi

(8.944.00)TL

(2.400.00)TL

59.048.00 TL

Yukar›da belirlenen kurumlar vergisi tutar› 59.048.00 TL beyannamenin ve-

rildi¤i 2009/Nisan ay›n›n son günü akflam›na kadar ödenecektir.
B. STOPAJ GEL‹R VERG‹S‹ BEYANI

Stopaj gelir vergisi matrah›n›n hesaplanmas›nda, genel olarak G.V.K.’nun

75, 94 ve Geçici 61'inci madde hükümleri ile K.V.K.nun 15 ve 30’ncu madde hükümleri ve konuya iliflkin olarak yay›nlanan genel tebli¤ hükümleri dikkate al›nacakt›r.

Yukar›daki örnek dikkate al›narak ve kurumun kar da¤›t›m› karar› almad›¤›

veya genel kurul toplanamad›¤› varsay›m›ndan hareketle stopaj gelir vergisi mat-

rah›, G.V.K.’nun Geçici 61 nci maddesi hükmü dikkate al›narak sadece kurumlar
vergisinden istisna edilen ve eski hükümlere göre yararlan›lan yat›r›m indirimi istisna tutar› 20.000.00 TL olacakt›r.
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Bu tutar üzerinde yap›lacak gelir vergisi tevkifat› Gelir Vergisi Kanu-

nunun Geçici 61 nci maddesi kapsam›nda %19.8 oran›nda (20.000.00 x % 19.8)
= 3. 960.00 TL olacakt›r.

Kurumlar vergisi ile yukar›da belirtilen gelir vergisi tevkifat tutar› toplam›

olan (72.672.00 + 3.960.00) = 76.632.00 TL dönemin vergi karfl›l›¤› olarak,

31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenen bilanço ve gelir tablosunda yer verilecektir.

Stopaj gelir vergisi matrah› üzerinden hesaplanan gelir vergisi kurumlar ver-

gisi beyannamesi verilmesi süresini takip eden ay›n 23’nci günü akflam›na kadar
ba¤l› bulunulan vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilip, 26’nc› günü akflam›na kadar ödenecektir.

Yukar›da aç›klanan ve kurumlar vergisinden istisna edilen yat›r›m indirimi

üzerinden G.V.K. nun Geçici 61 nci madde kapsam›nda yap›lacak tevkifat s›ras›nda söz konusu kazançlar›n ortaklara da¤›t›lm›fl olup olmamas› veya tamam›n›n

sermaye art›r›m›nda kullan›lmas› veya k›smen da¤›t›lmas› tevkifat yap›lmas›na
engel teflkil etmeyecektir.

Ayr›ca kurumlar vergisinden istisna edilen yat›r›m indirimi üzerinden yap›-

lan söz konusu tevkifat tutarlar› hiç bir flekilde mahsup edilmeyecektir. Bunun nedeni tevkifata tabi tutulan söz konusu istisna kazançlar›n›n ortaklara da¤›t›m› son-

ras›nda bunu elde eden gerçek kifli ortakla ald›klar› kar pay›n›n net tutar›na elde
edilen kar pay›n›n 1/9’u eklendikten sonra, bulunan tutar›n yar›s› vergiye tabi ge-

lir olarak dikkate al›nacak ve bu kar pay› için y›ll›k beyanname verilmesi halinde
beyan edilen kar pay›n›n 1/5’i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilecek olmas›ndand›r.

Yukar›da belirtilen istisnalar d›fl›ndaki kazanc›n ortaklara da¤›t›lmamas› ve-

ya tamam›n›n veya bir k›sm›n›n sermaye art›r›m›nda kullan›lmas› durumunda
G.V.K. 94/6-b ile K.V.K. 15 ve 30’ncu maddeleri kapsam›nda hiç bir flekilde tevkifata tabi tutulmayacakt›r.

Burada hemen belirtelim ki yukar›daki tevkifat öncesinde yani 31.12.2008

tarihi itibariyle;
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A. Örtülü sermaye nedeniyle ödenen faizlerin da¤›t›lm›fl kar olarak dikkate

al›nacak olmas› nedeniyle, kurumun gerçek kifli orta¤›ndan alm›fl oldu¤u
600.000.00 TL borç tutar› kurumun dönem bafl›nda ki 150.000.00 TL olan öz ser-

mayesinin 3 kat›n› (150.000.00 x 3) = 450.000.00 TL’yi aflm›fl ve aflan k›s›m

(600.000.00 – 450.000.00)= 150.000.00 TL örtülü sermaye say›lacakt›r. Orta¤a

y›l sonu itibariyle ödenen ve finansman gideri olarak kay›tlara intikal ettirilen
60.000.00 TL faizin 150.000.00 TL örtülü sermayeye isabet eden (150.000.00 x

60.000.00) / 600.000.00 = 15.000.00 TL faiz gideri bir yandan kanunen kabul
edilmeyen gider olman›n yan› s›ra yukar›da belirtmifl oldu¤u üzere bu tutar orta¤a da¤›t›lm›fl kar olarak de¤erlendirilerek üzerinden hesaplanacak %15 oran›nda-

ki gelir vergisine iliflkin muhtasar beyanname 2009/Ocak ay›n›n 23 nci günü akflam›na kadar verilerek vergi 26 Ocak 2009 günü akflam›na kadar ödenecektir.

Buna göre kurumun örtülü sermaye nedeniyle gerçek kifli orta¤›na ödemifl

oldu¤u faizin 15.000.00 TL’si net kar pay› olarak dikkate al›n›p %15 kesinti oran›na göre brütlefltirilerek tespit edilen kesinti matrah›

(15.000.00 x 100) /

85=17.647.05 TL üzerinden %15 oran›nda hesaplanan (17.647,05 x

%15)=2.647.05 TL gelir vergisi kesintisi yap›l›p yukar›da belirtilen sürede beyan

edilerek vergi dairesine ödenecektir. Kurumca ödenen bu tutar vergi 2009 y›l›nda
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nacakt›r.

B. Orta¤›n eflinin kardefline yap›lan makine sat›fl› nedeniyle emsale göre olu-

flan 5.000.00 TL. de transfer fiyatland›rmay› yolu ile örtülü kazanç da¤›t›m› say›l-

d›¤›ndan KKEG olarak dikkate al›nman›n d›fl›nda 31.12.2008 tarihi itibariyle kar
da¤›t›m› kabul edilece¤inden bu tutar üzerinden hesaplanan %15 oran›ndaki gelir vergisine iliflkin muhtasar beyanname de 2009/Ocak ay›n›n 23 nci günü akflam›na kadar verilerek vergi 26 Ocak 2009 günü akflam›na kadar ödenecektir

Buna göre kurumun transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç olarak

da¤›tt›¤› tespit edilen 5.000.00 TL net kar pay› olarak dikkate al›n›p %15 kesinti

oran›na göre brütlefltirilerek tespit edilen kesinti matrah› (5.000.00 x 100) /
85=5.882.35 TL üzerinden %15 oran›nda hesaplanan (5.882.35 x %15)= 882.35

TL gelir vergisi kesintisi yap›l›p yukar›da belirtilen sürede beyan edilerek vergi
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dairesine ödenecektir. Kurumca ödenen bu tutar vergi de 2009 y›l›nda kanunen
kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nacakt›r.

Yukar›da verilen örne¤imizde, 36.598.00 TL ola¤anüstü yedek ayr›m› ya-

n›nda, kurumun tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmek koflulu ile kar›n tama-

m›n› da¤›tma karar› ald›¤› hususu dikkate al›narak kar da¤›t›m› ifllemine geçebiliriz.

Buna göre yedek akçe ayr›m› ve kar da¤›t›m› ile kar da¤›t›m›na ba¤l› olarak

stopaj matrah›n›n belirlenmesi ve vergi kesinti tutar›n›n hesaplanmas› afla¤›daki
ayr›mda aç›klanm›flt›r.

C. YEDEK AKÇELER‹N AYRIMI VE KAR DA⁄ITIMI ‹LE KAR
DA⁄ITIMINA BA⁄LI OLARAK STOPAJ MATRAHININ
HESAPLANMASI

Örne¤imizdeki A.fi.'nin ödenmifl sermayesi 320.000.00 TL'd›r. 2008 y›l›na

kadar ay›rm›fl oldu¤u I. Tertip Yedek Akçe tutar› 49.800.00 TL olup, 25.03.2009
tarihinde toplanan Genel Kurul’da, 2008 y›l› kar›ndan vergiler ve yasal yedekler
ile 36.598.00 TL ola¤anüstü yedek akçe ve personele da¤›t›lacak 40.000.00 TL temettü tutar›n› ayr›ld›ktan sonra kalan k›sm›n tamam›n›n ortaklara en geç
28.05.2009 tarihine kadar da¤›t›lmas›na karar al›nm›flt›r.

Kurumun ortaklar› hakk›nda bilgi afla¤›daki gibidir;

-Kurumun %20 hissesine sahip orta¤› tam mükellef bir anonim flirkettir.
-Kurumun %15 hissesine sahip orta¤› tam mükellef bir limited flirkettir.
-Kurumun %15 hissesine sahip orta¤› dar mükellef bir gerçek kiflidir.

-Kurumun %10 hissesine sahip orta¤› Türkiye’de ifl yeri olan ve bu ifl yeri

arac›l›¤› ile kar pay› alan dar mükellefiyete tabi bir anonim flirkettir.

-Kurumun %10 hissesine sahip orta¤› Türkiye’de faaliyet gösteren kamuya

yararl› bir dernektir.

-Kurumun %10 hissesine sahip orta¤› vergi muafiyeti alm›fl bir vak›ft›r.
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-Kurumun %10 hissesine sahip orta¤› Türkiye’de ifl yeri ve daimi temsilcisi

olmayan dar mükellefiyete tabi bir flirkettir.

-Kurumun %10 hissesine sahip orta¤› ise tam mükellef bir gerçek kiflidir.

Buna göre kar da¤›t›m› ve da¤›t›ma ba¤l› stopaj matrah›n›n hesab› afla¤›da-

ki flekilde yap›lacakt›r.

• Ticari Bilanço Kar›

• Ödenecek vergi ve fonlar
Kurumlar vergisi

Stopaj gelir vergisi
• I. Tertip Yedek Akçe (*)

464.400.00 TL

72.672.00 TL

3.960.00 TL

Vergi Sonras› Kar

(14.200.00 +8.800.00)

• I. Temettü

(320.000.00 x %5)

Kalan

• Sermayeye Ek. G.M. ve ‹fltirak Sat›fl Kar›

(76.632.00) TL
_______________

387.768.00 TL

(23.000.00) TL
(16.000.00) TL

348.768.00 TL

(40.800.00) TL

• Personel Da¤›t›lacak Temettü ‹kramiyesi(**)

(40.000.00) TL

• Da¤›t›lacak Kar

231.370.00 TL

• Ola¤anüstü Yedek Akçe

• II. Tertip Yedek Akçe (231.370.00 : 11)
• II. Temettü

(36.598.00) TL

21.034.00 TL

210.336.00 TL

(*) a) I. Tertip yedek akçe, ödenmifl sermayenin %20'sine ulafl›l›ncaya kadar her

y›l safi kar›n %5'i oran›nda ayr›l›r. Bu hesaplamada vergi sonras› kar›n dikkate al›n-

mas› gerekti¤i görüflünde olanlar varsa da bu görüfle, verginin ticari anlamda bir gider
mahiyetinde olmamas› nedeniyle, kat›lmamaktay›m. Ancak bankalar bir yandan Bankalar Kanunu ve di¤er bir yandan da Ticaret Kanunu uyar›nca yedek akçe ay›rmaklar› zo-

runda olmalar› nedeniyle olsa gerek, Bankalar Birli¤ince yaz›lan bir yaz› ile bankalar›n
vergi sonras› kardan yasal yedek ay›rmalar›na olanak sa¤lanm›flt›r. Örne¤imizdeki kurumun ödenmifl sermayenin %20'si (320.000.00 x %20)= 64.000.00 TL olup bu y›la gelin-
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ceye kadar ayr›lan yedek akçe tutar› 49.800.00 TL oldu¤undan 2006 y›l› kar›ndan

(464.400.00 x %5) = 23.220.00 TL yedek akçe de¤il 14.200.00 TL I. Tertip Yedek
Akçe ayr›larak yasal zorunluluk limiti tamamlanm›flt›r. Di¤er taraftan 8.800.00 TL.
emisyon primi tutar› da belirtilen limite ba¤l› olmaks›z›n tamam› I. Tertip yedek ak-

çeye ilave edilmesi, T.T.K. yönünden bir zorunluluk oluflu nedeniyle bu tutarda I. Tertip yedek akçeye eklenmifltir.

b) Kurum genel kurul karar› ile dönem kar›n›n 40.000.00 TL k›sm› personele te-

mettü ikramiyesi olarak da¤›t›m›na karar verilmifl olmas›na karfl›n 31.12.2008 tarihi

itibariyle karfl›l›k ayr›lmamas› nedeniyle 1. Yedek akçenin hesaplanmas› s›ras›nda bu
tutar dikkate al›nmam›flt›r. Ancak, 31.12.2008 tarihi itibariyle karfl›l›k ayr›lm›fl olsa idi
bu durumda, söz konusu temettü ticari aç›dan gider olmas› nedeniyle 1. Yedek akçenin ayr›lmas›nda dikkate al›nm›fl olacakt›.

(**) Personele verilecek temettü ikramiyesi en geç kurumlar vergisi beyanna-

mesi verilme süresi içinde personele nakden veya hesaben da¤›t›l›p, tevkif edilen gelir vergisinin ertesi ay›n 23’nci günü akflam›na kadar muhtasar beyanname ile beyan

edilip, 26’nc› günü akflam›na kadar ödenmesi gerekir. Aksi takdirde bu tutar üzerinde
kurumlar vergisi tarh edilecek ve yap›lan tarhiyata vergi ziya› cezas› da uygulanacakt›r.

Kurumca ortaklara da¤›t›lacak toplam brüt kar ise (I. Temettü + II. Temet-

tü) (16.000.00 + 210.336.00)= 226.336.00 TL olacakt›r.

Bu aflamadan sonra kar da¤›t›m›na ba¤l› olarak Gelir Vergisi Kanununun

94/6-b ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15/2 ve 30/3’ ncü maddeleri kapsam›nda
ve söz konusu maddelere dayan›larak yay›nlanan s›ras›yla 12.01.2009 tarih ve
2009/14592, 12.01.2009 tarih ve 2009/14594 ile 12.01.2009 ve 2009/14593 say›l›

Bakanlar Kurulu Kararlar› çerçevesinde yap›lacak %15 oran›ndaki gelir/kurumlar
vergisi kesintisine iliflkin matrah›n›n hesaplanmas› afla¤›daki flekilde olacakt›r.

Bu hesaplamaya geçmeden önce da¤›t›lan toplam kar›n içinde yer alan ve

G.V.K. nun Geçici 61 nci maddesi kapsam›nda vergi kesintisine tabi tutulan yat›-

r›m indirimi istisna tutar›n› düfltüksen sonra kalan tutardan ise stopaj matrah› belirlemek gerekmektedir.
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Toplam da¤›t›lacak kar tutar› 226.336.00 TL olmas›na ra¤men kar da¤›t›m›-

na ba¤l› olarak Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi ile Kurumlar Vergisi
Kanununun 15/2 ve 30/3’ ncü maddeleri kapsam›nda yap›lacak vergi kesintisi
matrah› afla¤›daki flekilde tespit edilecektir
• Toplam Da¤›t›lacak Kar (1 )

• G.V.K. nun Geçici 61 nci Md. Göre

226.336.00 TL

Kesintiye Tabi Tutulan Yat›r›m ‹ndiriminin
Net Tutar› (2 )

(20.000.00 – 3.960.00 )(*)

• Vergilemeye Konu Da¤›t›lacak Kar (3 )=(1-2)

• Tam Mükellef Kurumlar ile ‹flyeri Türkiye’de
Bulunan Dar Mükellef Kurumlara Da¤›t›lan

16.040.00 TL

210.296.00 TL

Kar Pay› (**) (4 )

(94.633.20) TL

Matrah›

115.662.80 TL

• Di¤er Ortaklara Da¤›t›lan Kar (5 )=(3-4) Kesinti
-GVK.94/6-b’nin Matrah› : 210.296.00 x %25=52.574.00
-KVK.15/2’nin Matrah›
-KVK.30/3’ün Matrah›

: 210.296.00 x %20=42.059.20

: 210.296.00 x %10=21.029.60

• % 15 Kesilen Gelir /Kurumlar Vergisi (6 )= (5 x %15
• Ortaklara Net Da¤›t›lan Kar Pay›(***) (7 )= (1- 6)

17.349.42 TL

208.986.58 TL

* Yat›r›m indirimi üzerinden tevkif edilen vergi tutar› dikkate al›nm›flt›r.

** Kar›n %45’i tam mükellef kurumlar ile Türkiye’deki ifl yeri vas›tas›yla kar

pay› alan dar mükellef kuruma da¤›t›laca¤›ndan, bu tutar kar paylar› üzerinden yani
(210.296.00 x %45 ) =94.633.20 TL kardan kurumlar vergisi kesintisi yap›lmaz.
*** Ortaklar baz›nda kar da¤›t›m ekli tablosu detayl› olarak gösterilmifltir.

Kar da¤›t›m s›ras›nda ortaklardan dar mükellefiyete tabi olanlar›n var olma-

s› durumunda, dar mükellef kurumun mukim oldu¤u ülke ile aram›zda yap›lm›fl
vergi anlaflmas› bulundu¤u ve bu anlaflmada % 15 oran›n›n alt›nda bir oran belir-

lenmifl oldu¤u takdirde yabanc› orta¤›n pay›na isabet eden keninti matrah›na an-
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laflmada yaz›l› vergi oran› uygulanacakt›r. Örne¤imizdeki dar mükelleflerin mukimi olduklar› ülkeler ile Türkiye aras›nda vergi anlaflmas› bulunmad›¤› varsay›lm›flt›r.

D. KAR PAYI ALAN TAM MÜKELLEF‹YETE TAB‹ GERÇEK
K‹fi‹LER‹N YILLIK BEYANNAME VERMELER‹ HAL‹NDE
KAR PAYININ BEYANI

Öncelikli olarak tam mükellefiyete tabi bir gerçek kiflinin elde etmifl oldu¤u

ve üzerinden gelir vergisi kesintisi yap›lm›fl menkul sermaye iratlar› için y›ll›k ge-

lir vergisi beyannamesi vermek veya vermek zorunda oldu¤u y›ll›k gelir vergisi
beyannamesine bu kazançlar› dahil edip etmemesi bak›m›nda G.V.K.’nun 86/1-c
maddesi hükmünün dikkate al›nmas› gerekmektedir.

Sözü edilen madde hükmü uyar›nca, tam mükellefiyete tabi bir gerçek kifli-

nin bir vergilendirme döneminde elde etmifl oldu¤u vergiye tabi kazanç ve iratla-

r›n›n toplam› G.V.K.’ nun 103’ncü maddesinde yaz›l› tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar› aflmamas› koflulu ile Türkiye’de gelir vergisi kesintisine tabi tutulmufl menkul sermaye iratlar› için y›ll›k gelir vergisi beyannamesi vermez-

ler veya baflka gelirleri nedeniyle y›ll›k gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar ise, bu gelirlerini beyannameye dahil etmezler.

Bu yasa hükmü dikkate al›narak kar pay›n› alan tam mükellef gerçek kifliler

ald›klar› kar pay›n›n;

A. Yat›r›m indirimi istisnas›na isabet eden kar pay› k›sm›n›n net tutar›n›n

1/9’nun bu tutara eklendikten sonra, bulunan tutar›n yar›s›n› vergiye tabi gelir ola-

rak dikkate alacak ve y›ll›k beyanname ile beyan etmesi koflulu ile hesaplanan ge-

lir vergisinden, beyannameye dahil etti¤i kar pay› tutar›n›n 1/5’ini, kesinti yolu ile

ödenmifl gelir vergisi gibi mahsup edecektir
fiöyle ki; Her hangi bir kurumun sermayesinin %15’ine sahip tam mükellefiyete tabi gerçek kifli orta¤›n kurumdan ald›¤› ve yat›r›m indirimi istisnas›na iliflkin 2008 y›l›nda elde edilen kar pay›n›n net tutar›n›n 72.000.00 TL oldu¤unu var-
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sayal›m. Bu tutar›n 1/9’u olan (1/9 x 72.000.00) = 8.000.00 TL al›nan 72.000.00
TL kar pay›na eklenir ve bulunan 80.000.00 TL kar pay›n›n yar›s› olan 40.000.00
TL vergiden istisna edildi¤inden di¤er yar›s› olan 40.000.00 TL vergilemede dikkate al›n›r. Bu tutar›n gelir vergisi beyannamesi ile beyan› halinde, beyan üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, beyan edilen 40.000.00 TL kar pay› tutar›n›n
1/5’i olan 8.000.00 TL mahsup edilir.
B. Yat›r›m indirimi istisnas› d›fl›nda tam mükellefiyete tabi kurumlardan al›nan kar pay›n›n brüt tutar›n›n yar›s› vergi d›fl› b›rak›lacak ve di¤er yar›s› (yat›r›m
indirimi istisnas› kapsam›ndaki vergilendirilecek tutar da dahil) G.V.K nun 103
üncü maddesinde yaz›l› tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar› aflmas› halinde y›ll›k beyanname ile beyan edilecek ve beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden kar pay›n›n tamam› üzerinden (yat›r›m indirimine isabet eden k›sm› için 1/5’i de dahil) tevkif edilen gelir vergisi mahsup edilecektir.
Ayn› örnekte yer alan tam mükellef gerçek kiflinin yukar›da belirtilen yat›r›m indirimine iliflkin kar pay› d›fl›nda 2008 y›l›nda tam mükellef kurumdan ald›¤› kar pay›n›n brüt tutar›n›n 400.000.00 TL, tevkif edilen (400.000.00 x %15)=
60.000.00 TL gelir vergisi sonras›nda da, net tutar›n›n 340.000.00 TL oldu¤unu
varsayal›m. Al›nan bu kar pay›n›n brüt tutar›n›n yar›s› olan (400.000.00 x 1/2)=
200.000.00 TL gelir vergisinden istisna olup, di¤er yar›s› olan 200.000.00 TL ise,
vergilemede dikkate al›nacakt›r.
Bu durumda tam mükellef gerçek kifli ortak, bahsi geçen G.V.K.’nun 86/1c maddesi hükmü dikkate al›narak y›ll›k gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olup, 01.03.2009 - 25.03.2009 tarihleri aras›nda vermesi gereken y›ll›k gelir
vergisi beyannamesinde toplam (40.000.00 + 200.000.00)= 240.000.00 TL menkul sermaye irad› (Kar pay›) beyan edecek ve beyan üzerine hesaplanan gelir vergisinden, yukar›da yap›lan aç›klamalar çerçevesinde, kesinti yolu ile ödenen toplam (8.000.00 + 60.000.00)= 68.000.00 TL gelir vergisini mahsup edecektir.
Mahsup sonras›nda kalan ödenmesi gereken gelir vergisi iki eflit taksitte olmak üzere, yar›s› beyannamenin verildi¤i 2009/Mart ay›n›n son günü akflam›na
kadar, di¤er yar›s› ise 2009/Temmuz ay›n›n son günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine ödenir.
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Dar mükellef gerçek kifliler yukar›da belirtildi¤i flekilde ald›klar› ve üzerin-

den gelir vergisi kesintisi yap›lm›fl olan kar paylar› için ise, G.V.K.’nun 86/2’ nci
maddesi hükmü uyar›nca, y›ll›k gelir vergisi beyannamesi vermeyecekleri gibi,
baflka gelirleri nedeniyle vermek zorunda olduklar› y›ll›k gelir vergisi beyannamesine de, bu kar paylar›n› dahil etmeleri söz konusu olmayacakt›r.
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Matrahlar›n›n Tespiti ile Kar Da¤›t›m›na ‹liflkin Bir Örnek Çal›flma” Mali Çözüm. 85 (2008): 107

T.C. Yasalar (09.07.1956). 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu. Ankara :

Resmi Gazete (9353 say›l›)

T.C. Yasalar (06.01.1961). 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu. Ankara : Res-

mi Gazete (26205 say›l›)

T.C. Yasalar (21.06.2006). 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu. Anka-

ra : Resmi Gazete (26205 say›l›)

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebli¤i (03.04.2007). An-

kara : Resmi Gazete (26482 say›l›)
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Dar Mükellef Gerçek Kifli

TOPLAM

Tam Mükellef Gerçek Kifli

Dar Mükellef A.fi.

Türkiye'de ‹flyeri Olmayan

Olan Vak›f

Türkiye'deki Vergi Muafiyeti

Dernek

Türkiye'deki Kamuya Yararl›

Mükellef A.fi.

Türkiye'de ‹flyeri Olan Dar

100

226.336,00

22.633.60

16.040,00

1.604,00

1.604,00

22.633,60

10

10

1.604,00

1.604,00

1.604,00

2.406,00

2.406,00

3.208,00

D

Kar Pay› TL

Da¤›t›lan

Kazançtan

‹ndirimine ‹liflkin

Yat›r›m

22.633,60

22.633,60

22.633,60

33.950,40

33.950,40

45.267,20

C

TL

Brüt Kar pay›

Da¤›t›lacak

Toplam

10

10

10

15

20

Tam Mükellef Anonim fiirket

Tam Mükellef Limidet fiirket

B

%

Hissesi

A

Ortaklar

210.296,00

21.029,60

21.029,60

21.029,60

21.029,60

21.029,60

31.544,40

31.544,40

42.059,20

(C-D)

E

Pay› TL

Da¤›t›lan Kar

Kazançtan

D›fl›ndaki

Yat›r›m ‹ndirimi

17.349,42

3.154.44

3.154.44

3.154.44

3.154,44

4.731,66

(Ex%15)

F

208.986,58

19.479,16

19.479,16

19.479,16

19.479,16

22.633,60

29.218,74

33.950,40

45.267,20

(D+E)-F

G

TL

Kar Pay›

Net

Tevkifat› TL Da¤›t›lacak

Vergi
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YAPIM ‹HALELER‹NDE KATMA
DE⁄ER VERG‹S‹ TEVK‹FATINDA
SON DURUM
l Altar Ömer ARPACI*
I - G‹R‹fi
Katma De¤er Vergisi Kanununun 9. maddesinin 1 numaral› f›kras›ndan

ald›¤› yetkiye istinaden Maliye Bakanl›¤› vergi alaca¤›n› emniyet alt›na almak
amac›yla 89 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile düzenleme ya-

parak baz› kurum ve kurulufllardan baz› hizmetler ait katma de¤er vergisini

tevkifata tabi tutmalar›n› uygun görmüfltü 89 seri no’lu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤inde tevkifat sorumlulu¤una iliflkin olarak ortaya ç›kan s›k›nt›lar
neticesinde 91 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile yeni bir düzenlemeye gidilmifl ve Tebli¤in Resmi Gazete’de yay›mland›¤› tarihten itiba-

ren 89 no’lu tebli¤le yap›lan düzenlemeler yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 91 no’lu

Tebli¤de yap›lan düzenlemeye gerekçe olarak 89 no’lu Tebli¤ ile öngörülen

uygulamaya iliflkin tereddütler gösterilmifltir. Daha sonra hizmet al›mlar›na
iliflkin olarak 93 ve 95 seri nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤leri ile 91

seri no.lu Tebli¤de baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. iflgücü temini de 96 ve 97 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile tevkifat sorumlulu¤u kapsa-

m›na al›nm›flt›r. 99 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile yap› denetim hizmetlerinden tevkifat yapacaklar›n kapsam› geniflletilmifl, yap›m iflle-

rinde tevkifat oran› ise düflürülmüfltür. 104 seri no’lu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤i ile özel güvenlik hizmeti temininde tevkifat oran›nda de¤ifliklik

* Maliye Bakanl›¤› Gelirler Baflkontrolörü
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yap›lm›flt›r. Son olarak da 110 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile
Büyük ve küçükbafl hayvanlar›n etlerinin (sakatat ve ba¤›rsak dâhil) teslimleri
de tevkifat sorumlulu¤u kapsam›na al›nm›flt›r. Bu makalemizde yap›m ihalelerinde katma de¤er vergisi tevkifat(stopaj) sorumlulu¤unda son durum anlat›lmaya çal›fl›lacakt›r.

II – YAPIM ‹HALELER‹NDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
TEVK‹FATI

Katma De¤er Vergisi Kanununun 9. maddesinin Maliye Bakanl›¤›na tan›nan

yetkiye dayan›larak, afla¤›da say›lan kurum ve kurulufllar›n yine afla¤›da belirtile-

cek ifllemlere ait katma de¤er vergisini tevkifata tabi tutmalar› uygun görülmüfltür.
a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, be-

lediyeler ve bunlar›n teflkil ettikleri birlikler.
b) Döner sermayeli kurulufllar.

c) Kanunla kurulan kamu kurum ve kurulufllar›.1

d) Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›.2
e) Üniversiteler. (Vak›f üniversiteleri hariç)

f) Kanunla kurulan veya tüzel kiflili¤i haiz emekli ve yard›m sand›klar›.
g) Bankalar ve özel finans kurumlar›.

h) Kamu iktisadi teflebbüsleri (kamu iktisadi kurulufllar›, iktisadi devlet te-

flekkülleri).

›) Özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllar.

i) Organize sanayi bölgeleri ile menkul k›ymet, vadeli ifllemler borsalar›

dahil bütün borsalar.

j) Yar›dan fazla hissesi do¤rudan yukar›da say›lan kurum ve kurulufllara

ait olan (tek bafl›na ya da birlikte) kurum, kurulufl ve iflletmeler,”
1 Örnek olarak Türkiye Bankalar Birli¤ini verebiliriz.
2 TOBB, TURMOB örnek olarak verilebilir.
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k) Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›na kote edilmifl flir-

ketler.3 (bunlar yaln›zca “yap›m iflleri”, “temizlik, çevre ve bahçe bak›m hiz-

metleri”, “özel güvenlik hizmetleri” ile “yemek servis hizmetleri”ne ait katma
de¤er vergisini tevkifata tabi tutacaklard›r.)

Yukar›da say›lan kurum kurulufllar birbirlerine karfl› ifa ettikleri hizmet-

lerle ilgili de tevkifat uygulamas›na gitmeyeceklerdir.

91 seri no’lu Tebli¤in uygulanmas›nda yap›m iflleri; bina, karayolu, de-

miryolu, otoyol, havaliman›, r›ht›m, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viya-

dük, spor tesisi, alt yap›, boru iletim hatt›, haberleflme ve enerji nakil hatt›, ba-

raj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ›slah›, taflk›n koruma ve
dekapaj gibi her türlü inflaat iflleri ve bu ifllerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat,
nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onar›m, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, y›kma, güçlendirme ve montaj iflleri ile benzeri yap›m
ifllerini kapsamakta ve tevkifata tabi bulunmaktad›r.

Ayr›ca, yap›m iflleri ile birlikte ifa edilen mimarl›k ve mühendislik, etüt

ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar plan› hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacakt›r. Ancak, bu hizmetler ya-

p›m ifllerinden ayr› olarak dan›flmanl›k ve benzeri hizmetler ad› alt›nda veril-

di¤i takdirde “dan›flmanl›k ve denetim hizmetleri” kapsam›nda de¤erlendirilecektir.

Kapsama giren her bir ifllemin bedeli Vergi Usul Kanunu’na göre o y›l

için geçerli fatura düzenleme s›n›r›n› aflmad›¤› takdirde hesaplanan katma de-

¤er vergisi tevkifata tabi tutulmayacakt›r. Ancak, tespit edilen tutar› aflan ifllemlere ait katma de¤er vergisinin tevkifat zorunlulu¤undan kaç›nmak amac›yla bedel parçalara ayr›lmayacak, ayn› iflleme ait bedellerin toplam› üzerinden tevkifat yap›lacakt›r.

3 Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›na kote edilmifl flirketler tevkifat uygulamas›na 95 seri no.lu
Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin yay›nlanma tarihi olan 3 Temmuz 2005 tarihinden itibaren bafllanm›flt›r.
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Tevkifat kapsam›na giren hizmetleri ifa eden mükellefler düzenleyecek-

leri faturada ifllem bedelini, hesaplanan katma de¤er vergisini, tevkifat mikta-

r›n› ve tahsil edilecek toplam mebla¤› göstereceklerdir. Düzenlenen fatura sa-

t›c› aç›s›ndan, ifllem üzerinden tevkifat uyguland›¤›n› tevsik eden belge mahiyetini de tafl›maktad›r.

Belediyeler tevkif ettikleri vergiyi vergi sorumlular›na ait 2 numaral› kat-

ma de¤er vergisi beyannamesi ile beyan ederek kanuni süresi içinde vergi da-

iresine yat›racaklard›r. Sorumlu s›fat›yla beyanname sadece ifllemin yap›ld›¤›
dönemde verilecek olup belediyelerden her ay beyanname istenmeyecektir.

Yap›m ifllerine iliflkin katma de¤er vergisi tevkifat› oran› ilk olarak geti-

rildi¤i 89 nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inde 1/3 olarak belirlenmifl
daha sonra bu konuda ç›kar›lan 91 ve 95 nolu Tebli¤lerde ise oranda bir de¤i-

flikli¤e gidilmemiflti. Ancak 99 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli-

¤in (5.2) bölümünde bu oranda de¤ifliklik yap›lm›fl ve afla¤›daki düzenleme
yap›lm›flt›r;

“KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanl›¤›m›za verdi¤i yetkiye

dayan›larak, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin (A/5-a) bölümünde kapsa-

m› belirtilen yap›m ifllerinde tevkifat oran›, bu Tebli¤in yay›m›n› izleyen
üçüncü günden itibaren bafllamak üzere 1/6 olarak tespit edilmifltir.

Buna göre, bu Tebli¤in yay›m›n› izleyen üçüncü günden itibaren, kapsa-

ma giren yap›m iflleri dolay›s›yla düzenlenecek fatura ve benzeri belgelerde
gösterilen bedel üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinin 5/6’s› ifli yapan-

lara ödenecek, 1/6’s› ise ifli yapt›ran kurum, kurulufl ve iflletmeler taraf›ndan
2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu s›fat›yla beyan edilecektir.

Öte yandan, 30/04/2006 (bu tarih dahil) tarihinden önce ihalesi tamam-

lanm›fl yap›m ifllerine iliflkin olup bu Tebli¤in yay›m› tarihinden sonra düzenlenecek faturalarda gösterilen KDV tutar› tevkifata tabi tutulmayacakt›r.”

Konuyla ilgili tüm Tebli¤ hükümleri birlikte de¤erlendirildi¤inde, ya-

p›m ihaleleri kapsam›nda uygulanacak tevkifat oranlar›;
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- Yap›m iflleri ile bu ifllere iliflkin mühendislik-mimarl›k ve etüt-proje

hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinin 1/6’s›,4

- Dan›flmanl›k ve denetim 5 hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan kat-

ma de¤er vergisinin 1/2’si,
fleklinde olmaktad›r.

Di¤er tevkifatlara iliflkin oranlar ise flu flekildedir.

Hesaplanan Katma De¤er Vergisi tutarlar›na uygulanacak tevkifat oranlar›;

- Temizlik hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisi-

nin 2/3’ü,

- Bahçe ve çevre bak›m hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma

de¤er vergisinin 1/2’si,

- Özel güvenlik hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma de¤er ver-

gisinin 4/5’i,

- Makine, teçhizat, demirbafl ve tafl›tlara ait tadil, bak›m ve onar›m hiz-

met bedelleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinin 1/3’ü

4 99 no’lu Tebli¤in yay›m›n› izleyen 3. günde bafllamak üzere bu oran belirlenmifltir. 95 nolu Tebli¤ ile belirlenen ve
bu güne kadar uygulanan oran ise 1/3 idi.
Bu düzenlemedeki “ihale” ibaresi yap›m ifllerinin yaz›l› bir sözleflmeye dayanarak yapt›r›lmas›n› ifade etmektedir. Bu
itibarla 99 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin yukar›da iflaret edilen bölümü, herhangi bir ihale düzenlenmeden taraflar aras›ndaki sözleflme hükümleri uyar›nca gerçeklefltirilen yap›m ifllerini de kapsamaktad›r.
Buna göre, 91 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i gere¤ince yap›m ifllerine ait KDV tutar› üzerinden tevkifat yapmakla sorumlu olan kifli ve kurumlar 30/04/2006 (bu tarih dahil) tarihinden önce sözleflmesi imzalanan yap›m
ifllerine ait olarak 11/7/2006 tarihinden sonra düzenlenecek faturalardaki KDV’den tevkifat yapmayacaklard›r.
Öte yandan, 99 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin yukar›da iflaret edilen düzenlemesi uyar›nca tevkifata tabi tutulmayacak yap›m ifllerinin yüklenicileri, 30/04/2006 (bu tarih dahil) tarihinden önce alt yüklenicilere devrettikleri k›s›mlara ait KDV üzerinden tevkifat yapmayacaklard›r. Ancak, 30/04/2006 (bu tarih dahil) tarihinden önce
sözleflmesi imzalanan yap›m ifli yüklenicilerinin bu tarihten sonra alt yüklenicilere devrettikleri veya devredecekleri
k›s›mlara ait KDV üzerinden ise tevkifat yapmalar› gerekmektedir.(41 nolu Katma De¤er Vergisi Sirküleri)
5 uluslararas› gözetim flirketleri taraf›ndan ifa edilen gözetim hizmetleri ile yap› denetim kurulufllar›n›n sundu¤u yap›
denetim hizmetleri denetim hizmeti kapsam›nda tevkifata tabi bulunmaktad›r. Yine 99 no’lu Tebli¤in yay›m›n› izleyen
3. günde bafllamak üzere, yap› denetim kurulufllar›n›n 91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin (A/2) bölümünde say›lan
kurum ve kurulufllar›n yan› s›ra bütün KDV mükelleflerine verdikleri yap› denetim hizmetlerinde de KDV tevkifat›
uygulanacakt›r.
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- Her türlü yemek servisi bedelleri üzerinden hesaplanan katma de¤er

vergisinin 1/2’si,

- Büyük ve küçükbafl hayvanlar›n etlerinin (sakatat ve ba¤›rsak dâhil)

teslimlerinde 1/2 6

KAYNAKÇA
89 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i. [çevrimiçi eriflim]

www.gib.gov.tr

91seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i. [çevrimiçi eriflim]

www.gib.gov.tr

93 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i. [çevrimiçi eriflim]

www.gib.gov.tr

95 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i. [çevrimiçi eriflim]

www.gib.gov.tr

96 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i. [çevrimiçi eriflim]

www.gib.gov.tr

97 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i. [çevrimiçi eriflim]

www.gib.gov.tr

99 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i. [çevrimiçi eriflim]

www.gib.gov.tr

104 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i. [çevrimiçi eriflim]

www.gib.gov.tr

150 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i. [çevrimiçi eriflim]

www.gib.gov.tr

T.C. Yasalar, (06.01.1961) 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu,

Ankara : Resmi Gazete

6 Sözkonusu tevkifat gerçek usulde KDV mükelleflerine yap›lan teslimler içinde geçerli olup sözkonusu oran 100 nolu
Tebli¤in yay›mland›¤› tarihi izleyen gün olan 12 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir
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KOOPERAT‹F GENEL KURUL
TOPLANTISINA KATILMA VE OY
HAKKI BULUNAN K‹MSELER
l Merdan ÇALIfiKAN*
I. G‹R‹fi
1163 say›l› Kooperatifler Kanunu’na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ› bu-

lunmaktad›r. Bunlardan en yetkili olan› genel kuruldur. Genel kurulca mevzuata

uygun olarak al›nan kararlar tüm ortaklar› ba¤lar. Genel kurulca verilen kararlara,
di¤er organlar olan yönetim kurulu ve denetim kurulunun da uymas› zorunludur.

Genel kurul organ›n›n önemli ve yetkili olmas›n› sa¤layan etkenler de, Ka-

nunda ve anasözleflmede yer alan görev ve yetkilerden kaynaklanmaktad›r. Ana-

sözleflmeyi de¤ifltirme, di¤er organ üyelerini seçme, azletme ve ibra etme, tasfiye-

ye karar verme, kar da¤›tmay› onaylama, gayrimenkul al›m-sat›mlar›na önizin
verme, ortakl›ktan ç›k›fla, ortakl›k aidat ödemelerinin tutar ve ödeme flekline karar verme gibi üst düzey yetkilere sahiptir.

II. GENEL KURUL K‹MLERDEN OLUfiUR
Kooperatiflerin en yetkili organ› olan genel kurul, tüm ortaklar› temsil eden bir

organ oldu¤u için ald›¤› kararlar tüm ortaklar› ba¤lar (KK md.42/1, TTK md. 379).

Tüm ortaklar›n genel kurula kat›lma ve genel kurulda oy kullanma hakk› bu-

lunmaktad›r. Genel kurula kat›lma hakk›n› s›n›rlayan tek istisna, genel kurul top-

lant›s›n›n üç ay öncesine kadar ortak olmayanlar›n toplant›ya kat›lamamas›d›r
(KK md.26). Yap› kooperatiflerinde, en az üç ay önce ortak olma flart› aranmaz;
* Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Kontrolörü
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kooperatife giren flah›s, ortakl›¤›n›n kabulünden sonra herhangi bir tarihte yap›lan
bir genel kurul toplant›s›na kat›lma hakk›na sahiptir.

Her orta¤›n sadece bir oy hakk› bulunmakta olup Kanunda baflkaca flah›sla-

ra oy hakk› tan›nmam›flt›r (KK md.48). Kooperatif ortakl›¤›nda oy hakk›, di¤er ti-

cari flirketlerdeki durumun aksine, sahip olunan sermayenin/hissenin miktar›na
ba¤l› de¤ildir. Kooperatifleri, di¤er flirketlerden ay›ran en belirgin özelliklerden
birisi budur.

Özetle, kooperatif genel kurullar›, genel kurula kat›lma hakk›na sahip ortak-

lardan oluflur.

III. TOPLANTIYA K‹MLER KATILAB‹L‹R
Genel kurul, toplant›ya kat›lma hakk›na sahip ortaklar›n yan›nda, baz› flah›s-

lar›n da kat›l›m›yla gerçekleflir.

1. Üst Kurulufl Temsilcisi
Üst kurulufl temsilcisinin, genel kurulu sevk ve idare edebilece¤i Kanunda

aç›kça belirtilmektedir (KK md.45/5).

Bununla birlikte, sözkonusu temsilcinin; kooperatiflerde kooperatifin ortak

oldu¤u üst birlik veya merkez birlik, birliklerde ise birli¤in orta¤› oldu¤u merkez
birli¤ince görevlendirilmifl olmas› gerekmektedir. Dolay›s›yla, bir üst kurulufla ortak olmayan kooperatif ve birliklerin genel kurul toplant›lar›na, üst kurulufl s›fat›yla temsilci kat›lamaz.

Üst kurulufl temsilcilerinin kooperatif genel kurul toplant›lar›na kat›l›m› ile,

kooperatif-üst birlik eflgüdümünün sa¤lanmas›, üst birlikte görev alan kooperatif-

çilerin ve istihdam edilen personelin uzmanl›k ve deneyimlerinin kooperatiflere
aktar›lmas› amaçlanm›flt›r.
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2. Bakanl›k Temsilcisi
Ortak olmad›¤› halde genel kurul toplant›lar›na kat›lma yetkisi bulunan di¤er bir kifli Bakanl›k temsilcisidir (KK md.87). Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, genel
kurul toplant›lar›nda temsilci bulundurur. Toplant›lar bakanl›k temsilcisinin huzurunda aç›l›r ve devam eder. Temsilcilerin görevi, toplant›n›n kanunlara, anasözleflmeye ve gündeme göre takip edilmesini temin etmektir.
Bakanl›k Temsilcisi, toplant›y› idare eden kiflilerle birlikte genel kurul toplant› tutana¤›n› imzalayarak tutana¤›n bir nüshas›n› Bakanl›k ad›na teslim al›r.
Gerekti¤inde toplant›y› yönetenleri ve hazirunu, toplant›n›n Kanun ve anasözleflme hükümlerine göre yürütülmesini sa¤lamak üzere uyar›r. Bakanl›k Temsilcisi,
toplant›n›n gidiflat› ve al›nan kararlar hakk›nda Bakanl›¤a hitaben kendi toplant›
raporunu da haz›rlar. Bakanl›k Temsilcisinin görev ve yetkileri Temsilci Tüzü¤ünde belirtilmifltir.
3. Ortak Olmayan Denetçiler
Denetçilerin ve yedeklerinin kooperatif orta¤› olmas› flart de¤ildir (KK
md.65/2). Öte yandan denetçilerin genel kurul toplant›lar›na kat›laca¤› belirtildi¤inden (KK md.67/2) ortak olmayan denetçilerin de genel kurul toplant›lar›na kat›labilece¤i sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Bununla birlikte, ortak olmayan denetim
kurulu üyelerinin, genel kurulda oy hakk› bulunmamaktad›r.
4. Ortak Olmayan Temsilciler
Ana sözleflmelerinde hüküm bulunmas› halinde, ortaklar genel kuruldaki oy
hakk›n›, ortak olmayan efl ve birinci derecedeki akrabas›na kulland›rabilirler (KK
md.49). Bu kifliler d›fl›nda ortak olmayan üçüncü bir kifliye temsil yetkisi verilemez. Bir ortak genel kurula kat›lamayacaksa, baflka bir orta¤a veya kendisinin efli,
annesi, babas› veya çocuklar›ndan birisine temsil yetkisi vererek bu kiflinin kendi
ad›na oy kullanmas›n› sa¤layabilir.
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Orta¤›n vekalet verdi¤i bir kifli veya avukat›n, orta¤›n kardeflinin, amcas›n›n,

teyzesinin vb., genel kurulda orta¤› temsil etme yetkileri bulunmamaktad›r.

Öte yandan, bir kiflinin birden fazla kiflinin temsil yetkisine sahip olmas› da

yasaklanm›flt›r. Sadece ortak say›s› 1000’in üzerinde olan kooperatiflerde, bir ortak en çok 9 orta¤› temsil edilebilir (KK md. 49).

Bir orta¤›n, birden fazla orta¤› temsil edemeyece¤i belirtilmesine karfl›n, or-

tak olmayan temsilcilerin birden fazla orta¤› temsil edemeyece¤i hususunda bir
hüküm bulunmamaktad›r. Örne¤in, birbirleriyle birinci dereceden akrabal›k iliflki-

si içerisinde olan 12 orta¤›, genel kurulda ortak olmayan bir yak›n akrabalar›n›n
temsil edebilece¤i gibi bir sonuç ortaya ç›kmaktad›r.

Ancak bu durum Kanunun mant›¤›na ve ruhuna ters düflmektedir. Koopera-

tifi oluflturan ortaklara böyle bir s›n›rlama getirildi¤i halde, kooperatifle bir ba¤›
bulunmayan/ortak olmayan kiflilerin birden fazla kifliyi temsil etmesi düflünülemez.

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nca haz›rlanan örnek anasözleflmelerde genel

kurulda temsil müessesesine cevaz verilmifltir. Bu bak›mdan temsil hususuna uygulamada çok s›k rastlanmaktad›r.
5. Tüzel Kifli Yetkilileri

Kooperatiflere gerçek kiflilerin yan›nda, özel ve kamu tüzel kiflileri de ortak

olabilir (KK md.1, 9). Dolay›s›yla kooperatif orta¤› olan tüzel kiflilerin de genel
kurul toplant›lar›na kat›lma hakk› bulunmaktad›r. Tüzel kifliler bu haklar›n› bir

gerçek kifliyi temsilci tayin ederek kullan›rlar. Bu gerçek kiflinin kooperatif orta¤›
olma flart› bulunmamaktad›r.

Tüzel kiflili¤in temsile yetkili flah›slar›n›n birden fazla olmas› durumunda,

genel kuruldan önce toplant›ya kat›lacak bir temsilcinin kooperatife bildirilmesi
gerekmektedir.
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6. Di¤er Kifliler
Kooperatifler Kanunu’nda say›lmamakla birlikte, kooperatifin faaliyetleri

ile ilgili hususlarda aç›klama yapmak, bilgi vermek, tan›t›m yapmak gibi çeflitli
amaçlarla, baz› kiflilerin de kooperatife kat›lmas› mümkündür.

Örne¤in kooperatif inflaatlar›n›n yap›ld›¤› arsan›n sahipleri, inflaatlar› yapan

müteahhit veya tafleron firma yetkilileri, belirli konularda uzmanl›¤› bulunanlar,
kredi al›nacak bankan›n yetkilileri, ba¤l› ortakl›klar veya ifltiraklerdeki yönetici-

ler, tüzel kiflilik ad›na kat›lan temsilci yan›nda tüzel kiflili¤in di¤er yetkilileri gibi.

Bu gibi kiflilerin, genel kurula kat›labilmesi, bunlar›n genel kurulun sevk ve

idaresine kar›flmas›, oy kullanmas›, her ortak gibi söz hakk›na sahip olmas› anlam›na gelmemektedir.

IV. TOPLANTIYA KATILIP OY KULLANAMAYACAKLAR
K‹MLERD‹R

Daha önce de belirtildi¤i üzere her orta¤›n genel kurulda oy kullanma hakk›

bulunmaktad›r. Ancak baz› durumlarda ortaklar›n genel kurulda oy kullanma haklar› s›n›rlanm›flt›r.

1. Genel Olarak Oy Hakk› Bulunmayanlar
Ortak olmayan kiflilerin oy hakk› bulunmamaktad›r (KK md. 26, 48). Bunun

istisnas›, tüzel kifli ortaklar›n temsilcileri ile ortak olmayan efl ve birinci derecedeki akrabalard›r.
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2. Belirli Durumlarda Oy Hakk› Bulunmayanlar
a. Kooperatifle ifl yapan ortaklar
Kooperatif ifllerinin yap›m›na ifltirak eden ortaklar, yönetim kurulunun ibras›na iliflkin oylamaya kat›lamaz (KK md.50/1). Örne¤in, kooperatifle ticari bir
al›m-sat›m ifllemi yapan, kooperatifin bahçe duvar›n›, bahçe düzenlemesini yapan,
kooperatifin muhasebe veya hukuk ifllerini takip eden ortaklar›n, yönetim kurulunun ibras›nda oy kullanmas› mümkün de¤ildir.
Sorumluluk gere¤i, kooperatifle ifl yapan kiflilerin genel kurul öncesi yönetim kurulunca belirlenmesi gerekir. Di¤er taraftan, denetim kurulunca yap›lan denetimler sonucunda da bu ortaklar tespit edilebilir. Bu durumdaki kifliler, genel
kurul s›ras›nda ibra ile ilgili gündem maddesinin görüflülmesi s›ras›nda divana bildirilmeli ve durum toplant› tutana¤›na geçirilmelidir.
b. Belirli ifl veya davayla ba¤lant›l› olan ortaklar
Ortaklar›n kendisini, efl ve birinci dereceden (anne/baba, çocuklar) akrabalar›n› ilgilendiren ifl veya davalarla ilgili görüflmelerde, bu ortaklar oy hakk›n› kullanamaz (KK md.50/2).
Örne¤in ortakl›ktan ç›kar›lmas› genel kurul karar›na ba¤l› olan orta¤›n, kendisi ile ilgili gündem maddesinde oy kullanmas› mümkün de¤ildir. Kooperatifle
herhangi bir ifl yapan bir kiflinin, kooperatif orta¤›n›n efli veya birinci dereceden
akraba olmas› durumunda da, ortak konuyla ilgili gündem maddesinde oyunu kullanamaz.
c. Denetim kurulu ve yönetim kurulu üyeleri
Kooperatifte ortak olan denetim kurulu üyeleri, kendilerinin ibralar›na iliflkin oylamada oy hakk›n› kullanamaz (KK md.98, TTK md.537/3). Ortak olmayan
denetim kurulu üyelerinin, zaten oy hakk› bulunmamaktad›r.
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Yine, yönetim kurulu üyeleri de, kendi ibralar›yla ilgili olarak oy kullana-

mazlar (KK md.98, TTK md.537/3).
V. SONUÇ

Her kooperatif orta¤›n›n genel kurul toplant›s›na kat›lma ve oy kullanma

hakk› bulunmaktad›r. Bu cümleden, genel kurula kat›lan her orta¤›n oy kullanma

hakk› oldu¤u ve/veya genel kurula sadece ortaklar›n kat›labilece¤i gibi bir hipotez ileri sürülebilir. Ancak bu do¤ru de¤ildir.

Genel kurula ortaklardan baflka kiflilerin kat›lmas› da mümkündür. Buna ek

olarak genel kurula kat›lan her ortak oy kullanamayabilir, Kanun baz› s›n›rlamalar getirmifltir.

Kooperatif genel kurul toplant›lar›na, toplant›ya kat›lma hakk› bulunan or-

taklar›n haricinde Bakanl›k temsilcileri, kooperatifin orta¤› oldu¤u üst kuruluflun
temsilcileri, kooperatif orta¤› tüzel kiflilerin temsilcileri, ortak olmayan denetçiler
ve ortak ad›na kat›lan temsilciler de kat›labilir.

Di¤er taraftan, genel kurula kat›lma hakk› oldu¤u halde, kooperatifle ifl ya-

pan ortaklar yönetim kurulunun ibras›na iliflkin kararlarda oy kullanamaz. Ortak-

lar›n kendisini, efl ve birinci dereceden (anne/baba, çocuklar) akrabalar›n› ilgilendiren ifl veya davalarla ilgili görüflmelerde bu ortaklar oy hakk›n› kullanamaz. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri de kendi ibralar›na iliflkin kararlarda oy haklar›n› kullanamazlar.

KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.05.1969). Kooperatifler Kanunu. Ankara: Resmi Gazete

(13195 say›l›)
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‹NfiAAT ‹fiLER‹NDE F‹YAT SAPTAMA
YÖNTEMLER‹ VE YAKLAfiIK
MAL‹YET‹N TESP‹T‹
l Ömer KÖSE*
I-G‹R‹fi
‹nflaat projelerinin fiyatland›r›lmas› hususu önemli bir karard›r.

Fiyatland›rma konusu kamu ve özel sektör uygulamalar› aç›s›ndan fark-

l›l›k arz etmektedir.

Maliyet kavram› özel sektörde inflaat ifliyle u¤raflan firmalar için kulla-

n›lan bir kavram olup, yaklafl›k maliyet kavram› ise, kamu kurumlar›nca yap›lan ihalelerde kullan›lan bir kavramd›r.

Bu çal›flmada maliyet ve yaklafl›k maliyet kavramlar›n› ortak bir flekilde

ihtiva eden fiyatland›rma kavram› üzerinde durulacakt›r.

Fiyatland›rman›n, inflaat iflinin uygulanmas›, sonuçlanmas› ve biten in-

flaat iflinin sonuçlar›n›n taraflara yans›mas› aç›s›ndan son derece önemli oldu¤unu yukar›da belirmifltik.

fiöyle ki; do¤ru seçilmifl bir fiyatland›rma biçimi projenin baflar›s›n› ar-

t›r›rken aksi durumlarda; proje de¤iflikli¤i, ifl art›fl› veya eksilifli gibi durumlar
ortaya ç›kabileceklerdir.

Projeye en uygun yöntemi seçebilmek için, maliyet seçeneklerinin avan-

tajl› ve dezavantajl› yanlar›n›n bilinmesi gerekir.

Öte yandan yap›lacak her inflaat için tek bafl›na bir yöntemin seçilmesi

de, yap›lacak inflaata taraf olan kifliler aç›s›ndan olumsuz sonuçlara yol açabilir.

* Maliye Bakanl›¤› Muhasebat Kontrolörü
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II-TEOR‹K AÇIDAN F‹YAT BEL‹RLEME YÖNTEMLER‹
Proje maliyetinin sapma riskini yüklenici taraf›na b›rakan “götürü bedel-

li” sözleflmeden, mal sahibi üstünde b›rakan “maliyet + maliyetin belli bir oran› ücret” yöntemine kadar inflaat iflleri pek çok flekilde fiyatland›r›labilmektedir.

Uygulamada en s›k karfl›lafl›lan fiyatland›rma biçimleri, götürü (sabit) fi-

yatl› ve maliyet esasl› yöntemlerdir.

Sabit fiyat uygulamas›; götürü bedel ve birim fiyat olarak ikiye ayr›l›r-

ken, maliyet esasl› yöntemlerin uygulamada en yayg›n olanlar›; garantili mak-

simum fiyat, maliyet + ödüllü ücret, maliyet + sabit ücret, zaman ve malzeme
ile maliyet + maliyetin belli bir oran› ücrettir.

Sözleflmeler ise uygulamada fiyatland›rma biçimlerine göre isimlendiri-

lirler. Örne¤in, birim fiyat esas›na göre fiyatland›r›lan bir projenin sözleflmesi “birim fiyatl› sözleflme” ad›n› al›r.

Öte yandan, fiyatland›rma biçimleri uygulamada ço¤u kez karma flekil-

de karfl›m›za ç›kabilir. Bu durumda, sözleflme daha fazla oranda kullan›lan fiyatland›rma yöntemi ile isimlendirilmektedir.

Müteahhitlerce yap›lm›fl olan ifllerin de¤erlendirilmesinde, sözleflme ve

flartnamelerde gösterilen ve her iki tarafça kabul edilen fiyatlar esas al›n›r. Uygulamada rastlan›lan fiyat saptama flekilleri flunlard›r ;
-Götürü Fiyat Yöntemi
- Birim Fiyat Yöntemi

- Maliyet + Kar Yöntemi
A-GÖTÜRÜ F‹YAT YÖNTEM‹
Bu usulde inflaat bedeli götürü olarak saptan›r. Götürü fiyat yap›lacak

iflin tümünü içerecek flekilde saptanabilece¤i gibi belirli ifl üniteleri ve pozisyonlar› için ayr› ayr› veya birkaç grupta saptanabilir.
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Götürü ücret, taraflar›n inflaat›n tamam›n›n bitirilip teslim edilmesi kar-

fl›l›¤›nda yükleniciye ödenecek miktar› bafltan belirlemifl olmalar›d›r.

Baflka bir ifadeyle götürü ücret, tasarlanm›fl inflaat›n belirlenmifl sabit bir

fiyata yap›lmas› demektir. Götürü ücret de malzeme, iflçilik, masraflar ve yüklenici kar›n› kapsar. Bu fiyatland›rma yöntemi, en basit olan ve en çok uygulama alan› buland›r.

Götürü ücret, k›sa süreli, kapsam› iyi belirlenmifl ve küçük yap›m iflle-

rinde uygulanmal›d›r. Yüklenicinin proje bedelini do¤ru belirleyebilmesi için
yap›m ihalesinden önce tasar›ma dair tüm plan ve flartnamelerin eksiksiz ta-

mamlanm›fl olmas› ve kapsam›n belirlenmifl olmas› gerekir. ‹lerleyen aflamalarda de¤ifliklik az olaca¤› için bina inflaat›nda götürü usulü uygun olacakt›r.

Götürü fiyat yöntemi özellikle küçük ölçekli inflaat ifllerinde (riski azalt-

mak noktas›nda) tercih edilmelidir.

B-B‹R‹M F‹YAT YÖNTEM‹
Bu usulde, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›’nca veya sair kurumlarca belirlenen bi-

rim fiyatlar dikkate al›narak fiyat saptanmaktad›r. Söz konusu fiyatlar ekonomik durumlar göz önünde bulundurularak tespit edilmektedir.

Birim fiyatlar y›ll›k belirlenebilece¤i gibi, fiyatlarda meydana gelecek

önemli art›fl veya eksilifllerde de yani fiyatlar belirlenebilecektir.

‹fli almak isteyen müteahhitler, tüm fiyatlar› içermek üzere keflif bedeli

üzerinden yüzde hesab› ile belirlenen bir oranda indirim yapmak suretiyle veya hiç indirim yapmaks›z›n keflif bedeli ile ifli al›rlar.

Birim fiyatl› sözleflmede, her bir ifl kalemi için sabit bir fiyat belirlenir.

Birim fiyatta yükleniciye ödenecek toplam ücret (sözleflme tutar›), her

bir ifl kaleminin birim fiyatlar› ile öngörülen miktarlar›n›n çarp›m›n›n toplamlar›na eflittir. Her bir birim fiyat malzeme, iflçilik, masraflar ve yüklenici kar›-

n› da içerecek flekilde belirlenmifltir.
‹yi tan›mlanm›fl (kapsam› ve ifl kalemleri do¤ru belirlenmifl) fakat mik-
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tarlar›n do¤ru tahmini zor oldu¤u projelerde ise birim fiyat usulü uygundur.
Toprak, kaz›, derin temel iflleri bu tip projelere örnek gösterilebilir.
C- MAL‹YET + KAR YÖNTEM‹
Maliyet + Kar usulüne göre yap›lan sözleflmelerde, inflaat ile ilgili giderler ve maliyet unsurlar› ayr›nt›l› bir flekilde tespit edilmekte ve belirli sürelerde yap›lan giderler iareye fatura edilmektedir.
Maliyet esasl› fiyatland›rma yöntemleri sabit fiyatl› yöntemlerin (götürü
bedel ve birim fiyat) kat›l›¤›n› azaltmak amac›yla uygulan›rlar. Maliyet esasl› fiyatland›rmada mal sahibi, proje masraflar›n› karfl›lar ve ek olarak yükleniciye bir ücret öder. Bu ücret, sabit, ödüllü veya maliyetin belirli bir oran› olarak kararlaflt›r›labilir.
Teknolojisi yüksek veya belirsizli¤in çok oldu¤u uygulamalarda sabit fiyatl› yöntemler terk edilip maliyet esasl› yöntemler tercih edilmelidir.
Bu yöntem, proje kapsam›n›n ve gerçek bedelinin do¤ru flekilde belirlenmesinin zor oldu¤u durumlarda tercih edilir. Plan ve flartnamelerin haz›r olmad›¤› ve haz›rl›k için zaman kaybedilmek istenmedi¤i durumlar buna örnektir. Di¤er bir ifade ile bu yöntemde tasar›m bitmeden yap›ma bafllayabilme
imkan› vard›r .
Restorasyon projeleri gibi projeye dair kesin bilgilerin ancak yap›m bafllad›ktan sonra elde edilebildi¤i projelerde de maliyet esasl› yöntemler tercih
edilebilir
III-KAMU KURUMLARI TARAFINDAN YAPTIRILACAK
‹NfiAATLARDA YAKLAfiIK MAL‹YET
A-YAKLAfiIK MAL‹YET
‹hale yap›lmadan önce idare taraf›ndan, yap›m iflinin yaklafl›k maliyeti
tespit edilir.
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‹dareler, ihale konusu yap›m iflinin yaklafl›k maliyetini dikkate alarak

ihalenin eflik de¤erin alt›nda kal›p kalmad›¤›n› belirler.

Yaklafl›k maliyet, ayr›nt›l› miktar ve fiyat araflt›rmas› yap›lmak suretiy-

le gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanaklar› ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

‹darelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklafl›k maliyet ilan edilmez ve is-

teklilere veya ihale süreci ile resmi iliflkisi olmayan di¤er kiflilere aç›klanmaz.
Kamu inflaatlar›nda yaklafl›k maliyet veya yap›lacak sözleflmeye esas

maliyet iki yöntemle belirlenir.
Bunlar;

Anahtar teslimi götürü bedel: Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden söz-

leflmeye ba¤lanacak yap›m ifllerinde, uygulama projeleri ve bunlara iliflkin ma-

hal listelerine dayal› olarak, iflin tamam› için istekli taraf›ndan teklif edilerek
idarece uygun görülen ve sözleflmede gösterilen ödemeye esas toplam bedeli,

Birim fiyat: Birim fiyat üzerinden sözleflmeye ba¤lanacak yap›m ifllerin-

de, ön ve/veya kesin projelere ve bunlara iliflkin mahal listeleri ile birim fiyat

tariflerine dayal› olarak, idarece haz›rlanm›fl cetvelde yer alan her bir ifl kale-

mi için istekli taraf›ndan teklif edilerek idarece uygun görülen ve sözleflmede
gösterilen ödemeye esas fiyat›,

B-YAKLAfiIK MAL‹YET HESABINA ESAS M‹KTARLARIN
TESP‹T‹

Yaklafl›k maliyetin do¤ru olarak tespit edilebilmesinin en önemli flart›,

yap›lacak inflaat kalemlerinin do¤ru olarak tespit edilmesidir.

Yaklafl›k maliyet hesab›na esas miktarlar›n tespiti için öncelikle afla¤›da

yer alan çal›flmalar›n yap›lmas› gereklidir.

1-Arazi ve zemin etüdünün yap›lmas›; uygulama projesi üzerinden
anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yap›m iflle-
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rinde arazi ve zemin etüt çal›flmalar›n›n; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yap›m ifllerinde ise, mümkün
olan arazi ve zemin etüt çal›flmalar›n›n yap›lm›fl olmas› zorunludur.
2-Proje zorunlulu¤u; bina ifllerinde uygulama projesi, di¤er yap›m ifllerinin uygulama projesi yap›labilen k›s›mlar› için uygulama projesi, yap›lamayan k›s›mlar› için kesin proje; do¤al afetler nedeniyle uygulama projesi yap›lmas› için yeterli süre bulunmayan yap›m ifllerinde ise, ön ve/veya kesin
projenin haz›rlanmas› ve yaklafl›k maliyetin söz konusu projelere dayan›larak
hesaplanmas› gerekir.
3-Mahal listesi haz›rlanmas›; ön, kesin veya uygulama projelerine dayal› olarak, yap›m iflinin bünyesindeki imalat kalemlerinin ad›n› ve yap›laca¤› yerleri gösteren ve yaklafl›k maliyetin haz›rlanmas›na esas teflkil eden mahal listeleri haz›rlan›r.
4-Metraj listelerinin haz›rlanmas›; ihale konusu yap›m ifline ait proje
ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre iflin bünyesine giren imalatlar›n
hangi k›s›mda ve ne miktarda yap›laca¤›n›n belirlenmesi amac›yla; anahtar
teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yap›m ifllerinde ifl kalemi ve/veya ifl grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yap›m
ifllerinde ise ifl kalemi fleklinde metraj listeleri düzenlenir.
5-Uygulama projesi yap›lamayan onar›m iflleri; uygulama projesi yap›lmas› mümkün olmayan onar›m ifllerinde, haz›rlanan rölevelere dayal› olarak düzenlenen mahal listeleri ve metrajlara göre yaklafl›k maliyet hesaplan›r.
6-Birim fiyat ve imalat tariflerinin haz›rlanmas›; ön ve/veya kesin
projeye dayal› olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yap›m
ifllerinde, idareler, ifl kaleminin ad›n›, yap›m flartlar›n›, ölçü fleklini, birimini,
birim fiyata dahil ve hariç unsurlar› ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak aç›klayan birim fiyat tarifleri haz›rlar.
Anahtar teslimi götürü bedel ifllerde ise, uygulama projeleri ve mahal listelerine dayal› olarak imalat ifl kalemleri veya ifl gruplar›n›n teknik tarif ve
özellikleri belirlenir.
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C-YAKLAfiIK MAL‹YET HESABINA ESAS F‹YAT VE
RAY‹ÇLER‹N TESP‹T‹

‹darelerce, ihale konusu yap›m ifline ait yaklafl›k maliyet;

1) Kamu idarelerince belirlenmifl, iflin niteli¤ine uygun yap› yaklafl›k

maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlar›ndan,

2) ‹lgili meslek odalar›, üniversiteler veya benzeri kurulufllarca belirle-

nen fiyatlardan,

3) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda dene-

yimli kifli ve kurulufllardan al›nacak yap› maliyet fiyat ve de¤erlerinden,
4) ‹darenin piyasa araflt›rmas›na dayal› fiyat tespitlerinden,

5) ‹haleyi yapan idare veya di¤er idarelerin daha önce gerçeklefltirdi¤i

benzer yap›m ifllerinin sözleflmelerinde ortaya ç›kan fiyatlardan,

Biri veya birkaç› birlikte kullan›lmak ve gerekli di¤er fiyat araflt›rmalar›

yap›lmak suretiyle belirlenir.

Kamu idarelerine ait yap› yaklafl›k maliyetlerinin, birim fiyatlar›n, rayiç-

lerin ve fiyat analizlerinin yap›lacak ifl veya ifl kaleminin niteli¤ine uymad›¤›,
iflin yap›m tekni¤i ile ilgili teknolojik aflamay› ve/veya gerçek piyasa rayiçlerini yans›tmad›¤› durumlarda, söz konusu fiyat ve analizler esas al›nmaz, idarece yap›lacak gerçekçi maliyet analiz ve tespitleri kullan›l›r.

‹flin bütünü, ifl grubu, ifl kalemi ve malzeme rayici baz›nda yap›lacak pi-

yasa araflt›rmas›na dayal› fiyat tespitlerinde; ifl, imalat ve/veya malzemenin
yap›mc›lar›ndan, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptanc›lar›ndan, yetkili
sat›c›lar›ndan ve sat›c›lar›ndan fiyatlar veya proforma faturalar al›nmak ve ge-

rekli karfl›laflt›rmalar yap›lmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt
edilen fiyatlar›n gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmad›¤› hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalar›ndan al›nacak yaz›l› rayiçlerle netlefltirilir.

Fiyat araflt›rmas› için yap›lan çal›flmalarda fiyat sorulacak kifli ve kuru-

lufllara yaz›lan yaz›da fiyat› tespit edilecek ifl grubu, ifl kalemi veya malzeme-

nin ayr›nt›l› özellikleri ve standard›na yer verilir, fiyat istenecek kifli ve kuru-
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lufllara ayn› koflullar› tafl›yan yaz›larla baflvurulur ve fiyatlar Katma De¤er
Vergisi hariç istenir. ‹stenen özellikleri tafl›mayan fiyat bildirim ve proforma
faturalar› dikkate al›nmaz.

D-YAKLAfiIK MAL‹YET‹N HESAPLANMASI
‹fl kalemi ve/veya ifl grubu fleklinde tespit edilen imalat miktarlar›n›n,

yüklenici kar› ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarp›m› sonucu bulunan
tutar KDV hariç olarak hesaplan›r ve bulunan bu tutara %25 oran›nda yüklenici kar ve genel gider karfl›l›¤› eklenmek suretiyle yaklafl›k maliyet tespit edi-

lir. Buna iliflkin hesap cetveli haz›rlayanlarca imzalanmak suretiyle onay bel-

gesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur. Yaklafl›k maliyet hesap
cetveli ve onay belgesi ihale ifllem dosyas›n›n içinde muhafaza edilir.
IV-DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ
‹nflaat ifllerinde, kamu sektöründe ifade edilen tabirle yaklafl›k maliyet

yada özel sektörde kullan›lan inflaat maliyeti çeflitli flekillerde tespit edilmektedir.

Literatürde inflaat ifllerinin maliyetinin tespiti konusunda netleflmifl yön-

temler mevcuttur.

Bu yöntemler; götürü fiyat, birim fiyat ve maliyet + kar usulleridir.

Yöntemler dikkatle incelendi¤inde ve kamu sektörü baz al›nd›¤›nda as-

l›nda uygulamada yöntemlerin uygulamas› bak›m›ndan fazla bir fark olmad›¤› gözlenecektir.

‹darelerce, ihale konusu yap›m ifline ait yaklafl›k maliyet; Kamu idarele-

rince belirlenmifl, iflin niteli¤ine uygun yap› yaklafl›k maliyetlerinden, rayiçle-

rinden ve birim fiyatlar›ndan, ilgili meslek odalar›, üniversiteler veya benzeri
kurulufllarca belirlenen fiyatlardan, yüklenici veya alt yüklenici olarak faali-

yet gösteren konusunda deneyimli kifli ve kurulufllardan al›nacak yap› maliyet
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fiyat ve de¤erlerinden, idarenin piyasa araflt›rmas›na dayal› fiyat tespitlerin-

den, ihaleyi yapan idare veya di¤er idarelerin daha önce gerçeklefltirdi¤i ben-

zer yap›m ifllerinin sözleflmelerinde ortaya ç›kan fiyatlardan biri veya birkaç›
birlikte kullan›lmak ve gerekli di¤er fiyat araflt›rmalar› yap›lmak suretiyle belirlenir.

Bu flekilde belirlenen inflaat maliyetinde ortaya ç›kan art›fllarda belirli

mevzuat çerçevesinde ilave olarak yükleniciye fiyat fark› olarak ödenmektedir.

Asl›nda vurgulanmas› gereken nokta, seçilen maliyet yönteminin önem-

li oldu¤u gerçe¤inin yan› s›ra, ekonomik konjonktüre göre önemli yükselifl ve
düflüfl gösteren hammadde fiyatlar› maliyetlerin do¤ru olarak öngörebilmesi
ve yöntemin buna göre seçilmesidir.

Kamu sektörünün genel yaklafl›m› ifli tahmin edilen bedele yak›n bir be-

delle iflin bitirilebilmesi olmas›nda ra¤men fiyat fark› ödemelerinden kaç›n›lamamaktad›r.
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