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Sunuş
Baharın esintisi yazın sıcaklığıyla beraber acaba güzel günler mi geliyor. Bir yandan borsa
nefes almadan çıkıyor, dolar kuru düşüyor, devlet iç borçlanma araçlarının faizi tarihi düşük düzeylere geriliyor... Ne oluyor? Ekonomik krizin sonuna geldik de böylesi hızlı bir toparlanma mı
yaşıyoruz?
Sanırız bugünlerde kimse, ekonomik krizin sona erdiğini iddia etmeyecektir. Okuduğumuz
bütün ulusal ve uluslararası değerlendirmeler, Türk ekonomisinin 2009 yılının birinci çeyreğinde
iki rakamlı bir sayı ile küçüleceğini öngörüyor. Yani ekonomimiz 2009 un ilk çeyreğinde yüzde
10 ile yüzde 15 arasında küçülecekmiş. Ekonomi gerçekten bu kadar küçülürse, büyük bir olasılıkla ekonomik kriz dibe vurmuş demektir.
Piyasalar en ufak olumlu gelişmeyi bekler durumda. Herkes küresel ekonominin kıştan çıkıp,
ilkbahara girmeye başladığına inanmak istiyor.
Geçmişe baktığımızda, ekonomik krizlerin ortalama 16 ila 33 ay arasında sürdüğünü görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'de yaşanan krizlerin veya durgunluk dönemlerinin
ortalama ömrü 16 ay. Tüm dünyayı etkisine alan 1929 krizi ise tam 33 ay sürdü. Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından Aralık 2008 tarihinde yayınlanan bir rapor, ABD ekonomisinin Aralık 2007'de krize girdiğini ve 2001 yılından bu yana devam eden 73 aylık büyümenin
sona erdiğini ortaya koyuyor. Ortalama kriz süresi dikkate alındığında ise 2009 Nisan-Mayıs aylarında 16 aylık süreç tamamlanmış oluyor.
Fakat Dünyada ve Ülkemizde İşsizlik çığ gibi büyümektedir. Şubat ayında işsizlik oranı
yüzde 16’yı aşarak tarihi rekor kırmıştır. Bu oran, bize, son bir yılda 1 milyon 125 bin kişinin daha
işsiz kaldığını göstermektedir. Toplam işsiz sayısı 3 milyon 802 bini bulmuştur. Kentlerde işsizlik oranı yüzde 18’i aşmış, buna paralel genç nüfusta işsizlik ürkütücü boyutlara ulaşmıştır.
Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 29’a dayanmıştır. Bunun anlamı; Türkiye’de her 3 gençten biri, ne okumakta ne de çalışmaktadır. İş aramayıp çalışmaya hazır olan 2 milyon 486 bin kişiyle gerçek işsiz sayısı 6 milyon 288 bine çıkmıştır. Bu da hesaba katıldığında gerçek işsizlik
oranı yüzde 24’tür .
Türkiye, bu rakamlarla dünya sıralamasında en çok işsizin olduğu üçüncü ülke olmuştur.
Biz her şeye rağmen baharın esintisi yazın sıcaklığıyla güzel günlerin geleceğine inanıyoruz.
2008 Yılı beyanlarının verildiği 2009 Yılı Mart, Nisan ayı yoğunluğunu büyük bir yorgunlukla atlatmış bulunmaktayız. Baharı yaşadığımız bu günlerde yeni düzenlemelerle yeni yorgunluklar yaşamak istemiyoruz.
93. Mali Çözüm Dergisinde buluşmak dileğiyle, sağlık mutluluk başarı dolu bir yaz tatili geçirmenizi diliyoruz.

YÖNETİM KURULU
3

4

İçindekiler
2009-2013 İSMMMO STRATEJİK PLANI
Yahya ARIKAN ........................................................................................................

HAKEMLİ YAZILAR REFEREED PAPERS

9

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜNÜN ULUSLARARASI MUHASEBE
STANDARTLARI VE AMERİKAN MUHASEBE STANDARTLARI (SFAS)
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN – Serkan TERZİ.......................................................... 23
MERKEZDEN UZAK ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ : DENETİM FİRMALARINDA ÇALIŞANLARIN
PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ
Dr. Meltem GÜNGÖR DELEN................................................................................

VERGİLERİN YANSITILMASI: VERGİ VE MUHASEBE
UYGULAMALARI AÇISINDAN
İsa TEKİN..................................................................................................................

HAKEMSİZ YAZILAR OPINION PAPERS

TAHAKKUK VE DÖNEMSELLİK İLKELERİ
Altar Ömer ARPACI.................................................................................................

51

77

91

KAYBOLAN TİCARİ DEFTER VE BELGELER İÇİN ZAYİ BELGESİ
TALEP EDİLMESİNİN TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Soner ALTAŞ............................................................................................................. 101

SERBEST BÖLGELERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN FOB BEDELİNİN
EN AZ % 85’İNİ YURTDIŞINA İHRAÇ EDEN MÜKELLEFLERİN İSTİHDAM
ETTİKLERİ PERSONELE ÖDEDİKLERİ ÜCRETLERLE İLGİLİ
GELİR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI
İbrahim ERCAN........................................................................................................ 117
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ
Serdar AYTEKİN...................................................................................................... 139

5

İçindekiler
KDV BEYAN DÖNEMİ, TAKVİM YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLERİ
OLAN MÜKELLEFLER
Bülent SEZGİN.......................................................................................................... 159

GÜMRÜK KIYMETİNE GİREN ROYALTİ ÖDEMELERİNDE
TEVKİFAT UYGULAMASI
Sezai KAYA – Arif AYLUÇTARHAN.................................................................... 167

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDA ÖZE DURUMLAR
Tunahan SOYLU....................................................................................................... 179

ELEKTRONİK TİCARET VERGİLEME İLKELERİ DEĞİŞTİRECEK
İlhan GÜVEN............................................................................................................. 183

PROMOSYON VE EŞANTİYON ÜRÜNLERİN GELİR VE
KURUMLAR VERGİSİ İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNLARI
KARŞISINDAKİ DURUMU
Aytaç ACARDAĞ...................................................................................................... 195

İŞKAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA SGK’NIN İŞVEREN VE
3. KİŞİLERE RÜCU HAKKI ŞARTLARI VE TAZMİNAT HESABI
Hakkı DEMİRCİ....................................................................................................... 205
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYINDA BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI
Mustafa CERİT....................................................................................................
217

5510 SAYILI KANUN UYGULAMASINDA İŞVERENLİK VE
İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ
Mehmet Zülfi CAMKURT........................................................................................ 227

5510 SAYILI KANUNDA İŞVERENLERİN İŞYERİ BİLDİRGESİ
VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
Yunus YELMEN........................................................................................................ 241

SGK BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ
Mehmet UZUN........................................................................................................... 249
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ
Dr. Muzaffer KOÇ..................................................................................................... 259

6

İçindekiler
5728, 5754 VE 5763 SAYILI KANUNLARLA 4857 SAYILI İŞ KANUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONUCUNDA 2009 YILINDA UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARI VE İTİRAZ YOLU
Mehmet KOÇAK...................................................................................................... 271
5838 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA
NELER DEĞİŞTİ?
Mehmet BAYHAN...................................................................................................

291

5510 SAYILI KANUNA GÖRE SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİLMESİ
Murat ÖZDAMAR - Erden ÇAKAR...................................................................... 303
SORU-CEVAP ........................................................................................................... 311
YARGI KARARLARI ............................................................................................... 317
ÖZELGELER ............................................................................................................. 333

PRATİK BİLGİLER ................................................................................................... 349

DÖVİZ KURLARI ..................................................................................................... 386

7

8

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

SGK BORÇLARININ TEC‹L VE
TAKS‹TLEND‹R‹LMES‹
l Mehmet UZUN*
G‹R‹fi
5510 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 2008 y›l› Ekim ay› bafl›nda yürürlü¤e girmesi ile yeni uygulamalar›n yan› s›ra var olan uygulamalarda de¤ifliklik
yap›larak iflverenlere de baz› kolayl›klar getirildi. Bu kolayl›klardan birisi de SGK
ya borcu olan iflverenlere bu borçlar›n› 36 aya kadar taksitle ödeme imkan›n›n getirilmesidir. Bu imkandan borcu icraya intikal edelerde faydalanacakt›r.
Bilindi¤i üzere, 5510 Say›l› Kanunun 88’inci maddesinde, “…Kurumun 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 uygulan›r. Kurum, 6183 say›l› Kanunun uygulanmas›nda Maliye Bakanl›¤› ile di¤er kamu kurum ve kurulufllar› ve mercilere verilen
yetkileri kullan›r…” hükmü yer almaktad›r. Bu hükmün verdi¤i yetkiye dayanarak, 6183 say›l› Kanunun 48’inci maddesi do¤rultusunda SGK taraf›ndan 2009/20
say›l› bir genelge haz›rlanm›flt›r. Bu genelgede borçlar›n tecil ve taksitlendirilmesi detayl› olarak anlat›lm›flt›r.
Tecil kelimesi vergi uygulamas›nda s›k s›k karfl›m›za ç›kt›¤› gibi Sosyal Güvenlik uygulamas›nda da karfl›m›za ç›kmaktad›r. Tecil kelime olarak “erteleme”
anlam›na gelmekte olup, ödeme güçlü¤üne düflmüfl ve zor durumda bulunan iflverenleri rahatlatmak için getirilmifl bir “ödeme kolayl›¤›” fleklinde tan›mlanabilir.
Amaç, iflverenin iflçileri ç›karmadan faaliyetinin devam›n› sa¤lamak ve icraya
düflmeden veya icral›k olanlar› bu zor durumdan kurtararak kamu alaca¤›n›n tahsilini sa¤lamakt›r.
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettifli
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Genelde vergi hukukunda oldu¤u gibi Sosyal Güvenlik mevzuat›nda da “te-

cil ve taksitlendirme” kavram› birlikte kullan›l›r. Sebebi ise tecil edilen kamu ala-

caklar› borçluya kolayl›k sa¤larken, kamunun da bundan zarar görmemesi için
borç faize ba¤lanarak taksitlendirilir.

Bu makalede hangi borçlar›n taksitlendirililebilece¤i, taksitlendirilen borç-

lar›n toplam tutar›n›n ne kadar olaca¤›, hangi miktara kadar borçlar›n hangi ma-

kam taraf›ndan taksitlendirme onay›n›n verilece¤i, taksitlendirmede kriterlerin
nas›l belirlendi¤i gibi hususlarda detayl› bilgi verilmeye çal›fl›lacakt›r.
I-YASAL DAYANAK
5510 say›l› Kanunun 88’inci maddesi 16, 17, 18, 19, 20 ve 21.bentleri;
“Kurumun 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 uygulan›r. Kurum, 6183 say›l› Kanu-

nun uygulanmas›nda Maliye Bakanl›¤› ile di¤er kamu kurum ve kurulufllar› ve
mercilere verilen yetkileri kullan›r.

Kurum, 6183 say›l› Kanun kapsam›nda takip edilen alacaklar› hariç olmak

üzere her türlü alaca¤›n teminat›n› teflkil etmek üzere Yeni Türk Liras› ve/veya yabanc› para birimi üzerinden ticari iflletme, tafl›n›r ve/veya tafl›nmaz rehni dahil olmak üzere her türlü teminat almaya yetkilidir.

Kurumun 6183 say›l› Kanun kapsam›nda takip edilen prim ve di¤er alacak-

lar› amme alaca¤› niteli¤inde olup, imtiyazl› alacakt›r. Kurumun taraf oldu¤u her
türlü dava ve icra takiplerinin k›smen veya tamamen aleyhe neticelenmesi halin-

de 2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanununda yaz›l› tazminat ve cezalar Kurum hakk›n-

da uygulanmaz.
Kurumun prim ve di¤er alacaklar›n›n tahsilinde, 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usûlü Hakk›nda Kanunun uygulamas›ndan do¤acak uyuflmazl›klar›n çözümlenmesinde Kurumun alacakl› biriminin bulundu¤u yer ifl mahkemesi
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yetkilidir. Yetkili ifl mahkemesine baflvurulmas› alacaklar›n takip ve tahsilini durdurmaz.
Kurumun sigorta primleri ve di¤er alacaklar› hakl› bir sebep olmaks›z›n bu
Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile
görevli kamu görevlileri, tüzel kiflili¤i haiz di¤er iflverenlerin flirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni
temsilcileri Kuruma karfl› iflverenleri ile birlikte müfltereken ve müteselsilen sorumludur.
Kurum, kamu idarelerinde iflyerinin özelli¤i nedeniyle primlerin farkl› zamanlarda ödeme süresini belirlemeye yetkilidir. Prim alacaklar›n›n tahsili için
muacceliyet tarihinden itibaren en geç bir y›l içinde icra yoluna baflvurmayan Kurum yetkili personeli hakk›nda genel hükümlere göre kovuflturma yap›l›r.”
6183 say›l› Kanunun 48’inci maddesi;
“Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmufl mallar›n paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor duruma düflürecekse, borçlu taraf›ndan yaz› ile istenmifl ve teminat gösterilmifl olmak flart›yla, alacakl› amme idaresince veya yetkili k›laca¤› makamlarca; amme alaca¤› 36 ay›
geçmemek üzere ve faiz al›narak tecil olunabilir.
fiu kadar ki, amme borçlusunun alacakl› tahsil daireleri itibar›yla tecil edilen
borçlar›n›n toplam› ellibin Yeni Türk Liras›n› (bu tutar dahil) aflmad›¤› takdirde
teminat flart› aran›lmaz. Bu tutar›n üzerindeki amme alacaklar›n›n tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutar› ellibin Yeni Türk Liras›n› aflan k›sm›n yar›s›d›r.
Bakanlar Kurulu; bu tutar› on kat›na kadar art›rmaya, yar›s›na kadar indirmeye,
yeniden kanuni tutar›na getirmeye ve alacakl› amme idareleri itibar›yla bu hadler
aras›nda farkl› tutar belirlemeye yetkilidir.
Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu borçlar›n› reddin tebli¤i tarihinden itibaren idarece 30
güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alaca¤› ödendi¤i tarihe kadar faiz al›nmak suretiyle tecil olunur.
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Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olanlar, Devlete ait

amme alacaklar›nda ilgili vekiller, vilayet hususi idarelerine ait amme alacaklar›nda valiler, belediyelere ait amme alacaklar›nda belediye reisleridir.

Haciz yap›lm›flsa mahcuz mal, de¤eri tutar›nca teminat yerine geçer. Tecil

edilen amme alacaklar› ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamam›n› karfl›layacak de¤erde olan hacizler, yap›lan ödemeler nispetinde kald›r›l›r ve

buna isabet eden teminat iade edilir. Ancak, mahcuz mallar›n de¤eri tecil edilen
borç tutar›ndan az, zorunlu teminat tutar›ndan fazla olmas› halinde, tatbik edilen

hacizler, tecil flartlar›na uygun olarak yap›lan ödemeler neticesinde kalan tecilli
borç tutar› mahcuz mal de¤erinin alt›na inmedi¤i müddetçe kald›r›lmaz. Tecilli
borca karfl›l›k al›nan teminat ise, tecil flartlar›na uygun olarak yap›lan ödemeler
neticesinde kalan tecilli borç tutar›n›n zorunlu teminat tutar›n›n alt›na inmesi durumunda, yap›lan ödemeler nispetinde kald›r›l›r.

Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; te-

cil edilecek amme alacaklar›n› tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun
faaliyetine devam edip etmedi¤ini esas alarak tecil edilecek alacaklar› tespit etmeye, tecilde taksit zamanlar›n› ve di¤er flartlar› tayin etmeye yetkilidir.

Tecil flartlar›na riayet edilmemesi, de¤erini kaybeden teminat›n veya mah-

cuz mallar›n tamamlanmamas› veya yerlerine baflkalar›n›n gösterilmemesi halle-

rinde amme alaca¤› muaccel olur. Tecil edilen amme alaca¤›n›n gecikme zamm›
tatbik edilmeyen alacaklardan olmas› halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.”

II-TAKS‹TLEND‹RME M‹KTARLARI ‹LE BU M‹KTARLARI

TAKS‹TLEND‹RMEYE YETK‹L‹ MAKAMLAR

SGK Yönetim Kurulu taraf›ndan, iflverenlerin tecil ve taksitlendirme talep-

lerinden toplam borç tutar› 2.000.000.-TL’ye kadar(bu tutar dahil) olan›n Sosyal
Güvenlik ‹l Müdürü taraf›ndan onaylanaca¤›, 3.000.000.-TL’ye kadar(bu tutar da-

hil) olan›n ‹htilafl› Prim ‹flleri ve ‹cra Daire Baflkan› taraf›ndan onaylanaca¤›,
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4.000.000.-TL’ye kadar(bu tutar dahil) olan›n Sosyal Sigortalar Genel Müdürü ta-

raf›ndan onaylanaca¤›, 5.000.000.-TL’ye kadar(bu tutar dahil) olan›n Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkan› taraf›ndan onaylanaca¤›, 5.000.000.-TL ve üzerinde olan-

lar›n ise Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanaca¤› karara ba¤lanm›flt›r. Bu hususu
afla¤›da bir tablo ile gösterelim.
Borç Miktar›

2.000.000.-TL

Onay Makam›

SGK ‹l Müdürü

3.000.000.-TL

‹htilafl› Prim ‹flleri Daire Baflkan›

5.000.000.-TL

SGK Baflkan›

4.000.000.-TL

Sosyal Sigortalar Genel Müdürü

5.000.000.-TL üzeri

SGK Yönetim Kurulu

III-TAKS‹TLEND‹R‹LEN BOÇLARIN VE SGK MERKEZ MÜDÜR-

LÜKLER‹NDE DOSYALARIN AYRI AYRI DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Tecil ve taksitlendirme taleplerinde prim borcu asl› ile gecikme zamm› ve

gecikme cezas› birlikte de¤erlendirilmekte, iflsizlik sigortas› primi, idari para cezas› vs.gibi di¤er borçlar ise ayr› ayr› de¤erlendirilmektedir.

Ayr› ayr› de¤erlendirilmeden maksat, örne¤in; bir iflverenin 2.000.000.-TL

prim asl›, gecikme zamm› ve gecikme cezas› borcu, 2.000.000.-TL idari para cezas› borcu, 2.000.000.-TL iflsizlik borcu olsun. ‹flveren bu borçlar›n›n tecil ve tak-

sitlendirilmesini il müdürlü¤ünden ayr› ayr› talep edebilir. Yani, iflverene senin
toplam 6.000.000.-TL borcun var bu borcu il müdürlü¤ünün tecil ve taksitlendirme yetkisi yoktur denilmemesi gerekir.

Bir di¤er husus, borçlar›n SGK Merkez Müdürlükleri baz›nda de¤erlendiril-

mesidir. Örne¤in; Bir iflverenin Ankara Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlü¤ünde 2.000.000.-TL prim asl›, gecikme zamm› ve gecikme cezas› borcu, yi-

ne ayn› iflverenin Ankara D›flkap› Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlü¤ünde de
2.000.000.-TL prim asl›, gecikme zamm› ve gecikme cezas› borcu olsun, bu iflve-

ren tecil ve taksitlendirme talebinde bulunursa her iki borcuda ayr› ayr› de¤erlen-
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dirilerek Ankara Sosyal Güvenlik ‹l Müdürü taraf›ndan onayland›¤› takdirde bu

uygulamadan yararlanabilecektir. Yani ayn› iflverenin ayn› ilde toplam

4.000.000.-TL borcu var dolay›s›yla bunu onaylama yetkisi Genel Müdürde denilmeyecektir.

III-TEC‹L VE TAKS‹TLEND‹RME TALEPLER‹N‹N DE⁄ERLEN-

D‹R‹LMES‹

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan iflverenlerin iflletmelerinin “rasyo”

oran›na bak›lmaktad›r. Rasyo; Bir iflletmede çeflitli de¤erlerin birbirine oranlama-

s› ile elde edilen ölçülerdir. Bu ölçüler iflletmenin yap›s› ve faaliyetlerinin verim-

li¤i hakk›nda bilgi vermektedir. 6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesi uyar›nca,
borcun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki borçluyu çok zor duruma düflüre-

cekse, tecil ve taksitlendirme ifllemi yap›labilmektedir. Bu bak›mdan yap›lacak te-

cil ve taksitlendirme ifllemlerinde borçlunun “çok zor durum” halinin tespitinde
“rasyo” rakamlar›na bak›lmaktad›r.
Rasyo=

Kasa+Banka+K›sa Vadeli Alacaklar
------------------------------------------K›sa vadeli Borçlar

sonucu bulan de¤erdir.

Yukar›daki formül sonucu bulunan de¤erlere göre borçlunun taksit say›s›

belirlenmektedir. Bu rakamlar›n ne anlama geldi¤i ve hangi rakama kaç taksit yap›laca¤› afla¤›da tabloda gösterilmifltir.
Rasyo

Anlam›

Taksit Say›s›

0 – 1,5

Çok zor durum

36

2,01 ve üzeri

Zor durum de¤il

yok

1,51 – 2,00
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• Çok zor durum hali tespit edilirken borç toplam› 100.000.-TL ve alt›nda

olanlar ve borç miktar› üzerinde durulmaks›z›n kamu kurum ve kurulufllar› ile belediye flirketleri hariç belediyeler için SGK genelgesi ekinde olan “Mali Durum

Bildirim Formu” ile beyan edecekleri bilgiler esas al›nmaktad›r.

• Borç çeflidi baz›nda tecile konu borç toplam›n›n 100.000.-TL üzerinde

olmas› durumunda çok zor durum hali tespit edilirken;

⇒ Halka aç›k olan flirketlerin Sermaye Piyasas› Kuruluna verdikleri en
son bilanço esas al›narak likidite oran› Kurumca hesaplanmaktad›r.

⇒ Halka aç›k olmayan borçlular yönünden ise, 1/6/1989 tarihli ve 3568

say›l› Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik
Kanununa göre ruhsat alm›fl ve faaliyet belgesine sahip Serbest Muhasebeci

Mali Müflavir ve Yeminli Mali Müflavirlerce yukar›daki formüle göre he
saplanacak likidite oran›na göre ifllem yap›lmaktad›r.
IV- TAKS‹TLEND‹RMEDE TEM‹NAT
Borçlunun tecil ve taksitlendirmeye konu borç toplam›n›n 50.000.-TL’yi(bu

tutar dahil) aflmamas› halinde teminat al›nmamaktad›r. Teminat aran›lmaks›z›n
yap›lacak tecil ve taksitlendirmelerde, 50.000.-TL s›n›r› iflyeri ve borç türüne ba-

k›lmaks›z›n iflverenin alacakl› Kurum ünitesine olan toplam borcu esas al›narak

belirlenmektedir. ‹flverenin Kurum ünitesinde birden fazla iflyeri dosyas› varsa ve
bu dosyalardan toplam borcu 50.000.-TL’yi afl›yorsa bu takdirde aflan k›sm›n ya-

r›s› için teminat al›nmaktad›r.

V- BORÇLUNUN MALLARI ÜZER‹NE HAC‹Z KONULMASI VE

HAC‹ZL‹ OLAN BORÇLULARIN DURUMU

Borçlu taraf›ndan teminat olarak gösterilen mallar üzerine borç miktar› ka-

dar haciz konulmak kayd›yla, borçlunun talebi halinde fazlaya iliflkin hacizler kald›r›lmaktad›r. Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçlunun, üçüncü kifli-

255

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

lerdeki alacaklar› ile banka mevduatlar› üzerine flayet haciz konulmufl ise hacze-

dilen bu paralar tahsil edildikten sonra tecil ve taksitlendirme ifllemi yap›lmaktad›r.

Borçlular›n tecil ve taksitlendirme talepleri kabul edildikten sonra, Kurum

alaca¤›na karfl›l›k gösterilen mallar üzerine haciz konulmaktad›r. Borçlularca ta-

lep edilmesi halinde teminat d›fl›ndaki di¤er mallar üzerindeki hacizler kald›r›lmaktad›r.

Borçlunun mallar› üzerine haciz konulmufl ise söz konusu borcun tecil ve

taksitlendirilmesi halinde, daha önce haczedilmifl mallar tecil ve taksitlendirilen
borçlar için de¤erleri tutar›nca teminat yerine geçmektedir. Bu durumda olanlardan taksitlendirmeden önce borcun tamam›n› karfl›layacak de¤erde haciz yap›lm›fl
oldu¤undan yeni bir teminat al›nmamakta ve zorunlu teminat tutar›n›n fazlas› üzerindeki hacizler de kald›r›lmamaktad›r.

Taksitlendirilen borcun tamam›n› karfl›layacak de¤erde olan hacizler ile

al›nm›fl olan teminatlar üzerindeki hacizlerden bir k›sm›n›n borçlu taraf›ndan son-

radan kald›r›lmas›n›n veya iadesinin istenilmesi halinde, talep tarihine kadar olan
taksit tutarlar›n›n ve cari ay borçlar›n›n ödenmifl ve daha önce al›nm›fl olan temi-

nat›n bölünebilir nitelikte olmas› durumunda ödenen miktar› aflmamak kayd›yla
tecil ve taksitlendirilen borçtan fazlaya iliflkin teminatlar üzerindeki hacizler kald›r›lmaktad›r.

VI- BORÇLARINI DAHA ÖNCE TAKS‹TLEND‹RM‹fi OLANLAR
Borçlar›n› daha önce taksitlendirmifl olup bu borçlar›n› düzenli ödemifl olan

veya düzenli ödeyenler flimdi de borçlar›n› taksitlendirme talebinde bulunabilirler.
Ancak, flimdi tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçlular›n, bu taleplerinden önceki iki takvim y›l› içinde (borçlar›n özel kanunlarla yeniden yap›land›r›l-

mas›ndan faydalananlar hariç) üç defa tecil ve taksitlendirme ifllemi bozulmufl ise

daha önce taksitlendirilmifl olan borç ödenmedi¤i sürece tecil ve taksitlendirme talepleri kabul edilmemektedir.
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VII- TAfiERON VE ASIL ‹fiVEREN‹N DURUMU
Tafleron di¤er bir ad›yla arac› veya 5510 say›l› Kanundaki yeni tan›m›yla alt

iflveren’i olan as›l iflveren, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmas› halinde, ta-

fleronun veya tafleronlar›n da borcu varsa bu borçlar da dikkate al›narak tecil ve
taksitlendirme ifllemi yap›lmaktad›r. As›l iflverenin borçlar› tecil ve taksitlendirilmemifl ise tafleronun kendi borcu için baflvuruda bulunmas› halinde, bu borç as›l
iflverenden ba¤›ms›z olarak taksitlendirilebilmektedir.
SONUÇ
Tecil ve taksitlendirmenin sebebi, tecil edilen kamu alacaklar›n›n borçluya

kolayl›k sa¤lamas›, kamunun da bundan zarar görmemesi için borcun faize ba¤-

lanmas›d›r. Sosyal Güvenlik Kurumu bundan öncede(Kurumlar birleflmeden önce
her kurum ayr› ayr›) ayn› flekilde alacaklar›n› taksitle ödeme imkan› sa¤l›yordu.

Sosyal Güvenlik Kurumlar›n›n birleflmesi ile iflverenler daha önce en az iki

kurumla muhatap olurken flimdi tek bir kurumla muhatap olmaktad›rlar. Ancak,
flimdi de s›k›nt› genelge ile Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlerine borçlar› taksitlendirme yetkisi verilmedi¤i için yine iflverenler eskiden oldu¤u gibi en az iki ku-

rum ünitesi ile muhatap olmak zorunda kalm›fllard›r. Sosyal Güvenlik Merkezi

Müdürlerine de s›n›rlar› belirtilmek suretiyle borçlar› taksitlendirme yetkisi verilirse iflverenlere de bu konuda kolayl›k sa¤lanm›fl olur.

Borçlar›n taksitlendirilmesinde belkide en önemli husus, borçlar›n iflveren

baz›nda de¤il dosya ve merkez müdürlükleri baz›nda de¤erlendirilmesi ile borcun
türlerine göre de¤erlendirilip tecil ve taksitlendirme taleplerinin buna göre onaylanmas›d›r. Bu husus makalenin III.bölümünde detayl› olarak anlat›lm›flt›r.
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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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Pratik Bilgiler

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
1.12
1.05

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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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 YTL
- 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
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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
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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
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Uygulama Dönemi

sosyal güvenlik

13 - SON 5 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ ASGAR‹ ÜCRETLER
(01.01.2004’den ‹tibaren)
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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

356

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‹
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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

357

Pratik Bilgiler

* 5728 - 23.01.2008
Tarihinden ‹tibaren

sosyal güvenlik

*** 5763 - 26.05.2008

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -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

358

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‹
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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

359

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‹
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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

360
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2009-2013 ‹SMMMO STRATEJ‹K PLANI
l Yahya ARIKAN
NASIL BAfiLADIK
Oda kuruluflunda müteflebbis heyetin ilk çal›flmalar› Muhasebeci Mali

Müflavirler Birli¤i Derne¤i Beyo¤lu fiubesi'nde gerçekleflti. Sadece 4 ay son-

ra 1 Eylül 1990 tarihinde, Oda Merkezi o günkü ‹stanbul Defterdar› say›n Ze-

keriya Temizel taraf›ndan aç›l›fl› yap›larak fiiflli'ye tafl›nd›. ‹SMMMO, 6 Mart
1995 tarihinden itibaren F›nd›kl›'daki ‹dari Merkez Binas›'nda hizmet verme-

ye bafllad›. 2003 y›l›na kadar kentin de¤iflik yerlerindeki birçok birimiyle faaliyet gösterdi.2004 y›l›nda, bugün de hizmete devam etti¤i Kurtulufl’taki modern kültür ve hizmet binas›na Tafl›narak üyelerine ve stajyerlerine yüksek kalitede hizmet anlay›fl›yla faaliyetine devam etmektedir.

‹SMMMO çal›flmalar›n›, 3568 say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest

Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu çerçevesinde sürdürmektedir.

3568 Say›l› Kanun, 13 Haziran 1989’da,20194 Say›l› Resmi Gazete’de

yay›mlanm›flt›r. De¤ifliklikler, 26 Temmuz 2008’te 26948 Say›l› Resmi Gaze-

te’de yay›mlanan 5786 Say›l› Kanun ile güncellenmifltir.Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirler Odalar› Yönetmeli¤i ise 21 fiubat 1990 tarih ve 20440 say›l›

Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Yönetmelikle ilgili de¤ifliklik, 27 Eylül
2007 tarih ve 26656 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl ve yürürlü¤e girmifltir.

* ‹SMMMO Baflkan›

9
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AMAÇLARIMIZ
a) Mesleki alanda çal›flmalar yapmak, mesle¤in geliflmesini sa¤lamak.
b) Meslek onurunu ve üye haklar›n› korumak.

c) Mesle¤in uygulanmas›yla ilgili normlar› gelifltirmek,e¤itim ve kamu ku-

rumlar›yla iflbirli¤i yaparak mesleki e¤itimin geliflmesine katk›da bulunmak.

d) Üyeler aras›nda dayan›flmay› sa¤lamak ve haks›z rekabeti önlemek.
M‹SYONUMUZ
Mesleki hak ve hukukumuzu korumak üzere finansal bilgi, yönetim mu-

hasebecili¤i, dan›flmanl›k konular›nda sürekli e¤itimler ve yay›nlarla meslek
mensuplar›n›n bilgi birikimini, kariyerini gelifltiren, uzmanlaflmas›n› sa¤la-

yan, muhasebe ile ilgili uygulamalara yön veren bilimsel ve teknolojik çal›flmalar yapmakt›r.

V‹ZYONUMUZ
Gelece¤e yönelik projeleriyle, üyelerinin geliflimini sa¤layan; fleffafl›¤›,

denetimi, yenili¤i savunan ve çevre sorunlar›na duyarl›; toplumumuzun ay-

d›nlat›lmas›na, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü iflbirli¤i yaparak ekonomik kalk›nmaya katk› sunan lider kurum olmakt›r.
‹LKE VE DE⁄ERLER‹M‹Z
• Güvenilirlik
•

Hizmette kalite

•

Ekip çal›flmas›

•
•

10

Hesap verebilirlik
Tarafs›zl›k

MAL‹

•

Saydaml›k

•

Çözüm odakl›l›k

•
•

Sorumluluk bilinci
Yetkinlik

•

Sürekli geliflim

•

Liderlik

•

Etkinlik

•

Toplumsal duyarl›l›k

•

Sa¤l›kl› mali yap›

•
•

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

Kurum kültürü

Kat›l›ml› yönetim ve idare

NEDEN STRATEJ‹K PLANLAMA
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas› (‹SMMMO), sa¤-

lam temeller üzerine kurulmufl ve bugüne kadar da mesle¤in ulusal ve ulusla-

raras› gerekleri do¤rultusunda hizmet vermifltir. 2010 y›l›nda 20'inci kurulufl
y›ldönümünü, büyük bir aile olarak hep birlikte kutlamaya haz›rland›¤›m›z
Odam›z, büyük özverilerle mesle¤imizin gelifliminde öncü bir kurulufl olmufl-

tur.Geliflen dünyada, sorunlara günübirlik çözümler bulmak yerine kal›c› çözümler gelifltirmek, kurum ve kurulufllar›n sa¤l›kl› bir flekilde gelece¤e tafl›nmas› için bir zorunluluktur. Bunun içinde stratejik yönetim yaklafl›m›n›n be-

nimsenmesi gerekmektedir. Bu anlay›fl› benimseyen Oda yönetimimiz, birçok
kurum ve kurulufl gibi gelece¤ini “stratejik plan” çerçevesinde tasarlamaya

karar vermifltir. 2008 y›l› ortalar›nda bafllayan çal›flmalar›m›z, 2009 y›l›n›n ilk
aylar›nda tamamlanm›fl ve son halini alm›flt›r.

Saydaml›k ve hesap verebilirli¤i temel ilkeleri aras›nda gören ‹SMMMO,

Türkiye çap›nda genifl bir örgütlenme ve iletiflim a¤›na sahiptir. Gücünü üye-

lerinden alan Oda’m›z, mesle¤indeki öncü rolünü, 2009-2013 Stratejik Plan›
haz›rlayarak da ortaya koymufltur.
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Mesle¤imizi ve kuruluflumuzu nereden nereye tafl›mak istedi¤imizi an-

latan 2009-2013 Stratejik Plan›’n› hayata geçirdi¤imizde, faaliyetlerimiz per-

formansa odakl› bir anlay›flla gerçeklefltirilecektir. Ölçülebilir hedefler koydu¤umuz bu plan›n, nitelikli insan kaynaklar›m›z ve güçlü mali yap›m›zla eksik-

siz hayata geçirilece¤inden hiç kuflkum yoktur. Mesleki geliflimi ana stratejik

temalardan biri olarak belirleyen plan hayata geçirilirken, arzu etti¤imiz geliflimi de gerçeklefltirece¤imize inan›yoruz.

Anketler, toplant›lar düzenlenerek paydafllar›n görüflleri al›n›p, analiz

edilerek vizyon, misyon, amaçlar ve temel ilkeler belirlenmifl, Odam›z›n, güç-

lü ve zay›f yönleri, çeflitli alanlarda yaflayabilece¤i f›rsat ve tehditler tespit
edilip, gelece¤e yönelik hedefleri belirlenmifltir.
ANAL‹Z
Güçlü yönler
• ‹SMMMO’nun güçlü ve güvenilir imaj›n›n yay›lmas› ve etkin kullan›lmas›
• Yeni ve verimli iflbirlikleri gelifltirebilecek potansiyelin bulunmas›
• Türkiye’nin en büyük ve dinamik meslek odalar›ndan biri olmas›
• Üye say›s›n›n 25 bini aflmas›

• Güçlü ve dinamik bir teknolojik altyap›ya sahip olmas›

• Uluslararas› tecrübe ve iflbirlikleri potansiyelinin etkin olarak kullan›lmas›
• De¤iflime inanan, e¤itimli, bilgili insan kaynaklar› yap›s›na sahip olunmas›
• Ba¤›ms›z bir karar alma özelli¤inin bulunmas›

• Yarat›c›, yenilikçi, özgün fikirlere aç›k olmas› ve desteklemesi
Zay›f yönler
• Stratejik yönetim anlay›fl›na adaptasyonun yeni bafllam›fl olmas›

• Üyelerin organizasyonlara kat›l›m›n›n maksimum oranda olmamas›
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Kurumda performans sistemine geçilememifl olmas›
Mesleki uzmanlaflman›n yeterince gerçekleflmemesi
Odan›n ve üyelerin kurumsallaflma çal›flmalar›n› henüz tamamlamamas›
Mesle¤in geliflimine katk› sa¤layacak yasal altyap›n›n yetersiz olmas›
Meslek mensuplar›n›n yürüttükleri iflin öneminin yeterince anlat›lamamas›
Meslekteki uzmanlaflman›n performansa dayal› olarak ölçülmemesi

F›rsatlar
• ‹SMMMO liderlerinin TÜRMOB baflta olmak üzere birçok mesleki
kurum ve kuruluflta etkin görevler almas›
• Kurumlar›n odayla iflbirli¤i talebinin artmas›
• Ekonominin koflullar›na ve üyelerin ihtiyaçlar›na uygun çözümler
gelifltirilmesi
• Uluslararas› deneyimlere eriflim konusunda etkin iliflkilerin ve
kaynaklar›n bulunmas›
• H›zl› teknolojik geliflmeler
• Avrupa Birli¤i uyum sürecindeki geliflmeler
• Yeni TTK’ya ba¤l› olarak yeni ifl alanlar› oluflmas›
Tehditler
• Uzlaflmaya önem vermeden haz›rlanacak Meslek Yasas›’n›n yarataca¤›
sorunlar
• Üyelerin h›zl› geliflim ve de¤iflim sürecine adapte olamamas›
• Kay›t d›fl› ekonomi
• Meslek mensuplar›n›n kendi aralar›ndaki ücret odakl› yar›fla girmeleri
sonucunda oluflan haks›z rekabet
• Bürokrasideki karmafl›kl›¤a ba¤l› olarak ücreti al›namayan ifllerin artmas›
ve fazla ifl yükünün fiyatland›r›lamamas›
• Ulusal ve uluslararas› ekonomik s›k›nt›lar
13
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STRATEJ‹K PLAN ÇERÇEVES‹
I MESLEK MENSUPLARININ GEL‹fi‹M‹NE YARDIMCI OLMAK
a- Meslek mensuplar›n›n kurumsallaflma çal›flmalar›n› desteklemek.
• Meslek mensubu kurumsallaflma projesi!nin üyelerinin de aktif
kat›l›m›yla hayata geçirilmesi
• Kurumsal yönetim ilkeleri ve kurumsallaflma konular›n›n,
• Uluslararas› ve ulusal mesleki toplant›larda ifllenerek meslek
mensuplar›n›n gündeminde tutulmas›.
b- Uluslararas› standartlarda hizmet verebilecek uzmanlaflm›fl meslek
mensuplar›n›n yetiflmesine katk› sa¤lamak.
• Meslek mensuplar›n›n uzmanl›k alanlar›n› gösterecek lisanslara sahip
olmas›n›n teflvik edilmesi
• Kurulacak ‹SMMMO Akademisi arac›l›¤›yla üyelere uzmanl›k
e¤itimlerinin verilmesi
• Oda’n›n yay›nlad›¤› mesleki yay›nlarla muhasebecilerin günümüz
ihtiyaçlar›na paralel olarak bilgiyle donat›lmas›
c- Mesleki geliflimi sa¤lamak için sürekli e¤itim altyap›s›n› oluflturmak.
• Mesle¤in de¤iflen ihtiyaçlar›na paralel olarak Oda'm›z taraf›ndan
mesleki e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi
• Meslek mensuplar›n›n TESMER e¤itimlerine kat›l›m›n›n teflvik edilmesi
• Üyelerimiz d›fl›ndaki meslek mensuplar›n›n geliflimine de katk› sa¤lamas›
• Meslek mensuplar›m›z›n bilgi ifllem teknolojilerini, mesleki katma
de¤er yaratabilecek düzeyde kullanmas›
• Meslek mensuplar›n›n yabanc› dil yetkinli¤inin art›r›lmas›
• Mesle¤in geliflen gereksinimleri do¤rultusunda yeni e¤itim
konular›ndaki ihtiyac›n karfl›lanmas›
d- Teknolojik birikimi ve geliflimi meslek mensuplar›n›n hizmetine sunmak.
• ‹SMOS Projesi ile dijital ça¤›n imkanlar›ndan üyelerin yararlanmas›
ve e-Oda kimli¤ine ulafl›lmas›
14
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• TÜRMOS projesinin hayata geçirilmesinin desteklenmesi

• Üyelerin, ilk ve tek web tabanl› merkezi muhasebe sistemi LUCA'y›
kullanmalar›n›n teflvik edilmesiE

• TEOS Projesi’nin tamamlanarak,üyelerimizin de aktif olarak
kullanmas›n›n sa¤lanmas›

II. MESLEK‹ SORUNLARIN TESP‹T‹ VE ÇÖZÜMÜNDE ETK‹N
ROL ALMAK

a- Yaflanan mesleki sorunlar›n çözümünde aktif rol almak.

• Meslek mensuplar› aras›nda haks›z rekabet sorununun çözülmesi
• Zamana endeksli ücret tarifesinin uygulanmas›n›n sa¤lanmas›
• Tahsilat sorununun çözüme kavuflturulmas›

• Meslek mensuplar› için mücbir sebep hallerinin tan›mlanmas›

• Maliye Bakanl›¤› ile yaflanan sorunlar›n çözüme kavuflturulmas›

• Mesleki Sorumluluk Sigortas›’n›n yayg›nlaflmas›n›n desteklenmesi

b- Meslek mensuplar›n›n haklar›n› gözeten, uluslararas› standartlarla

uyumlu bir Meslek Yasas›’n›n oluflturulmas›na katk› sa¤lamak.

• TÜRMOB ve odalar›n yeni yasan›n haz›rl›k sürecinde etkin olmas›

• Meslek Yasas›’n›n eksiklerinin anlat›lmas› için kamuoyu oluflturulmas›
• Meslek Yasas›’n›n yasal düzenlemeler sürecinin takip edilmesi

c- Mesleki sorunlar›n çözümünde ‘ortak ak›l’› harekete geçirmek
ve ço¤ulcu bir çözüm anlay›fl›n› teflvik etmek.

• AB mevzuat›nauyum ve fonlardan daha çok yararlan›lmas›

• Ba¤›ml› çal›flan meslek mensuplar›n›n sorunlar›n›n çözülmesi
• AB’ye meslek mensuplar›n›n uyumunun sa¤lanmas›

• Basel II sürecinin araflt›r›lmas› ve yol haritas›n›n haz›rlanmas›
• Meslek mensuplar›n›n bilgi ça¤›na uyum sa¤lamas›

• Çevre bilincinin gelifltirilmesi ve KYOTO protokolüne uyum sa¤lanmas›
• Denetim sndartlar›n›n uygulanmas›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›
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• ‹stanbul depremine yönelik bilincin gelifltirilmesi ve haz›rl›k yap›lmas›
• Dolayl› vergiler konusunun gelifltirilmesi ve adaletin sa¤lanmas›

• Dolays›z vergiler konusunun gelifltirilmesi ve yaflanan sorunlar›n
saptanmas›

• KOB‹’lerin izlenmesi ve meslek mensuplar›na yeni ifl alanlar›n›n
haz›rlanmas›

• ‹fl hukuku uygulama rehberi haz›rlanmas›

• Etik kurallar›n belirlenmesi ve uygulanmas›
• Mesleki kalite standartlar›n›n oluflturulmas›
• Meslek mensubu için vazgeçilmez; sigorta

• Meslek mensuplar›n›n umanlaflmas›n›n desteklenmesi

• Dünya sandartlar›nda alternatif meslek yasas› önerisi haz›rlanmas›
• Muhasebe standartlar›n›n KOB‹’lerde uygulanmas›

• Kurumsal sosyal sorumluluk stratejisinin belirlenmesi

• Yeni sosyal güvenlik reformunun aksayan yönlerinin saptanmas›

• Stajyer baflvurular›n›n de¤erlendirilmesi ve geliflimlerinin izlenmesi
• Staj uygulamalar›nda oda yönetimi çal›flmalar›na katk› sa¤lamak
• Zaman endeksli ücret tarifesinin haz›rlanmas›

• Yeni TTK’n›n uygulama rehberinin haz›rlanmas›
III HIZLI VE KAL‹TEL‹ H‹ZMET VEREB‹LMEK ‹Ç‹N
KURUMSAL MÜKEMMEL‹YET‹ SA⁄LAMAK

a- Meslek mensuplar›n›n ihtiyaçlar›na cevap verebilmek için

‹SMMMO’nun kurumsallaflma çal›flmalar›n› tamamlamak.

• ‹SMMMO’nun kurumsallaflma çal›flmalar›n›n oluflturulan yol
haritas› do¤rultusunda yürütülmesi

• Güncelleme çal›flmalar›n›n tamamlanmas›

• Üyelerimizin yeni kurumsal tan›t›m kimliklerinin oluflturulmas›
• Meslek mensuplar›na flifre verilmesi
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• Arflivleme çal›flmalar›n›n tamamlanmas›

• Oda’m›z›n kurumsal haf›zas›n›n tazelenmesi

• Performans de¤erlendirilmesi çal›flmalar›n›n yap›lmas›

• ‹ç ve d›fl paydafllar›n yaz›l› ve sözlü taleplerine daha da h›zl› ve
kaliteli yan›t verilmesi

b- ‹SMOS projesi ile kurumsallaflma çal›flmalar›na yeni bir boyut
kazand›rmak.

• Dijital ça¤a uygun entegre bir yaz›l›m program›n›n oluflturulmas›

• ‹SMOS, SMMM odalar›n›n daha verimli,sistematik ve planl› olarak
•
•

yönetilmesini

Bilgiye ulafl›m›n kolaylaflt›r›lmas›

Oda ifllemlerinin kalitesinin yükseltilmesi

c- TÜRMOS projesine entegrasyon sa¤layarak, e-oda oluflumuna
destek vermek.

• Kurumun etkin ve verimli bir flekilde görevlerini yerine getirebilmesi
için bilgi teknolojilerinden yararlanmas›

• TÜRMOS un tüm odalara kurulmas› ve etkin bir flekilde kullan›lmas›n›
sa¤lamak

IV. MESLEK‹ ÇIKARLARI GÜÇLÜ B‹R fiEK‹LDE

SAVUNAB‹LMEK ‹Ç‹N ‹SMMMO’NUN KAMUOYUNDA
ETK‹NL‹K VE SAYGINLIK KAZANMASI

a- TÜS‹AD, TOBB, ‹SO, ‹TO gibi ifl dünyas›n› temsil eden kurulufllar,
iflçi ve iflveren sendikalar› ile iflbirli¤i ve güç birli¤ini artt›rmak.

• ‹fl dünyas›n›n çat› örgütüyle iliflkilerin gelifltirilmesi
• ‹stanbul’daki odalarla güçbirli¤i yap›lmas›

• Ekonomiye yön veren patronlarla iletiflimin art›r›lmas›
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b- Ekonomik ve sosyal sorunlara mercek tutmak ve çözüm önerileri
üretmek üzere üniversiteler ile çal›flmalar haz›rlamak.

• Üniversitelerde üretilen bilginin topluma yay›lmas›

• Mesle¤in geliflimi için akademisyenlerin bilgilerinden yararlan›lmas›
c- Mimar, mühendis, avukat, doktor, eczac› v.b. disiplinleri temsil

eden mesleki örgütler ile çözüm üretmek ve dayan›flmay› artt›rmak.

• ‹MOK’un etkinli¤inin art›r›lmas›

d- Uluslararas› mesleki ve sivil toplum kurulufllar›yla iletiflimi
artt›rmak ve güç birli¤i yapmak.

• IFAC ile iflbirli¤inin gelifltirilmesi

• FEE’nin çal›flmalar›na aktif kat›l›m›n sa¤lanmas›

• FCM dönem baflkanl›¤›n› TÜRMOB’un üstlenmesinin desteklenmesi
• Avrasya ve karadeniz ülkeleri düzeyinde mesleki örgütlenme
• Edinburgh Grubu ile iletiflimin art›r›lmas›

• SEEPAD ile Avrupa’da muhasebe reformunun gerçeklefltirilmesinin
desteklenmesi

V. TOPLUMSAL VE EKONOM‹K YAfiAMDA SÜRDÜRÜLEB‹L‹R
GEL‹fiMEN‹N SA⁄LANMASINA KATKI SUNMAK

a- Maliye Bakanl›¤›’n›n kay›t d›fl› ekonomiyi ve yolsuzlu¤u azaltma
stratejik hedefinin gerçekleflmesine yard›mc› olmak.

• Kay›t d›fl› ekonominin önlenmesi için gelifltirilen politikalar›n
desteklenmesi

• Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin art›r›lmas›

b- Yay›nlanan düzenli raporlar ile toplumsal sorunlar›n tespit
edilmesine ve çözümüne öneriler gelifltirmek.

• Toplumsal sorunlara dikkat çeken raporlar›n haz›rlanmas›

• Toplumsal raporlar›n yaz›l› ve görsel medyada etkin bir flekilde
yer alarak, toplumsal duyarl›l›k yaratmas›
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c- E¤itim, sa¤l›k, çevre, kültür-sanat gibi temel konularda ihtiyaçlara
dönük aktif destek sa¤lamak.

• Etkin KSS projelerinin oluflturulmas›

• Sosyal sorumluluk projelerine üyelerin deste¤inin sa¤lanmas›
• Toplumsal bilinçlendirmenin art›r›lmas›
SONUÇ
Günümüzde kurum ve kurulufllar›n etkin ve tatmin edici hizmet verebil-

meleri ve performansa odaklanarak bütçelerini en verimli flekilde kullanmala-

r› için stratejik planlama yapmalar› gerekmektedir. Bu gereklilikten yola ç›karak, 2009-2013 Stratejik Plan› çal›flmalar›n› tamamlam›flt›r.

Stratejik Planlama’n›n temel esas›, 5 y›ll›k orta vadeli olarak oluflturulan

politikalar›n, performansa dayal› göstergelerle belirlenen hedef do¤rultusunda
gerçeklefltirilebilmesidir.

Haz›rlanan bu plan›n uygulamaya dönük çal›flmalarda temel bir anayasa

olaca¤› inanc›nday›m.

Son söz “Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yard›m edemez.”

- Montaigne-
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GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER ÖLÇÜMÜNÜN
ULUSLARARASI MUHASEBE
STANDARTLARI VE AMER‹KAN
MUHASEBE STANDARTLARI (SFAS)
AÇISINDAN ‹NCELENMES‹
ASSESMENT OF FAIR VALUE
MEASURMENT FROM THE VIEW OF
INTERNATIONAL ACCOUNTING
STANDARDS AND STATEMENTS OF
INANCIAL ACCOUNTING STANDARDS
(SFAS)

l Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN *
l Serkan TERZ‹ **
Öz
Finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda tarihi maliyet de¤erleri esas olup;

tarihi maliyeti esas alan finansal tablolar, uzun süre teorisyenler, akademis-

yenler ve iflletme uygulamac›lar› taraf›ndan de¤iflik yönlerden elefltirilmifltir.
Bu elefltirilerin sonucu olarak, tarihi maliyet yerine, gerçe¤e uygun de¤erin
kullan›lmas› teflvik edilmifltir.

* T.C.Marmara Üniversitesi, ‹flletme Ana Bilim Dal› - Muhasebe Finansman Bilim Dal›, Ö¤retim Üyesi
** T.C.Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman Doktora Program›
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Gerçe¤e uygun de¤er, belirli varl›k ve yükümlülüklerin cari piyasa de-

¤eridir. Bu ölçütün kullan›m› ile finansal tablolar›n de¤eri artacak ve gerçe¤e
daha uygun olacakt›r. Bu nedenle; bu geliflmelere uyum sa¤lamak amac›yla,
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (IASB) ve Amerikan Muhasebe
Standartlar› Kurulu (FASB), de¤iflik tarihlerde gerçe¤e uygun de¤er ile ilgili
olarak standartlar›n› yay›nlam›fl veya güncellemifltir.

Anahtar Sözcükler: Gerçe¤e Uygun De¤er Muhasebesi, Gerçe¤e Uy-

gun De¤er Ölçümü, UMS/UFRS, FASB
Abstract

Historical cost-based financial statements has been the center of signifi-

cant controversy among theoreticians, academicians, and business practitio-

ners in corporate for a long time form different view. As a result of the discussion, fair value was encouraged to use instead of historical cost.

Fair value accounting is the practice of accounting that values certain as-

sets and liabilities at their current market value. Using these criteria, value of

the financial statements will be increased and more realistic. In order to adopt
that improvements, International Accounting Standards Board (IASB) and Fi-

nancial Accounting Standard Board (FASB) issued or updated their standards
in connection with fair value at various dates

Keywords: Fair Value Accounting, Fair Value Measurement, IAS/IFRS,

FASB

1. G‹R‹fi
Muhasebenin temel ifllevi, iflletme ilgililerine (ortak, yönetici, devlet, ya-

t›r›mc› gibi) iflletme ile ilgili finansal nitelikteki bilgileri raporlamakt›r. Bu ifllevin yerine getirilebilmesi için ise, finansal nitelikteki olaylar toplan›r, kay›t-

lan›r, özetlenir ve raporlan›r. Raporlanan finansal bilgilerden hareketle ifllet-
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me ilgilileri, iflletme ile ilgili kararlar al›rlar. ‹flletme ilgililerinin etkin karar
alabilmeleri için, finansal bilgilerin finansal tablolarda do¤ru ve dürüst sunumunun (true and fair view) yap›lmas› gerekmektedir. Di¤er bir ifade ile fi-

nansal bilgilerin iflletmenin gerçe¤e uygun durumunu göstermesi yani güvenilir, do¤ru, tutarl› ve karfl›laflt›r›labilir bilgiler olmas› gerekmektedir.

Finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda tarihi maliyet de¤erleri (historical

cost) esast›r. Tarihi maliyeti esas alan finansal tablolar teorisyenler, akademisyenler ve uygulamac›lar taraf›ndan elefltirilmifl (Campbell, Owens ve Ro-

binson, 2008, S.32) olup; bu yöneltilen elefltirilerin odak noktas›n›, tarihi maliyetlerin cari de¤erlerden uzak oldu¤u ve bundan dolay› finansal tablolar›n ifl-

letmenin durumunu do¤ru göstermedi¤i oluflturmaktad›r. Tarihi maliyet muhasebesinde (historical cost accounting), (tedarikçilerden) sat›n alma fiyatla-

r› kullan›larak raporlama yap›l›r. Tedarikçilerden al›nan girdiler, iflletme plan›na göre iflleme sokulur ve nihai olarak müflterilere al›fl bedelinin üstünde sa-

t›l›r. Böylece iflletmeye (al›fl ve sat›fl fiyatlar›n›n farkl›l›¤›ndan dolay›) bir kat-

ma de¤er sa¤lan›r. Tarihi maliyet muhasebesi, iflletme plan›ndan hareketle
tahmin edilen has›lat tutar›n› raporlamaz. Sadece fiili ifllemler sonucunda pi-

yasadaki al›fl ve sat›fl fiyatlar› aras›ndaki farktan oluflan (arbitrage) katma

de¤eri raporlar. Tarihi maliyet esas›na göre düzenlenen gelir tablosu müflteri-

lere yap›lan sat›fllar ile al›fl maliyetlerinden hareketle haz›rlan›rken, bilançoda
ise, de¤erler, tarihi de¤erleri üzerinden gösterilir. (Penman, 2007, s.36-37)

Tarihi maliyet de¤erleri üzerinden yap›lan raporlamaya yöneltilen elefl-

tiriler sonucu gerçe¤e uygun de¤er (fair value) kavram› uygulama alan› bulmufltur. Bu amaçla Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (IASB.) ile

Amerikan Muhasebe Standartlar› Kurulu (FASB.), de¤iflik tarihlerde, gerçe¤e
uygun de¤er kavram› ve ölçümü ile ilgili çal›flmalar yapm›fllard›r. Hem ulus-

lararas› muhasebe/finansal raporlama standartlar›nda, hem de Amerikan muhasebe standartlar›nda varl›k ve yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤erleri (fair value) üzerinden ölçümlenmesi esast›r. IASB. ve FASB. taraf›ndan ç›kar-

t›lan standartlar›n baz›lar›nda varl›k ve yükümlülüklerin ölçümlenmesinde
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gerçe¤e uygun de¤erin kullan›m› zorunlu tutulmufltur. (Penman, 2007, s.33)

Ancak IASB. taraf›ndan gerçe¤e uygun de¤erin ölçülmesinde ilkelerin esas
al›nmas›, FASB. taraf›ndan yap›lan düzenlemenin (SFAS. 157) kural♦ bazl›
olmas›, bu iki kurumun düzenlemeleri aras›ndaki temel fark› yans›tmaktad›r.

Türkiye’de ise durum biraz farkl›d›r. fiöyle ki, halka aç›k flirketler ile

halka aç›k olmayan flirketlerin uygulad›klar› raporlama ilkeleri farkl›d›r. Hal-

ka aç›k olan flirketler, Sermaye Piyasas› Kanunu’na tabidir. Türkiye Sermaye
Piyasas› Kurulu taraf›ndan 9 Nisan 2008 tarihinde, Seri: XI, 29 No’lu "Serma-

ye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i" yay›nlanm›fl ve
1 Ocak 2008’den itibaren halka aç›k flirketlere Avrupa Birli¤i taraf›ndan
kabul edilen Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na (UMS. ve

UFRS.) göre, finansal tablo haz›rlama zorunlulu¤u getirilmifl ve Seri: XI-25
No’lu tebli¤ ile finansal raporlama ile ilgili iki alternatif uygulamaya son ve-

rilmifltir. (www.ey.com/global/content.nsf/Turkey-T/Reguletory-Changes)
Ayn› flekilde Bankac›l›k Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK.) taraf›ndan
da, 2002 y›l› sonu itibariyle bankalar›n finansal tablolar›n›n UFRS. ile uyumlu
olmas›n› sa¤lamak amac›yla uluslararas› muhasebe ve finansal raporlama stan-

dartlar›na paralel düzenlemeler içeren Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i ve bu
yönetmeli¤e iliflkin 01.10.2002 tarihinden itibaren yürürlülü¤e giren 19 adet
tebli¤ yay›nlam›flt›r. (Gökçen, Ataman Akgül ve Çak›c›, 2006, s.11-12)

BDDK. ve SPK.’n›n kontrolü d›fl›nda kalan flirketler ise, Maliye Bakan-

l›¤› taraf›ndan yay›nlanan Tekdüzen Hesap Plan›na uygun olarak raporlama

yapmaktad›r. Ancak yeni TTK. tasla¤› ile birlikte IAS ve IFRS.’lere uygun ra♦ Türk Dil Kurumunun Bilim ve Sanat Terimleri sözlü¤ünde; ilke, “Kendisinden baflka bir fleyin ç›kt›¤› temel, köken;
dayanak; temel neden, temel düflünce, temel kan›”, kural ise “Bir yapt›r›mlar düzeniyle toplum üyelerinin kendisine
uymas› sa¤lanan, toplumca benimsenmifl her türlü buyurucu ve yasaklay›c› düzenleme, Her alanda uzun araflt›rma ve
denemelerden sonra ortaya ç›km›fl genel yarg›, kaide” fleklinde tan›mlanm›flt›r. (http://www.tdk.gov.tr)
Finansal raporlamada ilke ile kural aras›ndaki fark ise; kural bazl› raporlamada, her bir finansal nitelikteki olay için
bir kural›n olmas›, yani her finansal nitelikteki olaylara karfl› bir kural söz konusu iken, ilke bazl› raporlamada, her bir
olaya dönük kural koymak yerine genel çerçeveyi çizmek ve uygulamac›lar›n ülke ve piyasa koflullar›na göre raporlama
yapmas›n› sa¤lamak esast›r.
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porlama yap›lmas› öngörülmekte ve bu uygulamalar› yönlendirmek amac›yla
da Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK.) oluflturulmufltur. TMSK,

IASB. ile yapt›¤› anlaflma gere¤i IASB.’nin yay›nlad›¤› standartlar› Türkçeye

çevirip tam set olarak yay›nlanm›fl olup (Terzi, K›ymetli fien ve Bülbül, 2007,
S. 104); hiçbir de¤ifliklik ve yeni düzenleme yapmam›flt›r. Görülüyor ki; gerek SPK., gerek BDDK., gerekse de TMSK., IASB. taraf›ndan ç›kart›lan standartlara göre gerçe¤e uygun de¤er ölçümünü esas almaktad›r.
TTK.’n›n yeni haz›rlanan tasla¤›nda;
• Tüm flirketler muhasebe kay›tlar›n› ve finansal tablolar›n› IAS. ve

IFRS.’in çevirisi olan TMS. ve TFRS.’lere uygun olarak haz›rlamak zorundad›r. KOB‹’ler için IASB taraf›ndan yay›nlanacak olan muhasebe standartlar›

TMSK taraf›ndan Türkçe’ye çevrilecektir. (Md. 12 TTK’n›n Yürürlü¤ü ve
Uygulama fiekli)

• Uluslararas› denetim standartlar› (ISA) ile uyumlu olan Türkiye De-

netim Standartlar›’na (TDS) uygun olarak flirketler ba¤›ms›z denetime tabii tutulacakt›r. Küçük flirketler SMMM taraf›ndan denetlenebilecektir.

• TTK’n›n yeni tasla¤›nda TMS’ye ait hükümlere 64/65/66/67/68/69,

72/73/74/75/76/77/78/79/80/81, 88 (Türk Standartlar Kurulu), 402 (Denetim
Raporu), 514/515, 517, 527/528 maddelerde yer verilmifltir.•

2. GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER KAVRAMI VE ÖLÇÜMÜ
Gerçe¤e uygun de¤er kavram›, IASB. ve FASB. taraf›ndan yay›nlanan

standartlara göre ele al›narak aralar›ndaki farkl›l›klar ve ölçüm yöntemleri bu
bölümde aç›klanm›flt›r. IASB taraf›ndan yay›nlanan standartlarda gerçe¤e uy-

• Adalet Komisyonunca Kabul Edilen Metin, Esas No:(I/1139) Karar No:123 ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlü¤ü
ve Uygulama fiekli Hakk›nda Kanun Tasar›s› Tasla¤›
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gun de¤er kavram›na IAS 2/6, 16/6, 17/4, 18/7, 19/7, 20/3, 21/8, 32/11, 38/8,

40/5 ve IFRS 1-EK A, 2-EK B, 3-EK A 4-EK A, 5-EK A, IFRS 725/26/27/28/29/30 da yer verilmifltir. (Zingel, 2008, s.119)
2.1. Gerçe¤e Uygun De¤er Kavram›
Gerçe¤e uygun de¤er yaklafl›m›n›n muhasebe standartlar›nda yer alma-

s›, 1980’li y›llarda ABD’de yaflanan Saving-Loans Krizi ile ortaya ç›km›flt›r.

Bu tarihte bankalar için muhasebede varl›klar›n piyasa fiyat› ile de¤erleme
kural›n›n söz konusu olmamas› nedeniyle, bankalar güçlü finansal yap›ya sahip olduklar›n› göstermek için tarihi maliyetle kaydedilmifl finansal varl›kla-

r›n› piyasa fiyat› ile sat›p, raporlanacak öz kaynaklar›n› artt›rarak bilançolar›-

n› manipüle edebiliyorlard›. Bu uygulamalar›n, banka bilançolar›n›n kalitesi-

ni bozmas› standart haz›rlay›c›lar›n› aray›fllara sevk etmifl olup bu do¤rultuda,
FASB. finansal varl›k ve yükümlülükler ile ilgili olarak gerçe¤e uygun de¤er

kavram›n› gelifltirmifltir. FASB. piyasa fiyat›n› esas alarak haz›rlanacak bilan-

çolar›n, bankalar›n finansal yetersizliklerini ortaya koyabilece¤ini belirleye-

rek, tüm bankalar›n finansal varl›klar›n› piyasa fiyat› ile de¤erleyip raporla-

mas›n› önermifltir. Bununla ilgili olarak da ticari portföyde yer alan ve elde tutulan varl›klar için piyasa fiyat› muhasebesini gerekli k›lm›flt›r. Bu karar, finansal varl›k ve yükümlülükler için gerçe¤e uygun de¤er muhasebesi tart›fl-

malar›na yol açan ilk uygulama olarak kabul edilmektedir. Finansal krizler ve

finansal tablolar›n manipüle edilmesi yan›nda, finansal tablo kullan›c›lar›n›n

say›s›n›n ve niteliklerinin art›fl göstermesi de bu ihtiyac›n ortaya ç›kmas›nda
etken olmufltur. (Tokay, Deran ve Aktafl, 2005,s.12-13) Bu ihtiyaçlar do¤rultusunda FASB. taraf›ndan 2006 y›l›nda “SFAS. 157 – Gerçe¤e Uygun De¤er

Ölçümleri” standard› yay›nlanm›flt›r.

Gerçe¤e uygun de¤er yaklafl›m›n›n, Uluslararas› Muhasebe Standartla-

r›’na 1982 y›l›nda ç›kar›lan “IAS. 20 - Devlet Teflvik ve Yard›mlar›” ile

isimli standartla girdi¤i bilinmektedir. Bundan sonra ç›kar›lan birçok standart-
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ta gerçe¤e uygun de¤er yaklafl›m› ile ilgili aç›klamalara yer verilse de, son ç›-

kart›lan standartlarda (IAS. 39, 40, 41, IFRS. 2, 3, 5, 6, 7) gerçe¤e uygun de¤er yaklafl›m›n›n benimsendi¤i görülmektedir. IASB.’nin yay›nlad›¤› son
standartlar ve yapt›¤› çal›flmalar incelendi¤inde, ço¤unda varl›k ve yükümlülükler ile ilgili olarak gelecekteki ekonomik fayda ve beklenen nakit ç›k›fl› ifa-

delerinin yer ald›¤› görülmektedir. Asl›nda gelecekteki ifllemler, kay›t ve de-

¤erlemenin özünü olufltururlar. Bu çal›flmalar sonucunda, muhasebenin bu-

gün için geldi¤i noktada, tarihi maliyet ve geçmifl olaylar yerine, gelecekteki
olaylar ve piyasa fiyat› (gerçe¤e uygun de¤er) üzerinde bir odaklanma göz-

lenmektedir. Halen yürürlükte olan uluslararas› muhasebe ve finansal raporlama standartlar›n›n büyük bölümünde varl›k veya yükümlülüklerin de¤erleme-

sinde gerçe¤e uygun de¤er, k›smen veya tamamen kullan›lmaktad›r. (Tokay,
Deran ve Aktafl, 2005, s.13)

Gerçe¤e uygun de¤er muhasebesinin (fair value accounting) uygulan-

mas›nda gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesi için üç ölçüt kullan›lmaktad›r.
(Penman, 2007, s.34)

a) Gerçe¤e uygun de¤er olarak girifl de¤erinin kullan›lmas›: Bu yön-

temde, varl›klar yerine koyma maliyeti ile yeniden de¤erlemeye tabi tutulur ve
varl›k cari maliyetleri üzerinden kaydedilerek gelir tablosu gerçekleflmemifl kazanç ve kay›plar (unrealised gains and losses) dikkate al›narak düzenlenir.

b) Gerçe¤e uygun de¤er olarak ç›k›fl de¤erinin kullan›lmas›: Varl›k

ve yükümlülükler, her dönem cari sat›fl fiyatlar› (current exit value) üzerinden
de¤erlenir ve gerçekleflmemifl kazanç ve kay›plar, kapsaml› gelirin (comp-

hrensive income) bir parças› olarak raporlan›r.
c) Gerçe¤e uygun de¤er olarak karma (mixed) yöntemin kullan›lmas›: Bu yöntem, farkl› zamanlarda ayn› varl›k ve yükümlülükler için, tarihi
maliyet ile birlikte alternatif olarak uygulan›r. Muhasebelefltirme öncelikli
olarak tarihi maliyet üzerinden yap›l›r; fakat gerçe¤e uygun de¤er belirli durumlar›n varl›¤› halinde uygulan›r. Örne¤in, varl›klar›n tarihi maliyet bedeli
üzerinden muhasebelefltirilmesine karfl›n de¤er düflüklük testine tabi tutulma-
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s›, flerefiyenin hesaplanmas› ve da¤›t›m› gibi. Yani gerçe¤e uygun de¤er, tarihi maliyet muhasebesi verilerinden hareketle belirlenmektedir.
2.1.1. Uluslararas› Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›
Aç›s›ndan
IASB. taraf›ndan yay›nlanan birçok standard›n kavramlar k›sm›nda gerçe¤e uygun de¤er tan›mlanmakta olup, “Karfl›l›kl› pazarl›k ortam›nda, bilgili ve istekli gruplar aras›nda bir varl›¤›n el de¤ifltirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya ç›kmas› gereken tutard›r.” fleklinde ifade edilmifltir. (Bkz. IAS. 2, Mad.6)
IASB. taraf›ndan yay›nlanan kavramsal çerçeve, finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda tarihi maliyetin temel oldu¤u, finansal tablolarda kullan›lacak
ölçüm yöntemlerinin tarihi maliyet ile birlikte kullan›laca¤›n› aç›klamaktad›r.
(Kavramsal Çerçeve, Mad.101) Finansal tablolar›n ölçümünde kullan›lacak
ölçüm esaslar› ise: (Kavramsal Çerçeve, Mad.100) flu flekilde aç›klanm›flt›r:
a) Tarihi Maliyet: Varl›klar elde edildikleri tarihte al›mlar› için ödenen
nakit veya nakit benzerlerinin tutarlar›yla veya onlara karfl›l›k verilen varl›klar›n piyasa de¤erleriyle ölçümlenir. Borçlar, borç karfl›l›¤›nda elde edilenin
tutar›yla veya iflletmenin normal faaliyetlerinden kaynaklanan borçlarda, örne¤in, kurumlar vergisinde oldu¤u gibi, borcun kapat›lmas› için gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutar›yla gösterilir.
b) Cari Maliyet: Varl›klar ayn› varl›¤›n veya bu varl›kla eflde¤er olan
bir varl›¤›n al›nmas› için halihaz›rda gereken nakit veya nakit benzerlerinin
tutar› ile gösterilirler. Borçlar, yükümlülü¤ün kapat›lmas› için gereken nakit
ve nakit benzerlerinin iskonto edilmemifl tutarlar› ile gösterilir.
c) Gerçekleflebilir De¤er (Ödeme De¤eri): Varl›klar, iflletmenin normal faaliyet koflullar›nda, bir varl›¤›n elden ç›kar›lmas› halinde ele geçecek
olan nakit ve nakit benzerlerinin tutar›d›r. Borçlar, iflletmenin normal faaliyet
koflullar›nda, kapat›lmalar› için ödenmesi gereken nakit ve nakit benzeri de¤erlerin iskonto edilmemifl tutarlar›yla gösterilir.
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d) Bugünkü De¤er: Varl›klar, iflletmenin normal faaliyet koflullar›nda,

ileride sa¤layacaklar› net nakit girifllerinin bugünkü (iskonto edilmifl) de¤er-

leri ile gösterilirler. Borçlar, iflletmenin normal faaliyet koflullar›nda, kapat›l-

malar› için ileride ödenmesi gereken net nakit ç›k›fllar›n›n bugünkü (iskonto
edilmifl) de¤erleri ile gösterilir.

Yukar›da yap›lan aç›klamalardan, uluslararas› muhasebe ve finansal ra-

porlama standartlar›nda gerçe¤e uygun de¤er olarak, girifl (al›fl) fiyat› ile ç›k›fl

(sat›fl) fiyat›n›n kullan›lmamakta oldu¤u anlafl›lmakta olup; bunlar›n yerine
karma yöntemin kullan›m› tercih edilmifltir. Bunun anlam› ise, gerçe¤e uygun
de¤er ne tedarikçilerin tespit ettikleri fiyat, ne de müflterinin almak için verdi¤i tekliftir. Dolay›s›yla gerçe¤e uygun de¤er; karfl›l›kl›, istekli ve bilgili iki ta-

raf aras›nda pazarl›k yoluyla belirlenen fiyatt›r. Bu durum, afla¤›daki flekil
1’de aç›klanm›flt›r. (Alexander, 2009, s.29)

fiekil 1: Uluslararas› Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›nda

Gerçe¤e Uygun De¤er

Yukar›da verilen flekilden de görüldü¤ü gibi, uluslararas› muhasebe
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standartlar›nda gerçe¤e uygun de¤er hesaplamas›nda tarihi maliyet de¤eri
esas al›nmaktad›r. Örne¤in IASB.’nin 36 nolu “Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü” standard›nda, varl›¤›n defter de¤eri ile geri kazan›labilir de¤eri karfl›laflt›r›l›r ve geri kazan›labilir de¤er, defter de¤erinin alt›nda olmas› halinde karfl›l›k ayr›l›r. Geri kazan›labilir de¤er ise, kullan›m de¤eri ile net sat›fl fiyat›ndan büyük olan›d›r.
2.1.2. Amerikan Muhasebe Standartlar› Aç›s›ndan
Gerçe¤e uygun de¤er, bazen cari de¤er olarak ifade edilmekte olup, de¤erleme sürecini içermektedir. Örne¤in, 5 y›l önce faydal› ömrü 15 y›l, hurda
de¤eri (salvage value) s›f›r olan, olan bir freze makinesini 300.000 $- al›fl bedelle sat›n alm›fl olal›m. Bu durumda bu makinenin net defter de¤eri;
[300.000 – ((300.000/15) x5) =] 200.000 $’d›r.
Yap›lan de¤erleme ifllemi sonucunda gerçe¤e uygun de¤eri 150.000 $
olarak tespit edilmifl olsun. Bu fiyat› belirlerken makinenin ne kadar edece¤i,
al›c›n›n bu makineye ne kadar ödeyece¤i dikkate al›nm›flt›r. Bu iflleme alternatif olarak, sat›c›n›n sat›fl fiyat› esas al›nabilir ve sat›c› böyle bir makineyi
250.000 $’a satabilece¤ini söylemifltir. Bunlar›n yan›nda daha yeni ve üretken
bir freze makinesi al›nabilir. Böyle bir makinenin maliyeti ise 350.000 $ oldu¤unu varsayal›m. Ancak bu durumda yeni makinenin amorti edilmifl yenileme maliyeti kullan›lmal›d›r. Çünkü mevcut makine 5 y›l kullan›lm›flt›r. Görüldü¤ü gibi gerçe¤e uygun de¤erin hesaplanmas›nda birden fazla alternatif
mevcuttur. Bu durumda, farkl› üç iflletme ayn› varl›¤›, farkl› de¤erlemeye tabi tutabilir ve tespit ettikleri gerçe¤e uygun de¤erler farkl› olabilir. Bu subjektifli¤in ortadan kald›r›lmas› için Amerika’da “ilkeler” yerine “kurallar” kullan›lm›flt›r. (King, 2009A, s.41-42) Uygulamada birli¤in sa¤lanmas› amac›yla FASB. taraf›ndan 15 Kas›m 2007 tarihinden sonraki mali y›lda uygulanmak
üzere “SFAS. 157 Gerçe¤e Uygun De¤er Ölçümleri” standard› yay›nlanm›flt›r. Bu standart, gerçe¤e uygun de¤erin tan›m›n›, gerçe¤e uygun de¤er öl-
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çümünü ve gerçe¤e uygun de¤er aç›klamalar›n› kapsamaktad›r. (Campbell,
Owens ve Robinson, 2008, s.32)

SFAS. 157’nin 5. paragraf›nda gerçe¤e uygun de¤er tan›mlanm›fl olup

buna göre, “Ölçüm tarihinde piyasa kat›l›mc›lar› aras›nda usulüne uygun

olarak yap›lan, bir varl›¤›n sat›fl veya bir borcun ödenmesinde (transferinde) kullan›lan fiyat, gerçe¤e uygun de¤erdir.”

Bu tan›m› IASB. taraf›ndan yap›lan tan›mla karfl›laflt›rd›¤›m›zda dikkat

çekici unsurlar flunlard›r: (King, 2009B, s.29)
• Sat›fl (de¤iflim de¤il),

• Piyasa kat›l›mc›lar› (market participants) (bilinmeyen bir piyasa
kat›l›mc›s›na sat›fl),

• Usulüne uygun ifllem,

• Tan›m, varl›klar›n yan›nda borçlara da uygulan›r.

SFAS. 157’nin 7. paragraf›nda usulüne uygun ifllem aç›klanmaktad›r.

Buna göre; “Usulüne uygun ifllem, ölçüm tarihinden önceki dönemde varl›k veya yükümlülüklerle ilgili ifllemlerin ola¤an ve al›fl›lagelmifl (mutat)flekilde yürütüldü¤ü piyasa faaliyetleri olarak ifade edilmektedir.”

SFAS. 157’nin 10. paragraf›nda piyasa kat›l›mc›lar› ve bunlar›n özellik-

leri aç›klanmaktad›r. Buna göre “Piyasa kat›l›mc›lar›, ana piyasadaki

(principal market) al›c› ve sat›c›lar› ifade etmektedir.” Piyasa kat›l›mc›la-

r›n›n özellikleri ise flunlard›r

• Kat›l›mc›lar ba¤›ms›z olmal› ve birbiriyle iliflkili olmamal›d›rlar.

• Varl›k ve yükümlülükler hakk›nda bilgili ve ifllemlerle ilgili bilgilere
ulafl›labilir olmal›d›r.

• Varl›k ve yükümlülüklerle ilgili ifllem yapabilme yetene¤ine sahip
olmal›d›rlar.

• Varl›k ve yükümlülük için ifllem yapmay› istekli olmal›d›rlar; ancak
bu iste¤in mecburiyetten kaynaklanmam›fl olmas› gerekmektedir

Örne¤in (King, 2009B, s.29), Sotheby’s veya Christie’s de Picasso ya ait

bir tablonun aç›k artt›rmas› (Resim Müzayedesi) oldu¤unu düflünelim. Aç›k
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artt›rmay› yöneten kifli, 20 milyon dolar teklif ile müzayedeyi açar ve dört tur
teklif sonras›nda en yüksek teklif, 29 milyon dolard›r. Aniden birisi 30 milyon dolar, damdan düfler gibi, teklif verir ve baflka teklif veren kimse ç›kmaz.

Aç›k art›rmac› tokma¤›n› vurur ve flimdi Picasso’nun tablosuna komisyon ve
vergileri hiçe sayarak 30 milyon dolar ödemeyi kabul eden flansl› bir al›c›s›
vard›r.

• Picasso tablosunun gerçe¤e uygun de¤eri nedir?

• Eflde¤er bir tablonun gerçe¤e uygun de¤eri nedir?

Yukar›daki iki soruya verilecek cevaplar ayn› de¤ildir. Gerçe¤e uygun

de¤er tan›m›n›n kapsam›nda, tablonun de¤eri 30 milyon dolar olarak dikkate
al›nm›fl ve gönüllü bir al›c› (kimse son al›c›n›n bafl›na bir silah dayamad›) ile
gönüllü bir sat›c› (aç›kça tabloyu sevk edilen mal konumuna koydu) aras›nda
30 milyon dolarl›k bir de¤iflim olmufltur. Benzer resimler için biz her iki al›c›

ve sat›c›n›n Picasso’nun sanat› ve bugünkü fiyatlar hakk›nda bilgisi oldu¤unu
varsay›yoruz. Al›c› ve sat›c›n›n gönüllü olarak bu iflleme kat›ld›¤›ndan dolay›
her ikisi için bir eflitlik söz konusudur. Ancak FASB.’›n yapt›¤› gerçe¤e uy-

gun de¤er tan›m›na göre, tablonun de¤eri, sadece 29 milyon dolar olup, 30
milyon dolar de¤ildir. FASB.’›n tan›m›na göre, yeni al›c› aç›s›ndan ayn› anda
1 milyon dolar de¤er düflüklü¤ü zarar› (impairment loss) ortaya ç›kmaktad›r.
Bunun nedeni, FASB.’›n gerçe¤e uygun de¤er tan›m› ile ilgili 157 nolu standard› incelendi¤inde anlafl›lmaktad›r

Aç›k artt›rma sonuçlar› FASB. tan›m›na göre incelendi¤inde, de¤er kav-

ram›n›n sadece baflkas›na ‘piyasa kat›l›mc›s›na’ (market participant) acil

bir sat›fla dayal› oldu¤u görülecektir. Dünyan›n her taraf›nda aç›k artt›rmaya

kat›lm›fl her potansiyel Picasso al›c›s› oldu¤unu varsayal›m, 29 milyon dolara

en az bir potansiyel al›c›n›n (bir piyasa kat›l›mc›s›) var oldu¤unu biliyoruz.

Ayr›ca, 30 milyon dolara aç›k art›rmada teklif mücadelesini kazanan flansl›-

dan baflka piyasa kat›l›mc›s›n›n olmad›¤›n› da biliyoruz. Aksi halde teklif verme süreci devam ediyor olurdu. Ani de¤er düflüklük zarar› 157 nolu standart-

taki gerçe¤e uygun de¤erini tan›m›ndan kaynaklan›yor, tablonun piyasadaki
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fiyat karfl›laflt›r›lmas›ndan de¤il. Özetle gerçe¤e uygun de¤er yaklafl›m›na göre 30 milyon $ iken, FASB.’›n tan›m›na bakt›¤›m›zda bu resmin de¤erinin 30
milyon $ de¤il, 29 milyon $ oldu¤u görülmektedir.
2.2. Gerçe¤e Uygun De¤erin Ölçümü
Gerçe¤e uygun de¤erin ölçümünde IASB. ile FASB. farkl› esaslar be-

nimsemifl olup bu farkl›l›¤›n temelinde ise, IASB. taraf›ndan ç›kart›lan standartlar›n ilke bazl› (principle based), FASB. taraf›ndan ç›kart›lan standartla-

r›n ise kural bazl› (rule based) olmas›d›r.

2.2.1. Uluslararas› Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›
Aç›s›ndan

IAS. ve IFRS.’lerde gerçe¤e uygun de¤er kavram› birbirine yak›n tan›m-

lanm›fl olup, ölçümünde ise farkl› esaslar benimsenmifltir. Bu farkl› uygula-

malar, varl›k ve yükümlülüklerin finansal tablolarda farkl› de¤erler üzerinden
raporlanmas›na neden olmaktad›r. Bu uygulamalar›n özüne bak›ld›¤›nda ise,

bu farkl›l›¤›n baz› standartlar›n al›fl bedeli, baz›lar›n›n ise sat›fl bedelini esas
al›rken, baz›lar›nda ise hem sat›fl fiyatlar›n›, hem de sat›fl giderlerini dikkate

almas›d›r. Tüm standartlar›n ortak noktas› ise, gerçe¤e uygun de¤eri yans›tan
en iyi ölçütün piyasa fiyat› oldu¤udur. (Tokay, Deran ve Aktafl, 2005, s.17-18)

Bu hususla ilgili olarak; baz› IAS. ve IFRS.’lerde belirtilen varl›k ve yü-

kümlülüklerin sunum ve de¤erlemesinde benimsenen esaslar afla¤›daki tablo
1’de aç›klanm›flt›r. (PWC, 2004, s.4-125)
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Tablo 1: Uluslararas› Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›n›n
Sunum ve De¤erleme Esaslar›

∗ Örne¤in A flirketi, B flirketinin %80’nini 800 liraya sat›n alm›fl olsun. B flirketinin net varl›klar›n›n gerçe¤e uygun
de¤eri 600 lira olsun. Bu durumda B’nin (%100-%80=) %20’lik ve (600 x %20=) 120 liral›k k›sm› az›nl›k pay›d›r. Bu
durumda konsolide finansal tabloda [800 – (600x%80)=] 320 lira pozitif flerefiye gözükecektir. E¤er A flirketi az›nl›k
paylar›n›n gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden hesaplanmas›n› seçer ve %20’lik az›nl›k pay›n›n gerçe¤e uygun de¤eri 185
lira olursa, konsolide finansal tabloda [800 – (600-185)=] 385 lira pozitif flerefiye gözükecektir.
Kaynak: http://www.iasplus.com/pastnews/2008jan.htm#ifrs3 (Eriflim: 11 Mart 2009)
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(*) Finansal varl›klara iliflkin s›n›fland›rma ve muhasebelefltirme esasla-

r› afla¤›daki gibidir.

• Gerçe¤e Uygun De¤erdeki De¤iflimler, Gelir Tablosu ‹le ‹liflki-

lendirilen Finansal Varl›klar: Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar bu grup-

ta s›n›fland›r›l›r. Örne¤in hisse senedi, hedge arac› olarak kullan›lmayan türev
ürünleri. Gerçe¤e uygun de¤er olarak, borsa rayici kullan›l›r.

• Vadelerine Kadar Elde Tutulan Finansal Varl›klar: Belirli bir va-

desi olan ve vadelerine kadar elde tutulma olana¤› ve niyeti bulunan aktifleri
içermektedir. Hisse senetleri, belirli bir vadeleri olmad›¤› için bu grupta s›n›f-
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land›r›lamaz. Bu gruba dahil olabilecek en önemli örnek olarak yat›r›m ama-

c›yla vadelerine kadar elde tutulacak olan hazine bonolar› ve devlet tahvilleri
gösterilebilir. Bu tür alacaklar etkin faiz yöntemi kullan›larak itfa edilmifl maliyet bedeli üzerinden muhasebelefltirilir.

• Krediler ve Alacaklar: Kurulufllar›n kendi ifllemlerinden do¤an tica-

ri amaçl› olmayan borç ya da alacaklar ilk olarak maliyet de¤eri üzerinden de-

¤erlenir Bu tutar, gerçe¤e uygun de¤er üzerinden hesaplan›r. ‹fllem maliyeti
de bu tutar›n içine dahildir. Daha sonra ise ticari amaçl› olmayan bu borç ve

alacaklar itfa maliyetinden varsa çeflitli nedenlerle oluflabilecek düflüflten do-

lay› ayr›lacak karfl›l›¤›n indirilmesi suretiyle de¤erlenir. (‹tfa edilmifl maliyet
bedeli)

• Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar: Di¤er üç grupta s›n›fland›r›la-

mayan tüm aktifleri kapsar. Gerçe¤e uygun de¤er de¤iflimleri öz kaynak için-

de muhasebelefltirilir ve sat›lmalar› veya de¤er düflüklü¤üne maruz kalmalar›
durumunda gelir tablosu ile iliflkilendirilirler.

2.2.2. Amerikan Muhasebe Standartlar› Aç›s›ndan
29 Haziran 1973’te Londra’da ABD’ninde içinde bulundu¤u 9 ülkenin

(Avustralya, Almanya, Fransa, ‹ngiltere ve ‹rlanda, Japonya, Kanada, Meksika, Hollanda) mali kontrolör, analist, profesör ve bilanço haz›rlay›c›s›n›n tem-

silcilerinin yer ald›¤› IASC (International Accounting Standarts CommiteeVorgaenger des IASB=Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi) olufltu-

rulmufl ve IASC’nin ilk üç projesi için düzenleyici kurul olarak tan›nm›flt›r.

Bu tarihten itibaren komite, önemli faaliyetlerde bulunmufl olup, bu çal›flma-

lardan baz›lar›na örnek olarak; IAS 1 ve 2 (1975), IFAC (1982) (International
Federation of Accountants-Internationaler Wirtschaftsprüferverband=Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu), IOSCO (1995) (International Organization of Securities Commissions-Internationale Vereinigung der Wertpapierauf-

sichtsbehörden=Uluslararas› Sermaye Piyasalar› Komisyonu) ve SEC (1996)
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(Securities and Exchange Commission-US-Amerikanische Wertpapier-und
Börsenaufsicht=Amerikan Sermaye Piyasas› Kurulu) gösterilebilir. (Barckow, 2008, s.12)

1100’ü yabanc› olmak üzere ortalama 15.000 teflebbüs Amerikan Men-

kul K›ymetler Borsas›nda hisseleri ifllem görmekte olup; 2007 Kas›m öncesi
bu yabanc› teflebbüsler, finansal tablolar›n› US GAAP’e göre de¤il (Generally

Accepted Accounting Principles=Amerikan Genel Kabul Görmüfl Muhasebe

‹lkeleri), özellikle IAS ve IFRS’e göre ya da ulusal muhasebe standartlar›na
göre düzenlemektedir. (Barckow, 2008, s.25)

Amerika’da 2006 y›l›nda FASB. taraf›ndan ç›kart›lan “SFAS. 157 Ger-

çe¤e Uygun De¤er Ölçümleri” standard›, gerçe¤e uygun de¤erin hesaplan-

mas›nda yeni bir hiyerarfli-düzenleme getirmifltir. Bu hiyerarfli ile varl›k ve

yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤erlerinin ölçümünde kapsaml› bir çerçeve
sunulmufltur. Bu kapsaml› çerçeve, iflletmelerin gerçe¤e uygun de¤eri ölçmesinde kullanacaklar› yöntem ve modelleri içermektedir. Bu standartta, önce-

likli olarak üç de¤erleme yöntemi üzerinde durulmufltur. (Fornaro ve Barbera, 2007, s.32)

2.2.2.1. Gerçe¤e Uygun De¤er Hiyerarflisi
SFAS. 157, gerçe¤e uygun de¤erin tespiti için girdilerin (inputs) esas

al›nd›¤› üç seviyeden oluflan bir hiyerarfli düzenlemifl olup, her bir seviyedeki
girdilerin karakteristik özellikleri farkl›d›r. Özellikle gerçe¤e uygun de¤er girdileri,

• güncel bilgilere dayal› olmal›,

• ba¤›ms›z kaynaklardan elde edilmeli ve
• fiyatlama kararlar›nda

piyasa kat›l›mc›lar› taraf›ndan kullan›lmal›d›r. Hiyerarflide kullan›lan

girdilerin kalitesi, girdilerin;
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• gözlemlenebilir veya gözlemlenemez olup olmamas›,

• tan›mlanan veya benzer varl›k ve yükümlülüklerin (identical or
similar items) de¤erlerine dayan›p dayanmamas›,

• aktif veya aktif olmayan bir piyasadan elde edilip edilmemesi,

• aktif piyasada kote fiyatlar veya di¤er piyasalardan elde edilen
fiyatlar,

• gözlemlenemeyen girdilerin di¤er piyasadaki verilerle birlefltirilmesine
göre de¤iflmektedir. (Campbell, Owens ve Robinson, 2008, s.32-33)

Gerçe¤e uygun de¤er hiyerarflisi, tan›mlanan varl›k ve yükümlülükler

için aktif bir piyasada oluflan fiyatlara (örne¤in borsada kote fiyatlar) öncelik
verir. (Seviye 1) Ço¤u durumda bu fiyatlar, varl›k veya yükümlülüklerin de-

¤ifliminde kullan›lan cari fiyat›n en iyi tahminini sa¤lar. Bundan dolay› böyle
bir piyasan›n olmas› halinde bu fiyatlar kullan›lmal›d›r. Aktif bir piyasada
oluflan fiyatlar›n olmamas› halinde ise, gerçe¤e uygun de¤er hiyerarflisi, di¤er
girdilerin de içine al›nd›¤› çok say›daki bileflenleri kapsayan de¤erleme yön-

temlerinin kullan›lmas›na izin vermektedir. Örne¤in fiyatlama yöntemleri.
De¤erleme yöntemlerinin kullan›labilmesi için dikkate al›nmas› gereken di¤er
girdiler ise, belirli durumlarda makul bir biçimde ulafl›labilir ve gözlemlene-

bilir girdiler (observable inputs) olmal›d›r. Ayr›ca bu veriler, emsal varl›k

ve yükümlülükler için aktif bir piyasada oluflan fiyatlar› da içermelidir. (Sevi-

ye 2) Gözlemlenemeyen girdilerin (unobservable inputs) kullan›m› ise

ikinci seviyeden sonra olmakta olup, bu tür veriler, varl›k ve yükümlülüklerin
fiyatlanmas›nda iflletmenin piyasa kat›l›mc›lar›nda elde etti¤i ekonomik veri-

lerin analizini içermektedir. (Seviye 3) Gerçe¤e uygun de¤er hiyerarflisi, göz-

lemlenemeyen girdiler yerine, gözlemlenebilir girdilerin kullan›lmas›na önce-

lik vermekle birlikte, gerçe¤e uygun de¤erin tahmininde girdilerin a¤›rl›¤›
dikkate al›narak, varl›k ve yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤eri belirlene-

bilmektedir. (Hertz ve Macdonald, 2008, s.2) Uygulamac›lar›n bu s›ralamaya

uymas› gerekmektedir. Afla¤›daki tabloda gerçe¤e uygun de¤er hiyerarflisi
özetlenmifltir. (Fuglister ve Bloom, 2008, s.37)
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Tablo 2: Gerçe¤e Uygun De¤er Hiyerarflisi

Seviye 1 için, fiyat tespitinde NYSE. veya NASDAQ. kullan›labilir. Se-

viye 2 için, aktif piyasada ifllem görmeyen iflletme borçlanma senetleri ve
NYSE.de ifllem gören benzer tahvillerin fiyatlar› referans olarak kullan›labi-

lir. Seviye 3 için ise, tahmin edilen gelecekteki nakit ak›mlar›n bugünkü de¤erleri kullan›labilir. (Fornaro ve Barbera, 2007, s.33)

Gerçe¤e uygun de¤er hiyerarflisinin iflleyiflini afla¤›daki flekildeki gibi

özetleyebiliriz: (Campbell, Owens ve Robinson, 2008, s.34)
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fiekil 2: Gerçe¤e Uygun De¤er Hiyerarflisinin ‹flleyifli

2.2.2.2. Varl›k ve Yükümlülüklerin Gerçe¤e Uygun De¤eri
SFAS 157’nin 13 ve 14. maddelerinde varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤e-

rinin tespiti aç›klanmakta olup; 13. maddeye göre, Ölçüm tarihinde finansal,

yasal ve fiziki olanaklar› dikkate al›narak, varl›¤›n›n piyasa kat›l›mc›lar›
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taraf›ndan en verimli ve en iyi kullan›m› tahmin edilir. En verimli ve en

iyi kullan›m ise, varl›¤›n piyasa kat›l›mc›lar› taraf›ndan en yüksek getiri-

yi sa¤layacak flekilde kullan›m›n› ifade etmektedir. En yüksek ve en iyi

kullan›m süresi, varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinin (kullan›m veya de¤iflim de¤erinin) tespitinde kullan›lacak de¤erleme yöntemleri için kullan›l›r.

SFAS. 157’nin 15. maddesi ise, yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤e-

rinin ölçümünü aç›klamaktad›r. Bu maddeye göre, yükümlülüklerin gerçe¤e

uygun de¤eri, ölçüm tarihinde piyasa kat›l›mc›lar› aras›ndaki transfer bedelidir.

2.2.2.3. De¤erleme Yöntemleri
SFAS. 157’nin 18, 19, 20 ve 21. maddelerinde de¤erleme yöntemleri

aç›klanmaktad›r. 18. maddesine göre de¤erleme yöntemleri, piyasa, gelir

ve/veya maliyet yaklafl›mlar› ile tutarl› olmas› halinde gerçe¤e uygun de¤erin
ölçümünde kullan›labilir. Bu yaklafl›mlar flunlard›r:

a) Piyasa yaklafl›m›: Bu yaklafl›m, tan›mlanan ve benzer varl›klar› için

ifllem gördükleri piyasadan elde edilen fiyatlar ile di¤er ilgili verileri kullan›r.
Piyasa yaklafl›m›nda piyasaya iliflkin çok say›daki verilerden yararlan›lmakta
olup; matematiksel bir yöntem olan matrix fiyatlama yöntemi kullan›lmaktad›r.

b) Gelir yaklafl›m›: Bu yaklafl›m›n esas›, gelecekteki nakit ak›mlar›n›n

indirgenmesi olup; ölçümleme için gelecekteki tutarlar ile ilgili olarak cari piyasa beklentileri kullan›l›r. Bu tür de¤erleme yöntemleri, bugünkü de¤er yön-

temi, opsiyon fiyatlama yöntemini kapsamaktad›r. Örne¤in Black-ScholesMerton yöntemi, bionominal yöntem gibi.

c) Maliyet yaklafl›m›: Bu yaklafl›m ise, varl›¤›n cari yenileme maliye-

tine dayanmaktad›r.

De¤erleme yöntemleri, uygulanabilir ve gerçe¤e uygun de¤erin hesap-

lanmas› için yeterli say›da veriyi içermelidir. Baz› durumlarda tek bir yönte-
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min kullan›lmas›, aktif piyasada ifllem gören tan›mlanan veya benzer varl›k ve
yükümlülüklerin fiyatlar›n›n belirlenmesinde daha uygun olabilir. Baz› du-

rumlarda ise çoklu de¤erleme yöntemlerinin kullan›lmas› daha uygun olabilir.
(SFAS. 157, Mad.19)

De¤erleme yöntemlerinin kullan›lmas›nda esas al›nacak girdiler iki

grupta toplanmaktad›r. (SFAS. 157, Mad.21)

• Gözlemlenebilir girdiler: ‹flletme taraf›ndan ba¤›ms›z kaynaklardan

elde edilen piyasa verilerini ifade etmektedir.

• Gözlemlenemeyen girdiler: ‹flletmenin varsay›mlar› ve belirli du-

rumlarda ulafl›labilir en iyi verileri ifade etmektedir.

3. GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER MUHASEBES‹NE YÖNELT‹LEN
ELEfiT‹R‹LER

Amerika’da ortaya ç›kan yüzy›l›n en büyük küresel krizi ile finansal pi-

yasalarda likidite s›k›nt›lar› ortaya ç›km›fl ve iflaslar yaflanm›flt›r. Bu kriz ne-

deniyle, dünya genelinde, menkul k›ymet ve piyasa fiyatlar› h›zl› bir biçimde
düflmüfltür. Bunun sonucunda da yat›r›mc›lar büyük zararlarla karfl›laflm›flt›r.
(Fujioka ve di¤erleri, 2008, s.6)

Gerçe¤e uygun de¤er, a¤›rl›kl› olarak, piyasa de¤erine dayanmakta olup,

günümüzde yaflanan küresel finansal kriz nedeniyle elefltiriler almaktad›r.
(Fujioka ve di¤erleri, 2008, s.1)

Gerçe¤e uygun de¤eri, tarihi maliyetten ay›ran en önemli fark, gerçe¤e

uygun de¤erin hesaplanmas›nda gelecekteki de¤erlerin de dikkate al›nmas›-

d›r. Bundan dolay› gerçe¤e uygun de¤er muhasebesinde “Kazan›lmam›fl Gelir/(Gider)” kavram› söz konusudur. Gerçe¤e uygun de¤erin hesaplanmas›n

esnas›nda ortaya ç›kan “Kazan›lmam›fl Kazanç/(Kay›plar)” gelir tablosun-

da muhasebelefltirilmektedir. Piyasa fiyatlar›nda meydana gelen sert düflüfller
nedeniyle bu tür kay›plar nedeniyle Amerika ve Avrupa’daki bankalar›n fi-

nansal pozisyonlar› ve performanslar› düflük görülmekte ve baz›lar› da iflas
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etmifltir. Böylece gerçe¤e uygun de¤er muhasebesi, bankalar›n sermaye yeterliliklerine büyük bir darbe vurmaktad›r. (Fujioka ve di¤erleri, 2008, s.6)

Gerçe¤e uygun de¤er muhasebesine yönelik elefltirileri flu flekilde s›rala-

yabiliriz: (Krumwiede, 2008, s.38)

• Yönetim taraf›ndan yap›lan çeflitli öngörüler ve varsay›mlar›n yanl›fl
olabilece¤i,

• F›rsatç› ve dürüst olmayan yönetim taraf›ndan kazanç sa¤lamak ama-

c›yla yarg› ve varsay›mlar›n manipüle edilmesinin söz konusu olmas›ndan do-

lay› elefltiriler yöneltilmektedir. Örne¤in tahmini nakit ak›mlar›, yönetimin ta-

lebine ba¤l› olarak yap›labilir, gelecek y›llardaki kazançlarda art›fl yap›labilir,
gelecek dönemlerde de¤er düflüklü¤ü azalt›labilir.

Piyasada oluflan fiyatlar›n gerçe¤e uygun de¤eri yans›tmad›¤› hususu

elefltirilmekte ve özellikle bu durum, Merrill Lynch’in baz› hisselerini 30 mil-

yon $’a satmas› (hisse bafl› 22 cent) ile ortaya ç›kt›¤› ifade edilmektedir. Baz›
gözlemciler, bu fiyat›n SFAS. 157’nin tan›m› ile uyumlu bir piyasa fiyat› oldu¤una inanm›fl olmalar›na ra¤men; problem, FASB.’›n “usulüne uygun ifl-

lem” kavram›n› kullanmas› olup, birçok iflletme taraf›ndan yanl›fl anlafl›lma-

s›d›r. Gerçe¤e uygun de¤er muhasebesindeki “istekli sat›c›” kavram›, çok ba-

sit yorumlanm›flt›r. Merrill Lynch olay›nda ise, Merrill Lynch isteksiz bir sa-

t›c›yd›. Çünkü iflletme, sermaye durumunu gelifltirmek amac›yla hisselerini,
hangi fiyattan olursa olsun, satmaya zorland›. Merrill Lynch ifllemi, al›c›n›n
sat›c›ya ödeme yapmas›ndan dolay› usulüne uygundu. Fakat FASB.’›n sat›fl

(ç›k›fl) fiyat› tan›m› zorland›¤›nda, 22 cent sanki sat›fl fiyat› gibi gösterilmifltir. (King, 2009B, s.31)

Sonuç olarak, FASB. taraf›ndan yap›lan tan›m›n kural bazl› olmas› ve elefl-

tirilmesinden dolay›, bu problemi çözmek amac›yla Amerika’n›n Sermaye Piya-

sas› Kurulu olan SEC., IASB. taraf›ndan önerilen ilke bazl› gerçe¤e uygun de¤er
modeli üzerinde çal›flmalar yapmaktad›r. (Krumwiede, 2008, s.38)

Uluslararas› muhasebe standartlar›n›n ilke bazl› olmas› nedeniyle, de-

¤erleme ölçeklerinin seçimi ve kullan›m› belirli toleranslarla uygulay›c›lar›n
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insiyatifine b›rak›lm›flt›r. Bunun en büyük nedeni, ülkelerin yasal ve muhase-

be mesle¤i ile ilgili özel kurulufllar taraf›ndan yap›lan düzenlemelerin farkl›
farkl› olmas› ve sonucunda da finansal tablolar asl›nda tam ortak bir dille ifa-

de edilememekte, k›smen de olsa ülkedeki uygulamalar›n etkisinde kalmaktad›r. (Terzi, K›ymetli fien ve Bülbül, 2007, s.129)

Her bir varl›k ve yükümlülü¤ün gerçe¤e uygun de¤erini tespit etmenin

hiç de kolay olmamas›n›n yan› s›ra baz› durumlarda da olanaks›z oldu¤u gözlenmektedir. Örne¤in, Vatikan müzesinde yer alan Michelangelo’ya ait resim-

lerin gerçe¤e uygun de¤erini belirlemek olanaks›zd›r. Çünkü bu resimlerin bir
benzeri olmad›¤› gibi benzeri bir piyasas› da mevcut de¤ildir. Vatikan Devle-

ti, bu resimleri envanterinde gerçe¤e uygun de¤er üzerinden gösteremez. Ancak envanterde oldu¤unu göstermek için iz de¤eri ile gösterebilir. Bunun gibi
varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erini belirlemek mümkün de¤ildir.
4. SONUÇ
Gerçe¤e uygun de¤er yaklafl›m›, tarihi maliyet ile haz›rlanan finansal

tablolar›n kullan›c›lar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layamamas›ndan dolay› ortaya
ç›km›flt›r. Ancak son günlerde yaflanan küresel krizle bu gereksinmenin han-

gi ölçülerde karfl›land›¤› tart›flma konusu olmaktan kurtulamam›flt›r. Nitekim
günümüzde Amerika’dan dünyaya h›zla yay›lan krizin nedeni olarak gösterilen hedge fonlar›n de¤erlemesinde kullan›lan gerçe¤e uygun de¤er yaklafl›m›-

n›n, varl›klar› afl›r› de¤erledi¤i ve taraflardan birinin vazgeçmesi sonucunda
buna ba¤l› tüm türev ürünlerin batt›¤› ifade edilmektedir.

Gerçe¤e uygun de¤er yaklafl›m›, iki kurum taraf›ndan çok ciddi bir bi-

çimde ele al›nm›fl ve uygulamaya sokulmufltur. Bunlardan ilki IASB. olup,
gerçe¤e uygun de¤erin tespitinde ilke bazl› esaslar› benimsemifltir. IAS. ve

IFRS.’lerde gerçe¤e uygun de¤er olarak genelde, piyasa fiyat› (örne¤in borsa
rayici), yenileme maliyeti (veya ikame maliyeti), kullan›m de¤eri, net sat›fl fiyat› ve net gerçekleflebilir de¤erler kullan›lmaktad›r.
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FASB. taraf›ndan da bu gereksinimlere uyum sa¤lamak amac›yla 157

nolu standart yay›nlanm›flt›r. Bu standart IASB. taraf›ndan yay›nlanan stan-

dartlarda öngörülen yöntemlere göre kuralc› bir anlay›flla haz›rlanm›flt›r. Gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde 3 seviye belirtilmifl ve buna göre gerçe-

¤e uygun de¤erin tespit edilmesi istenmifltir. Ancak FASB. taraf›ndan yap›lan
bu çal›flma da, son y›llarda yaflanan krizle elefltirilmeye bafllanm›flt›r.

IASB taraf›ndan yay›nlanan IAS/IFRS’lerde gerçe¤e uygun de¤erin tes-

pit edilmesi amac›yla böyle bir hiyerarfli söz konusu de¤ildir. Bu hiyerarfli yerine ilgili standartlarda gerçe¤e uygun de¤erin ölçümünde dikkate al›nacak
bilgilerin neler olaca¤› ve öncelikle hangi bilgilerin esas al›naca¤› aç›klan-

maktad›r. Örne¤in 16 nolu “Maddi Duran Varl›klar” standard›nda arazi, arsa

ve binalar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinin ekspertizler taraf›ndan belirlenmesi
önerilmektedir. (IAS 16, Mad. 32)

IASB. ile FASB. taraf›ndan yap›lan gerçe¤e uygun de¤er tan›m› aras›n-

daki farklar› üç aç›dan belirtebiliriz:

a) FASB.’›n tan›m›na göre ç›k›fl (sat›fl) fiyat›n›n kullan›lmas› gerekti¤i

ifade edilmekte iken, UMS/UFRS’lerde ise girifl ve ç›k›fl de¤erleri aras›ndaki
bir de¤er kullan›lmaktad›r (Bkz. fiekil 1).

b) FASB.’daki tan›mda piyasa kat›l›mc›lar› ifade edilirken, UMS/UFRS’de-

ki tan›mlarda karfl›l›kl› pazarl›k ortam›nda bilgili ve istekli al›c› ve sat›c›dan
bahsedilmektedir.

c) FASB.’›n tan›m›nda borcun transferi esas al›n›rken, UMS/UFRS’de

ise borcun ödenmesi esas al›nmaktad›r.

FASB. 157 nolu “Gerçe¤e Uygun De¤er Ölçümleri” standard›n› yay›n-

lamas›na müteakip, IASB, FASB ile yap›lan Norwalk anlaflmas› ile bafllayan
yak›nsama projesi gere¤i, bu standard› gündemine alm›fl ve bu konuda bir tart›flma metni (discussion paper) yay›nlam›flt›r. IASB., ilgili kifli ve kurumlar›n

bilgi ve elefltirilerini ald›ktan sonra FASB. gibi bir hiyerarfli yay›nlamas›
mümkündür. Böyle bir hiyerarfli, UMS ve UFRS’lerdeki kar›fl›kl›¤› azaltacak
ve karfl›laflt›r›labilirli¤i yükseltecektir.
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Pratik Bilgiler

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

362

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

MAL‹
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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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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
09.04.2009
19
20

Pratik Bilgiler

vergi

I-E GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI
(01.01.2009’dan ‹tibaren)

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
%10
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
160.00 TL
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)
32.00 TL
4-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara (VUK. Md. 353/4)
160.00 TL
5- Vergi Levhas›n› Bulundurmayan ve Asmayanlara (VUK. MD. 353/4)
160.00 TL
6- Belirlenen Muhasebe Standartlar›na, Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolara ‹liflkin Usul ve Esaslara Uymayanlara (VUK. MD. 353/6) 3.500.00 TL
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)
190.00 TL
8- Belge bas›m› ile ilgili bildirim görevini tamamen veya k›smen yerine getirmeyen matbaa iflletmecilerine (VUK. MD. 353/8)
560.00 TL
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)
760.00 TL
10- VUK’un 127/d bendi uyar›nca Maliye Bakanl›¤›n›n özel iflaretli görevlisinin ikaz›na ra¤men durmayan araç sahibi
560.00 TL
ad›na (VUK. MD. 353/10)
11- Bilgi vermekten ile VUK 256, 257 ve Mük. 257 madde hükümlerine uymayan
1.600.00 TL
-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
760.00 TL
- Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›fl›nda kalanlar hakk›nda
350.00 TL
12- Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas› halinde. (Mük.Md.355)
12.1. Birinci s›n›f tüccarlar ile serbest meslek erbab› hakk›nda;
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
400.00 TL
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
800.00 TL
- Yasal süreden itibaren 30 günden sonra
1.600.00 TL
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II-B ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2009 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN)
12.2. ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazanc› basit usülde tespit edilenler hakk›nda;
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
- Yasal süreden itibare 30 günden sonra

190
380
760

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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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 - VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹ TAR‹FES‹ (2009 YILI)
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

‹vazs›z
10
15
20
25
30

2009 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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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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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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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‹
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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
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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.

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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XV- KDV Tevkifat Oranlar›

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).

376

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)

378

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

380

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‹
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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 MADDES‹ GERE⁄‹NCE ÖDENEN FA‹Z
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 SAYILI KANUNA GÖRE TAHS‹L ED‹LEN ÖZEL ‹fiLEM VERG‹S‹
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‹
AKARYAKIT F‹YAT ‹ST‹KRAR PAYI
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

381

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -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
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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
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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

XVII- Vergi Türleri

379

380

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
0.29
0.65

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
1.10
0.02

(*) 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›: 92 -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
3.46
-0.35

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
7.89
6.13

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›: 92 -2009

Pratik Bilgiler

I- Devlet ‹statistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranlar› (%) (*) (**)

381

Y›l
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ay

382

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 11.417.60 11.491.59

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›: 92 -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
159.97

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
158.94

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›: 92 -2009

Pratik Bilgiler
II- Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi ve
Üretici Fiyatlar› Endeksi
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MERKEZDEN UZAK ÇALIfiANLARIN
PERFORMANSLARININ
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹: DENET‹M
F‹RMALARINDA ÇALIfiANLARIN
PERFORMANS DE⁄ERLEND‹RMELER‹NE
‹L‹fiK‹N B‹R MODEL ÖNER‹S‹
PERFORMANCE EVALUATION OF
THE EMPLOYEES WORKING OUT
OF THE HEAD OFFICE: OFFERING A
PERFORMANCE EVALUATION
MODEL FOR AUDIT FIRM EMPLOYESS

l Dr. Meltem GÜNGÖR DELEN*
Öz
Merkezden uzak çal›flanlar, çal›flma biçimleri itibariyle di¤er çal›flanlar-

dan farkl›d›rlar. Bu farkl›l›k temel olarak; çal›flmalar›n› ba¤l› olduklar› kurum

d›fl›nda farkl› kurumlarda sürdürmelerinden kaynaklanmaktad›r. Bu nedenle
söz konusu çal›flanlar›n performanslar›n›n de¤erlendirilmesinde klasik yön-

temler yetersiz kalmaktad›r. Sadece üst yönetimin de¤erlendirme yapt›¤› bu

* ‹stanbul Üniversitesi, ‹ktisat Fakültesi
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yöntemlerin yerine, birden fazla de¤erlendiricinin sürece dahil edildi¤i 360

derece performans de¤erlendirme sistemi daha etkin bir performans ölçümü
sa¤lamaktad›r. Bu sistem oluflturulurken kurumsal yap› ve özellikler ayr›ca
dikkate al›narak özgün bir model ortaya konmal›d›r.

Anahtar Sözcükler: Performans de¤erlendirme, Denetim elemanlar›,

360 derece performans de¤erlendirme yöntemi.
Abstract

Employees working out of the head office, have different working con-

ditions from the other employees. This differance arise from working in different establishments except their own organization. Therefore, classic perfor-

mance evaluation methods remain incapable for these employees. 360 degree performance management system that incorporates more than one evaluator

to the process, enables more effective performance measurement opportunity
than these classical methods that acquires only the senior managemets appraisal. While creating this system, a special and distinctive model should be made by considering the organizational structure and feature.

Keywords: Performance evaluation, Auditor, 360 degree performance

management system.
Girifl

Günümüzde performans de¤erlendirme hem kurumlar, hem de çal›flan-

lar aç›s›ndan önemli bir insan kaynaklar› yönetimi fonksiyonu haline gelmifltir. Bu noktada performans de¤erlendirme kavram› daha da genifl anlam› ve
di¤er insan kaynaklar› fonksiyonlar› ile olan iliflkileri aç›s›ndan “performans
yönetimi” boyutuna ulaflm›flt›r (Barutçugil; 2002; 123).

Çal›flma hayat›ndaki geliflmeler ile kurumlar›n geliflen ve farkl›laflan ih-

tiyaçlar› ile beklentileri performans yönetimi sistemlerinin çeflitlenmesine ne-
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den olmufltur. Hemen her kurum temel bir tak›m ortak özellikler d›fl›nda ken-

disine uygun sistemleri tercih etmekte ve/veya kendisine özgü bir sistem oluflturmaktad›r. Bu sistemlerin oluflturulmas›nda kan›m›zca en önemli nokta per-

formans de¤erlendirme yönteminin belirlenmesidir. Kuflkusuz ki performans
de¤erlendirmenin do¤ru yap›lmad›¤› bir sistemin baflar›l› olmas› beklenemez
ve al›nan de¤erlendirme sonuçlar›n›n di¤er alanlarda kullan›lmas› da bir anlam ifade etmez.

Günümüz kurumlar›nda performans de¤erlendirme sonuçlar›n›n; gerek

kiflinin geliflimi, kendisine sa¤lanacak e¤itim imkanlar›, kariyer planlamas›,
ücretlendirilmesi gerekse ifl sözleflmesinin devam etmesi aç›s›ndan tafl›d›¤›

önem, bu konuya daha hassas yaklafl›lmas›n› gerektirmektedir. Pricewaterho-

useCoopers’›n 2000 y›l›nda yapm›fl oldu¤u bir araflt›rmaya göre Türkiye’de;

performans de¤erlendirme sonuçlar›ndan %76 oran›nda ücretlendirme, %64
oran›nda e¤itim ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi, % 51 oran›nda ise mesleki ilerle-

me alan›nda yararlan›ld›¤› ortaya ç›km›flt›r. Avrupa’da ise öncelikler de¤ifl-

mekle birlikte; performans de¤erlendirme sonuçlar›ndan %78 oran›nda mes-

leki ilerleme, %73 oran›nda e¤itim ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi, % 68 oran›nda
ise ücretlendirme alan›nda yararlan›lmaktad›r (Hürriyet ‹nsan Kaynaklar›&PricewaterhouseCoopers; 2000; 25).

Kurumlar ve çal›flanlar aç›s›ndan arz etti¤i önem göz önünde bulundu-

ruldu¤unda, en do¤ru performans de¤erlendirme sistemini oluflturmak daha
da önemli hale gelmektedir. Kuflkusuz her kurumun özellikleri, çal›flma flart-

lar›, yap›lmakta olan iflin gerekleri birbirinden farkl›d›r. Bu nedenle de, kurumlara özel sistemlerin gelifltirilmesi gerekmektedir.

Kurumun yönetim kadrolar›yla ayn› ortamda çal›flan, birim yöneticisiy-

le birebir iliflki içerisinde olan veya yöneticisinin kendisini gözlem imkan›na
sahip çal›flanlar›n performanslar›n›n de¤erlendirilmesi nispeten kolay olmak-

tad›r. Fakat merkezden uzak çal›flanlar yukar›da belirtmifl oldu¤umuz olanak-

lardan yoksun bir flekilde ço¤u zaman tek bafllar›na çal›flmaktad›rlar. Bu çal›flanlar›n performanslar›n›n yönetim taraf›ndan birebir gözlemlenmesi imkan›-
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n›n s›n›rl› olmas› nedeniyle klasik performans de¤erlendirme yöntemleri, bu
kiflilerin performanslar›n›n belirlenmesinde yetersiz kalmaktad›r. Kuflkusuz,
bu kiflilerin performanslar› belirlenirken klasik performans de¤erlendirme
yöntemleri de kullan›labilir, fakat elde edilen sonuçlar yeterince güvenilir ol-

mayacakt›r. Bu nedenle merkezden uzak çal›flanlar için daha farkl› bir de¤erlendirme sisteminin gelifltirilmesi gerekmektedir.

I. Merkezden Uzak Çal›flanlar ve Performans De¤erlendirme Sistemi
A. Tan›m
Öncelikle, merkezden uzak çal›flanlar kavram›yla kimlerin kastedildi¤i-

ni belirtmekte yarar bulunmaktad›r. Bu çal›flma kapsam›nda, “merkezden
uzak çal›flanlar” olarak nitelendirilen grup; kurumun genel merkezinden fiziki olarak uzakta ve ço¤unlukla tek bafl›na veya küçük bir grup olarak çal›flanlar› tan›mlamaktad›r. Bu tan›m›n içine proje bazl› veya kendi hesab›na çal›-

flanlar da girebilmektedir fakat konumuz itibariyle bu çal›flan grubu hariç tutularak sadece kurumun sürekli çal›flanlar› ele al›nacakt›r.

Bu tür çal›flmalara genellikle hizmet sektöründe ve belirli ifl alanlar›nda

rastlanmaktad›r. Özellikle tüm mesailerini ofis d›fl›nda geçiren pazarlama ele-

manlar› ile denetim flirketlerinde çal›flan denetçiler de¤erlendirmeye al›nacak
olan çal›flan grubunu oluflturmaktad›r. Pazarlama elemanlar› genellikle saha-

da tek bafllar›na çal›flmaktad›rlar. Denetçiler ise görevlendirildikleri birim veya kurumlarda tek bafllar›na çal›flabildikleri gibi ekip halinde de çal›flabilmek-

tedirler. Bu durum görevlendirildikleri birimin ölçe¤i ve denetimin kapsam›na ba¤l› olarak de¤iflebilmektedir.

Her iki çal›flan grubunun da ortak özelli¤i ilk kademe yöneticilerinin bi-

rebir gözlem alan›n›n d›fl›nda olmalar›d›r. Bu durum onlar›n performans de-

¤erlendirmelerine olumsuz yans›yabilmektedir. Fakat pazarlama elemanlar›n›
denetçilerden ay›ran önemli bir nokta, onlar›n sat›fl rakamlar› gibi ifl ç›kt›lar›-
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na iliflkin somut, ölçülebilir sonuçlara ulafl›labilmesidir. Denetim elemanlar›-

n›n performanslar› de¤erlendirilirken, somut ifl ç›kt›lar› olarak haz›rlad›klar›

raporlar göz önünde bulundurulabilir fakat bu raporlar›n d›fl›nda söz konusu

çal›flanlar›n, kendine güven, problem çözme, inisiyatif alma, pro-aktif olma,
gibi bir tak›m baflka yetkinliklerinin de s›nanmas› gerekmektedir. Pek çok du-

rumda bu yetkinlikler somut ifl ç›kt›lar›ndan daha önemli olabilmektedir. Bu
yetkinliklere daha ayr›nt›l› bir flekilde ileriki bölümlerde de¤inilecektir.

B. Merkezden Uzak Çal›flanlar›n Performans De¤erlendirmelerinde
Karfl›lafl›lan Sorunlar

Performans de¤erlendirme sistemlerinde, uygulama aflamas›nda çeflitli

sorunlarla karfl›lafl›lmaktad›r. Bu sorunlar›n bafl›nda, genel performans de¤erlendirme sorunlar› gelmektedir. Bunlardan baz›lar›n› s›ralayacak olursak;

• Performans de¤erlendirme sisteminin kurumun ihtiyaçlar› ve hedef-

leri ile örtüflmemesi,

• Beklenen yetkinliklerin do¤ru belirlenememesi,
• Gözlem imkan›n yeterli olmamas›,
• De¤erlendirme hatalar›,

• De¤erlendiricilerin e¤itimsiz olmas›d›r.

Yukar›da saym›fl oldu¤umuz sorunlar hemen hemen her kuruluflta karfl›-

lafl›labilecek sorunlard›r. Bu sorunlardan baz›lar› her sistemde ortaya ç›kabi-

lece¤i gibi, çok bilinçli bir performans de¤erlendirme politikas› yürütülüyorsa hiçbiri de ortaya ç›kmayabilir.

Fakat merkezden uzak çal›flanlar söz konusu oldu¤unda uygun bir siste-

min oluflturulmamas› halinde, özellikle “gözlem imkan›n›n yetersiz olmas›”
ve “beklenen yetkinliklerin do¤ru belirlenememesi”nden kaynaklanan sorun-

lar mutlaka ortaya ç›kacakt›r. Bunun nedeni çal›flanlar›n, onlar› de¤erlendire-

cek olan yöneticileri ile sürekli ayn› ofis ortam›nda çal›flmamalar›d›r. Belirlenen yetkinlikler ise zaman zaman de¤erlendirici taraf›ndan gözlem imkan› ol-
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mayan ya da s›n›rl› olan yetkinlikler olabilmektedir. Dolay›s›yla de¤erlendir-

me yapan yöneticiler ço¤u zaman, de¤erlendirme yapt›klar› çal›flan hakk›nda
kendilerinde oluflan kanaat do¤rultusunda hareket etmekte ve bu flekilde de-

¤erlendirme yapmaktad›r. Yöneticilerin çal›flanlar›yla ilgili edindikleri kanaat

ise, onlar›n as›l ifllerini (yani denetim iflini) yaparken de¤il, flirket merkezinde
bulunduklar› s›n›rl› süre içindeki gözlemlerine dayanmaktad›r. Do¤al olarak,
bireylerin gözlemlendiklerini bildikleri zamanki davran›fllar›yla, serbest ol-

duklar›ndaki davran›fllar› aras›nda farkl›l›klar bulunmaktad›r. Yöneticiler çal›flanlar›n kendileriyle ya da flirket merkezindeki di¤er kiflilerle kurduklar› ilifl-

kileri ve merkezdeki çal›flma biçimlerini referans almaktad›rlar. Fakat genellikle bu gözlemler yan›lt›c› olabilmektedir. Denetçilerin yöneticileriyle kur-

duklar› iliflkilerle, denetim yapt›klar› firmadaki iliflkileri birbirinden farkl› olabilmekte, denetime gittikleri firmalarda kendi bafllar›na kald›klar›ndaki çal›flma yöntemleri ve yaklafl›mlar› farkl›l›k arz edebilmektedir.

Genel anlamda, klasik performans de¤erlendirme sistemlerinde de en

fazla elefltiri getirilen nokta çal›flan›n sadece ilk amiri taraf›ndan de¤erlendirilmesidir. Performans de¤erlendirmede ilk amirin de¤erlendirmesinden kaynaklanan pek çok hata ortaya ç›kabilmektedir. Bunlardan biri ilk amirin göz-

lem imkan›n›n s›n›rl› olmas›d›r. Yönetici zaman yetersizli¤i ya da görevi gere¤i zaten kiflinin performans›n›n sadece bir k›sm›n› gözlemleyebilmektedir
(Palmer; 1993; 17-20). Buna bir de çal›flma alanlar›n›n ayr› olmas› sorunu ek-

lenince hatal› de¤erlendirme yapma olas›l›¤› daha da artmaktad›r. ‹lk amirin

de¤erlendirmesinde ortaya ç›kabilecek di¤er hatalar ise genel de¤erlendirici
hatalar›d›r. Genel de¤erlendirici hatalar›n›; hale etkisi, belirli derecelere yö-

nelme, yak›n geçmiflteki olaylardan etkilenme, kontrast hatalar›, önyarg›lar,

pozisyondan etkilenme olarak s›ralayabiliriz (Uyargil; 1994; 74-80). Bunlar
sadece ilk amire özgü olmay›p di¤er tüm de¤erlendiricilerin de¤erlendirmelerinde de karfl›lafl›labilecek hatalar›d›r.

Çal›flanlar›n performanslar›n›n de¤erlendirilmesinde yer alan somut öl-

çülebilir kriterlerin yan› s›ra, kiflisel özellikler ve gözleme dayal› olarak ölçü-

56

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

lebilecek bir tak›m yetkinlikler de bulunmaktad›r. Bunlar›n ölçümü klasik performans de¤erlendirme sistemlerinde sadece ilk amir taraf›ndan yap›lmaktad›r. Özellikle bu kriterlerin ölçümünde yöneticinin de¤er yarg›lar› gibi sübjektif unsurlar›n etkili olabilece¤i gibi, ele ald›¤›m›z çal›flan grubu için ço¤u zaman yöneticinin gözlem imkan› da oldukça s›n›rl› olmaktad›r.

Bu nedenle kiflinin performans› hakk›nda tek kaynaktan bilgi almak ku-

rumun, kiflinin performans› hakk›nda yanl›fl veya eksik bilgilendirilmesine ne-

den olur. E¤er sistemde geribildirim söz konusu ise çal›flan da performans›

hakk›nda yanl›fl yönlendirilmifl olacakt›r. Bu flekilde çal›flan›n performans›n›n
oldu¤undan daha düflük de¤erlendirilmesi, kiflinin motivasyonunu olumsuz
etkileyebilece¤i gibi, ayn› zamanda sisteme olan güveni de sars›lacakt›r. Çal›flan›n performans›n›n oldu¤undan daha yüksek de¤erlendirilmesi durumun-

da ise kiflinin asl›nda gelifltirmesi gereken yetkinlikleri üzerinde çal›flma flans› elinden al›nmaktad›r. Her iki durum da hem çal›flan, hem idareci, hem de
kurum taraf›ndan tercih edilmeyecek olumsuz sonuçlard›r.

Özellikle denetim firmalar›nda çal›flanlar aç›s›ndan söz konusu olan bir

baflka olumsuzluk da ifle iliflkin say›sal performans kriterlerinin bulunmay›fl›-

d›r. Pazarlama elemanlar›nda oldu¤u gibi ifle iliflkin somut ölçülebilir sonuç-

lar -örne¤in sat›fl rakamlar›- elde edilememektedir. Bu da kiflinin ifl ç›kt›lar› ile
ilgili de¤erlendirmeyi zorlaflt›rmaktad›r. Denetim elemanlar›n›n ifl ç›kt›lar›na
iliflkin, temel al›nabilecek en somut gösterge denetim raporlar›d›r. Fakat de-

netim firmalar›n›n çeflitlili¤i göz önünde bulunduruldu¤unda (vergi denetimi,
ba¤›ms›z denetim, SPK yönelik denetimler, vb.), bu firmalar›n tümü denetçi-

lerinden, yapt›klar› denetim ile ilgili raporlama istememektedir. Dolay›s›yla
ortada somut bir ifl ç›kt›s› da bulunmamaktad›r. Denetçilerin sorumlu olduklar› firmalarda yapm›fl olduklar› denetimleri de birebir izlemek ve kontrol et-

mek yarataca¤› ifl yükü nedeniyle mümkün olamamakta, ancak sondaj usulü
belirli kontroller yap›labilmekte veya denetlenen firmadan düzenli ve resmi
bir flekilde olmasa da flifahi olarak denetçiler ile ilgili bir tak›m bilgiler al›n-

mas› yöntemi izlenmektedir. Di¤er taraftan, denetim sürecinde yap›lan bir ha-
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ta uzunca bir süre geçtikten sonra, örne¤in vergi dairelerince yap›lan kontrollerde dahi ortaya ç›kabilmektedir.

Tüm bu nedenlerden ötürü, merkezden uzak çal›flanlar için performans

de¤erlendirme yöntemi belirlenirken çok daha hassas davran›lmal›d›r. Böyle-

ce oluflabilecek hatalar da en aza indirilebilecek ve daha sa¤l›kl› bir performans de¤erlendirme sistemi oluflturulabilecektir.

C. Merkezden Uzak Çal›flanlar ‹çin Etkili Performans De¤erlendirme
Sistemi

Görüldü¤ü üzere, klasik performans de¤erlendirme sistemleri merkez-

den uzak çal›flanlar›n de¤erlendirilmesinde yetersiz kalmaktad›r. Klasik de¤erlendirme yöntemleri, gerek de¤erlendiriciler ve de¤erlendirme süreci, ge-

rekse ölçümleme yöntemi aç›s›ndan ihtiyaçlar› karfl›layamamas›na ek olarak,
güvenilirlikleri de düflük yöntemlerdir. Dolay›s›yla, bu çal›flanlara yönelik da-

ha kapsaml› bir sistemi temel almak yerinde olacakt›r. Bu aç›dan merkezden

uzak çal›flanlar›n performans de¤erlendirmelerinde karfl›lafl›lan sorunlar› ve
k›s›tlar› aflmak, daha objektif ve do¤ru sonuçlar elde edilebilmek için 360 derece performans de¤erlendirme yöntemi alternatif bir sistem sunmaktad›r.
1. 360 Derece Performans De¤erlendirme Yöntemi
Performans de¤erlendirme sistemleri, zaman içinde gerek çal›flma flartlar›ndaki de¤iflimler gerekse kurumlar›n farkl›laflan ihtiyaçlar› do¤rultusunda
geliflme göstermifltir. Bu konuda son y›llarda yayg›nlaflan uygulamalardan biri de 360 derece performans de¤erlendirme sistemidir. Klasik performans de¤erlendirme yöntemlerinden farkl› olarak 360 derece performans de¤erlendirme yönteminde, sadece bir de¤erlendiriciye (üst) ba¤l› kalmak yerine, birden
fazla de¤erlendiriciye yer verilmektedir. Bu yöntemde kifli de¤erlendirmenin
merkezinde yer almakta ve ifl arkadafllar› (emsalleri), üstleri, iç/d›fl müflteriler
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de de¤erlendirme sürecine kat›lmakta ve böylece kiflinin performans› hakk›nda pek çok kanaldan bilgi toplanmaktad›r. Farkl› kanallardan gelen bu bilgiler bütünde çal›flan›n genel performans›n› sergilemektedir.
Bu de¤erlendirme sisteminde kifli, çal›flmas› esnas›nda iliflki içinde bulundu¤u kifliler taraf›ndan de¤erlendirildi¤inden daha adil ve güvenli bir de¤erlendirme yap›lm›fl olmaktad›r (Bernardin ve Russell; 1998; 225). Bu kifliler çal›flan›n farkl› yetkinliklerini di¤er de¤erlendiricilere nazaran daha iyi
gözlemleme imkan›na sahiptir. Örne¤in bir yönetici, çal›flan›n baz› yetkinliklerini yeterince gözlemleme ve do¤ru olarak de¤erlendirme imkan›ndan yoksunken, ifl arkadafllar› veya müflteriler bu yetkinlikleri daha fazla gözlemleme
olana¤› elde edebilmekte, dolay›s›yla daha do¤ru bir de¤erlendirme yapabilmektedirler.
Yöntemin farkl›l›k arz eden bir baflka yönü, çal›flana performans› hakk›nda geri bildirimde bulunulmas›, bir di¤eri ise, çal›flan›n kendi performans›n› de¤erlendirmesidir (Milliman, vd.; 1994; 99). Çal›flan elde etti¤i geri bildirim sayesinde kendi performans› hakk›nda bilgi sahibi olur ve kendini gelifltirme imkan› elde eder. Çal›flan›n kendi performans›n› de¤erlendirmesi ise kiflinin kendini nas›l alg›lad›¤›n›n üstleri taraf›ndan görülebilmesi aç›s›ndan yaral›d›r.
Her sistemin oldu¤u gibi 360 derece performans de¤erlendirme sisteminin de bir tak›m avantaj ve dezavantajlar› bulunmaktad›r. Sistemin klasik performans de¤erlendirme sistemlerine nazaran sahip oldu¤u avantajlar k›saca
(Barutçugil; 2002; 203-204, Arslan; www.koniks.com);
• Farkl› kaynaklardan bilgi edinilmesi çal›flan›n güçlü/zay›f yönlerini
daha do¤ru ortaya koyar ve kendini gelifltirme çabas› daha yo¤unlafl›r,
• Çal›flanlara, kendilerini gelifltirme imkan› sa¤lamak amac›yla performanslar›yla ilgili geribesleme sa¤lanmas›,
• Yönetici çal›flan›n performans›na iliflkin tek bafl›na elde edemeyece¤i bilgileri farkl› kaynaklardan elde etme imkan›na ulafl›r ,
• Çal›flan ile yöneticileri aras›nda daha aç›k bir iletiflim olana¤› sa¤lanm›fl olur,
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• De¤erlendirme pek çok farkl› kifli taraf›ndan yap›ld›¤› için ayr›mc›l›k

riski azalt›lm›fl olur,

• Birbirinden ba¤›ms›z kaynaklardan sa¤lanan performans bilgileri so-

nuçta daha nesnel bir de¤erlendirme oluflturur.

Sistemin dezavantajlar› ise (Bernardin ve Russell; 1998; 257);
• Di¤er de¤erlendirme sistemlerine nazaran daha karmafl›k bir sistem

olmas› dolay›s›yla performans de¤erlendirmenin sonuçlar›n›n analiz edilmesi
daha fazla zaman almaktad›r,

• Sistemde de¤erlendirici say›s›n›n artmas› nedeniyle de¤erlendiriciler-

den kaynaklanan hatalar da artmakta ve kimi zaman bu hatalar gözden kaçabilmektedir,

• Yöneticilerin geri besleme konusunda yeterince e¤itimli ve ehil ol-

mamas› nedeniyle hatal› ve/veya yanl›fl geri besleme yap›lmas› halinde çal›flanlar bu durumdan olumsuz etkilenecektir,

• Halen hiyerarflik yap›n›n korundu¤u kurumlarda bu sisteme geçilme-

si halinde astlar›n ve ifl arkadafllar›n›n de¤erlendirme yapmalar›na karfl› tepkiler örgüt iklimini bozabilmektedir.

Sistemin uygulama aflamas›nda ise, de¤erlendiricilere yöntemin amac›

ve uygulan›fl› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verilmelidir. De¤erlendiricilere do¤ru ve
objektif de¤erlendirmenin nas›l yap›laca¤›, de¤erlendirme hatalar› hakk›nda
e¤itim verilirken, yöneticiler de do¤ru ve yap›c› geri bildirim verilmesi konu-

sunda bilgilendirilmelidir (Barutçugil; 2002; 204). Böylece hem sistemin çal›flanlar taraf›ndan do¤ru anlafl›lmas› ve benimsenmesi sa¤lanm›fl olur, hem de
uygulama s›ras›nda oluflabilecek bir tak›m hatalar önceden önlenmifl olur.

Performans de¤erlendirme sistemi oluflturulurken üç temel nokta önem-

lidir; gözlemleme, yarg›lama, geri besleme sa¤lama (Uyargil; 1994; 19). Görüldü¤ü üzere sistemin iki temel noktas› de¤erlendiriciye dayanmaktad›r. Sis-

tem içinde öne ç›kan de¤erlendirici öznesi merkezden uzak çal›flan grubu için
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ise kritik bir öneme sahiptir. Performans de¤erlendirme sistemlerinin kurulmas› aflamas›nda; öncelikle kurumun hedef ve beklentileri belirlenmelidir, da-

ha sonra de¤erlendirmede kullan›lacak standartlar belirlenir ve de¤erlendiriciler saptan›r, son aflamada da performans de¤erlendirme sistemlerinden biri
tercih edilir veya karma bir sistem oluflturulabilir (Uyargil; 1994; 20-54).
2. De¤erlendiricilerin Belirlenmesi
Yukar›da saym›fl oldu¤umuz aflamalar içinde konumuz itibariyle önem

arz etti¤inden ön plana ç›kan kuflkusuz ki de¤erlendiricilerin belirlenmesidir.

Sistem içinde yer alabilecek de¤erlendiricilere, bu kiflilerin de¤erlendirme
aflamas›ndaki güçlü ve zay›f yönlerine ayr›nt›l› olarak de¤inmekte yarar görmekteyiz.

‹lk Amir; Performans de¤erlendirme sistemlerinde her çal›flan›n ba¤l›

bulundu¤u yönetici taraf›ndan de¤erlendirilmesi en yayg›n uygulamad›r. Bu
durum, ilk amirin de¤erlendirilecek kifliyle sürekli birlikte olan, onun çal›flma-

lar›n› en yak›ndan izleyebilecek ve de¤erlendirebilecek kifli oldu¤u düflünce-

sinden kaynaklanmaktad›r. ‹lk amir, iflin gerekleri ile çal›flan›n performans›n›
en iyi flekilde k›yaslayabilecek kifli olarak kabul edilir. Ayr›ca di¤erlerinden

daha e¤itimli ve objektif karar alma yetisinin daha geliflmifl oldu¤u varsay›l›r
(Barutçugil; 2002; 197). Tüm bunlar›n yan› s›ra çal›flanla sürekli iletiflim ha-

linde olmas› ve fiziksel yak›nl›¤› nedeniyle de ilk amir en avantajl› de¤erlendirici olarak görülmektedir (Uyargil; 1994; 31).

Di¤er taraftan, de¤erlendirmenin ilk amir taraf›ndan yap›lmas› baz› so-

runlara da yol açabilir. Örne¤in; çal›flanlar, ilk amirin performans de¤erlendir-

meyi kendilerini ödüllendirme/cezaland›rma arac› olarak kulland›¤›ndan flikayetçi olabilirler; ilk amir geri bildirim konusunda uygun becerilere sahip ol-

mayabilir; de¤erlendirme sürecinde ortaya ç›kabilecek çat›flmalar nedeniyle
çal›flanla ilk amirin iliflkileri zedelenebilir (Barutçugil; 2002; 198).
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Merkezden uzak çal›flanlar aç›s›ndan olaya bakt›¤›m›zda ise; tüm bu so-

runlar›n ortaya ç›kabilece¤i gibi farkl› bir baflka sorunla da karfl›laflmaktay›z.

Zira di¤er çal›flanlar için avantaj olarak görülen baz› noktalar merkezden uzak
çal›flanlar söz konusu oldu¤unda dezavantaja dönüflebilmektedir. ‹lk amirin
de¤erlendirmede avantajl› oldu¤u noktalar› yukar›da; çal›flanla ayn› fiziksel
ortamda zaman zaman birebir çal›flmas›, sürekli iletiflim içinde olmas› ve ki-

flinin çal›flmalar›n› yak›ndan takip edebilmesi olarak belirtmifltik. Fakat mer-

kezden uzak çal›flanlar için tüm bu olanaklar ortadan kalkmaktad›r. Kifli ço¤u
zaman kurum d›fl›nda çal›flmakta, yöneticisiyle uzaktan iletiflim kurmakta ve

belirli raporlamalar› de¤erlendirmek amac›yla s›n›rl› zamanlarda bir araya
gelmektedir. ‹lk amir bu kiflilerin çal›flma sürecine ve bu süreçteki davran›flla-

r›na çok az hakimdir. ‹lk amirin belirli zamanlarda yapt›¤› ziyaretler ise genellikle kiflilerin do¤al çal›flma ortam›na iliflkin gerçekleri tam olarak yans›tmamaktad›r.

‹fl Arkadafllar› (Eflitler); Çal›flan›n ifl arkadafllar› -eflitler, emsaller, ekip

veya tak›m arkadafllar› olarak da nitelendirebiliriz- taraf›ndan de¤erlendiril-

mesi bir baflka yöntemdir. Bu uygulama özünde, ayn› ifli yapan ve birlikte çal›flan kiflilerin birbirlerini daha iyi tan›yabilece¤i, dolay›s›yla kiflinin perfor-

mans› hakk›nda daha fazla bilgiye (gözlem imkan›na) sahip olduklar›ndan da-

ha iyi de¤erlendirecekleri görüflüne dayanmaktad›r (Uyargil; 1994; 34). Bu
de¤erlendirmelerin baflar›l› olabilmesi; kiflilerin performans de¤erlendirme
konusunda e¤itilmeleri ve performans kriterleri hakk›nda net bir flekilde bilgi-

lendirilmeleri gibi belirli koflullar›n yerine getirilmesine ba¤l›d›r (Barutçugil;
2002; 199).

Eflitler taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmelerde de baz› sorunlar ortaya ç›-

kabilmektedir. Genel de¤erlendirici hatalar›n›n yan› s›ra eflitlerden s›ralama
yapmalar› istendi¤inde zaman zaman objektif davranamad›klar› gözlemlen-

mifltir. Bu nedenle, özellikle ücretlendirme ve mesleki ilerleme konular›nda
karar al›rken eflitlerin de¤erlendirmelerine çok fazla a¤›rl›k verilmemesi öne-

rilmektedir (Uyargil; 1994; 34). Bir baflka sorun ise eflitlerin birbirlerini de-
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¤erlendirmesinin örgüt iklimini bozabilece¤i olas›l›¤›d›r. Böyle bir durumda,
çal›flanlar birbirlerine daha temkinli yaklaflmaya bafllayabilir veya kurum için-

de çat›flmalar yaflanabilir. Ayr›ca sürekli gözlemlendi¤i düflüncesi çal›flan›n
motivasyonunu düflürebilir. Fakat tüm bu olumsuzluklar›n kurum içi e¤itimlerle giderilebilece¤i kanaatindeyiz.

Astlar; Astlar›n de¤erlendirme yapmas› pek çok idareci taraf›ndan tep-

kiyle karfl›lansa da asl›nda farkl› bir bak›fl aç›s›n› yans›tmaktad›r. Yöneticiler
böylece zay›f olan ve gelifltirmeleri gereken yönlerini daha rahat görebilmekte ve çal›flanlar› taraf›ndan nas›l alg›land›klar›na iliflkin geri besleme sa¤la-

maktad›rlar. Bu uygulama büyük ölçüde astlar›n de¤erlendirme konusunda
e¤itilmeleri ve sistemi do¤ru flekilde anlamalar›na ba¤l›d›r. Bu sistemi uygu-

larken astlar›n yöneticilerini de¤erlendirecekleri kriterler dikkatle belirlenme-

lidir. Yöneticinin baz› kiflilik özellikleri ve yönetim becerileri ile ilgili kriter-

ler de¤erlendirme kapsam›nda tutulmal›, ast›n s›n›rl› bilgiye sahip oldu¤u ifle
iliflkin kriterler de¤erlendirme kapsam›na al›nmamal›d›r (Barutçugil; 2002;
200-201).

Astlar›n de¤erlendirme yapmalar›n›n pek çok kurumda tepkiyle karfl›-

land›¤›n› belirtmifltik. Bunun nedeni, kurum içi hiyerarflinin zedelenece¤i düflüncesidir. Yönetim, ast›n eline böyle bir de¤erlendirme silah›n›n verilmesi-

nin, ki bu durumu “de¤erlendirme silah›” olarak tan›mlamak kan›m›zca do¤-

ru de¤ildir, ast üst iliflkilerini olumsuz etkileyece¤ini düflünmekte ve astlar›n

de¤erlendirmelerde sübjektif davranaca¤›, di¤er taraftan üstlerine karfl› olan
tav›rlar›n›n de¤iflece¤i, üstlerin ise kendileri ile ilgili de¤erlendirme yapacak
olan astlar›na bu nedenle daha toleransl› davranaca¤› tedirginli¤ini tafl›makta-

d›r. Kuflkusuz böyle olumsuz sonuçlar ortaya ç›kabilmektedir fakat sistem
tüm çal›flanlara do¤ru flekilde aktar›l›rsa bu tür sorunlar yaflanmayacakt›r. So-

nuçta do¤ru bir yönetim politikas› uygulayan yönetici, bu özelli¤i ve kiflili¤i
ile gerekli sayg›nl›¤› kendili¤inden sa¤layacakt›r.

Denetim firmalar›nda, özellikle çal›flma ve ö¤renme yöntemleri göz

önünde bulunduruldu¤unda, denetim elemanlar› aç›s›ndan, astlar›n de¤erlen-
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dirmesi oldukça önemlidir. Mesle¤e yönelik e¤itimin belirli ölçülerde ifl bafl›nda verildi¤i denetim firmalar›nda usta ç›rak tipi bir çal›flma biçimi bulun-

maktad›r ve üstatl›k müessesesi oldukça yayg›nd›r. Bu müessese k›demli de-

netçilere elbette ki bir tak›m sorumluluklar yüklemektedir. ‹fle yeni bafllayan

denetçiler, meslek eti¤i ile ilgili bilgileri resmi e¤itim süreçlerinde almakla
birlikte, bu konudaki ilkeleri özümsemeleri ve benimsemelerini sa¤layan, bir-

likte çal›flt›klar› üstatlar›d›r. Di¤er taraftan teorik bilgiler, farkl› durumlarda
benimsenecek yaklafl›mlar ve kendilerini yetifltirme konusunda k›demli denet-

çilerin astlar›n› e¤itme sorumluluklar› bulunmaktad›r. Bu nedenle k›demli de-

netçilerin, astlar›n› yetifltirme yetkinliklerine dair astlar›n›n de¤erlendirmeleri
önemli bir katk› sa¤layacakt›r.

Öz De¤erlendirme; Kiflinin kendi kendini de¤erlendirmesine genellikle

çal›flan›n hedeflere göre de¤erlendirildi¤i sistemlerde rastlamaktay›z. De¤erlendirme dönemi sonunda yönetici ve çal›flan birlikte çal›flan›n dönem bafl›n-

da belirlenen hedefleri ne oranda realize etti¤ini belirler. Di¤er de¤erlendirme

yöntemlerinde de çal›flan›n öz de¤erlendirmesine baflvurulabilmektedir. Fakat
bu yöntem uygulamada hiçbir zaman tek bafl›na kullan›lmamaktad›r. Öz de-

¤erlendirme ile hem çal›flan kendi performans› hakk›nda söz sahibi oldu¤unu
hissetmekte hem de yönetici kiflinin kendini nas›l alg›lad›¤›n› hakk›nda görüfl
sahibi olmaktad›r. Uygulamada genellikle, baflar›l› çal›flanlar›n performanslar›n› yöneticilerine nazaran daha düflük de¤erlendirdikleri, nispeten baflar›s›z
olan çal›flanlar›n ise performanslar›n› yöneticilerine nazaran daha yüksek de¤erlendirdikleri gözlenmektedir (Uyargil; 1994; 33).

Müflteriler; Müflteriler performans de¤erlendirme sürecinde yararlan›la-

bilecek bir baflka veri kayna¤›d›r. De¤erlendirme aflamas›nda zaman zaman

müflterilerin bak›fl aç›s› ve beklentileri kurumunkilerle örtüflmese de müflterilerden elde edilen veriler baz› alanlarda yararl› olmakta ve farkl› bir bak›fl aç›-

s› sa¤lamaktad›r (Uyargil; 1994; 35). Müflterilerden çal›flan›n performans›na

iliflkin bilgi ak›fl› görüflmeler yoluyla sa¤lanabilece¤i gibi anketler yoluyla bu
mekanizma belirli bir rutine ba¤lanabilir.
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Denetim firmalar› aç›s›ndan bir de¤erlendirme yapacak olursak; denetim

elemanlar› mesailerinin ço¤unu genel merkezden uzakta, müflterilerle yani de-

netimini yapt›klar› firmalarda geçirmektedirler. Dolay›s›yla bu çal›flma ala-

n›nda müflteriler, denetim elemanlar›yla daha fazla zaman bir arada olmakta,
daha fazla etkileflimde bulunmaktad›r. Çal›flanlar›n mesleki bilgileri, iletiflim

becerileri, problem çözme yetenekleri gibi bir tak›m yetkinliklerini de daha
yak›ndan gözlemleme olana¤› yakalayabilmektedirler. Çal›flanlar›n, deneti-

minden sorumlu olduklar› firmada bulunmad›klar› zamanlarda bile, uzaktan
sa¤lad›klar› destek ve bilgilendirme hizmetlerinden firmalar yararlanmaktad›rlar. Bu nedenle denetim flirketinin, müflterisi olan firmalardan düzenli ola-

rak, çal›flanlar›n performanslar› ile ilgili de¤erlendirmeler almas›, bu kiflilerin
performanslar›n›n belirlenmesinde yararl› olacakt›r.

Performans de¤erlendirme yöntemi belirlenirken yukar›da saym›fl oldu-

¤umuz de¤erlendiriciler sisteme farkl› flekilde dahil edilebilir. Di¤er taraftan,
merkezden uzak çal›flanlar aç›s›ndan ise sadece ilk amirin de¤erlendirmesi yeterli olmamakta, farkl› kaynaklardan da bilgi ak›fl›na ihtiyaç duyulmaktad›r.
Bu nedenle söz konusu çal›flan grubu için birden çok kaynaktan veri toplama-

y› ve etkin geri bildirimi esas alan 360 derece performans de¤erlendirme yöntemi en uygun yöntem olarak görülmektedir.

II. Denetim Firmalar›nda Merkezden Uzak Çal›flanlar›n Performans
De¤erlendirmesine ‹liflkin Model Önerisi

Denetim firmalar›nda çal›flan denetçiler genellikle ba¤l› bulunduklar›

kurumun genel merkezinin d›fl›nda, farkl› firmalarda görev yapmaktad›rlar.
Denetim faaliyetlerini çal›flt›klar› kurumun müflterisi olan bu firmalarda yü-

rüttükleri için, yöneticilerinin onlar›n performanslar›n› birebir gözlemleme

imkan› s›n›rl›d›r. Dolay›s›yla denetçilerin performanslar›nda, ifl ç›kt›lar›na
odaklan›larak, kiflisel performans kriterleri yeterince izlenememektedir. Daha
önce de pek çok kez tekrarlad›¤›m›z üzere bu kiflilerin performanslar›n›n de-
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¤erlendirilmesinde tek yönlü -sadece üstler taraf›ndan de¤erlendirmenin ya-

p›ld›¤›- klasik performans de¤erlendirme yöntemleri yetersiz kalmakta, daha
do¤rusu güvenilir sonuçlar vermemektedir.

Bu nedenle çal›flmam›z kapsam›nda, denetim firmalar›na özgü koflullar

dikkate al›narak, denetçilerin çal›flma biçimlerine uygun, kurum ve çal›flan
aç›s›ndan daha yaral› ve etkin bir model oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r.
A. Modelin Amaç ve Hedefleri
Bu modelde oluflturmaya çal›flt›¤›m›z sistem, performans de¤erlendir-

meyi statik bir de¤erlendirme faaliyeti olarak de¤il, dinamik bir süreç olarak
ele almakta, denetçilerin performanslar›n› de¤erlendirme, planlama ve gelifl-

tirmeyi amaçlamaktad›r. Sistemin amac›, sadece geçmiflte gösterilen performans seviyesini ortaya ç›kartmak de¤il kifli ve kurumun gelece¤e yönelik po-

tansiyel performans›n› da belirlemek, uygun motivasyon ve yönlendirmelerle
gelecekteki performanslar›n› pro-aktif bir yaklafl›mla yükseltmektir. Bu süreç-

te, çok yönlü de¤erlendirme yapabilmek için pek çok kaynaktan bilgi ak›fl›
sa¤layarak mümkün oldu¤unca objektif bir de¤erlendirmeye ulaflmak hedeflendi¤inden, 360 derece performans de¤erlendirme sistemi temel al›nm›flt›r.

360 derece performans de¤erlendirme sisteminin oldukça esnek bir de-

¤erlendirme sistemi olmas›ndan ötürü kurumlara uygulama aç›s›ndan kolay-

l›k sa¤lamaktad›r. Fakat bu özelli¤i avantaja çevirebilmek için öncelikle ku-

rumun özellikleri do¤ru bir flekilde analiz edilmeli, ihtiyaçlar› ve beklentileri
belirlenmelidir, böylece sistem kuruma uyumlu hale getirilebilir.

Gerçekçi, herkesin söz sahibi ve kat›l›mc› oldu¤u bir sistem oluflturmak

amac›yla yönetimin yapaca¤› de¤erlendirmeler yan›nda, kiflinin kendini de-

¤erlendirmesi ve denetçilerin birbirlerini de¤erlendirmelerine ve görevlendi-

rildikleri birimlerin (müflterilerin) de¤erlendirmelerine de yer verilmektedir.
Çal›flan merkezde yer almakta ve çok yönlü bilgi ak›fl›ndan ve geri beslemeden yararlanmaktad›r.
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fiekil 1. 360 derece performans de¤erlendirme sisteminde de¤erlendiriciler

Ayr›ca sistem bireysel performans standartlar›na dayal› yaklafl›mdan ya-

rarlan›larak, hedeflere göre yönetim (Management by Objectives) yöntemi ile
de desteklenmifltir. Böylece karma, çok katmanl› daha etkin bir performans
de¤erlendirme süreci hedeflenmektedir. Fakat bu noktada özellikle dikkat

edilmesi gereken, birden fazla yöntemden müteflekkil bir yap› olufltururken,
di¤er taraftan sistemi karmafl›k hale getirilmemesidir. ‹fl yo¤unlu¤unun olduk-

ça fazla oldu¤u denetim firmalar›nda, böylesi karmafl›k hale getirilmifl bir sis-

tem, yararl› olmaktan çok, ifl yo¤unlu¤unu daha da art›rarak, çal›flanlar ve yö-

netim için fazladan bir yük olacakt›r. Bu da de¤erlendirmelerin sa¤l›kl› bir flekilde yap›lmamas›na, dolay›s›yla oluflturulan performans de¤erlendirme sisteminin baflar›s›z olmas›na yol açacakt›r.

B. De¤erlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ölçüm Yöntemi
Ortak performans kriterlerinin kullan›laca¤› sistemde kriterler belirlenir-

ken, kurum kültürü, kurumun amaç ve hedefleri, ifl tan›mlar› göz önünde bu-

lundurulmal›d›r. Kurumun amaç ve hedeflerinin bu belirlemedeki önemi ku-

rumun nas›l bir çal›flan profili beklentisinde oldu¤uyla yak›ndan iliflkilidir.

Her kurum için öncelik teflkil eden yetkinlikler farkl›l›k arz edebilmektedir.
Bu nedenle kurum bafllang›çta beklentilerini do¤ru bir flekilde belirlemelidir.
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‹kinci aflamada, bu beklentilerini hangi kriterler üzerinden de¤erlendir-

meye tabi tutaca¤›n› belirlemelidir. Kriterler kendi içinde kiflisel ve ifle iliflkin
kriterler olarak ikiye ayr›labilir. Kiflisel kriterler, çal›flan›n kiflilik özellikleri,
yetenekleri ve al›flkanl›klar› ile ilgilidir (kendine güven, baflarma arzusu, gi-

riflkenlik, de¤iflime uyum, vb.). ‹fle iliflkin kriterler ise, ifl tan›m›nda yer alan

iflin gereklerine uygun olarak belirlenir (pro-aktif olma, inisiyatif kullanma,

problem çözme, vb.). Fakat kriterler belirlenirken, bu kriterlerin birbirleriyle
çeliflmemesi veya çak›flmamas›na özellikle dikkat edilmelidir. Örne¤in iflbirli¤i ve ekip çal›flmas› gibi, her iki kriter de k›smen benzer bir anlam ifade et-

mektedir. Kriterler belirlenirken dikkat edilmesi gereken bir baflka nokta ise,
somut olarak gözlemlenebilecek olan kriterlerin tercih edilmesidir. Di¤er ta-

raftan ifle iliflkin kriterler belirlenirken, ekip flefleri ile yetkisiz denetçiler ara-

s›nda farkl›l›k oluflturulabilir. Örne¤in ekip flefleri için; ekip yönetimi, astlar›-

n› yetifltirme, vb. gibi kriterler belirlenirken, yetkisiz denetçiler için kendini
gelifltirme gibi kriterler tercih edilebilir. Ayr›ca, kurumlara göre farkl›laflsa de,
denetim elemanlar› için özellikle önem arz eden bir tak›m temel kriterler bu-

lunmaktad›r. Bunlar; zaman yönetimi, problem çözme yetene¤i, inisiyatif kullanma, pro-aktif olma, ekip yönetimi ve karar alma gibi kriterlerdir. Genellik-

le sorumluluklar›nda birden fazla firma bulunan denetçiler, denetim programlar›n› ve her bir firmadaki denetim süresince çal›flma planlar›n› kendileri olufl-

turduklar›ndan, zaman yönetimini iyi yapmak durumundad›rlar. Ço¤u zaman
k›demli bir denetçiyle birlikte ekip halinde çal›flt›klar› için k›demli denetçile-

rin ekip üyeleri aras›nda iflleri en uygun biçimde da¤›tarak, yap›lan iflleri ta-

kip ederek ve ekip içinde bir uyum oluflturarak ekibini iyi bir flekilde yönetmesi gerekmektedir. Ayr›ca denetim elemanlar›, oluflabilecek olumsuzluklar›

önleme aç›s›ndan pro-aktif olmal› ve meydana gelen problemlere çözüm üretebilecek yetene¤e sahip olmal›d›r. Di¤er taraftan farkl› durumlarla karfl›laflt›-

¤›nda, mesleki bilgisi ve kiflisel yeteneklerini kullanarak do¤ru kara almal› ve

gerekti¤inde inisiyatif kullanabilmelidir. Tüm bunlar bir denetim eleman›nda
bulunmas› gereken veya gelifltirmesi gereken temel yetkinliklerdir.
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Yetkinlikler belirlendikten sonra, sistemde çal›flan, üstleri, astlar›, müfl-

teriler, kurum yönetimi ve kendi taraf›ndan ayr› ayr› de¤erlendirildi¤inden her
bir grup için farkl› kriterleri içeren ayr› formlar düzenlenmelidir. Bu formlarda o grubun daha iyi gözlemleyebilece¤i kriterlere yer verilmeli veya o gru-

bun de¤erlendirmesi uygun olmayan kriterler hariç tutulmal›d›r. Örne¤in ça-

l›flan›n ifl ç›kt›lar›na iliflkin de¤erlendirmenin astlar› taraf›ndan yap›lmas› ye-

rinde olmayabilir. Bu flekilde de¤erlendirme formlar›n›n içerece¤i kriterler
kurum yönetiminin veya insan kaynaklar› birimlerinin tercihlerine göre flekillenecektir.

Üçüncü aflama ise ölçüm yönteminin belirlenmesidir. Bu konuda pek çok

farkl› yöntem bulunmakla birlikte, de¤erlendirmelerdeki sübjektifli¤i azaltma-

s› aç›s›ndan en uygun yöntem olarak modelimizde davran›flsal beklenti skala-

lar› yöntemi benimsenmifltir. Skalan›n içerdi¤i aral›klar›n say›s› da önem arz

eden bir baflka noktad›r. Aral›k say›s› artt›kça de¤erlendirmenin güvenilirli¤i
azalmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalar yediden fazla aral›¤› olan skalalar›n güve-

nilirli¤inin çok düflük oldu¤unu göstermektedir, hatta baz› yazarlar beflten faz-

la aral›¤› olan skalalar›n kesinlikle kullan›lmamas› gerekti¤ini belirtmifllerdir
(Uyargil; 1994; 45). Bu nedenle modelde befllik skala tercih edilmifltir.
fiekil 2. De¤erlendirme Skalas›

Skalada yer alan dereceleri tek tek aç›klamak gerekirse;

DD. De¤erlendirme d›fl›; Yeterince gözlem yapma imkan› bulunamad›.

1. Yetersiz; Kifli kendisinden beklenen ve istenenleri düzenli bir flekilde

yapam›yor, önemli ölçüde performans eksi¤i var.

2. Gelifltirilmesi gerekli; Kifli pozisyonu için gereken standard› her za-

man karfl›layam›yor, aç›k bir flekilde geliflmeye ihtiyac› var.
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3. Standart; Kifli ifl için gerekli olan standart bir performans gösteriyor,

yüksek performans gerektiren bir pozisyonda belirli bir süre e¤itildikten sonra çal›flabilir.

4. Standard›n üzerinde; Kifli çok s›k olarak kendisinden beklenen ve is-

tenenden üstün bir performans gösteriyor.

5. Mükemmel; Kifli pozisyonunun gerektirdi¤inden daha üstün bir per-

formans gösteriyor, katk›lar› sürekli olarak kendisinden beklenenden fazla
oluyor.

Geçici gruplar halinde s›n›rl› bir süre bir arada çal›flan denetçiler, bu sü-

re zarf›nda birlikte çal›flt›klar› kiflilerin tüm yönlerini gözlemleyecek imkana
sahip olamayabilirler. Böyle durumlarda kiflileri mutlaka de¤erlendirme yap-

maya zorlamak, yeterli gözleme dayanmayan, hatal› de¤erlendirmeler yapmalar›na sebep olacakt›r. Bu nedenle skalaya, yukar›da da görüldü¤ü üzere “de-

¤erlendirme d›fl›” seçene¤i eklenmelidir. Di¤er taraftan, ço¤u zaman istisna-

i olan “yetersiz” ve “mükemmel” de¤erlendirmeleri için de¤erlendiricilerden,
herhangi bir kritere iliflkin olarak bu de¤erlendirmeleri yapmalar› halinde, ayn› zamanda bu de¤erlendirmeye iliflkin aç›klama yapmalar› da istenebilir.
fiekil 3. Örnek Davran›flsal Beklenti Skalas›
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De¤erlendirmeleri daha kolaylaflt›rmas› aç›s›ndan ve kiflisel farkl›l›klar-

dan kaynakl› de¤erlendirme hatalar›n› engellemek amac›yla davran›flsal bek-

lenti skalalar› yönteminin benimsendi¤ini belirtmifltik. Befllik skalada her bir
de¤eri karfl›layan davran›fllar›n ayr› ayr› tan›mlanmas› zaman alaca¤›ndan ve

karmafl›k olabilece¤inden, sadece 1, 3 ve 5 de¤erlerine karfl›l›k gelen davran›fllar tan›mlan›r. Örnek bir tan›mlamaya yukar›da yer verilmifltir.
C. De¤erlendiricilerin Seçimi
Daha önceki bölümlerde de belirtmifl oldu¤umuz üzere, tek bir de¤erlen-

dirici üzerine kurulmufl olan sistemler merkezden uzak çal›flanlar için yeterli
olmamaktad›r. Bu nedenle 360 derece performans de¤erlendirme yöntemi benimsenerek oluflturulacak sistemde birden fazla de¤erlendiriciye yer verilme-

lidir. Bunlar; üstler, astlar, eflitler, hizmet verilen birim (müflteriler) ve kiflinin
kendisidir. Kurumun özelliklerine veya üst yönetimin tercihlerine göre tüm bu
de¤erlendiriciler bir arada sisteme dahil edilebilece¤i gibi baz› de¤erlendirici-

ler sistem d›fl›nda b›rak›labilir. Elbette ki bu durum, yöntemin genel karakterini kaybetmesine yol açacak flekilde, bir ya da iki de¤erlendirici grubuna ka-

dar indirgenmemelidir. Kurumlarda özellikle astlar ve hizmet verilen birimin

de¤erlendirmesine yönelik tepkilerle karfl›lafl›lmaktad›r. Astlar›n de¤erlendirmelerinde, üstlerin otorite veya yönlendirme yetkilerinin zedelenece¤i görüflü
öne sürülmekte, hizmet verilen birimin de¤erlendirmesinin al›nmas›n›n ise

yararl› olmayaca¤› düflünülmektedir.
De¤erlendiricilerin belirlenmesinin yan› s›ra, bu de¤erlendiricilerin hangi kriterlere göre de¤erlendirme yapacaklar› da önemli bir noktad›r. Kurum taraf›ndan oluflturulmufl kriterlerin hangilerini kimlerin de¤erlendirece¤inin
saptanmas› do¤ru bir flekilde yap›lmal›d›r. Yani her bir de¤erlendirici için
farkl› kriterler içeren farkl› de¤erlendirme formlar› haz›rlanmal›d›r. Örne¤in,
bilgi ve beceri düzeyi veya ifl ç›kt›lar› astlar›n de¤erlendirmesine uygun de¤ildir. Çünkü astlar›n bilgi ve tecrübesi bu de¤erlendirmeyi do¤ru bir flekilde ya-

71

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

pabilecek düzeyde de¤ildir. Dolay›s›yla astlar›n kullanaca¤› formlar› olufltururken daha çok ifle iliflkin kriterler de¤il kiflili¤e iliflkin kriterlere yer verilmelidir. Di¤er taraftan astlar›n› yetifltirme, ekip çal›flmas›na yatk›nl›k gibi kriterler ise merkez yönetim taraf›ndan daha s›n›rl› bir flekilde gözlemlenebilece¤inden onlar›n de¤erlendirme formlar›nda da bu kriterlere yer verilmeyebilir.
Ayn› flekilde tüm kriterler gözden geçirilerek, çal›flma sistemi de göz önünde
bulundurularak her bir de¤erlendiricinin çal›flan› de¤erlendirmeye tabi tutaca¤› kriterler saptanmal›d›r.
D. De¤erlendirme Süreci
De¤erlendirme süreci, klasik sicil sistemlerinden farkl› olarak, tüm y›la
yay›lan ve sürekli geribeslemelerle çal›flan› destekleyen bir süreç olmal›d›r.
Amaç çal›flan›n geliflimi ve ilerlemesi oldu¤undan, geri besleme bu süreçte kilit noktay› oluflturmaktad›r.
De¤erlendirme sürecinin ilk aflamas›, birden fazla denetçiden oluflan denetim ekibinin birbirini de¤erlendirmesidir. Denetim ekipleri üç aydan daha
k›sa süren çal›flmalarda, çal›flman›n sonunda, üç aydan daha uzun süren çal›flmalarda ise her üç ayda bir, birbirleriyle ilgili de¤erlendirme yaparlar. Sürekli bir denetim ekibi olarak kurulmufl gruplarda ise de¤erlendirmeler alt› ayda
bir yap›labilir. Denetlenen birim de denetim sonunda veya daha uzun süren
denetimlerde alt› ayda bir de¤erlendirmede bulunur. Çal›flan›n ba¤l› bulundu¤u yöneticisi de alt› ayda bir de¤erlendirme yapar. Y›lbafl›ndan bafllayarak,
her bir çal›flan için düzenli olarak tutulan performans dosyalar›nda o çal›flan
için yap›lm›fl de¤erlendirme formlar› biriktirilir. Alt›nc› ay›n sonunda çal›flanla ilgili yap›lan tüm de¤erlendirmeler ele al›narak bir performans özeti oluflturulur. Bu performans özeti gözden geçirilerek, gerekli görülmesi halinde çal›flanla performans düzeyine iliflkin bir görüflme yap›l›r, eksik olan veya gelifltirmesi gereken yönlerine dikkat çekilir. Çal›flan›n performans düzeyiyle ilgili herhangi bir sorun bulunmamas› durumunda görüflme yapma gereklili¤i bulunmamaktad›r.
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fiekil 4. Performans De¤erlendirme Süreci

‹kinci alt› ayda da çal›flanla ilgi de¤erlendirmeler performans dosyas›n-

da toplan›r. Y›l sonunda kifliyle ilgili tüm de¤erlendirmeler birlefltirilir, çal›-

flan kendi öz de¤erlendirmesini de yapt›ktan sonra performans görüflmesine
girilir. Kiflinin zay›f, eksik veya daha fazla gelifltirmesi gereken yönleri bulu-

nuyorsa, bunlar› ne flekilde giderece¤i veya ihtiyaç varsa ne tip e¤itimler almas› gerekti¤i belirlenir. E¤er çal›flan›n öz de¤erlendirmesi ile genel de¤erlen-

dirmeler aras›nda bir tak›m farklar bulunuyorsa, bunlar üzerinde çal›flanla
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mutlaka mutabakata var›lmas› gerekmektedir. Bu görüflme sonunda çal›flanla,
bir sonraki döneme iliflkin hedefler oluflturulur ve yine bu hedefler oluflturu-

lurken de çal›flanla mutabakata var›lmas› gerekmektedir. Çal›flanla kurum yönetiminin mutab›k olmas›, kiflinin sistemi benimsemesi ve sistemin her iki taraf için de yaral› olabilmesi aç›s›ndan önemlidir.
Sonuç
Performans de¤erlendirme sistemleri oluflturulurken yap›lan en önemli

hata, teorik veya baflka bir kurumda uygulanan bir modeli tamamen alarak
mevcut kuruma adapte etmektir. Teorik aç›dan yeterli görünen veya di¤er ku-

rumda etkin bir flekilde uygulama alan› bulan bir model sizin kurumunuzda

ayn› sonuçlar› vermeyebilir. Dolay›s›yla performans de¤erlendirme sistemleri kurulurken, bu sistemlerin kurumla uyumuna dikkat edilmelidir. Dahas› her
kurum için farkl› modeller gelifltirilmelidir.

Kurumsal özellikler ve taleplerin yan› s›ra, çal›flma biçimleri ve genel

çal›flan profilleri de dikkate al›nmal›d›r. T›pk› merkezden uzak çal›flanlarda
oldu¤u gibi. Çal›flman›n tek bir ofiste yap›ld›¤› ve çal›flan›n hem ifl hem de ki-

flisel özelliklerini gözlem imkan›n›n genifl oldu¤u çal›flma biçimlerinde uygu-

lanacak bir model genellikle ofis d›fl›nda bulunan merkezden uzak çal›flanlar
için yeterince etkin olmayacakt›r. Bu nedenle bu flekilde çal›flanlar için, fark-

l› gözlemcilerin de de¤erlendirmelerine baflvurmak yararl› olacakt›r. Ayr›ca
denetim ifliyle u¤raflan bu kiflilerin farkl› kiflisel ve ifle iliflkin özellikleri (pro-

aktiflik, sorun çözme yetene¤i, dikkat, vb.) de ön plana ç›kar›larak de¤erlen-

dirilmelidir. Dolay›s›yla yukar›da oluflturdu¤umuz model, merkezden uzak

çal›flanlar›n farkl› özellikleri göz önünde bulunduruldu¤unda, genel anlamda
sözkonusu özellikleri dikkate alarak, bu çal›flan grubunun performans›n›n en
etkin biçimde ölçülebilmesini sa¤lamaktad›r.

Di¤er taraftan bu model, her kurum için sabit bir flablon olarak uygulan-

mamal›d›r. Modelde genel bir yap› ve anlay›fl oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r. Te-
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mel hareket noktas›, denetçinin birden fazla kifli taraf›ndan de¤erlendirilmesi

ve denetim elemanlar›na özgü bir tak›m kriterlerin belirlenmesidir. Elbette ki
her kurum bu sistemi uygularken, kendine özgü koflullar› dikkate alarak, mo-

delin belirli bölümlerini al›p, baz› bölümlerini de uygulama d›fl› b›rakabilir.
Zaten bu model de, bir kurumda uygulanmakta olan sistemin bir baflka kurum
için uygun olamayaca¤› düflüncesinden hareketle oluflturulmufltur.
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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

384

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
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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)
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VERG‹LER‹N YANSITILMASI: VERG‹
VE MUHASEBE UYGULAMALARI
AÇISINDAN
TAX REFLECTION: IN TERMS OF
THE TAX AND ACCOUNTING
PROCEDURE

l ‹sa TEK‹N*
Öz
‹ktisat bilimi aç›s›ndan ödenmifl olan bir verginin ekonomik koflullardan

yararlanarak baflkalar›na aktar›lmas› olarak karfl›m›za ç›kan vergi yans›mas›,
vergi kanunlar› aç›s›ndan gerçekleflebilmesi ancak vergi kanunlar›n›n yans›tmaya imkan vermesi halinde gerçekleflmektedir.

Özel hukuk kapsam›nda yap›lan bir k›s›m sözleflmelerde, mükellefler

yasalarla kendilerine yüklenmifl olan vergileri üçüncü kiflilere yans›tmakta,
vergi borçlar›ndan dolay› bu kiflileri muhatap tutmaktad›rlar. Kendi adlar›na
ödemifl olduklar› vergileri de, sözleflme gere¤i olarak bu üçüncü kiflilere fatura ederek muhasebelefltirmektedirler.

Yaz›m›zda özel hukuk alan›nda düzenlenen bu sözleflmelerin Vergi ‹da-

resi aç›s›ndan geçerlili¤i ve bu sözleflme gere¤i üçüncü kiflilerin muhatap tutulmas› s›ras›nda yap›lan muhasebe uygulamalar› Vergi Kanunlar› yönünden
ele al›nacakt›r.

* Vergi Denetmeni, Marmara Üniversitesi, SBE, Muhasebe-Finansman ABD, Doktora Ö¤rencisi
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Anahtar Sözcükler: Vergi Yans›mas›, Dolays›z Vergiler, Vergi ve Mu-

hasebe Uygulamalar›
Abstract

In the economy literacy, tax reflection is described as transformation of

imposition of paid tax duties by economic transactions, in case of tax law permit them.

In some sort of business contracts dependant of private law, tax payers

can reflect the tax charges on third parties, so the third parties became the re-

al subject of the tax. That is how the tax payer recognize the charge of paid
tax duties on the account of third parties.

The accuracy of these business contracts under the scope of the Revenu-

e Administration, and accounting procedure of the tax reflection charged to
the third parties will be the subject of this article.

Key Words: Tax Reflection, Direct Taxes, Tax and Accounting Procedure
1. Girifl
Ticari hayat›n iflleyiflinde, ekonomik birimler kendi üzerlerine düflen bir

k›s›m masraf, vergi ve cezalar› fiyat mekanizmas› ile dolayl› ya da do¤rudan
fatura etmek suretiyle bir sonraki safhaya yans›tmaktad›rlar. Fiyat›n içerisin-

de yans›t›lan vergi ve di¤er yükümlülükler, has›lat›n1 parças›n› oluflturaca¤›n-

dan, vergi ve muhasebe uygulamalar› aç›s›ndan elefltiriyi gerektirecek bir husus bulunmayacakt›r.

Ancak, mal teslimi ve hizmet ifalar›na veya mükellefiyete ait do¤rudan fa-

tura edilen dolays›z vergilerde karfl›m›za birden fazla problem ç›kacakt›r. ‹lki

1 Has›lat: Bir kurum ya da iflletmenin bir zaman dilimi içinde elde etti¤i sat›fl bedelleri ile di¤er gelirlerin toplam›d›r
(Yaz›c›, 1998, 24).
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vergi yans›mas›n›n özel hukuk - vergi hukuku aç›s›ndan do¤uraca¤› sonuçlar,
ikincisi yans›t›lan verginin Vergi Kanunlar› kapsam›nda nas›l muhasebelefltirilece¤i ve di¤eri ise Katma De¤er Vergisi (KDV) karfl›s›ndaki durumudur.
2. Özel Hukuk – Vergi Hukuku Ayr›m›nda Vergi Yans›mas›:
Borç, birine karfl› birfleyi yerine getirme yükümlülü¤üdür (TDK, 2005,
298). Hukuk düzeninin s›n›rlar› içerisinde kifliler irade beyanlar›yla diledikleri hukuki sonuçlar› meydana getirebilmek için, diledikleri kiflilerle sözleflme
yapabilirler. Borçlar Kanunu’na göre taraflar›n her konuda sözleflme yapabilmeleri ve yapt›klar› her sözleflmenin hukuki bir de¤erinin olmas› “sözleflme
serbestisi ilkesi”ni ifade eder (Tekinay ve ötekiler, 1993, 369). Sözleflmenin
konusunu belirleme serbestisinin de Kanun’da ‘hukuka ayk›r›l›k’, ‘ahlaka ayk›r›l›k’ ve ‘imkans›zl›k’ gibi s›n›rlar› vard›r (Tuncoma¤, 1976, 248). Bu s›n›rlamalar›n ekonomik iliflkilere yans›malar›ndan biri de Vergi Kanunlar›nda
vergiyi ödemekle kim mükellef ise o mükellefin bu vergiyi ödemekle sorumlu tutulaca¤› veya muafiyet, istisna veya indirimden kim yararlanacak ise o
mükelleflerin bu indirimlerden yasal olarak yararlan›yor olmas›d›r.
Özel hukukta borcun bulundu¤u her durumda sorumluluk da bulunmaktad›r. Özel hukuktaki bu sorumluluk, borçlu aç›s›ndan, borç iliflkisi dolay›s›yla girmifl oldu¤u yükümlülü¤ü yerine getirmedi¤i takdirde, alacakl›n›n onun
mal varl›¤› üzerinden bu yükümlülü¤ü karfl›lama durumuna raz› olmas›, alacakl› aç›s›ndan ise, borçlunun edimini yerine getirmemesi halinde onun mal
varl›¤›n›n bir bölümüne el konulmas› için cebri icra yoluna baflvurabilme hakk›d›r. Vergi hukukunda ise özel hukuktan farkl› olarak borç ve sorumluluk
birbirinden ayr›labilmekte; bunun sonucu olarak da vergilendirme iliflkisinde
vergi borçlusu ve sorumluluk borçlusu (Akkaya, 1997, 187) olmak üzere iki
türlü borçluluk yer almaktad›r. Vergi sorumlulu¤u, vergi borcu iliflkisine yabanc› üçüncü kiflilerin, baflkas›n›n vergi borcu için vergi idaresine muhatap tutulmas› olarak tan›mlanmaktad›r.
Devletin vergi alaca¤›n› güvence alt›na alma (Öncel, 1983, 41; Do¤ru-
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söz, 1992, 27) temel hedefine yönelik vergi sorumlulu¤u müessesesi, bir kamu hukuku iliflkisi olup, sadece yasayla öngörülebilir ve yasalarda öngörülen
istisnalar d›fl›nda vergi sorumlulu¤una ve mükellefiyete iliflkin özel hukuk
sözleflmeleri vergi idaresini ba¤lamaz.
Vergi idaresine karfl› hüküm ifade etmeyen mükellefiyete ve vergi so-

rumlulu¤unun devrine iliflkin bu tür sözleflmelerinin, taraflar aras›ndaki iç ilifl-

kide hüküm ifade edece¤i ve "kanuna ayk›r›"l›k nedeniyle (Borçlar Kanunu.
m. 21) bat›l say›lamayaca¤› kabul edilmektedir.2

Vergi hukuku aç›s›ndan, mükellefiyete ve vergi sorumlulu¤una iliflkin ola-

rak bir baflkas›n›n vergi dairesine muhatap tutulmalar› amac›yla yap›lan sözlefl-

meler, mükellef – vergi dairesi aras›nda hükümsüz kalacakt›r. Ancak mükellef ve
sözleflmenin di¤er taraflar› aç›s›ndan sözleflme hükümleri devam edecek ve sözleflme konusu “borç iliflkisi” taraflar aras›nda hüküm ifade edecektir.
3. Vergilerin Yans›t›lmas›:
Yans›tma, borç veya yükümlüklerin baflkalar›na devredilmesidir. Vergi

yans›mas› (in’ikas›) ise kanuni yükümlünün ödedi¤i vergiyi baflkalar›na dev-

redebilmesine imkan veren iktisadi bir olayd›r. Yans›man›n gerçekleflebilmesi için;

- Vergi Kanunlar›n›n buna imkan vermesi ve,

- Vergiyi ödeyen mükellefin bu verginin bir k›sm›n› veya tamam›n› fiyat

mekanizmas› yoluyla di¤er kiflilere aktarmas›, gerekmektedir.

Mali literatür aç›s›ndan, mal›n fiyat esnekli¤i, fiyat üzerine ek bir mali-

yet olarak konulan verginin, fiyat esneklik yap›s›na göre ileriye, geriye veya
paylaflmal› olarak yans›yacakt›r.

2 VUK madde 8. ‘vergi kanunlar›yla kabul edilen haller müstesna olmak üzere mükellefiyete ve vergi sorumlulu¤una
müteallik özel mukaveleler vergi dairesini ba¤lamaz. Sorumlulu¤un devrine iliflkin sözleflmeleri bu madde hükmünden
hareketle BK m. 19 daki kamu düzenine ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle hükümsüz sayma olana¤› yoktur. (Karfl› görüfl:
Öncel ve ötekiler, 2003, 73)
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Yans›ma;

a) ‹leriye Do¤ru - Geriye Do¤ru Yans›ma,
b) Kanuni - Fiili Yans›ma,

c) S›n›rl›- S›n›rs›z Yans›ma,

d) Biçimsel – Efektif Yans›ma,

e) Mutlak – Diferansiyel Yans›ma, olmak üzere yön, boyut ve dayanak

gibi kriterlere tabi tutulan yans›ma flekilleri ile ortaya ç›kmaktad›r.

Yukar›da yer alan yans›ma flekilleri içerisinde kanuni yans›man›n ger-

çekleflebilmesi için, yasa koyucunun vergiyi bir sonraki safhaya yans›tmay›
yasal düzenlemelerle düzenlemesi gerekmektedir. Kanuni yans›mada, vergi
yasa koyucunun iradesi ile yasal olarak yans›t›lmaktad›r. Di¤er yans›ma flekil-

lerinde ise; verginin niteliklerine, çeflidine, piyasan›n durumu ve taraflar›n
davran›fl›na göre arz ve talep çerçevesinde yans›t›labilmektedir. Kanuni yans›mada vergi, yasal tutar ve oranlar üzerinden yans›t›l›rken, fiili yans›ma da fi-

yat›n içerisinde arz ve talebe (Akdo¤an, 2002, 300-301) göre yans›t›labilmektedir.

‹lk olarak J.S. Mill taraf›ndan ileri sürülen, kanuni yans›ma kriterine gö-

re, verginin kanun koyucunun as›l yükümlü k›lmak istedi¤i flah›stan al›nmas›,

yani vergi ödeyicisinin vergi tafl›y›c›s› olarak öngörülmesi halinde “dolays›z”,
di¤er halde verginin as›l yükümlü k›l›nmak istenen kifli yerine arac› kimseden
al›nmas› ve baflkalar›na devredilmesinin istenmesi halinde ise “dolayl›” vergilerden ( Aksoy, 1998, 279) söz edilmektedir.

“Dolays›z” vergiler, sabit veya sabit kabul edilen ve dolay›s›yla tahmini

daha önceden mümkün servet, gelir, kazanç ve irat gibi konular üzerinden genellikle vergi ve cetvellerinden yararlan›larak tahsil edilen vergilerdir. Buna
karfl›l›k, vergi konusu geçici, az veya çok tesadüfi ve daha önceden tahmini

mümkün olmayan muamele, de¤iflim, tüketim gibi bir tak›m olaylardan ibaret
olan ve bu olaylar›n gerçekleflmesi halinde tarifelere dayan›larak belirli olma-

yan zamanlarda al›nan vergiler, “dolayl›” vergiler (Uyan›k, tsrsb.org.tr) olarak nitelendirilmektedir.
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Türk Vergi Sisteminde Gelir, Kurumlar, Emlak, Motorlu Tafl›tlar Vergi-

si (MTV) ve Veraset ‹ntikal Vergisi (V‹V) dolays›z vergiler, Katma De¤er
Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Özel ‹fllem Vergisi (Ö‹V), Banka ve sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) gibi vergiler ise dolayl› vergiler

grubuna girmektedir. Dolays›z vergilerin, kanun koyucunun as›l yükümlü k›lmak istedi¤i flah›stan veya kurumdan al›nmas›n› istemesi, bu vergilerin en

az›ndan yasal olarak yans›t›lamayaca¤›n› ifade eder. Koflullar uygun oldu¤u
takdirde, Gelir, Kurumlar ve Emlak Vergilerinin yans›t›labilece¤ini kabul

edilmektedir. Ancak bu yans›ma kanunen yans›may› de¤il, fiyat içerisinde
vergilerin yans›t›labilece¤ini ifade etmektedir. (Akdo¤an, 2002, s.300) Yans›-

t›lsa dahi, art›k vergi hükmünden ç›k›p, bedel içerisinde yer alan gelirin3 bir

unsurunu olufltururlar. Dolays›z vergiler içerisinde yer alan servet vergilerinin
dayana¤› olan mülkiyet haklar›n›n, kiralamaya konu olmas› nedeniyle, bu ik-

tisadi k›ymetler üzerinden al›nan dolays›z vergilerin yans›t›lmas› daha çok
rastlan›labilir bir durumdur.

Finansal Kiralama Kanunu’na göre, finansal kiralamaya konu olan ma-

l›n mülkiyeti kiralayan flirkete ait olup kirac› bu mal›n belli bir süre zilyetli¤i-

ni tafl›maktad›r. Finansal kiralama (Leasing) flirketi taraf›ndan finansal kirala-

maya konu olan iktisadi k›ymetler için finansal kiralama flirketi taraf›ndan kiralayana yans›t›lan dolays›z vergilerde de, mülkiyet haklar›n›n finansal kira-

lama flirketine tescilli oldu¤undan, bu iktisadi k›ymetler üzerinden al›nacak

olan dolays›z vergilerin mükellefi finansal kiralama flirketi olacakt›r. Mülkiyet hakk›n›n kirac›ya devredilip, tescil edildikten sonra dolays›z vergi mükellefi, iktisadi k›ymetin tescil edildi¤i kifli veya kurum olacakt›r.

3 Gelir, bir varl›k veya hizmet sat›fl›n›n tamamland›¤› veya faiz, kira v.b. nin kazan›ld›¤› anda gerçekleflen hak edilen
tutard›r(Benligiray, 2006, 13).
MTV’nin “Gider Kaydedilmeme Hali” bafll›kl› 14. maddesinde, (3088 say›l› Kanunun 9'uncu maddesiyle de¤iflen
madde) Bu Kanuna ba¤l› (I), (III), ve (IV) say›l› tarifelerde yer alan tafl›tlardan (Ticarî maksatla kullan›lan uçak ve
helikopterler ile tafl›t kiralama faaliyeti ile u¤raflan iflletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri tafl›tlar hariç) al›nan vergi ve
cezalar ile gecikme zamlar› gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlar›n›n tespitinde gider olarak kabul edilmez” hükmü
yer almaktad›r.
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Kiralama gibi uzun süreleri ifllemlerde, bu ifllemlerle ilgili vergilerin
yans›t›lmas› sözleflmeye ba¤lanabilir. Sözleflme ile bir fleyin kiralanmas›nda,
verginin as›l borçlusu bu ifllemden kaynaklanan vergi borcunu sözleflme taraflar›na yükleyebilir. Bir gayrimenkulün kiralanmas› s›ras›nda, gayrimenkulle
ilgili Emlak Vergisi, ya da bir tafl›t›n kiralanmas›nda tafl›ta ait MTV’nin kiralayan taraf›ndan ödenece¤ini, ya da bu vergiler ödendikten sonra kiralayana
fatura edilece¤i hükümleri yer alabilir. Fatura ile dolays›z vergiler mal ve hizmet bedelinden ayr› olarak yans›t›lmas› durumunda, yap›lan teslim ve/veya
hizmetin bir unsuru olarak, mal ve/veya hizmet gelirini oluflturacakt›r.
Örnek 1: Esas faaliyet konusu tafl›t kiralama faaliyeti olan bir iflletmenin, kirac›lar› ile yapm›fl oldu¤u sözleflmelerde, kiralanan araca ait MTV’nin,
arac› kiralayan taraf›ndan ödenece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. MTV taksit dönemlerinde ise araç kiralama bedeli haricinde MTV taksit tutar›n› kirac›ya fatura edilmifltir.
Kiraya veren tafl›t kiralama iflletmesinin esas faaliyet konusu tafl›t kiralama ifli oldu¤undan, MTV Kanunu’na ba¤l› (II) say›l› tarifede yer alan tafl›tlar
için tahakkuk eden MTV’yi, gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate alacaklard›r.
Örnek 2: Faaliyet konusu tafl›t kiralama ifli olmayan bir iflletmenin yukar›daki kiralama ifllemini yapmas› durumunda;
Kiraya veren iflletmenin esas faaliyet konusunun tafl›t kiralama ifli olmamas› nedeniyle MTV Kanunu’na ba¤l› (II) say›l› tarifede yer alan tafl›tlar için
tahakkuk eden MTV’yi gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklard›r.
Her iki halde de kirac›, faturada ayr›ca gösterilen MTV’yi, sat›n ald›¤›
hizmetin unsuru oldu¤undan, her halde gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde gider veya maliyet olarak indirim konusu yapabilecektir.
Kirac› taraf›ndan, kiraya veren iflletme ad›na vergi idaresine ödenen dolays›z vergiler, bilanço hesaplar›nda izlenmeli, kiraya veren iflletme taraf›ndan
fatura düzenlenmedikçe gelir tablosu hesaplar› ile iliflkilendirilmemesi gerekmektedir.
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3.1. Vergi Mevzuat› Aç›s›ndan
3.1.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Aç›s›ndan
Bir giderin kanuni defterlere gider olarak kaydedilebilmesi için bu gide-

rin Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 40, 57 ve 68. maddelerinde yer alan
“genel giderler” niteli¤inde olmas› yeterli görülmektedir. (KVK 6. maddesin-

de kurum kazanc›n›n tespitinde GVK hükümlerinin uygulanaca¤›n› belirtmifltir.)

E¤er gider; objektif bir belgeye dayan›yorsa ve bu belgenin içeri¤i ifllet-

menin ana veya tali faaliyetlerinin yürütülmesi için katlan›lmas› zorunlu bir
gider ise; ticari kazanc›n belirlenmesinde indirim konusu yap›lmas› gerekmektedir.

Dolays›z vergiler, yans›t›lan mükellefler aç›s›ndan bir gider ve/veya ma-

liyet olma özelli¤i tafl›maktad›rlar. Mal ve hizmeti sat›n alan tarafa yans›t›lan
dolays›z vergiler, o mal ve hizmete ait ödenen bir bedelin bir unsuru mahiye-

tindedir. Bu nedenle yans›t›lan bu vergi, sat›n al›nan mal veya hizmetin bir
unsuru olarak gider mahiyetinde ise GVK’n›n 40, 57 ve 68. maddeleri hükmü

uyar›nca, maliyet özelli¤i tafl›yor ise VUK’nun de¤erleme ile hükümlerinin
uygulanmas› gerekmektedir.

Di¤er taraftan vergiyi yans›tan aç›s›ndan GVK’n›n 40/6. bendinde “‹fl-

letme ile ilgili olmak flart›yla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar” denilmek suretiyle benzeri giderlerin gider olarak kaydedilebilece¤i, yans›talan verginin ka-

nuni durumuna göre ilgili hesaplarda izlenmesi gerekmektedir. MTV ve Emlak Vergileri iflletme ile ilgili olmak flart›yla gider olarak yaz›labilmekte iken
Gelir ve Kurumlar Vergileri ise ticari ve mali kar›n tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir.
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3.1.2. Vergi Usul Kanunu Aç›s›ndan
Türk vergi sisteminin beyana dayal› olmas›, vergi yükümlülerinin kay›t

ve belge düzenine uyulmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Vergi dairesini tarhiyat ifl-

lemini mükellefin beyan› üzerinden yapt›¤›ndan, beyanlar›n defter kay›tlar›na,
defter kay›tlar›n›n da belgelere uygunlu¤u aranmaktad›r.

Vergi Usul Kanunu’nun 227.maddesinin 1.f›kras›nda “Bu kanunda aksi-

ne hüküm olmad›kça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü flah›slarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kay›tlar›n tevsiki mecburidir.” hükmü yer almaktad›r.4

Buna göre mükelleflerin üçünçü kiflilerle giriflti¤i ifllemleri belgelendir-

mesi ve bu belgelerinde VUK ve TTK’da yer alan objektif belgelere dayal› olmas› gerekmektedir.

VUK 229. maddesinde “fatura, sat›lan emtia veya yap›lan ifl karfl›l›¤›n-

da müflterinin borçland›¤› mebla¤› göstermek üzere emtiay› satan veya ifli ya-

pan tüccar taraf›ndan müflteriye verilen ticari vesika” olarak tan›mlanmakta,
TTK’nun 23. maddesinde ise “ticari iflletmesi icab› bir mal satm›fl veya imal

etmifl veyahut bir ifl görmüfl veyahut bir menfaat temin etmifl olan tacirden”
fatura istenilece¤i hükmü yer almaktad›r.

Vergilerin ismen faturada yer alarak yans›t›lmas›n›n, VUK kapsam›nda

düzenlenecek faturan›n hükmünü de¤ifltirmeyecektir. Faturada ismen yer alan
vergi, vergi tutar› kadar bir bedelin müflteri taraf›ndan borçlan›ld›¤›n› göstermektedir.

3 Belgelendirme zorunlulu¤u d›fl›nda kalan durumlar VUK.'nun 228 nci maddesinde yer alan ispat edici ka¤›t aranmayan giderler
1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan müteferrik giderler;
2.Vesikanm teminine imkan olmayan giderler;
3. Vergi kanunlar›na göre götürü olarak tespit edilen giderlerdir.
Ayr› bir fatura ile yans›t›lan dolays›z vergilerde KDV hesaplanmas› ve oranlar›n belirlenmesi için, KDV Kanunu’nda
yer alan istisna, muafiyet, finansal kiralama … gibi özellikli durumlar›n dikkate al›nmas› gerekir.
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3.1.3. Katma De¤er Vergisi Kanunu Aç›s›ndan
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1/1.maddesi gere¤ince
Türkiye’de yap›lan ticari, s›nai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler Katma De¤er Vergisi’ne tabi oldu¤u, 8. maddesinde
mal teslimi ve hizmet ifas› hallerinde KDV mükellefin mal› teslim eden veya
hizmeti sunan gerçek veya tüzel kifli oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.
Faturada ayr›ca gösterilerek yans›t›lan vergi, teslim edilen mal veya yap›lan hizmetin bir unsuru olarak, o mal veya hizmetin tabi oldu¤u KDV oran›na tabi olacakt›r. Mal veya hizmet faturas›ndan ayr› bir fatura ile yans›t›lan
vergiye -özel bir hüküm yoksa - genel oranda KDV hesaplanmas› gerekir.
Ayn› Kanun’un 29/1-a maddesine göre… ‘kendilerine yap›lan teslim ve
hizmetler dolay›s›yla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda
gösterilen katma de¤er vergisi…’nin mükelleflerin vergiye tâbi ifllemler üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden indirilebilece¤i hükmü yer almaktad›r.
Yans›t›lan vergi bedeli üzerinden hesaplanan KDV’yi, vergi yans›t›lan
mükellef sat›n ald›¤› mal veya hizmetin bir unsuru oldu¤undan, indirim konusu yapabilecektir.
4. Sonuç:
Dolays›z vergilerin yans›t›lmas› hususu her ne kadar vergi tekni¤i kapsam›nda de¤erlendirilmifl olsada, bu vergilerin kanuni olarak yans›t›labilece¤i ve kanuni sorumluluklar›n devri anlam›na gelmemektedir.
Di¤er taraftan, dolays›z vergiyi herhangi bir flekilde yans›tan kanuni yükümlü, yans›tm›fl oldu¤u vergi tutar› kadar bir gelir elde edecektir. Faturada
ayr›ca gösterilerek yans›t›lan bu vergi, teslim edilen mal veya hizmet ifas›n›n
bir unsuru olarak, bu mal veya hizmetin tabi oldu¤u KDV oran›nda KDV’ye
tabi olacakt›r.
Yans›maya muhatap olan mükellefler, fatura ile kendilerine yans›t›lan
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vergileri, gider veya maliyet olarak ticari, zirai ve serbest meslek kaznc›n›n
tespitinde indirim konusu yapabileceklerdir. Yans›t›lan bu verginin kanunen
kabul edilmeyen gider olmas› durumu, yans›t›lan taraf aç›s›ndan bir önemi bulunmayacak ve faturada yer alan KDV’yi ise indirim konusu yapabilecektir.
Baflkas› ad›na ödenmifl olan dolays›z vergiler, ancak fatura al›nmas› durumunda gider veya maliyet olarak gelir tablosu hesaplar›nda yer alabilecektir.
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TAHAKKUK VE DÖNEMSELL‹K
‹LKELER‹
l Altar Ömer ARPACI*
I - G‹R‹fi
213 say›l› Vergi Usul Kanununun 19’uncu maddesinde, vergi alaca¤›n›n

do¤umunu vergiyi do¤uran olay›n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne

ba¤lanm›flt›r. 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 1’inci maddesine göre gelir
bir gerçek kiflinin bir takvim y›l› içinde elde etti¤i kazanç ve iratlar›n safi tuta-

r›d›r. Gelir vergisi uygulamas›nda elde etme vergiyi do¤uran olayd›r. Gelirin elde edilme esas› Gelir Vergisi Kanununun 2’nci maddesindeki kaynaklara göre
de¤iflmektedir. “Elde Etme” esas›, kazanç türlerine göre afla¤›daki gibidir:
1- Ticari ve Zirai Kazançlarda “Tahakkuk Esas›”,

2- Serbest Meslek Kazançlar› ile Gayrimenkul Sermaye ‹ratlar›nda

“Tahsil Esas›”,

3- Ücret ve Menkul Sermaye ‹ratlar›nda “Hukuki ve Ekonomik Tasarruf

Esas›”.

Gelir Vergisi Kanununa göre ticari kazanc›n tespiti gerçek ve basit usul-

de olmak üzere iki flekilde gerçeklefltirilmektedir. Gerçek usulde ticari kazanç
ise bilanço esas›na veya iflletme hesab› esas›na göre iki flekilde tespit edilebil-

mektedir. Gelir Vergisi Kanununun 38’inci maddesi bilanço esas›na göre,

39’uncu maddesi de iflletme hesab› esas›na göre kazanc›n tespitini düzenlemifltir.

* Maliye Bakanl›¤› Gelirler Baflkontrolörü
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Bilanço esas›na göre ticari kazanç teflebbüsteki öz sermayenin hesap dö-

nemi sonunda ve bafl›ndaki de¤erleri aras›ndaki olumlu farktan oluflmaktad›r.

Ticari kazanc›n bu suretle tespit edilmesi s›ras›nda Vergi Usul Kanunu'nun
de¤erlemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “indirilecek gider-

ler” bafll›kl› 40’›nc› maddesi ile “gider kabul edilmeyen ödemeler” bafll›kl›
41’inci maddesi hükümlerine uyulur.

‹flletme hesab› esas›na göre ticari kazanç ise bir hesap dönemi içinde el-

de edilen has›lat ile giderler aras›ndaki müspet farkt›r. Elde edilen has›lat; tah-

sil olunan paralarla tahakkuk eden alacaklar›, giderler ise; tediye olunan ve
borçlan›lan mebla¤lar› ifade eder. Emtia al›m sat›m› ile u¤raflanlarda ticari ka-

zanc›n bulunmas› için hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun de¤eri has›lata, dönem bafl›ndaki emtia mevcudunun de¤eri ise giderlere ilave olunur.

Her türlü ticaret flirketleri (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi flah›s

ve sermaye flirketleri) ile kurumlar vergisine tabi kooperatifler, iktisadi kamu
müesseseleri, dernek ve vak›flara ait iktisadi iflletmeler ve ifl ortakl›klar› birinci s›n›f tüccar say›l›rlar ve bu nedenle bilanço esas›nda defter tutmalar› gere-

kir.(V.U.K madde 177/4) Yine ayn› madde hükmüne göre sermaye flirketleri

d›fl›nda kalan kurumlar vergisi mükelleflerinden ifllerinin icab›, bilanço esas›-

na göre defter tutmalar›na imkân ve lüzum görülmeyenlerin iflletme hesab›
esas›na göre defter tutmalar›na Maliye Bakanl›¤›'nca izin verilebilir.
II - TAHAKKUK ve DÖNEMSELL‹K ‹LKELER‹
Ticari kazanc›n›n tespitinde iki temel ilke söz konusudur. Bunlardan bi-

rincisi tahakkuk esas›, ikincisi ise dönemsellik esas›d›r. Tahakkuk esas›na göre, kazanc›n tespitinde ödeme veya tahsilat dikkate al›nmaz. Bir has›lat unsurunun do¤uflu(tahakkuku) yeterli olup tahsil edilmifl olmas› flart de¤ildir. Ay-

n› flekilde bir gider unsurunun do¤uflu(tahakkuku) yeterli olup ödenmifl olmas› flart de¤ildir. Burada tahakkuktan kas›t has›lat veya giderin mahiyet ve tu-

tar olarak kesinleflmesidir.
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Uygulamada zaman zaman gelir ve giderler aç›s›ndan tahakkuk esas›n-

dan sapmalar görülmektedir. Bunlar›n önemli k›sm› dönemsellik esas›ndan

kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca iflveren sendikalar›na ödenen aidatlar ve SSK
prim ödemeleri özellik arzetmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 40/8. maddesine göre; iflverenlerce, Sendika-

lar Kanunu hükümleri uyar›nca sendikalara ödenen aidatlar›n gider yaz›lmas›
mümkündür. Ancak ödenen aidat›n bir ayl›k tutar› iflyerinde iflçilere ödenen
ç›plak ücretin bir günlük toplam›n› aflamaz. Ayr›ca madde hükmünden de an-

lafl›laca¤› üzere bu gider türünde tahakkuk esas› de¤il ödeme esas› geçerlidir.
506 say›l› Kanunun 80’inci maddesinin birinci f›kras›nda "‹flveren, bir

ay içinde çal›flt›rd›¤› sigortal›lar›n primlerine esas tutulacak kazançlar toplam›

üzerinden bu kanun gere¤ince hesaplanacak prim tutarlar›n› ücretlerinden
kesmeye ve kendisine ait prim tutarlar›n› da bu miktara ekleyerek en geç er-

tesi ay›n sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur.” denilmifl, ayn› madde-

nin üçüncü f›kras›nda da "Kuruma ödenmeyen prim Gelir ve Kurumlar Ver-

gisi uygulamas›nda gider yaz›lamaz" hükmü yer alm›flt›r.1

Bu hükümlere göre, SSK priminin gider olarak dikkate al›nabilmesi için,

bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmifl olmas› gerekmekte-

dir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait oldu¤u y›la bak›lmaks›z›n
fiilen ödendi¤i tarihte gider yaz›lacakt›r.

Ancak 506 say›l› Kanunun 80’inci maddesi gere¤ince bir aya ait sigorta

primleri ertesi ay›n sonuna kadar ödenebilece¤inden, Aral›k ay›na ait olan si-

gorta primlerinin ertesi y›l›n Ocak ay› içerisinde ödenmesi durumunda bu
primler Aral›k ay›n›n gideri olarak dikkate al›nabilecektir.

1 seri no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤inde dönemsellik

kavram› afla¤›daki flekilde tan›mlanm›flt›r.

1 Sigorta primi ve emekli aidat› iflveren hisselerinin gider olarak yaz›labilmesi, bu primlerin ve
aidat›n geri al›nmamak üzere Türkiye'de yerleflik sigorta flirketlerine veya emekli ve yard›m
sand›klar›n›n tüzel kiflili¤i haiz bulunmalar› flart›na ba¤lanm›fl bulunmaktad›r. Bu nedenle bu flartlara
haiz olmayan müesseselere yap›lan bu tür ödemeler gider yaz›lamayacakt›r.
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“‹flletmenin süreklili¤i kavram› uyar›nca s›n›rs›z kabul edilen ömrünün,

belirli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar›n›n di¤er dö-

nemlerden ba¤›ms›z olarak saptanmas›d›r. Gelir ve giderlerin tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilmesi, has›lat, gelir ve kârlar›n ayn› döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karfl›laflt›r›lmas› bu kavram›n gere¤idir.”

Dönemsellik ilkesine göre ise kazanc›n tespitinde bir has›lat›n olumlu,

giderin ise olumsuz unsur olarak dikkate al›nabilmesi için söz konusu döne-

me ait olmas› gerekir. Bu ilkenin hukuki dayana¤›n› ise Vergi Usul Kanunu’nun “aktif geçici hesap k›ymetleri” ve “pasif geçici hesap k›ymetleri” bafll›kl› 283 ve 287’nci maddelerinde bulmaktay›z. Ticari kazanç aç›s›ndan geli-

rin ve giderin tahakkuk etmifl olmas› yeterlidir. Ancak dönemsellik ilkesi ge-

re¤i bir gelir veya gider tahakkuk etmifl olsa bile ilgili oldu¤u hesap dönemine intikali gerekir. Bu nedenle gelecek dönemleri ilgilendiren giderler ve ge-

lirler gelir tablosunda de¤il bilançoda yer al›rlar. Baz› gider türleri önceden
ödenmesine ra¤men gelecek y›llar› ilgilendirebilir. Bu tip peflin ödemeler ya-

p›l›nca “280 Gelecek Y›llara Ait Giderler Hesab›”n›n borcuna kaydedilir. Birden fazla y›l› ilgilendiren gider ödemesi yap›lm›flsa dönem bafl›nda cari y›l› il-

gilendiren k›s›m bu hesaptan ç›kar›l›p “180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab›”n›n borcuna aktar›l›r. ‹lgili ay geldi¤inde 180 no’lu hesaptan gider hesaplar›na intikal ettirilir.

‹çinde bulunulan y›ldan sonraki gelecek y›llar› ilgilendiren gelirler, dö-

nemsellik ilkesi gere¤i ilgili gelecek y›l veya y›llara aktar›lmak üzere tahak-

kuk ettirilerek, içinde bulunulan y›l›n gelirlerinden ayr›lm›fl olur. Gelecek y›l-

lar› ilgilendiren gelirlerin tahakkuku için “480 Gelecek Y›llara Ait Gelirler
Hesab›” kullan›l›r. Muhasebedeki “ihtiyatl›l›k” ilkesi gere¤i bu hesaba, gelirin gelecek y›l veya y›llara ait oldu¤u kesin olarak bilindi¤i zaman kay›t yap›-

l›r. Dönem bafl›nda cari y›l› ilgilendiren k›s›m bu hesaptan ç›kar›l›p “380 Ge-

lecek Aylara Ait Gelirler” Hesab›”na aktar›l›r. ‹lgili ay geldi¤inde 380 no’lu
hesaptan gelir hesaplar›na intikal ettirilir.
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Dönemsellik ilkesi ile ilgili olarak özellikli durumlar›n iki örne¤i afla¤›-

ya al›nm›flt›r. Bunlardan birincisi; Telefon, elektrik, su Vs. faturalar›n›n gider

yaz›laca¤› dönem sorunu, ikincisi ise vadesi geçti¤i halde henüz ödenmemifl
olan vergi ve SSK prim borçlar›n›n durumudur.

Telefon, elektrik, su ve do¤algaz faturalar› Vergi Usul Kanunu’nda dü-

zenlenen "fatura ve benzeri belgeler’’ kapsam›nda nitelendirilmektedir. Yuka-

r›da belirtilen belgelerin baz›lar›n›n üzerinde ‘’VUK hükümleri ve yönetmeliklerine tabi de¤ildir." ibaresi bulunmas›, bu belgelerin fatura ve benzeri ol-

ma niteli¤ini ortadan kald›rmamaktad›r. Belgelerin, üzerinde bu ibarenin bulunmas›n›n nedeni, belgelerin bas›m ve kullan›m›ndaki baz› formalitelerin ortadan kald›r›lmas›d›r.

Söz konusu giderler aç›s›ndan en önemli özellik, bu giderlerin tahakkuk

esas›na göre gayri safi kazançtan düflülmesidir. Ayn› zamanda bu giderler aç›-

s›ndan vergilendirmede dönemsellik ilkesi esast›r. Bu tür giderlerin tahakkuk
ettikleri dönemde, ilgilendirdikleri dönem gideri yaz›labilir. Birden fazla dö-

nemi ilgilendiren giderlerin gelecek dönemler için aktiflefltirilmeleri gerekir.
Bu tür giderlerde dönemsellik ilkesinin istisnas›n›, giderlerin ait olduklar› dönem içinde alacakl› kamu kurulufllar› taraf›ndan tahakkuklar›n›n bildirilmedi¤inde, ödendikleri y›lda gider yaz›labilece¤i durumu oluflturmaktad›r.

Telefon, elektrik, su ve do¤algaz giderlerinde, yukar›da belirtilen dö-

nemsellik ilkesi haricinde bunlar›n iflletmenin aktifinde kay›tl› olmalar› veya
sözleflmelerinin iflletme ad›na düzenlenmifl olmalar› da ikinci bir özellik olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Dönem sonu envanter çal›flmalar› s›ras›nda dikkat edilmesi gerekli hu-

suslardan birisi de, 360 ve 361 no’lu hesaplarda yer alan ve vadesi geçti¤i halde henüz ödenmemifl olan vergi ve SSK prim borçlar›n›n ne tür bir iflleme tabi tutulmas› gerekti¤idir.

Bu konu ile ilgili hesaplara iliflkin olarak 1 seri no’lu Muhasebe Sistemi

Uygulama Genel Tebli¤inde yap›lan aç›klamalar afla¤›da yer almaktad›r.
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“360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab›”
‹flletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmas›n›n sonucu ilgili mali mevzuat uyar›nca mükellef veya sorumlu s›fat›yla iflletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kiflilere iliflkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve
fonlar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹flleyifli :
Vergi, resim, harçlar›n tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve ifllemler ortaya ç›kt›kça an›lan hesaplar alacaklan›r, ödemeler yap›ld›kça borçlan›r. Bir y›ldan daha uzun sürede ödenecek ertelenmifl veya takside ba¤lanm›fl vergiler varsa, bunlar "438 Kamuya Olan Ertelenmifl veya Taksitlendirilmifl Borçlar Hesab›" na aktar›l›r.
“361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesab›”
‹flletmenin, personelin hakedifllerinden sosyal güvenlik mevzuat› hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulundu¤u, personele ait
emeklilik kesene¤i ve sigorta primleri ile bunlara iliflkin iflveren kat›lma paylar› ve iflverence sosyal güvenlik kurulufllar›na ödenecek di¤er yükümlülüklerin izlendi¤i hesapt›r.
‹flleyifli :
Kesintiler yap›ld›kça bu hesap alacakland›r›l›r ve ödemeler yap›ld›kça
borçland›r›l›r. Bir y›ldan daha uzun sürede ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri varsa, bunlar "438 Kamuya Olan Ertelenmifl veya Taksitlendirilmifl
Borçlar Hesab›"na aktar›l›r.
“368 - Vadesi Geçmifl Ertelenmifl veya Taksitlendirilmifl Vergi ve Di¤er
Yükümlülükler Hesab›”
Kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme
ve taksitlendirme süresi bilanço tarihinde bir y›ldan az olan vergi ve yükümlülükleri kapsar.
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‹flleyifli :

Vadelerinde ödenemeyen vergi ve di¤er yükümlülüklerle erteleme veya

taksitlendirme, süresi bir y›ldan az olanlar ile vadesi bir y›l›n alt›na düfltü¤ü
için 438 nolu hesaptan bu hesaba aktar›lanlar, hesab›n alaca¤›na kaydedilir.
Ödenmeleri halinde hesaba borç kaydedilir. Ancak, vadesi geçmifl vergi ve di-

¤er yükümlülüklerde erteleme veya taksite ba¤lama süresi bir y›l› aflanlar bu

hesab›n borcu karfl›l›¤›nda "438 Kamuya Olan Ertelenmifl veya Taksitlendirilmifl Borçlar Hesab›"na aktar›l›r.

“369 ÖDENECEK D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER Hesab›”

Özel bölümlerinde tan›mlananlar d›fl›nda kalan yükümlülüklerin izlendi-

¤i hesapt›r.

‹flleyifli :

Tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve ifllemler ortaya ç›kt›kça an›-

lan hesaplar alacaklan›r, ödemeler yap›ld›kça borçlan›r.

Tebli¤de yer alan belirlemelere göre vergi ve sosyal güvenlik kesintileri

ödemelerinin vadesinde yap›lmamas› halinde, 360 ve 361 hesaplardaki vade-

si geçen yükümlülükler yine ayn› gruptaki "368 Vadesi Geçmifl Ertelenmifl
veya Taksitlendirilmifl Vergi ve Di¤er Yükümlülükler Hesab›”na aktar›lmal›-

d›r. Bu ifllem, dönem içerisinde yap›lmam›fl olsa bile, dönem sonundaki en-

vanter çal›flmalar› s›ras›nda mutlaka yap›lmak durumundad›r. Vadesi geçmifl
ve ödenmemifl borçlar, “360” ve “361” hesaplardan al›n›p, en az›ndan mali

tablo aflamas›nda “368” hesaba mutlaka aktar›lmal›d›rlar. Bu tutarlar›n mali
tabloda “360 ve 361” hesaplar içerisinde b›rak›lm›fl olmas›, iflletmenin bu tür
borçlar›n› hep zaman›nda ödedi¤i gibi bir görüntü vererek mali tablo okuyucusunun aldanmas›na neden olacak, bu yolla Tam Aç›klama Kavram› ile Sosyal Sorumluluk Kavram› gözden ç›kar›lm›fl olacakt›r.

Bilanço tarihindeki iflletmenin bütün borçlar›n›n bilançoda yer almas›n›

gerektiren bilanço ilkesi gere¤i, ve dönem içinde do¤an tüm giderlerin do¤du-
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¤u döneme kaydedilmesini gerektiren “dönemsellik ilkesi” gere¤i, vadesi geçmifl oldu¤u için "368" hesaba aktar›lan vergi ve sosyal güvenlik borçlar›n›n

dönem sonu itibariyle oluflmufl gecikme zamlar› da hesaplan›p tahakkuk etti-

rilerek "369- Ödenecek Di¤er Yükümlülükler" hesab›na alacak kaydedilmelidir. Zira bu gecikme zamlar› da iflletmenin oluflmufl borçlar›d›r ve iflletme kiflili¤inin gideridir. Giderin do¤ufl zaman› da ödenme tarihi de¤il, tahakkuk et-

ti¤i tarihtir. Sonuçta, Tam Aç›klama ve Dönemsellik ‹lkeleri gere¤i, dönem
sonu itibariyle oluflan gecikme zamm› borcu bilançoda, oluflan gecikme zamm› gideri de o dönemin gelir tablosunda yer almal›d›r.
III - SONUÇ
Ticari bir gelir ya da giderin mahiyet itibariyle tahakkuk etti¤inden söz

edilebilmesi için, miktar olarak hesaplanabilmesi, gelire hak kazan›lmas› ya
da borç alt›na girilmesi gerekmektedir. Tahakkuk esas›na göre belirlenen ge-

lir ve giderlerin yaln›zca cari döneme ait k›sm›, ayn› döneme iliflkin ticari kazanc›n hesab›nda gelir ya da gider olarak dikkate al›nabilir. Bu durum dönemsellik ilkesinin bir gere¤idir. Kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir Vergisi Ka-

nununun ticari kazanç hükümleri dikkate al›nd›¤›ndan kurum gelir ve giderle-

ri aç›s›ndan da tahakkuk ve dönemsellik esaslar› geçerlidir. Ancak yukar›da
anlat›ld›¤› gibi bu esaslardan sapmalar olabilmektedir. Ayr›ca yine yukar›da
yap›lan aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere ticari kazanc›n›n vergilendiril-

mesinde dönemsellik ilkesi, tahakkuk esas›n›n önüne geçmektedir. Fakat bu

noktada göz ard› edilmemesi gereken bir di¤er husus bir gelirin veya giderin
kurum kazanc›n›n tespitinde dikkate al›nmas› için tahakkuk etmesinin flart oldu¤udur. Vergi Usul Kanunu Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Ka-

nununda yer alan düzenlemeler birlikte de¤erlendirildi¤inde ticari kazanc›n,
veya kurum kazanc›n›n elde edilmesinde dönemsellik ilkesine uyulmak suretiyle tahakkuk esas›n›n geçerli oldu¤u sonucuna ulafl›lmaktad›r.
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1.8045
1.7853
1.7398
1.7541
1.7009

1.6917
1.7028
1.7075
1.6888
1.6953

1.6695
1.6552
1.6657
1.6566
1.6646

1.7958
1.7767
1.7314
1.7457
1.6927

1.6836
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1.6807
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1.6473
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1.7174
1.7141
1.7230
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1.7791

3
4
5
6
7.8.9

31

1.6824
1.6934
1.6981
1.6795
1.6860

1.6955

1.6961

1.6868

1.7945
1.7755
1.7302
1.7445
1.6915

1.7162
1.7129
1.7218
1.7302
1.7779

1.6862

Al›fl

1.6874

Sat›fl

1.2
1.0944
1.1073
1.1065
1.1166
1.1447
1.1480
1.1454
1.1250
1.1310
1.1187
1.1192
1.1221
1.1287
1.1533
1.1704
1.1650
1.1620
1.1587
1.1631
1.1586
1.1523
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1.1177
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1.7424
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1.7035
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1.7904

1.6980

1.0848

Sat›fl

1.1395

1.1521
1.1491
1.1459
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1.1458
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1.1162
1.1405
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0.29648
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0.30694
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0.29065
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0.29751
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0.29972
0.29968
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0.29730
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0.30841

0.30357
0.30341
0.29534
0.29924
0.29293

0.29005
0.29045
0.28946
0.29202
0.30269
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0.30623
0.30210
0.30206
0.30265
0.30090

0.29584
0.29716
0.29967
0.30765
0.31086

0.30598
0.30582
0.29769
0.30161
0.29526

0.29235
0.29275
0.29176
0.29434
0.30509

0.28874

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

2.1732
2.1764
2.1690
2.1881
2.2681
2.2746
2.2734
2.2130
2.2423
2.1960
2.2007
2.2106
2.2281
2.2871
2.3110
2.2765
2.2456
2.2450
2.2492
2.2364
2.2365

2.1628
2.1660
2.1586
2.1776
2.2572
2.2637
2.2625
2.2024
2.2315
2.1855
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2.2000
2.2174
2.2761
2.2999
2.2656
2.2348
2.2342
2.2384
2.2257
2.2258
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2.2640
2.2332
2.2326
2.2368
2.2241
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2.2745
2.2983
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2.2009
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2.1840

2.1613
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2.1571
2.1761
2.2556

2.1345

2.1463

2.1360

Sat›fl

2.2399

2.2799
2.2490
2.2484
2.2526
2.2398

2.2040
2.2139
2.2314
2.2905
2.3145

2.2780
2.2768
2.2163
2.2457
2.1993

2.1765
2.1797
2.1723
2.1914
2.2715

2.1495

Efektif

Al›fl

Euro

Döviz
Al›fl
Sat›fl

döviz kurlar›

Avustralya Dolar›
Efektif
Döviz
Al›fl
Sat›fl
Al›fl
Sat›fl
1.0777

Efektif

Al›fl

ABD Dolar›
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Tarihi
Mart 2009

Döviz
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Al›fl

2.3932

2.4350
2.4150
2.4258
2.4485
2.5316

2.4977
2.4596
2.3841
2.4045
2.3699

2.3853
2.3775
2.3651
2.4135
2.4452

2.4201
2.4216
2.4193
2.4029
2.3763

2.3899

Uygulama
Tarihi
Mart 2009
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3
4
5
6
7.8.9

10
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14.15.16

17
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21.22.23

24
25
26
27
28.29.30

31

Döviz

2.4024

2.4328
2.4343
2.4319
2.4155
2.3887

2.3978
2.3899
2.3775
2.4261
2.4580

2.5108
2.4725
2.3966
2.4171
2.3823

2.4477
2.4276
2.4385
2.4613
2.5448

2.4057

Sat›fl

Sat›fl

2.4060

2.4364
2.4380
2.4355
2.4191
2.3923

2.4014
2.3935
2.3811
2.4297
2.4617

2.5146
2.4762
2.4002
2.4207
2.3859

2.4514
2.4312
2.4422
2.4650
2.5486

2.4093

Efektif

1.4662

1.4740
1.4599
1.4653
1.4644
1.4564

1.4189
1.4286
1.4431
1.4771
1.5011

1.5428
1.5389
1.4888
1.4992
1.4228

1.4589
1.4591
1.4569
1.4716
1.5388

1.4353

Al›fl

Döviz

Pratik Bilgiler

2.3882

2.4184
2.4199
2.4176
2.4012
2.3746

2.3836
2.3758
2.3634
2.4118
2.4435

2.4960
2.4579
2.3824
2.4028
2.3682

2.4333
2.4133
2.4241
2.4468
2.5298

2.3915

Al›fl

‹ngiliz Sterlini

1.4756

1.4835
1.4693
1.4747
1.4738
1.4658

1.4280
1.4378
1.4524
1.4866
1.5108

1.5527
1.5488
1.4984
1.5089
1.4320

1.4683
1.4685
1.4663
1.4811
1.5487

1.4445

Sat›fl

1.4778

1.4857
1.4715
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1.4301
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1.4341
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1.4685
1.4833
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0.20055
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0.21016
0.20947
0.20644
0.20639
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0.20614
0.20634
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0.18717
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0.18896
0.19166
0.19438
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0.19479
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0.20426
0.20293
0.20402
0.20421
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Sat›fl
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0.20417
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0.19424
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0.19465
0.19666
0.19624

0.18590
0.18704
0.18598
0.18883
0.19153

Sat›fl

0.20460

0.20691
0.20686
0.20551
0.20661
0.20681

0.20052
0.20101
0.20381
0.21064
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0.19685
0.19802
0.19727
0.19931
0.19888

0.18840
0.18955
0.18848
0.19137
0.19410

0.18783

Efektif

0.18534

Al›fl

‹sveç Kronu

0.18547

Al›fl

Döviz
1.3458
1.3465
1.3388
1.3404
1.3574
1.3930
1.3952
1.3861
1.3574
1.3601
1.3319
1.3353
1.3380
1.3462
1.3650
1.3714
1.3528
1.3518
1.3514
1.3486
1.3488
1.3567

1.3404
1.3328
1.3344
1.3513
1.3867
1.3889
1.3799
1.3513
1.3540
1.3259
1.3293
1.3320
1.3401
1.3589
1.3652
1.3467
1.3457
1.3453
1.3425
1.3427
1.3506

Sat›fl

1.3456

1.3417
1.3407
1.3403
1.3375
1.3377

1.3244
1.3271
1.3351
1.3539
1.3601

1.3838
1.3748
1.3463
1.3490
1.3210

1.3354
1.3279
1.3295
1.3463
1.3816

1.3347

Al›fl

Kanada Dolar›

1.3397

Al›fl

Döviz

döviz kurlar›

1.4640

1.4718
1.4577
1.4631
1.4622
1.4542

1.4168
1.4265
1.4409
1.4749
1.4988

1.5405
1.5366
1.4866
1.4970
1.4207

1.4567
1.4569
1.4547
1.4694
1.5365

Sat›fl

1.4467

Efektif

1.4331

Al›fl

‹sviçre Frang›
Sat›fl

1.3619

1.3579
1.3569
1.3565
1.3537
1.3539

1.3404
1.3431
1.3513
1.3702
1.3766

1.4005
1.3914
1.3626
1.3653
1.3370

1.3516
1.3439
1.3455
1.3626
1.3983

1.3509
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5.7729

5.8459
5.8367
5.8529
5.8837
6.0682

6.1378
6.0416
5.8876
5.9461
5.7638

5.7521
5.8116
5.8336
5.7975
5.8479

5.7569
5.7115
5.7438
5.7164
5.7420

5.8185

5.7699
5.7608
5.7768
5.8072
5.9893

6.0580
5.9631
5.8111
5.8688
5.6889

5.6773
5.7360
5.7578
5.7221
5.7719

5.6821
5.6373
5.6691
5.6421
5.6674

5.7429

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

5.6568

5.5969
5.5527
5.5841
5.5575
5.5824

5.5921
5.6500
5.6714
5.6363
5.6853

5.9671
5.8737
5.7239
5.7808
5.6036

5.6834
5.6744
5.6901
5.7201
5.8995

Sat›fl

5.9058

5.8433
5.7972
5.8300
5.8021
5.8281

5.8384
5.8988
5.9211
5.8845
5.9356

6.2299
6.1322
5.9759
6.0353
5.8503

5.9336
5.9243
5.9407
5.9720
6.1592

5.8595

Efektif

5.6124

Al›fl

Kuveyt Dinar›

5.6979

Al›fl

Döviz

1.2

Uygulama
Tarihi
Mart 2009

0.24998

0.26221
0.25933
0.25783
0.25383
0.25239

0.24866
0.24835
0.25183
0.26104
0.26555

0.25244
0.25231
0.24864
0.25017
0.24726

0.23894
0.23984
0.23979
0.24377
0.25178

0.24094

Al›fl

Sat›fl

0.25167

0.26398
0.26108
0.25957
0.25554
0.25409

0.25034
0.25003
0.25353
0.26280
0.26734

0.25414
0.25401
0.25032
0.25186
0.24893

0.24055
0.24146
0.24141
0.24541
0.25348

0.24981

0.26203
0.25915
0.25765
0.25365
0.25221

0.24849
0.24818
0.25165
0.26086
0.26536

0.25226
0.25213
0.24847
0.24999
0.24709

0.23877
0.23967
0.23962
0.24360
0.25160

0.24077

Al›fl

Sat›fl

0.25225

0.26459
0.26168
0.26017
0.25613
0.25467

0.25092
0.25061
0.25411
0.26340
0.26795

0.25472
0.25459
0.25090
0.25244
0.24950

0.24110
0.24202
0.24197
0.24597
0.25406

0.24313

Efektif

0.45142

0.44438
0.44056
0.44335
0.44094
0.44306

0.45026
0.45320
0.45444
0.44949
0.45122

0.48025
0.47513
0.46304
0.46685
0.45269

0.45930
0.45840
0.46078
0.46301
0.47577

0.45126

0.45223

0.44518
0.44135
0.44415
0.44174
0.44386

0.45107
0.45402
0.45526
0.45030
0.45203

0.48112
0.47599
0.46387
0.46769
0.45351

0.46013
0.45923
0.46161
0.46384
0.47663

0.45207

0.44803

0.44105
0.43726
0.44002
0.43763
0.43974

0.44688
0.44980
0.45103
0.44612
0.44784

0.47665
0.47157
0.45957
0.46335
0.44929

0.45586
0.45496
0.45732
0.45954
0.47220

0.44788

0.45562

0.44852
0.44466
0.44748
0.44505
0.44719

0.45445
0.45743
0.45867
0.45368
0.45542

0.48473
0.47956
0.46735
0.47120
0.45691

0.46358
0.46267
0.46507
0.46732
0.48020

0.45546

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

1.7446

1.7191
1.6752
1.6941
1.6761
1.6877

1.7099
1.7139
1.7208
1.7591
1.7713

1.8144
1.8031
1.7573
1.8082
1.7200

1.7618
1.7497
1.7318
1.7391
1.8307

1.7278

Al›fl

1.7562

1.7305
1.6863
1.7054
1.6872
1.6989

1.7213
1.7253
1.7322
1.7708
1.7831

1.8265
1.8151
1.7690
1.8202
1.7314

1.7735
1.7613
1.7433
1.7507
1.8429

1.7393

1.7381

1.7127
1.6690
1.6878
1.6699
1.6815

1.7036
1.7076
1.7144
1.7526
1.7647

1.8077
1.7964
1.7508
1.8015
1.7136

1.7553
1.7432
1.7254
1.7327
1.8239

1.7214

1.7629

1.7371
1.6927
1.7119
1.6936
1.7054

1.7278
1.7319
1.7388
1.7775
1.7899

1.8334
1.8220
1.7757
1.8271
1.7380

1.7802
1.7680
1.7499
1.7574
1.8499

1.7459

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

döviz kurlar›
Norveç Kronu

0.24257

Döviz
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1.6762
1.6551
1.6205
1.5946

1.5663
1.6055
1.6074
1.5760
1.5689

1.5765
1.5751
1.5958
1.6027
1.6088

1.6292
1.6598
1.6459

1.6183

1.6241
1.6386
1.6045

1.6682
1.6472
1.6127
1.5869

1.5588
1.5978
1.5997
1.5684
1.5614

1.5689
1.5675
1.5881
1.5950
1.6011

1.6214
1.6518
1.6380

1.6105

1.6163
1.6307
1.5968

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

Sat›fl

1.6265
1.6411
1.6069

1.6207

1.6316
1.6623
1.6484

1.5789
1.5775
1.5982
1.6051
1.6112

1.5686
1.6079
1.6098
1.5784
1.5713

1.1208
1.1420
1.1377
1.1224
1.1280
1.1419
1.1456
1.1485
1.1560
1.1595
1.1569
1.1639
1.1587
1.1600
1.1603
1.1500
1.1501

1.1135
1.1346
1.1303
1.1151
1.1207
1.1345
1.1382
1.1410
1.1485
1.1520
1.1494
1.1563
1.1512
1.1525
1.1528
1.1425
1.1426

1.1475
1.1372
1.1373

1.1472

1.1441
1.1510
1.1459

1.1293
1.1330
1.1358
1.1432
1.1467

1.1084
1.1294
1.1251
1.1100
1.1155

1.1436
1.1316
1.1351
1.1271

1.1673
1.1569
1.1570

1.1670

1.1638
1.1709
1.1657

1.1488
1.1525
1.1554
1.1629
1.1665

1.1275
1.1489
1.1445
1.1291
1.1348

1.1633
1.1511
1.1547
1.1465

0.29897
0.29367
0.28966
0.28777
0.28435
0.28679
0.28499
0.28103
0.27668
0.27959
0.28070
0.28337
0.28353
0.28248
0.28380
0.28840
0.28585
0.28739
0.28658
0.28632
0.28481

0.29751
0.29223
0.28824
0.28636
0.28296
0.28538
0.28359
0.27965
0.27532
0.27822
0.27932
0.28198
0.28214
0.28110
0.28241
0.28699
0.28445
0.28598
0.28518
0.28492
0.28341

0.28498
0.28472
0.28321

0.28578

0.28221
0.28679
0.28425

0.27803
0.27912
0.28178
0.28194
0.28090

0.28276
0.28518
0.28339
0.27945
0.27513

0.29730
0.29203
0.28804
0.28616

0.28724
0.28698
0.28547

0.28805

0.28445
0.28906
0.28651

0.28023
0.28135
0.28402
0.28418
0.28313

0.28500
0.28745
0.28565
0.28168
0.27732

0.29966
0.29435
0.29033
0.28843

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

2.1180
2.1363
2.1235
2.0936
2.0614
2.0832
2.0911
2.1109
2.1119
2.1041
2.1142
2.1484
2.1291
2.1407
2.1347
2.1326
2.1215

2.1078
2.1260
2.1133
2.0836
2.0515
2.0732
2.0811
2.1008
2.1018
2.0940
2.1041
2.1381
2.1189
2.1304
2.1245
2.1224
2.1113

2.1230
2.1209
2.1098

2.1289

2.1026
2.1366
2.1174

2.0717
2.0796
2.0993
2.1003
2.0925

2.1063
2.1245
2.1118
2.0821
2.0501

2.2147
2.1754
2.1460
2.1315

2.2270
2.1874
2.1579
2.1433

2.2163
2.1769
2.1475
2.1330

Sat›fl

2.1379
2.1358
2.1247

2.1439

2.1174
2.1516
2.1323

2.0863
2.0942
2.1141
2.1151
2.1073

2.1212
2.1395
2.1267
2.0967
2.0645

2.2303
2.1907
2.1611
2.1465

Efektif

Al›fl

Euro

Döviz
Al›fl
Sat›fl

döviz kurlar›

1.1564
1.1442
1.1478
1.1397

1.1489
1.1368
1.1403
1.1323

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

Pratik Bilgiler

1.6152
1.6296
1.5957

1.6094

1.6203
1.6506
1.6369

1.5678
1.5664
1.5870
1.5939
1.6000

1.5577
1.5967
1.5986
1.5673
1.5603

Sat›fl

1.6787
1.6576
1.6229
1.5970

Efektif

1.6670
1.6460
1.6116
1.5858

Al›fl

ABD Dolar›

Al›fl

Döviz

Uygulama
Tarihi
Nisan 2009
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2.3951
2.3792
2.3697
2.3516

2.3349
2.3556
2.3603
2.3147
2.2975

2.3206
2.3430
2.3817
2.3917
2.3830

2.3781
2.4160
2.4007

2.3666

2.3649
2.3886
2.3654

2.3826
2.3668
2.3574
2.3394

2.3228
2.3434
2.3480
2.3027
2.2856

2.3085
2.3308
2.3693
2.3793
2.3706

2.3657
2.4034
2.3882

2.3543

2.3526
2.3762
2.3531

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

Sat›fl

Al›fl

2.3510
2.3745
2.3515

2.3527

2.3640
2.4017
2.3865

2.3069
2.3292
2.3676
2.3776
2.3689

2.3212
2.3418
2.3464
2.3011
2.2840

2.3809
2.3651
2.3557
2.3378

Al›fl

‹ngiliz Sterlini

Uygulama
Tarihi
Nisan 2009

Döviz

Sat›fl

2.3684
2.3922
2.3689

2.3701

2.3817
2.4196
2.4043

2.3241
2.3465
2.3853
2.3953
2.3866

2.3384
2.3591
2.3638
2.3182
2.3009

2.3987
2.3828
2.3733
2.3551

Efektif
1.4679
1.4471
1.4168
1.4048
1.3871
1.4060
1.4002
1.3737
1.3538
1.3692
1.3792
1.3954
1.3967
1.3846
1.3928
1.4196
1.4090
1.4171
1.4161
1.4170
1.4092

1.3782
1.3970
1.3912
1.3649
1.3451
1.3604
1.3704
1.3865
1.3878
1.3757
1.3839
1.4105
1.4000
1.4080
1.4070
1.4079
1.4002

Sat›fl

1.4049
1.4058
1.3981

1.4059

1.3818
1.4084
1.3979

1.3584
1.3683
1.3844
1.3857
1.3736

1.3761
1.3949
1.3891
1.3629
1.3431

1.4563
1.4356
1.4056
1.3937

Al›fl

Sat›fl

1.4182
1.4191
1.4113

1.4192

1.3949
1.4217
1.4111

1.3713
1.3813
1.3975
1.3988
1.3867

1.3892
1.4081
1.4023
1.3758
1.3558

1.4701
1.4493
1.4189
1.4069

Efektif
0.20305
0.20003
0.19924
0.19832
0.19755
0.19672
0.19468
0.19181
0.18932
0.19155
0.19252
0.19453
0.19340
0.19100
0.19075
0.19258
0.19278
0.19715
0.19856
0.19863
0.19738

0.19552
0.19469
0.19267
0.18983
0.18737
0.18958
0.19054
0.19253
0.19141
0.18903
0.18879
0.19060
0.19079
0.19512
0.19651
0.19658
0.19535

Sat›fl

Efektif

0.19637
0.19644
0.19521

0.19498

0.18866
0.19047
0.19066

0.18945
0.19041
0.19240
0.19128
0.18890

0.19538
0.19455
0.19254
0.18970
0.18724

0.20082
0.19783
0.19705
0.19614

Al›fl

‹sveç Kronu

0.20096
0.19797
0.19719
0.19628

Al›fl

Döviz

0.19902
0.19909
0.19783

0.19760

0.19119
0.19302
0.19322

0.19199
0.19296
0.19498
0.19384
0.19144

0.19800
0.19717
0.19513
0.19225
0.18976

0.20352
0.20049
0.19970
0.19878

Sat›fl
1.3371
1.3077
1.2938
1.2870
1.2745
1.2918
1.2983
1.2778
1.2785
1.2878
1.2914
1.3133
1.3295
1.3271
1.3302
1.3403
1.3256
1.3269
1.3356
1.3394
1.3286

1.2688
1.2860
1.2925
1.2720
1.2727
1.2820
1.2856
1.3074
1.3235
1.3211
1.3242
1.3343
1.3196
1.3209
1.3296
1.3334
1.3226

Sat›fl

1.3247
1.3285
1.3177

1.3160

1.3193
1.3294
1.3147

1.2773
1.2808
1.3026
1.3186
1.3162

1.2641
1.2812
1.2877
1.2673
1.2680

1.3262
1.2970
1.2832
1.2765

Al›fl

Kanada Dolar›

1.3311
1.3018
1.2880
1.2812

Al›fl

Döviz

döviz kurlar›
‹sviçre Frang›

1.4585
1.4378
1.4077
1.3958

Al›fl

Döviz

Pratik Bilgiler

Sat›fl

1.3407
1.3445
1.3336

1.3319

1.3353
1.3454
1.3306

1.2927
1.2963
1.3183
1.3346
1.3321

1.2793
1.2967
1.3032
1.2827
1.2834

1.3422
1.3127
1.2987
1.2919

Efektif
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5.7443
5.6759
5.5630
5.4778

5.3880
5.5229
5.5199
5.4065
5.3785

5.4064
5.4090
5.4763
5.4962
5.5153

5.5737
5.6687
5.6212

5.5421

5.5658
5.6155
5.5081

5.6696
5.6021
5.4907
5.4066

5.3180
5.4511
5.4481
5.3362
5.3086

5.3361
5.3387
5.4051
5.4247
5.4436

5.5012
5.5950
5.5481

5.4701

5.4934
5.5425
5.4365

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

Sat›fl

5.4110
5.4594
5.3550

5.3880

5.4187
5.5111
5.4649

5.2561
5.2586
5.3240
5.3433
5.3619

5.2382
5.3693
5.3664
5.2562
5.2290

5.6493
5.6997
5.5907

5.6252

5.6573
5.7537
5.7055

5.4875
5.4901
5.5584
5.5786
5.5980

5.4688
5.6057
5.6027
5.4876
5.4592

5.8305
5.7610
5.6464
5.5600

Sat›fl

0.24263
0.24074
0.24087

0.24458

0.23924
0.24236
0.24130

0.23632
0.23640
0.23692
0.23767
0.23796

0.23949
0.24056
0.23688
0.23590
0.23301

0.24761
0.24368
0.24302
0.24099

Al›fl

Döviz

0.24427
0.24236
0.24249

0.24623

0.24085
0.24399
0.24293

0.23791
0.23799
0.23852
0.23927
0.23957

0.24111
0.24218
0.23848
0.23749
0.23458

0.24928
0.24532
0.24466
0.24262

Sat›fl

0.24246
0.24057
0.24070

0.24441

0.23907
0.24219
0.24113

0.23615
0.23623
0.23675
0.23750
0.23779

0.23932
0.24039
0.23671
0.23573
0.23285

Sat›fl

0.24483
0.24292
0.24305

0.24680

0.24140
0.24455
0.24349

0.23846
0.23854
0.23907
0.23982
0.24012

0.24166
0.24274
0.23903
0.23804
0.23512

0.24985
0.24588
0.24522
0.24318

Efektif

0.24744
0.24351
0.24285
0.24082

Al›fl

Norveç Kronu

Pratik Bilgiler

Efektif

5.5846
5.5181
5.4083
5.3255

Al›fl

Kuveyt Dinar›

Al›fl

Döviz

Uygulama
Tarihi
Nisan 2009

1.7044
1.6747
1.6297
1.5972
1.5489
1.6008
1.6096
1.5739
1.5627
1.5674
1.5794
1.6129
1.6216
1.6187
1.6489
1.6914
1.6785
1.6687
1.6804
1.7059
1.6570

1.6932
1.6636
1.6189
1.5867
1.5387
1.5902
1.5990
1.5635
1.5524
1.5571
1.5690
1.6023
1.6109
1.6080
1.6380
1.6802
1.6674
1.6577
1.6693
1.6946
1.6461

0.41762
0.42810
0.42859
0.42023
0.41834
0.42036
0.41999
0.42551
0.42734
0.42898
0.43443
0.44260
0.43886
0.43152
0.43307
0.43694
0.42784

0.41687
0.42733
0.42782
0.41947
0.41759
0.41960
0.41923
0.42474
0.42657
0.42821
0.43365
0.44180
0.43807
0.43074
0.43229
0.43615
0.42707

di¤er

0.42905
0.43288
0.42387

0.42751

0.43040
0.43849
0.43478

0.41645
0.41609
0.42155
0.42337
0.42500

0.41374
0.42413
0.42461
0.41632
0.41446

0.43632
0.44022
0.43105

0.43476

0.43769
0.44592
0.44215

0.42351
0.42314
0.42870
0.43055
0.43220

0.42075
0.43131
0.43180
0.42338
0.42148

0.45029
0.44462
0.43534
0.42836

0.44694
0.44131
0.43210
0.42517

0.44614
0.44052
0.43132
0.42440

0.44279
0.43722
0.42809
0.42122

Al›fl

1.6631
1.6883
1.6400

1.6516

1.6319
1.6740
1.6612

1.5513
1.5632
1.5964
1.6049
1.6021

1.5330
1.5843
1.5931
1.5577
1.5467

1.6869
1.6574
1.6129
1.5808

1.6868
1.7124
1.6633

1.6750

1.6552
1.6978
1.6849

1.5734
1.5854
1.6190
1.6278
1.6249

1.5548
1.6069
1.6157
1.5799
1.5686

1.7109
1.6811
1.6359
1.6033

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

S.Arabistan Riyali
Efektif
Döviz
Al›fl
Sat›fl
Al›fl
Sat›fl
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KAYBOLAN T‹CAR‹ DEFTER VE
BELGELER ‹Ç‹N ZAY‹ BELGES‹
TALEP ED‹LMES‹N‹N TÜRK
T‹CARET KANUNU AÇISINDAN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
l Soner ALTAfi*
Öz:
Türk Ticaret Kanunu’na göre, ister gerçek isterse tüzel kifli tacir olsun,

her tacir, defter tutmak zorundad›rlar. Aksine davran›fl, ilgililerin cezai ve hu-

kuki sorumlulu¤unu gerektirmektedir. Kanun, bu yükümlülü¤e ilave olarak,
ticari defterlerin son kay›t tarihinden, ticari defterdeki kay›tlara mesnet teflkil
eden ve iflletmeyle ilgili olarak al›nan yaz›, fatura, senet gibi belgelerin ise ifllem tarihinden itibaren on y›l süre ile saklanmas›n› mecbur tutmufltur. Ancak,

saklanmas› gerekli defter ve belgeler, zaman zaman yang›n, su bask›n›, deprem gibi do¤al afetler ya da h›rs›zl›k gibi vakalar sebebiyle tacirin elinden ç›-

kabilmekte ya da kullan›lmaz duruma gelmektedir. Bu hususlar› öngören ya-

sa koyucu, sözkonusu hallerin gerçekleflmesi durumunda, tacire, bulundu¤u
yerin mahkemesine müracaat ederek zayi belgesi verilmesini isteme hakk› ta-

n›m›fl, zayi belgesinin al›nmamas› durumunda ise tacirin defter ve belgelerini
ibrazdan kaç›nm›fl say›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Bu hakka binaen, defter ve

belgeleri kaybolan tacirler, mahkemelere müracaatla kendilerine zayi belgesi
verilmesini talep etmekte, ancak yerel mahkemeler bazen gerekli flartlar›n ye* Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müfettifli
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rine getirilmemifl olmas› ya da olay›n gerçekleflme flekli itibariyle bu talepleri
reddedebilmektedir. Bunun yan›nda, mahkemelerin zayi belgesi verilmesi yö-

nündeki kararlar›ndan baz›lar›, temyiz aflamas›nda Yarg›tay taraf›ndan bozu-

labilmektedir. Dolay›s›yla, zayi belgesi talebinde Türk Ticaret Kanunu’nda
öngörülen koflullar›n yerine getirilmifl olmas› ve yarg› kararlar›nda vurgu yap›lan esaslara dikkat edilmesi önem arzetmektedir.
I. G‹R‹fi :
Tacirlerin, iflletmeleriyle ilgili ticari defter ve belgelerini, önceden öngö-

remedikleri birtak›m sebeplere binaen kaybetmeleri, ticari yaflamda s›kça rast-

lanan bir olayd›r. Bu durum, tacirlerin defter ve belgelerini gerekti¤inde ilgi-

li makam ve kiflilere ibraz edememesine sebebiyet vermekte, bu yönüyle de
a¤›r birtak›m sonuçlar do¤urabilmektedir. Nitekim, VUK’nun 30’ncu maddesinin ikinci f›kras›n›n 3’ncü bendi gere¤ince tutulmas› mecburi olan defterlerin vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edil-

memesi re’sen takdir nedeni say›lmaktad›r. VUK’nun 373’ncü maddesinde

ise "Bu kanunda yaz›l› mücbir sebeplerden her hangi birinin vukua geldi¤i

malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezas› kesilmez" denilmektedir.

Bu nedenle, an›lan olumsuzluklarla karfl›laflmamak için defter ve belgeleri
kaybolan tacirler, mahkemelere müracaat ederek kendilerine zayi belgesi ve-

rilmesini talep etmektedirler. Ancak, yerel mahkemeler bazen bu tür talepleri
reddedebilmekte, Yarg›tay da yerel mahkemelerin bu yöndeki kararlar›n› onamaktad›r. Zayi belgesi talep ederken gerekli koflullar›n yerine getirilmifl olmas›, bu yönüyle önem arzetmektedir.

Dolay›s›yla, bu çal›flmam›zda, Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari defter

ve belgelerin saklanmas› zorunlulu¤u ile kaybolmalar› halinde zayi belgesi talep edebilmek için hangi hususlara dikkat edilmesi gerekti¤i ele al›nacakt›r.
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II. TÜRK T‹CARET KANUNU’NA GÖRE DEFTER TUTMA VE
T‹CAR‹ BELGELER‹ SAKLAMA ZORUNLULU⁄U :

II.a. Türk Ticaret Kanunu’na göre Defter Tutma ve Ticari Belgeleri
Saklama Zorunlulu¤u :

Türk Ticaret Kanunu’nun 66nc› maddesine göre, ister gerçek isterse tü-

zel kifli tacir olsun, her tacir, defter tutmakla yükümlü tutulmufltur. Defter tut-

ma yükümlülü¤ü tacir s›fat›n›n kazan›lmas› ile bafllamakta ve o s›fat›n sona
ermesi ile bitmektedir. Türk Ticaret Kanunu, tacir olan gerçek veya tüzel ki-

flilerin tutmak zorunda olduklar› ticari defterlerin bir k›sm›n› ad ve nitelikleri
itibariyle aç›kça belirtmifl, bunlar›n d›fl›nda kalan defterlerin tutulmas› keyfi-

yetini ise iflletmenin “mahiyet ve önemine göre” göre tacirin takdirine b›rak-

m›flt›r. Buna göre;

- tüzel kifli tacirler, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve

karar defteri (TTK, m.66/f.1, b.1),

- gerçek kifli tacirler yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ya

da iflletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece iflletme defteri
m.66/f.1, b.3)

(TTK,

- TTK’nun 18inci maddesine göre kurulan ve özel hukuk hükümlerine

göre idare edilmek veya ticari flekilde iflletilmek üzere devlet, vilayet, belediyeler gibi kamu tüzel kiflileri taraf›ndan kurulan, ancak tüzel kiflili¤i bulunmayan ticari iflletmeler ile dernekler taraf›ndan kurulan ticari iflletmeler ve bun-

lara benzeyen ve tüzel kiflili¤i olmayan di¤er ticari teflekküller, ise yevmiye
defteri, defteri kebir ve envanter defteri (TTK, m.66/f.1, b.2)

tutmak zorundad›rlar. Ancak, yukar›da say›lan defterler tacirin tutmas›

gereken “asgarî defterler”dir, yoksa iflletmenin mahiyet ve önemi baflkaca

defterlerin tutulmas›n› gerektiriyorsa, tacir bu defterleri de tutmak zorundad›r.

Örne¤in; “TTK’nun 66nc› maddesinin birinci f›kras›n›n üçüncü bendinde,
gerçek kifli tacirlere, sadece iflletme defteri ile yetinme seçimi tan›nmakla bir-
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likte, bu serbestiyet, sadece tacirin arzusuna b›rak›lm›fl de¤ildir. ‹flletmenin

mahiyet ve önemine göre iflletme defteri ticarethanenin ihtiyac›n› karfl›lamaya yetiyorsa, ancak o zaman seçimlik hak do¤ar. Yoksa, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebirin tutulmas› mecburidir.” (Do¤anay, 1981, 330)

Nitekim, Türk Ticaret Kanunu, anonim flirketlere de, 66nc› maddede sa-

y›lanlardan baflka, “Pay Sahipleri Defteri” (TTK, m.326) ve tahvil ç›kar›ld›¤›
takdirde “Tahvil Defteri” (TTK, m.428) tutma zorunlulu¤u getirmifltir.

Di¤er yandan, TTK’nun 66nc› maddesinin 1 ila 3üncü bentlerinde yaz›-

l› defterlerin, kullan›lmaya bafllanmadan önce tacir taraf›ndan ticarî iflletme-

nin bulundu¤u yerin ticaret sicili memurlu¤una veya notere ibraz edilmesi ve
aç›l›fl tasdiklerinin yapt›r›lmas› da gerekir (TTK, m.69/f.1). Buna ilave ola-

rak, yevmiye ve envanter defterleri için, aç›l›fl tasdikinin yan›nda, kapan›fl tas-

diklerinin de yapt›r›lmas› zorunludur. Bir baflka deyiflle, yevmiye defterinin
en geç yeni y›l›n ocak ay› sonuna (TTK, m.70/son), envanter defterinin ise
yeni y›l›n nisan ay› sonuna kadar, kapat›lmas› ve tasdik edilmesi gerekir

(TTK, m.72/f.4). Noter tasdiki gerekip de tasdik ettirilmeyen defterler ve henüz kullan›lmaya bafllanmam›fl bofl defterler için zayi belgesi istenemez.

TTK, defter tutma mecburiyeti yan›nda, tacirleri, “iflletmeleriyle ilgili ifl-

ler dolay›s›yla ald›klar› mektup, yaz›, telgraf, fatura, cetvel, senet gibi vesika

ve ka¤›tlarla ödemelerini gösteren vesikalar› ve yazd›¤› mektup, yaz› ve tel-

grafnamelerin kopyalar›n› ve mukaveleleri, taahhüt ve kefalet ve sair teminat
senetleri ve mahkeme ilamlar› gibi belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde saklamakla” da yükümlü tutmufltur. Bu konuda, Vergi Usul Kanunu’nun

253 ve 256nc› maddelerinde de benzer hükümler mevcuttur. Bu manada,

VUK’a göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttuklar› defterlerle
VUK’un ‹kinci Kitab›n›n Üçüncü K›sm›nda yaz›l› belgeleri, ilgili bulunduk-

lar› y›l› takibeden takvim y›l›ndan bafll›yarak befl y›l süre ile muhafaza etmek
ve muhafaza etmek zorunda olduklar› her türlü defter, belge ve karneler ile

vermek zorunda bulunduklar› bilgilere iliflkin mikro fifl, mikro film, manyetik
teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kay›tlar›n› ve bu kay›tlara eriflim veya ka-
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y›tlar› okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve flifreleri muhafaza sü-

resi içerisinde yetkili makam ve memurlar›n talebi üzerine ibraz ve inceleme
için arz etmek zorundad›rlar.

Dikkat edilece¤i üzere, TTK’da, saklanmas› zorunlu belgeler ismen sa-

y›ld›ktan sonra “gibi” sözcü¤ünü kullan›larak, saklamas› gereken belgelerin
say›lanlarla s›n›rl› olmad›¤› gösterilmifltir. Bu itibarla, ticari iflletmeyi ilgi-

lendirmek kayd›yla, yukar›da say›lanlar›n d›fl›nda kalan belgelerin de, saklan-

mas› gerekir. Bu belgeler, tacir taraf›ndan düzenlenmifl olabilece¤i gibi, tica-

ri iflletmesiyle ilgili olarak, baflkas› taraf›ndan da gönderilmifl olabilir. (Arkan,
2001, 323)

II.b. Defter Tutma ve Ticari Belgeleri Saklama Yükümlülü¤ünden
Do¤an Sorumluluk Halleri :

T.Ticaret Kanunu, ticarî defterlerin tutulmas›n› zorunlu tutmakla birlik-

te, ticarî defterlerin bizzat tacir taraf›ndan tutulmas›n› flart koflmam›flt›r. An-

cak, “tacirin defter tutma mükellefiyetini yerine getirmeye yetkili k›ld›¤› kim-

senin bu defterlere geçirdi¤i kay›tlar›n, o tacirin kendisi taraf›ndan tutulmufl
kay›tlar hükmünde” olaca¤›n› belirtmifltir (TTK, m.67/1). Bu nedenle, tacirin,

aç›k veya z›mnî iradesi üzerine muhasebeci taraf›ndan tutulan ticarî defterler,
tacir taraf›ndan tutulmufl kabul edilecektir. (Do¤anay, 1981, 333)

Benzer bir durum, ticari defter ve belgelerin saklanmas› için de geçerli-

dir. Zira, Kanun, defterlerin kimin taraf›ndan saklanaca¤› konusunda aç›k bir
ifadeye yer vermemifltir. Ancak, ilgili maddeleri bir bütün olarak de¤erlendir-

di¤imizde, defter tutma yükümlülü¤ü üzerinde olan kiflinin, bunlar› saklamakla yükümlü oldu¤u sonucuna da ulafl›labilir. Dolay›s›yla, defter tutmakla yü-

kümlü olan tacir, defterleri saklamakla da yükümlüdür. (Y›lmaz, 1994, 197)

Ticari defter ve belgeleri tutma ve saklama zorunluluklar›na ayk›r›l›ktan

do¤an sorumlulu¤a iliflkin olarak ise, TTK’nun 67nci maddesinin ikinci f›kra-

s›nda “Ticari defterlerin k›smen veya tamamen mevcut olmamas›ndan yahut
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kanuna uygun surette tutulmamas›ndan veyahut saklanmas› mecburi olan

defter ve ka¤›tlar›n gere¤i gibi saklanmamas›ndan do¤an mesuliyet do¤-

rudan do¤ruya iflletme sahibine ve hükmi flah›slarda idare organ›n›n azalar›na

veya idare ifllerine salahiyetli olan kimselere ve hükmi flahsiyeti olmayan ti-

cari iflletme ve teflekküllerde onlar› idareye salahiyetli olan kimselere aittir.”

denilmifl, say›lanlar›n “kusuru “memur ve müstahdemlerine yükleterek bu

mesuliyetten kurtulamayacaklar›” hüküm alt›na al›nm›flt›r. Ancak, burada
kastedilen hukukî sorumluluktur.

Defter tutma zorunlulu¤una ayk›r›l›¤›n cezaî müeyyidelerine de, T.Tica-

ret Kanunu’nun 67nci maddesinin üçüncü f›kras›nda yer verilmifltir. An›lan

maddeye göre, 66nc› maddenin birinci f›kras›n›n 1 ila 3 üncü bentlerinde sa-

y›lan defterleri tutma mükellefiyetini hiç veya kanuna uygun flekilde yerine
getirmeyip de ikinci f›kraya göre mesul olanlar üç milyon liradan otuz milyon
liraya kadar a¤›r para cezas›yla cezaland›r›l›r. Defterlerin kanuna uygun flekil-

de tutulmamas› halinde, bunlar› tutmakla vazifelendirilmifl olan kimseler dahi ayn› cezaya mahkum edilirler (TTK, m.67/f.3).

Bilindi¤i üzere, 5083 say›l› “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Biri-

mi Hakk›nda Kanun” ile eski Türk Liras›’ndan alt› s›f›r at›lm›fl ve an›lan Kanunun 3üncü maddesi gere¤i de Kanunlarda ve di¤er mevzuatta Türk Liras›na veya liraya yap›lan at›flar›n, birmilyon Türk Liras› eflittir bir Yeni Türk Li-

ras› de¤iflim oran›nda Yeni Türk Liras›na yap›lm›fl say›laca¤› belirtilmifltir.
4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›n›n eki Karar ile

de, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Liras› ve Yeni Kuruflta yer alan “Yeni” ibarelerinin 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlük-

ten kald›r›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Bu manada, TTK’nun 67nci maddesi-

nin üçüncü f›kras›nda öngörülen para cezas›n›, günümüz itibariyle “üç Türk

Liras›ndan otuz Türk Liras›na kadar” fleklinde anlamak gerekir. Öte yandan,
01/03/1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanunu, 5252 say›l› Yasa ile yürürlükten kald›r›lm›fl ve an›lan Yasan›n yerini 26/09/2004 tarih ve 5237 say›l› yeni Türk Ceza Kanunu alm›flt›r. Yine, 5252 say›l› Kanunun 4üncü madde-
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sinin (b) bendinin (9) altbendine göre “1.1.1994 tarihinden 31.12.1998 tarihine kadar yürürlü¤e girmifl kanunlardaki para cezalar›” yirmidokuz kat›na ç›kar›lm›flt›r.

Ayr›ca, belirtmek gerekir ki, sözkonusu cezaî müeyyide, sadece T. Tica-

ret Kanunu’nun 66nc› maddesinin 1 ila 3üncü bendlerinde say›lan ticarî defterler hakk›nda uygulanabilecektir. ‹flletmenin mahiyet ve önemine göre tutul-

mas› gerekli olan di¤er defterlerin hiç veya kanuna uygun olarak tutulmamas› halinde, cezaî sorumluluk do¤mayacakt›r. Defterlerin kanuna uygun bir fle-

kilde tutulmamas› halinde, bunlar› tutmakla görevlendirilmifl olan kifliler de
–örne¤in; muhasebeciler- ayn› cezaya mahkum edilirler.

Ancak, TTK, defter tutma yükümlülü¤üne ayk›r›l›k hali için yukar›da

izah edilen cezai sorumlululu¤u öngördü¤ü halde, ticari defter ve belgelerin

saklanmas› zorunlulu¤una ayk›r›l›k hali için herhangi bir cezaî müeyyide öngörmemifltir.

II.c. Ticarî Defter ve Belgeleri Saklama Süresi :
TTK’nun 68inci maddesinin birinci f›kras›nda “Defter tutmak mecburi-

yetinde bulunan kimse ve iflletmeye devam eden halefleri defterleri son kay›t
tarihinden ve saklanmas› mecburi olan di¤er hesap ve ka¤›tlar› tarihlerinden
itibaren on y›l geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar.” denilmifltir.

Gerçek kifli tacirin ölümü halinde mirasç›lar› ve ticareti terk etmesi ha-

linde kendisi defter ve ka¤›tlar› saklamakla mükelleftirler. Ancak miras›n res-

mi tasfiyesi halinde defter ve ka¤›tlar birinci f›krada yaz›l› müddetle sulh

mahkemesi taraf›ndan saklan›r. Kollektif ve adi komandit flirketlerin her ne
suretle olursa olsun infisah› halinde ise, bunlara ait defter ve ka¤›tlar, flir-

ket merkezinin bulundu¤u yerdeki yetkili mahkeme taraf›ndan 1 inci f›kra ge-

re¤ince saklanmak üzere ortaklardan birine veya notere, di¤er flirketlerin infi-

sah› halinde ise, notere tevdi olunur. Noter harç ve ücreti flirket mevcudundan
ödenir (TTK, m.68/f.2-3).
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Saklama yükümlülü¤ü, ticari defterler için son kay›t tarihinden, saklan-

mas› zorunlu di¤er ka¤›t ve belgeler için ise ifllem tarihinden (üzerlerindeki ta-

rihlerinden) itibaren on y›ld›r (TTK, m.68/f.2). TTK’da, ticari defterlerin sak-

lanaca¤› yer konusunda bir aç›kl›k yoktur. Ancak, TTK’n›n 68/son maddesindeki ifadelerden, defterler aç›s›ndan ticari iflletmenin esas al›nd›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu nedenle, Kanunda aç›k bir hüküm olmasa dahi, ticari defterler ticari

iflletmenin bulundu¤u yerde saklanmal›d›r. Defter ve belgelerin, iflletmeyle ve

ifade etti¤i önemle ba¤daflmayacak bir yerde bulunmas› söz konusu olamaz.
(Y›lmaz, 1994, 196).

Yarg›tay 11. Hukuk Dairesi’nin 01.07.2002 tarih ve, E.2002/2935,

K.6791 say›l› karar›nda da “ticari defterlerin sakland›¤› deponun, fabrika ara-

zisi içinde, ahflap nitelikte bir baraka oldu¤u, içinde bir k›s›m eski malzeme-

lerin, oto lastiklerinin bulundu¤u, yang›n olay› sonucunda tamamen hasar gördü¤ü, fabrika yönetim binas›n›n bu yerden ayr› olup yang›nda zarar görmedi¤i, davac›n›n basiretli bir tacirin göstermesi gereken dikkat ve özeni gösterme-

di¤i ve kendi kusuruna dayanarak zayi belgesi verilmesini isteyemeyece¤i”
vurgulanm›flt›r.

Tacirin, ticareti terk etmesi ya da ölümü, defterler ve belgeleri saklama

yükümlülü¤ünü ortadan kald›rmamaktad›r. Tacirin ölümü halinde mirasç›lar›,
ticareti terk etmesi halinde ise kendisi, on y›l süreyle, bu defter ve belgeleri
saklamakla yükümlüdür. Kollektif ve komandit flirketler yönünden ise, ticari

defterler, ticaretin terk edilmesi halinde ilgili ticaret mahkemesi taraf›n¬dan

ortaklardan birine ya da notere, di¤er flirketlerin defterleri ise notere verilir

(TTK, m.68/3).

III. T‹CARÎ DEFTER VE BELGELER‹N SAKLAMA SÜRES‹

‹ÇER‹S‹NDE KAYBOLMASI ÜZER‹NE ZAY‹ BELGES‹ TALEP
ED‹LMES‹:

TTK, ticari defterlerin ve bu defterlere ifllenen kay›tlar›n dayana¤›n›

108

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

oluflturan her türlü belgenin, on y›l süre ile saklanmas›n› zorunlu tuttu¤u halde, buna ayk›r› davran›lmas›, yani defter ve belgelerin saklanmamas› fiili için
herhangi bir cezaî sorumluluk öngörmemifltir.
Bununla birlikte, Kanunun 68inci maddesinin dördüncü f›kras›nda “Bir
tacirin saklamakla mükellef oldu¤u defter ve ka¤›tlar; yang›n, su bask›n› veya yer sars›nt›s› gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa u¤rarsa, tacir, z›ya› ö¤rendi¤i tarihten itibaren on befl gün içinde ticari iflletmesinin
bulundu¤u yerin salahiyetli mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini
isteyebilir. Mahkeme lüzumlu gördü¤ü delillerin toplanmas›n› da emredebilir.
Böyle bir vesika almam›fl olan tacir defterlerini ibrazdan kaç›nm›fl say›l›r.” denilmifltir.
An›lan f›krada, her ne kadar, “defter ve ka¤›t” denmifl ise de, ka¤›ttan ne
kastedildi¤i aç›k de¤ildir. Günlük hayatta ka¤›ttan, üzerinde hiçbir fley yaz›l›
olmayan, maddi ve flekli olarak ka¤›t görüntüsünü veren varl›k anlafl›l›r. Böyle bir ka¤›d›n, kaybolmas›n›n ticari iflletme için bir önemi yoktur. Nitekim,
böyle bir ka¤›t için, zayi belgesi alman›n ve baflvuruda bulanman›n da bir anlam› olmayacakt›r. Yasan›n, burada, “ka¤›t” sözcü¤ü ile edindi¤i amaç, belgedir. Üzerinde, hukuksal sonuçlar do¤urmaya elveriflli yaz› olan ka¤›da, belge denir. Bu belgenin, ticari iflletmeyi ilgilendirmesi ve tacirin tutmakla (veya bulundurmakla) yükümlü oldu¤u bir belge olmas› gerekir. (Y›lmaz, 1994,
196) YILMAZ, an›lan f›kradaki “afet” ibaresinin de genifl anlamda yorumlanmas›nda yarar olaca¤› görüflündedir 1.
1 YILMAZ “TTK’da afet sözcü¤ünden bahsetmifl ise de, bunu genifl anlamda mücbir sebep olarak anlamakta yarar vard›r. Aksi takdirde, h›rs›zl›k bir afet olmad›¤› halde, h›rs›zl›k ya da nas-› ›zrar suçu sonucunda meydana gele¬cek bir defter kayb› için, zayi belgesi istenemeyecektir. Ancak, mücbir sebep
yönünden hakim, ileri sürülen sebebin dayand›¤› olaylar›n, vukuunun, defter ve belgelerin kaybolmas› ya
da elden ç›kmas› sonucunu do¤uracak nitelik ve yo¬¤unlukta olup olmad›¤›n›, tacirin, öngörebilmesini,
neden-sonuç iliflkisini, def¬ter ve belgelerin bulunmas› gereken al›fl›lm›fl ortamda, mücbir sebebin
gerçek¬leflip gerçekleflmeyece¤ini, olay›n somut özelli¤ine göre de¤erlendirecektir. Bu nedenle uygulamada, h›rs›zl›k, bir afet olmad›¤› halde, zayi belgesi istemek için, geçerli bir sebep say›lmaktad›r. Ancak,
her h›rs›zl›¤›, böyle bir sebep say¬mak yerinde olmayabilir. Yasada, afet durumlar› s›n›rland›r›lmad›¤›na
göre, terör nedeniyle ticari iflletmenin kundaklanmas›, tafl›tlar›n kaza ile iflletmenin bulundu¤u binaya
çarp›p zarar vermesi di¤er koflullar›n da bulunmas› halinde, zayi belgesi istemek için gerekçe olabilir.
Keza, f›rt›na ve hortumu da do¤al afet saymak gerekir.” görüflündedir. (Y›lmaz, 1994, 201-202)
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Bu durumda, saklamakla yükümlü oldu¤u defter ve belgelerin, on y›ll›k

kanuni süre içerisinde ziya’a u¤ramas› - zayi olmas›, kaybolmas›, yitmesi, yok

olmas›, elden ç›kmas›, yarars›z olmas›- durumunda, tacir , bu ziya’a u¤rama

keyfiyetini ö¤rendi¤i tarihten itibaren en geç on befl gün içinde ticari iflletmesinin bulundu¤u yerin asliye ticaret mahkemesine “zayi belgesi” için müracaat etmez ise, cari defterlerini ibrazdan kaç›nm›fl say›l›r. DO⁄ANAY, adlî tatil içinde de müracaat edilmesi gerekti¤i görüflündedir (Do¤anay, 1981, 336).

Burada bir hususun belirtilmesinde fayda görülmektedir. O da, zayi belgesi is-

teyebilecek olan kiflinin, tacir olmas› zorunlulu¤udur. Tacir olmayan›n, örne-

¤in esnaf ve sanatkarlar›n, zayi belgesi almak için dava açma haklar› bulunmamaktad›r. Bunun yan›nda, 1163 say›l› Yasay tabi olsalar dahi, kooperatifler de, kaybolan defter ve belgeleri için, zayi belgesi alabilirler. Nitekim, Yar-

g›tay 11.HD’nin 21.5.1993 tarih ve E.3910, E.3763 say›l› karar›nda “Kooperatifler hakk›nda, TTK’n›n anonim flirketlere ait hükümlerinin uygulama ola-

na¤›n›n bulunmas›na göre, kooperatiflerin de tacirlerin ve anonim flirketlerin

tutmak zorunda oldu¤u defterleri kullanmalar› gerekti¤inden, bu defterlerin
zayi olmas› halinde, TTK’n›n 68’inci maddesi uyar›nca zayi belgesi istemeleri olanakl›d›r.” denilmifltir.

Di¤er yandan, zayi belgesi talebinde bulurken, TTK’nun 68inci madde-

sinin dördüncü f›kras›ndaki “onbefl” günlük sürenin “hak düflürücü (Do¤anay,

1981, 338) 2” bir süre oldu¤u dikkate al›nmal›d›r. Yarg›tay da, bu maddedeki

onbefl günlük süreyi “hak düflürücü” süre olarak kabul etmifltir. Örne¤in; Yarg›tay TD’n›n 02/10/1972 gün ve E.1972/4000, K.4027 say›l› karar›nda “dava-

c› yang›n›n 24/9/1971 tarihinde vukubuldu¤unu beyan etti¤i halde TTK’nun
68inci maddesindeki 15 günlük süre geçtikten sonra 13/10/1971 tarihinde aç›-

lan davan›n kabulü ile ‘zayi belgesi’ verilmesi” usul ve kanuna ayk›r› görülmüfl, 11.HD’nin 24/3/1975 gün ve E.1975/453, K.1975/2051 say›l› karar›nda

2 Hak düflürücü süreyi, “Kanun koyucu bir süreyi, s›rf bir haktan do¤an “dava hakk›n›” tamamen
ortadan kald›rmak amac›yla koymufl ise, o süre “hak düflürücü” süredir.” fleklinde tarif etmektedir.
(Do¤anay, 1981, 338)
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da “yer sars›nt›s›n›n gerçekleflmesinden çok sonra zayi belgesi istenmesi ve
mahkemenin de zayi belgesi verilmesi” kanuni süresinden sonra al›nm›fl ol-

mas› nedeniyle uygun görülmemifl ve zayi belgesinin mahkemece iptal edilmesi öngörülmüfltür.

Ayr›ca, TTK’nun 68inci maddesinin dördüncü f›kras›nda “yang›n, su

bask›n› veya yer sars›nt›s› gibi bir afet” tabiri, s›n›rlay›c› mahiyet arz etmedi-

¤inin göz önünde bulundurulmas› gerekir. Çünkü, kanun koyucu “gibi” demek suretiyle bu hususu aç›klam›fl bulunmaktad›r. YILMAZ, “yang›n›n (Y›l-

maz, 1994, 201)3 mutlaka büyük zararlara yol açan bir yang›n olmas› gerek-

medi¤i, yine su bask›n› (Y›lmaz, 1994, 201)4 ve yer sars›nt›s›n›n (Y›lmaz,
1994, 201) do¤al nedenler yan›nda insan eliyle de ç›kabilece¤i görüflündedir.

Dolay›s›yla, tacirin elinde olmayan ola¤anüstü her türlü do¤al afet ve

3 Konuya iliflkin görüflünde “Defter ve belgelerin kayba u¤ramas›na sebep olan yang›n›n, mutlaka
büyük zararlara yol açan, afet haline gelmifl bir yang›n olmas› gerekmez. Önemli olan, ç›kan yang›n ile,
defterlerin yanmas› aras›nda, zaman, mekan, sebep, sonuç iliflkileri yönünden, makul, mant›ksal bir iliflki
kurulabilmesidir. Defter ve belgeler, bulundu¤u mekan›n tamamen yanmas› ile yok olabilece¤i gibi, çok
küçük bir alanda meydana gelebilecek k›smi bir yang›nla da zarar görebilir. Bunun yan›nda, yang›n›
do¤uran olay›n, suç oluflturup oluflturmamas›, failin belirlenip belirlenmemesi de, zayi belgesi verilmesi
aç›s›ndan önemli de¤ildir. Yang›n olay›, suç olufltursa bile, suçun meydana gelmesinde, zayi belgesi verilmesini isteyen tacirin (ya da flirketin yetkili organ ya da elaman›n›n) maddi ya da manevi bir katk›s› ve
kusuru olmamal›d›r. Aksine düflünce, tacirin, kendi kusurlu davran›fl›n›n sonucu, kendi lehine bir hüküm
elde etmesi sonucunu do¤urur ki, bu sonuç, hukukun genel ilkeleri ile ba¤daflmaz.” demektedir. (Y›lmaz,
1994, 200-201)
4 Bu konuda “Su bask›n›, bina içindeki su tesisat›n›n elde olmayan sebeplerle patlamas› sonucu
oluflabilece¤i gibi, harici sebeplerle de (çat›ya biriken karlar›n a¤›rl›¤›n›n çat›y› çökertip defter ve belgeleri kullan›lamayacak derecede ›slatmas›, deniz kabarmas›, nehir veya göl suyunun taflmas› gibi) meydana gelebilir. Ancak, su basmas› olay›, zayi belgesi verilmesini isteyenin, kas›tl› veya taksirli bir
hareketi sonucu olmamal›, aksine, tacir, böyle bir afetin gerçekleflmemesi için gereken bütün önlemleri
almal›d›r. Kald› ki, bu önlemler, orta seviyeli insan davran›fl›ndan öte, basiretli bir tacir gibi davran›fl›n
gerektirdi¤i önlemler olmal›d›r. Ticari defter ve belgelerin, “normal olarak bulunmas› gerekti¤i yerin
d›fl›nda bulundurulmas› sonucu su bask›n›na maruz kalmas›” ya da , “defterlerin koli içinde ba¤l› halde
ve ›slak oldu¤u, ancak var oldu¤u iddia edilen raf›n bulunmad›¤›, kap›lar›n ›slanmadan zarar görmedi¤i,
raf olsa idi ›slanman›n mümkün olmayaca¤›, zira ›slakl›¤›n yerden birkaç santim yüksekli¤i geçmedi¤i”
bir ortamda, defterlerin bulundurulmas›, basiretli bir tacirin davran›fl› de¤ildir.” görüflündedir.
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sosyal olaylar (h›rs›zl›k, kundaklama, vs), zayi belgesi istenmesi için gerekçe
olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, TTK m.68’de “Mahkeme lüzumlu gör-

dü¤ü delillerin toplanmas›n› da emredebilir.” denilmifl, bu manada, mahkeme-

lere gerekli gördükleri hususlar› araflt›rma yetkisi de verilmifltir.

Bu manada, Mahkemece, zayi oldu¤u iddia edilen ticari defter ve belge-

lerin nelerden ibaret oldu¤u, hangi y›llar› kapsad›¤›, noterden tasdik edilip
edilmedi¤i (noterden), bu defter ve belgelerin hangi kurumlar› hangi nedenle
ilgilendirdi¤i, defterler hakk›nda soruflturma bulunup bulunmad›¤› (vergi da-

iresinden), davac›n›n defter tutmakla yükümlü tacir olup olmad›¤›, iddia edi-

len olay ya da olaylar›n meydana geldi¤i yerin tacirin faaliyette bulundu¤u
yerlerden olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›, bu bilgilerin tamamlanmas› için ticaret sicili kay›tlar›n›n istenmesi, ileri sürülen mücbir sebebin dayand›¤› olay-

lar›n, meydana gelmesi ile defter ve belgelerin kaybolmas› veya elden ç›kma-

s› sonucunu do¤uracak nitelik ve yo¤unlukta olup olmad›¤›, bunlar›n mükel-

lefin ticari faaliyet alan› itibar›yla al›fl›lm›fl ortam ve yerde korunma olgusu,
olay›n meydana gelme olas›l›¤›, do¤al ve kullan›lmas› mümkün olmayan nedenlere dayan›p dayanmad›¤›, öngörülebilme ve neden-sonuç iliflkileri aç›s›n-

dan irdelenip de¤erlendirilmeli ve iddian›n samimi ve inand›r›c›l›¤›n›n buna
göre araflt›r›lmas› gerekir. (Y›lmaz, 1994, 202)

Bunun yan›nda, tacirin, basiretli bir ifladam› oldu¤u veya olmas› gerek-

ti¤i (TTK, m.20/2) vasf›ndan hareket ederek, defter ve belgelerini muhafazada bir kusurunun olmamas› gerekir.

Zayi belgesi talebi, madde metninden de anlafl›laca¤› üzere, bir tespit is-

te¤inden ibaret olup, davada has›m gösterilme zorunlulu¤u yoktur. Zira, böy-

le bir davan›n daval›s› yoktur. Nitekim, Yarg›tay’›n yerleflik uygulamas›na
göre, bu tür davalar, has›ms›z olarak aç›lmaktad›r (Yarg›tay 11.HD’nin
29/05/2006). Ancak, zaman zaman, has›m gösterilerek aç›ld›¤› da görülmek-

tedir. Dava sonucunda verilecek hüküm kesin olmay›p, her zaman için iptali
istenebilir. Hatta, karar›n verilmesinden sonra ortaya ç›kacak yeni delil ve
olaylara göre, ayn› konuda yeniden talepte bulunulabilir ve önceki karar›n d›-
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fl›nda bir karar verilebilir. Dolay›s›yla, zayi belgesinin iptali, aksinin ispat› ha-

linde, her zaman için mümkündür (Yarg›tay HGK’nun 19/09/1970). Di¤er

yandan, zayi belgesi ceza mahkemelerini ba¤lay›c› nitelikte bir belge de de¤ildir (Yarg›tay 11.HD’nin 26/10/1981).
VI. SONUÇ :
Tutulmas› zorunlu olan ticari defter ve belgelerin kanunî saklama süre-

leri içerisinde kaybedilmesi durumunda, “zayi belgesi” talep edilmesi, tacir
yönünden bir anlamda gereklilik teflkil etmektedir. Zira, böyle bir belgenin

bulunmamas›, bir baflka deyiflle, defter ve belgelerin zayi oldu¤unun kanuni
flekilde tespit ve ispat edilememesi, taciri, defter ve belgelerini ibraz edeme-

me sorunu ile karfl› karfl›ya getirecektir. Bu durumda, tacirin ve ilgililerin hukuki sorumlulu¤u gündeme gelecek, bunun yan›nda vergi mevzuat›ndan kaynaklanan res’en vergi tarh› ve cezalarla yüzleflmek zorunda dahi kal›nabile-

cektir. Dolay›s›yla, “zayi belgesi”, ticari defter ve belgeleri kaybolan tacirler
için büyük öneme haizdir. Ancak, her “zayi belgesi” talebinin mahkemeler taraf›ndan kabul edilmedi¤i de bilinen bir gerçektir.

Bu manada, zayi belgesi talebinde bulunurken;

- Zayi belgesi verilmesinin bizzat tacir taraf›ndan istenmesi (tacir olma-

yanlar›n bu yönde bir talepte bulunmamas›),

- Zayi belgesi talebinin, kaybolman›n (ziya›n) ö¤renildi¤i tarihten itiba-

ren on befl gün içinde yap›lmas›,

- Zayi belgesi verilmesinin ticari iflletmenin bulundu¤u yerdeki yetkili

mahkemeden istenmesi,

- Zayi belgesinin sadece “tacirin saklamakla mükellef oldu¤u defter ve

belgeler” için istenmesi,

- Zayi belgesi talep edilen ticari defterlerin kullan›lm›fl veya kullan›lma-

ya bafllan›lm›fl olmas›, henüz kullan›lmaya bafllan›lmam›fl bofl defter ve belgeler için zayi belgesi talebinde bulunulmamas›,
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- Defteri kebir, karar defteri ve iflletme defterinin aç›l›fl tasdiklerinin,

yevmiye defteri ve envanter defterlerinin ise hem aç›l›fl hem de kapan›fl tasdiklerinin yapt›r›lm›fl olmas›,

- Tutulmas› zorunlu olan defterlerle tutmak istenilen defterlerin her bi-

rinin nevi ve mahiyetleriyle sayfa say›lar›n› gösteren iki nüsha beyannamenin

bu defterleri kullanmaya bafllamadan önce ticaret sicil memuruna verilmesi ve
bunlardan birisinin tasdik edildikten sonra geri al›narak muhafaza edilmesi,

- Tacirin, defter ve belgeleri saklama hususunda “basiretli bir tacir ol-

ma”n›n gerektirdi¤i bütün önlem ve tedbirleri alm›fl olmas›,

- Kaybolan defter ve belgelerin iflletmeyle ba¤daflmayacak bir yerde

saklanmam›fl olmas›,

- Mücbir sebep ile defterlerin kaybolmas› aras›nda, zaman, mekan, se-

bep, sonuç iliflkileri yönünden, makul ve mant›ksal bir iliflkinin kurulabilmesi,

- Defter ve belgelerin kaybolmas›n› mucip olay›n meydana gelmesin-

de, zayi belgesi verilmesini isteyen taci¬rin maddi ya da manevi bir kat¬k›s›n›n ve kusurunun olmamas›

gerekir. K›sacas›, zayi belgesi talebinin de¤erlendirilmesinde, tacirin

defter ve belgelerinin kayboldu¤u yönündeki beyan›n›n gerçek, samimi ve
inand›r›c› olup olmad›¤› dikkate al›n›r.
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SERBEST BÖLGELERDE ÜRET‹LEN
ÜRÜNLER‹N FOB BEDEL‹N‹N EN AZ
% 85’‹N‹ YURTDIfiINA ‹HRAÇ EDEN
MÜKELLEFLER‹N ‹ST‹HDAM
ETT‹KLER‹ PERSONELE ÖDED‹KLER‹
ÜCRETLERLE ‹LG‹L‹ GEL‹R VERG‹S‹
‹ST‹SNASI UYGULAMASI
l ‹brahim ERCAN*
1. GENEL B‹LG‹:
3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3. maddesinin ikinci f›k-

ras›, 12.11.2008 tarihli ve 5810 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük
Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun 17. maddesiyle
01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere de¤ifltirilmifltir.

Yap›lan de¤ifliklikle, Avrupa Birli¤ine tam üyeli¤in gerçekleflti¤i tarihi

içeren y›l›n vergilendirme döneminin sonuna kadar, bu bölgelerde üretim fa-

aliyetinde bulunan mükelleflerin imal ettikleri ürünlerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlara gelir veya kurumlar vergisi istisnas› yine, bu bölgelerde üreti-

len ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtd›fl›na ihraç eden mükellefle-

rin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere de gelir vergisi istisnas›
getirilmifltir.

Bu yaz›m›zda, serbest bölgelerde 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli

olan, bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtd›fl›* Vergi Denetmeni
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na ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerle
ücretlere uygulanacak gelir vergisi istisnas› uygulamas›, bu konuya iliflkin
olarak 12.03.2009 tarihinde yay›nlanan 1 seri no.lu 3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebli¤i esas al›narak anlat›lmaya çal›fl›lacakt›r.
2. YASAL DÜZENLEME :
3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3. maddesinin ikinci f›k-

ras›, 1.1.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“………

Avrupa Birli¤ine tam üyeli¤in gerçekleflti¤i tarihi içeren y›l›n vergilen-

dirme döneminin sonuna kadar;

a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu böl-

gelerde imal ettikleri ürünlerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar› gelir veya
kurumlar vergisinden müstesnad›r. Bu istisnan›n 193 say›l› Gelir Vergisi Ka-

nununun 94 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (6) numaral› bendinin (b) alt

bendi ile 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyar›nca yap›lacak tevkifata etkisi yoktur.

b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurt-

d›fl›na ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler
gelir vergisinden müstesnad›r. Bu oran› % 50’ye kadar indirmeye ve kanuni

seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Y›ll›k sat›fl tutar› bu
oran›n alt›nda kalan mükelleflerden zaman›nda tahsil edilmeyen vergiler cezas›z olarak, gecikme zamm›yla birlikte tahsil edilir.

c) Bu bölgelerde gerçeklefltirilen faaliyetlerle ilgili olarak yap›lan ifllem-

ler ve düzenlenen ka¤›tlar damga vergisi ve harçlardan müstesnad›r.

Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar› belirlemeye Maliye

Bakanl›¤› yetkilidir."
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3. GEL‹R VERG‹S‹ ‹ST‹SNASI UYGULAMASI :
3.1. Üretilen Ürünlerin FOB Bedeli:
3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3. maddesi uyar›nca,

1.1.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, serbest bölgelerde faaliyette bulunan
mükellefler taraf›ndan bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en

az % 85’inin yurt d›fl›na ihraç edilmesi kayd›yla, istihdam edilen personele
ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmifltir.

Bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretime iliflkin

istihdam ettikleri tüm personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna

edilecektir. Üretim faaliyeti ile birlikte baflka konularda da faaliyette bulunan
mükelleflerin sat›fl, pazarlama, muhasebe, lojistik vb. departmanlarda çal›flan
personelleri de istisna kapsam›nda de¤erlendirilecektir.

‹stisna uygulamas› bak›m›ndan üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin

tespiti gereklidir. Üretilen ürünlerin birim FOB bedeli, üretilen mallardan sat›fl› yap›lanlar›n sat›fl tutar› toplam›n›n sat›lan ürün miktar›na bölünmesiyle el-

de edilen tutard›r. Toplam FOB bedeli, üretilen ürünlerin birim FOB bedeli ile
toplam üretilen ürün miktar›n›n çarp›lmas›yla elde edilen tutard›r. Üretilen
ürünlerin ayn› y›l içinde sat›lmamas› durumunda, ortalama FOB bedeli bulunacak ve buna göre toplam FOB bedeli tespit edilecektir. Ortalama FOB bedeli, birden fazla y›la ait birim FOB bedellerinin ortalamas›d›r.
3.2. Serbest Bölgede Üretilen Ürünlerin Sat›fl›:
3.2.1. Serbest Bölgede Üretilen Ürünlerin Ayn› Y›lda Sat›fl›:
Serbest bölge içinde üretim yapan mükelleflerin istihdam ettikleri perso-

nele ödedikleri ücretlere gelir vergisi istisnas› uygulamas›nda, mükelleflerin
bölgede ürettikleri ürünlerin toplam FOB bedelinin en az %85’ni yurt d›fl›na
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ihraç etmeleri ve y›ll›k sat›fl tutar›n›n bu oran›n alt›nda olmamas› gerekmektedir.

Örnek -1: Samsun Serbest Bölgesinde emtia üretimi faaliyetinde bulu-

nan (A) A.fi., üretti¤i ürünleri yurt d›fl›na ihraç etmekte ve 80 iflçi çal›flt›rmaktad›r. ‹flçilerle ilgili olarak Ocak-Aral›k 2009 döneminde aylar itibar›yla ücret-

ler üzerinden hesaplanan gelir vergisi, tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmifltir. Mükellefin bölgede üretti¤i emtian›n 270.000 TL’lik k›sm›n›n yurt d›-

fl›na ihraç edildi¤i tespit edilmifl olup üretilen ürün toplam FOB bedeli
300.000 TL’dir.

Buna göre, mükellef (A) A.fi. üretti¤i ürün toplam bedelinin, (270.000

TL/300.000 TL=) %90’›n› yurt d›fl›na ihraç etti¤inden istihdam etti¤i personel

ücretleri üzerinden hesaplanan ve y›l içinde aylar itibar›yla tecil edilen gelir
vergisi terkin edilecektir.

Örnek -2: Örne¤imizdeki flirket, üretti¤i ve toplam FOB bedeli 300.000

TL tutar›nda olan ürünlerin 40.000 TL’lik k›sm›n› serbest bölge içine satm›fl,
di¤er k›sm›n› ise ihraç etmifltir.

Buna göre, mükellefin (300.000 TL-40.000 TL=) 260.000 TL tutar›nda-

ki yurt d›fl› ihracat› (260.000 TL/300.000 TL=) %86,6 oran›nda gerçekleflti-

¤inden kanuni flart yerine getirilmifl olup istihdam etti¤i personel ücretlerine
iliflkin y›l içinde aylar itibar›yla tecil edilen vergi terkin edilecektir.

3.2.2. Serbest Bölgede Üretilen Ürünlerin Bir K›sm›n›n veya Tama-

m›n›n Sonraki Y›llarda Sat›lmas›:

Serbest bölgede üretilen ürünler ile sat›n al›nan mallar›n ihrac›n›n birlik-

te yap›lmas› halinde, sadece bölge içinde üretilen ürünlerin toplam FOB be-

delinin en az %85’nin yurt d›fl›na ihraç edilmesi kayd›yla istisnadan yararlan›lacakt›r.

Yurt d›fl› sat›fla iliflkin %85 flart›n›n gerçeklefltirilmesinde, bölge içinden

ve Türkiye’den sat›n al›nan mal bedelleri ile bölgeye ve Türkiye’ye sat›lan
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mal bedelleri dikkate al›nmayacakt›r. ‹stisna uygulamas›nda, bölgede üretilen
ürünlerin kay›tlar› ile al›n›p sat›lan mallara iliflkin kay›tlar ayr› hesaplarda takip edilecektir.

Örnek – 3: Örne¤imizdeki (A) Afi., bölge içinde toplam FOB bedeli

500.000 TL tutar›nda y›ll›k üretim yapt›¤›, bölge içindeki bir firmadan
100.000 TL ve Türkiye’den de 50.000 TL olmak üzere toplam 150.000 TL tu-

tar›nda mal sat›n ald›¤›, üretilen mallardan toplam FOB bedeli 450.000 TL

olan k›sm›n› yurt d›fl›na ihraç ederken, 80.000 TL tutar›ndaki mal› Türkiye’ye,
70.000 TL’sini de bölge içine satt›¤›, üretti¤i mallardan 50.000 TL tutar›nda
kalan k›sm› ise 2010 y›l›nda serbest bölge içine satt›¤› tespit edilmifltir.

‹stisna uygulamas›nda, bölgede üretilen toplam FOB bedeli 500.000 TL

olan üründen yurt d›fl›na ihraç edilen 450.000 TL k›sm› aras›ndaki oran esas

al›nacakt›r. Yurt d›fl› ihracata iliflkin %85 flart›n›n gerçeklefltirilmesinde, bölge içinden ve Türkiye’den al›nan mal bedelleri olan (100.000 TL+50.000

TL=) 150.000 TL ile ayn› y›lda bölgeye ve Türkiye’ye sat›lan (80.000
TL+70.000 TL=) 150.000 TL dikkate al›nmayacakt›r.

Buna göre, flirketin bölgede üretti¤i toplam FOB bedeli 500.000 TL tu-

tar›ndaki emtian›n 450.000 TL’lik k›sm›n› (%90) yurt d›fl›na ihraç etti¤inden,
yurt d›fl› ihracata iliflkin %85 flart›n›n gerçekleflti¤i görülmektedir. Bu neden-

le, istihdam edilen personel ücretlerine iliflkin tecil edilen vergi terkin edilecektir.

Mükellef üretti¤i toplam ürünün %90’l›k k›sm›n› yurt d›fl›na ihraç etti-

¤inden, 2009 y›l›nda sat›lmay›p 2010 y›l›nda serbest bölgede sat›lan 50.000
TL ürün nedeniyle herhangi bir ifllem yap›lmayacakt›r.

Öte yandan, üretimin yap›ld›¤› ve istisnan›n uyguland›¤› y›lda stokta ka-

lan ürünlerin, sonraki y›llarda toplam FOB bedeli baz›nda takip ve tespiti ge-

reklidir. Bunun için serbest bölgede üretim yapan mükellefler, üretim yapt›klar› y›lda stoklar›nda kalan ürünleri sonraki y›llarda satmalar› durumunda,

üretimin yap›ld›¤› y›la iliflkin FOB bedeli ile sat›fllar›n yap›ld›¤› y›llardaki
FOB bedeli dikkate al›narak üretilen ürünlerin toplam FOB bedelini tespit
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edeceklerdir. ‹hraç edilen ürünlerin toplam FOB bedelinin üretilen ürünlerin
toplam FOB bedeline oran›, %85 ve üzerinde gerçekleflmesi halinde istisna-

dan yararlan›lacak, aksi durumda istisnadan yararlan›lamayacakt›r. Takip
eden y›llarda da ihracat tutarlar›, yurt içi ve bölge içi sat›fllar› ile stok miktarlar› esas al›narak kanuni flart›n gerçekleflme durumu benzer flekilde kontrol
edeceklerdir.

Üretilen ve istisna uygulanan ürünlerin sonraki y›llarda da üretiminin

yap›lmas› ve y›ll›k olarak stok takibinde, ilk giren ilk ç›kar yöntemi uygulanacakt›r.

Serbest bölgede üretilen ve üretimin yap›ld›¤› y›ldan sonraki y›l veya

y›llarda bu ürünlerin toplam FOB bedelinin %85’inin yurt d›fl›na ihraç edil-

memesi durumunda, üretimin yap›ld›¤› y›lda tahakkuk ettirilerek tecil edilen
gelir vergisi tevkifat› gecikme zamm›yla birlikte tahsil edilecektir. Ancak, daha sonra asgari %85 ihracat flart›n›n gerçekleflti¤i y›lda gerekli koflullar›n yerine getirilmesi halinde ilgili vergi dairesi taraf›ndan söz konusu iflçi ücretle-

rine iliflkin vergi, 213 say›l› VUK (Vergi Usul Kanunu) hükümlerine göre düzeltme ifllemi yap›larak bu Tebli¤le belirlenen koflullarla mükellefe red ve iade edilecektir. Tahsil edilen gecikme zamm› ise iade konusu olmayacakt›r.

Örnek -4: Örne¤imizdeki flirket, 2009 y›l›nda üretti¤i toplam 250 birim

üründen 100 birimlik k›sm›n› 300.000 TL’ye ayn› y›l ihraç etmifltir. 2010 y›-

l›nda 125 birimlik k›sm›n› 420.000 TL tutarla ihraç etmifl olup bu y›la iliflkin
birim FOB bedeli esas al›narak yap›lan de¤erlemede toplam sat›fl tutar›n›n
800.000 TL oldu¤u, kalan 25 birim ürünün 2011 y›l›nda serbest bölgede
100.000 TL sat›ld›¤› tespit edilmifltir. fiirket 2010 y›l›nda üretti¤i ürünü sata-

mam›flt›r. Söz konusu iflçilerle ilgili olarak 2009 ve 2010 y›llar› Ocak-Aral›k
dönemlerine iliflkin aylar itibar›yla ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmifltir.

Buna göre, flirketin 2009 y›l› üretiminin toplam FOB bedeli 300.000 TL

tutar›ndaki k›sm›n› ihraç etti¤inden,

[(300.000 TL)/{(300.000 TL/100 birim) x 250 birim}=] %40
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olarak gerçekleflmifl olup Kanunda aran›lan %85 ihraç flart› gerçeklefl-

memifl olmaktad›r. Bu nedenle, bu y›la iliflkin olarak tecil edilen vergi cezas›z
gecikme zamm›yla birlikte tahsil edilecektir.

2009 y›l›nda üretilen ve 2010 y›l›nda sat›lan 125 birimlik ürünlerin top-

lam FOB bedeli olan 420.000 TL ile 2009 y›l›na iliflkin sat›lan ürünlerin birim FOB bedelinin ortalamas› esas al›narak yap›lan hesaplamada; toplam,

[{(300.000 TL+420.000 TL)/(100 birim+125 birim)}x 250 birim=]

800.000 TL

tutar›nda üretim yap›ld›¤› ve bunun (300.000 TL+420.000 TL=) 720.000

TL tutar›ndaki k›sm›n ihraç edilmesi nedeniyle 2009 y›l›nda üretilen ürünlerin (720.000 TL/800.000 TL=) %90’n›n ihraç edildi¤i tespit edilmifltir.

Bu nedenle, 2009 y›l›na iliflkin olup flirketten tahsil edilen vergiler, 213

say›l› Kanun hükümlerine göre düzeltme ifllemi yap›larak bu Tebli¤le belirle-

nen koflullarla mükellefe red ve iade edilecektir. Tahsil edilen gecikme zamm› ise iade konusu olmayacakt›r.

Öte yandan, 2010 y›l›nda üretimi yap›lan ürünlere iliflkin olarak aylar iti-

bar›yla tecil edilen vergiler, bu y›lda üretilen ürünlere iliflkin ihracat flart› gerçekleflmedi¤inden, cezas›z gecikme zamm›yla birlikte tahsil edilecektir.

Örnek -5: Örne¤imizdeki flirket, 2009 y›l›nda üretti¤i 250 birim ürün-

den ayn› y›l sat›fl yapamam›flt›r. 2009 y›l›nda üretilen mallardan; 2010 y›l›nda

100 birimlik k›sm›n› FOB bedeli 350.000 TL’ye, 2011 y›l›nda 25 birimlik k›sm›n› FOB bedeli 100.000 TL olarak ihraç etmifltir. Kalan 125 birimlik k›sm›n› da 2011 y›l›nda 500.000 TL’ye serbest bölgede satm›flt›r. ‹flçilerle ilgili ola-

rak 2009 y›l› Ocak-Aral›k dönemlerine iliflkin aylar itibar›yla ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmifltir.

Buna göre flirketin, 2009 y›l› ihracata iliflkin %85 flart›n› gerçeklefltire-

memesi nedeniyle istihdam etti¤i personel ücretlerine iliflkin 2009 y›l› içinde

aylar itibar›yla tecil edilen vergiler, cezas›z gecikme zamm›yla birlikte tahsil
edilecektir.

fiirket, 2010 y›l›nda 2009 y›l›nda üretti¤i mallardan FOB bedeli 350.000
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TL olan 100 birimini yurt d›fl›na satm›fl ve baflka da sat›fl› olmamas› nedeniyle yurt d›fl› sat›fl›,

[350.000 TL /{(350.000 TL/100 birim x 250 birim)}=] %40

t›r.

oran›nda gerçekleflti¤inden kanunda aran›lan %85 oran›n alt›nda kalm›fl2011 y›l›nda, 2009 y›l›nda üretti¤i mallardan sadece 100.000 TL tutar›n-

daki 25 birimini ihraç ederken, kalan 500.000 TL tutar›ndaki 125 birimini serbest bölgede satm›fl oldu¤undan bu y›la iliflkin toplam FOB bedeli,

[{(350.000 TL+100.000 TL+500.000 TL)/(100 birim+25 birim+125 bi-

rim)}x(250 birim)=] 950.000 TL

olmaktad›r. fiirketin bu y›la ait ihracat oran› (350.000 TL+100.000

TL/950.000 TL=) %47,3 olarak gerçekleflmifltir.

Dolay›s›yla, Kanunda aran›lan %85 yurt d›fl›na sat›fl flart›n›n gerçeklefl-

memifl olmas› nedeniyle bu flirket 2009 y›l› üretim faaliyetine iliflkin olarak istisna hükmünden yararlanamayacakt›r.

Örnek -6: Örne¤imizdeki flirket, üretti¤i ürünlerin bir k›sm›n› ihraç et-

mekte, bir k›sm›n› da Türkiye’ye ve bölge içine satmaktad›r. ‹flçilerle ilgili
olarak Ocak-Aral›k 2009 döneminde aylar itibar›yla ücretler üzerinden hesap-

lanan gelir vergisi tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmifltir. Bölgede üreti-

len ürünler 2009 y›l›nda sat›lamam›fl olup 2010 y›l› Haziran ay›nda bu ürünlerin tamam› ihraç edilmifltir.

Buna göre flirketin, 2009 y›l› ihracata iliflkin %85 flart›n› gerçeklefltire-

memesi nedeniyle istihdam etti¤i personel ücretlerine iliflkin 2009 y›l› içinde
aylar itibar›yla tecil edilen vergiler gecikme zamm›yla birlikte tahsil edilecektir.

Öte yandan, mükellefin Haziran 2010’da 2009 y›l›nda üretti¤i mallar›n

tamam›n› yurt d›fl›na satt›¤›ndan, 2009 y›l›nda yurt d›fl› sat›fla iliflkin %85 ora-

n›n› gerçeklefltirmesi nedeniyle iflverenden tahsil edilen vergiler, bu Tebli¤le
belirlenen koflullarla y›l sonu beklenmeksizin, ilgili vergi dairesi taraf›ndan

213 say›l› Kanun hükümlerine göre düzeltme ifllemi yap›larak mükellefe red
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ve iade edilecektir. Tahsil edilen gecikme zamm› ise iade konusu olmayacak-

t›r.

3.3. Vergi Dairesine Ayl›k ve Y›ll›k Olarak Üretim ‹le ‹stihdam
Bildirimlerinin Yap›lmas›:

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerden üretim faaliyetinde

bulunanlar›n çal›flt›rd›klar› tüm personelin, üretim faaliyetiyle birlikte baflka
faaliyetleri de bulunanlar›n sadece üretim konusundaki faaliyetlerinde çal›-

flanlara ait ücretleri ve yararlan›lan gelir vergisi tevkifat tutar›na iliflkin tebli¤e ek Ek:1’de yer alan "Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlar›na ‹liflkin Bildirim"i,
her aya ait muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde, e-beyanname flek-

linde verenler taraf›ndan elektronik ortamda, di¤er mükelleflerce ka¤›t ortam›nda yetkili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan, y›l içinde gelir vergisi istisna hükümlerinden yararlanmayan

ve y›l sonunda istisna flartlar›n› yerine getiren mükelleflerle ilgili olarak, tebli¤e ek Ek:2’de yer alan "Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlar› ile ‹ade Edilecek

Tutarlara ‹liflkin Bildirim"i, Aral›k ay›na ait muhtasar beyannamenin verilme
süresi içinde e-beyanname fleklinde verenler taraf›ndan elektronik ortamda,

di¤er mükelleflerce ka¤›t ortam›nda yetkili vergi dairesine vermeleri durumunda bu Tebli¤le belirlenen koflullarla istisna uygulamas›ndan yararlan›labilecektir.

Gelir Vergisi Kanununun 98. maddesinin son f›kras› uyar›nca muhtasar

beyannamelerini üç ayl›k dönemler halinde veren mükelleflerde ise, bu Teb-

li¤in ekinde yer alan bildirimleri her vergilendirme dönemine (üçer ayl›k) ait
muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde, e-beyanname fleklinde veren-

ler taraf›ndan elektronik ortamda, di¤er mükelleflerce ka¤›t ortam›nda yetkili
vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
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3.4. Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Tecil-Terkin Uygulamas›:
‹stisna kapsam›nda de¤erlendirilen ücretler üzerinden hesaplanan gelir

vergisi, muhtasar beyannameyle genel hükümlere uygun olarak beyan edilecektir.

Serbest Bölgeler Kanunu kapsam›nda istisna edilecek tutar, tebli¤e ek

Ek:1’de yer alan "Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlar›na ‹liflkin Bildirim"in "‹stis-

na edilecek tutara iliflkin bilgiler" Tablosunun (g) sütununda gösterilecektir.

Bu sütunda yer alan tutar, Muhtasar Beyannamenin "TABLO-2 Tahakkuka
Esas ‹cmal Cetveli" bölümünün "3/b- Tecil Edilecek Tutar" sat›r›na aktar›lacak ve vergi dairesince bu tutarlar tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilecektir.

‹stisna uygulamas›ndan yararlanan mükelleflerin yurt d›fl› ihracat tutar›-

n›n toplam sat›fl tutar›na oran›, %85 veya üzerinde gerçekleflti¤inin YMM faaliyet raporu ile tespit edilmesi halinde, vergi dairesince tecil edilen vergi terkin edilecektir.

Öte yandan, serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan iflletmelerde ça-

l›flt›r›lan ve y›l içinde gelir vergisi tevkifat› yap›lm›fl olan iflçi ücretleri de, ifl-

verenin y›l sonu itibar›yla ürettikleri ürünlerin %85’ini yurt d›fl›na ihraç etme
flart›n› gerçeklefltirmesi halinde, gelir vergisi istisnas›ndan yararlan›labilecektir.

Bu iflverenler, tebli¤e ek Ek:2’de yer alan Bildirimi, Aral›k ay›na ait

muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde ilgili vergi dairesine verecek-

lerdir. Bunun üzerine, y›l içinde verilen muhtasar beyannameler üzerinden
hesaplanan ve ödenen ücretlere iliflkin gelir vergisi tevkifat tutarlar›, bu Teb-

li¤le belirlenen koflullarla ilgili vergi dairesi taraf›ndan 213 say›l› Vergi Usul

Kanunu hükümlerine göre düzeltme ifllemi yap›larak mükellefe red ve iade
edilecektir.
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3.5. ‹hraç Kayd›yla Mal Teslimi:
Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan üretici firmalar›n ürünleri-

ni, ayn› veya baflka bir serbest bölgede faaliyette bulunan ihracatç›lara, yurt
d›fl›na sat›lmas› kayd›yla teslim etmeleri de yurt d›fl›na sat›fl olarak de¤erlendirilecektir.

‹hracat kayd›yla yap›lan teslimlerde, üretici firmalar istisnadan yararla-

naca¤›ndan, ihracat› gerçeklefltiren firmalar›n istisnadan yararlanmas› mümkün de¤ildir.

Söz konusu mallar›n, ihracatç›ya teslim tarihini takip eden ay bafl›ndan iti-

baren üç ay içinde ihraç edilmesi zorunludur. Bu sürede ihraç edilmemesi halinde, bu mallara iliflkin yurt d›fl› sat›fl gerçekleflmemifl olarak de¤erlendirilir.

Tamamen veya k›smen ihraç kayd›yla mal satanlar ihracat›n fiilen ger-

çeklefltirildi¤ine iliflkin belgeler de dahil olmak üzere YMM raporuna ek ya-

p›lmak ve ayr›nt›lar› YMM raporunda belirtilmek suretiyle düzenlenecek fa-

aliyet raporunu, dönemin kapand›¤› ya da faaliyetin son buldu¤u veya toplam
sat›fl›n yap›ld›¤› tarihi izleyen aydan sonraki dördüncü ay›n 15. günü (y›l sonuna iliflkin olanlar Nisan ay›n›n 15.günü) vergi dairesine teslimi gerekir.
3.6. Yaz›l›m Faaliyetleri:
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 tümünü ifade eder

Tan›ma uygun bir program›n ticari amaçla CD fleklinde haz›rlanmas› ve

fiziki mal olarak fiilen ihraç edilmesi halinde, bu yaz›l›m faaliyeti kapsam›n-

da serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretler Kanunda
belirtilen flartlar› tafl›mas› kofluluyla gelir vergisinden istisna edilecektir.
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Yaz›l›m faaliyetinin istisna kapsam›nda de¤erlendirilebilmesi için;
- Söz konusu faaliyetin münhas›ran ve fiilen serbest bölgede yap›lmas›,
- ‹flyeri alt yap›s›n›n ve teknik donan›m›n›n bu faaliyetin yap›lmas›na
müsait olmas›,
- Ürünün, gümrük ç›k›fl beyannamesi ve YMM faaliyet raporu ile fiili ihracat›n gerçekleflti¤inin tevsik edilmesi, gerekir.
Ancak, uygulamada afla¤›daki faaliyetler istisna kapsam›nda de¤erlendirilmez:
- Bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin
çözülmesini içermeyen ola¤an ve tekrarlanan faaliyetler,
- Programlama dilleri ile iflletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin haz›rlanmas›na yard›mc› mevcut yaz›l›mlar›n kullan›lmas› suretiyle yap›lan yaz›l›m gelifltirme faaliyetleri,
- Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge d›fl›nda gerçeklefltirdikleri yaz›l›m faaliyetleri.
3.7. Üretim ve Sat›fl Tutarlar›n›n YMM Raporu ile Tespit Edilmesi:
3.7.1. Raporun Konusu ve ‹braz Süreleri:
‹stisna uygulamas›nda;
-Serbest bölgede üretilen ürünlerle bölge içinden, Türkiye’den veya d›flar›dan al›nan ürün tutarlar›,
-Bölge içine, Türkiye’ye veya yurt d›fl›na sat›fl tutarlar›,
-Bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85’inin yurt
d›fl›na ihraç edildi¤i,
hususlar›n›n bu Tebli¤de aç›klanan usul ve esaslara uygun oldu¤unun
yeminli mali müflavirler taraf›ndan düzenlenecek faaliyet raporu ile tevsik
edilmesi üzerine, tecil edilen vergi terkin edilecektir. Düzenlenecek YMM faaliyet raporuna, Gümrük Ç›k›fl Beyannamesi, Faaliyet Ruhsat› ile Kapasite
Raporu örnekleri de eklenecektir.
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Mükelleflerin sözleflmeli yeminli mali müflavirlerinin bulunmas› halin-

de, faaliyet raporunun sözleflmeli müflavirler taraf›ndan düzenlenmesi yeterli
olacakt›r.

Mükellefler, istisna uygulamas›na iliflkin olarak yeminli mali müflavirler

taraf›ndan düzenlenen faaliyet raporlar›n› en geç faaliyette bulunulan takvim

y›l›n› takip eden y›l›n flubat ay›n›n 15. günü akflam›na kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim edeceklerdir.

Y›l içinde faaliyetine son veren ya da üretti¤i ürünü sonraki y›l içerisin-

de tamamen satan veya k›smen sat›flla %85 flart›n› gerçeklefltiren mükellefler
ise, söz konusu raporlar› faaliyetlerine son verdikleri ya da ürünü satt›klar› veya %85 flart›n› gerçeklefltirdikleri ay› takip eden ikinci ay›n 15. günü akflam›-

na kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim edeceklerdir.

Bu bölümde belirtilen YMM raporlar›n›n süresi içerisinde ibraz edile-

meyece¤ine iliflkin, mükellefler veya YMM’ler taraf›ndan makul mazeret bil-

dirilmesi halinde, vergi dairesince 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 17. maddesine göre bu Tebli¤de belirlenen sürelerin bir kat›n› geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermaye-

sinin % 51’i veya daha fazlas› bunlara ait olan kurulufllar ile özellefltirme kapsam ve program›na al›nm›fl olup hisselerinin yar›s›ndan fazlas› yukar›da say›lan kurulufllara ait olan kurulufllardan, bölgelerde üretilen ürünlerin FOB be-

delinin en az % 85’inin yurt d›fl›na ihraç edildi¤i hususlar›n›n bu Tebli¤de
aç›klanan usul ve esaslara uygun oldu¤una iliflkin kurum yetkililerince imzalanm›fl bir raporu ilgili vergi dairelerine teslim etmeleri halinde, yukar›da an›lan YMM raporlar› aranmayacakt›r.

3.7.2. Hesaplamaya ‹liflkin Örnekler:
Örnek- 7: Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan (A) kurumu, ser-

129

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

best bölgede 2009 y›l› içinde 100 birim mal üretmifltir. Bu mallar›n 5 birimini 2009 y›l›n›n fiubat ay›nda 600 TL FOB bedel ile 5 birimini 2009 y›l› Ara-

l›k ay›nda 400 TL FOB bedel ile ihraç etmifl kalan 90 birimini ertesi y›la stok
olarak devretmifltir. Ertesi y›l bir önceki y›ldan gelen 90 birim mal›n 80 biri-

mi 9.600 FOB bedel ile ihraç edilmifl 10 birimi 800 TL bedelle Yurtiçine sat›lm›flt›r. Söz konusu mallar›n imalat›nda çal›flan 200 iflçi ile ilgili ücret istisnas› nas›l uygulanacakt›r?

Üretilen Ürünlerin 2009 Y›l› FOB Bedeli :

[(600 TL+400 TL) / (5 Birim+5 Birim)]x 100 Birim = 10.000 TL
2009 Y›l› ‹hracat›n›n Üretilen Ürünlerin FOB Bedeline Oran›:
(600 TL + 400 TL)/10.000 TL = %10

Üretilen Ürünlerin 2010 Y›l› FOB Bedeli :

[(600 TL + 400 TL + 9.600 TL + 800 TL) / (5 Birim + 5 Birim + 80 Bi-

rim + 10 Birim )] x 100 =11.400 TL

‹hracat›n FOB Bedeline Oran› :

(600 TL + 400 TL + 9.600 TL) / 11.400 TL = %93

2009 y›l›nda üretilen ürünlerin %85’ten fazlas›n›n ihrac› 2010 y›l›nda

sa¤land›¤› için imalat›n gerçekleflti¤i y›lda ücretler üzerinden bu Tebli¤de yer
alan esaslara göre, gerçeklefltirilen vergilendirmenin, %85 flart›n›n gerçekleflti¤i 2010 y›l›na iliflkin mükellefin baflvurusu ve YMM Raporuna istinaden düzeltilecektir.

Örnek- 8: Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan (A) kurumu, ser-

best bölgede 2009 y›l› içinde 100 birim mal üretmifltir. Bu mallar›n 50 birimini
2009 y›l›n›n fiubat ay›nda 3500 TL FOB bedel ile 40 birimini 2009 y›l› Aral›k

ay›nda 2500 TL FOB bedel ile ihraç etmifl 5 birimini 450 TL bedel ile yurt içinde satm›fl kalan 5 birimini ertesi y›la stok olarak devretmifltir. Söz konusu mallar›n imalat›nda çal›flan 200 iflçi ile ilgili ücret istisnas› nas›l uygulanacakt›r?
Üretilen Ürünlerin 2009 Y›l› FOB Bedeli :

[(3.500 TL+2.500 TL+450 TL) / (50 Birim+40 Birim+5 Birim)]x 100

Birim = 6.790 TL
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2009 Y›l› ‹hracat›n›n Üretilen Ürünlerin FOB Bedeline Oran›:
(3.500 TL + 2.500 TL) / 6.790 TL = %88

2009 y›l›nda üretilen ürünlerin FOB bedelinin %85’ten fazlas› 2009 y›l›

içinde ihraç edilmifl oldu¤undan bu mallar›n imalat› ile ilgili ücret ödemele-

rinde istisnan›n 2009 y›l›nda uygulanmas› mümkün bulunmaktad›r. 2010 y›l›

için ayr›ca devreden stokun yurt içinde sat›lm›fl olmas› veya ihraç edilmifl olmas›n›n bir önemi bulunmamaktad›r.

Örnek- 9: Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan (A) kurumu, ser-

best bölgede 2009 y›l› içinde 100 birim mal üretmifltir. Bu mallar›n 5 birimi-

ni 2009 y›l›n›n fiubat ay›nda 450 TL FOB bedel ile ihraç etmifl 90 birimini
6.000 TL bedel ile yurt içinde satm›fl kalan 5 birimini ertesi y›la stok olarak
devretmifltir. Söz konusu mallar›n imalat›nda çal›flan 200 iflçi ile ilgili ücret istisnas› nas›l uygulanacakt›r?

Üretilen Ürünlerin 2009 Y›l› FOB Bedeli :

[{(450 TL+6.000 TL) / (90 Birim+5 Birim)}x 100 Birim ] = 6.790 TL
2009 Y›l› ‹hracat›n›n Üretilen Ürünlerin FOB Bedeline Oran›:
450 TL / 6.790 TL = %6,63

2009 Y›l› Yurtiçi Sat›fllar›n Üretilen Ürünlerin FOB Bedeline Oran›:
6.000 TL / 6.790 TL = % 88

2009 y›l›nda üretilen ürünlerin FOB bedelinin %6,66’s› 2009 y›l› için-

de ihraç edilmifl, %88’i yurtiçinde sat›lm›fl oldu¤undan bu mallar›n imalat› ile
ilgili ücret istisnas›ndan yararlan›lmas› mümkün bulunmamaktad›r. 2010 y›l›
için ayr›ca devreden stokun yurt içinde sat›lm›fl olmas› veya ihraç edilmifl olmas›n›n bir önemi bulunmamaktad›r.

Örnek- 10: Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan (A) kurumu,

serbest bölgede 2009 y›l› içinde 40 birim (x) mal› 60 birim (y) mal› üretmifl-

tir. Bu mallardan 5 birim (x) mal›n› 2009 y›l›n›n fiubat ay›nda 600 TL FOB

bedel ile ihraç etmifl 5 birim (y) mal›n› 2009 y›l› Aral›k ay›nda 400 TL bedel
ile yurt içinde satm›fl kalan mallar› ertesi y›la stok olarak devretmifltir. Ertesi
y›l bir önceki y›ldan gelen 35 birim (x) mal›n›n 30 birimini 3.600 FOB bedel
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ile ihraç edilmifl 5 birimi 600 TL bedel ile yurtiçinde, 55 birim (y) mal›n›n 50
birimi 7.500 TL FOB bedelle ihraç edilmifl 5 birimi ise 400 TL bedelle yurtiçine sat›lm›flt›r. Söz konusu mallar›n imalat›nda çal›flan 200 iflçi ile ilgili ücret istisnas› nas›l uygulanacakt›r?

Üretilen Ürünlerin 2009 Y›l› FOB Bedeli :

[(600 TL+400 TL)/(5 Birim+5 Birim)]x 100 Birim = 10.000 TL
2009 Y›l› ‹hracat›n›n Üretilen Ürünlerin FOB Bedeline Oran›:
600 TL/10.000 TL = %6

Üretilen Ürünlerin 2010 Y›l› FOB Bedeli :

[(600 TL + 400 TL + 3.600 TL + 600 TL + 7.500 TL + 400 TL) / (5 Bi-

rim (x) + 5 Birim (y) + 30 Birim(x) + 5 Birim(x) + 50 Birim (y) + 5 Birim (y)]
x 100 =13.100 TL

‹hracat›n FOB Bedeline Oran› :

(600 TL + 3.600 TL + 7.500 TL) / 13.100 TL = %89

2009 y›l›nda üretilen ürünlerin %85’ten fazlas›n›n ihrac› 2010 y›l›nda

sa¤land›¤› için imalat›n gerçekleflti¤i y›lda ücretler üzerinden bu Tebli¤de yer
alan esaslara göre gerçeklefltirilen vergilendirmenin %85 flart›n›n gerçekleflti-

¤i 2010 y›l›na iliflkin mükellefin baflvurusu ve YMM Raporuna istinaden düzeltilecektir.

3.8. Uygulaman›n Bafllang›c› ve ‹stisna Uygulamas›nda Süre:
3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3. maddesinin de¤iflti-

rilen ikinci f›kras›n›n (b) bendinde yer alan ücret istisnas›, 01.01.2009 tarihin-

den geçerli olmak üzere Kanunun yay›m› tarihinden itibaren yürürlü¤e girmifl
olup, Avrupa Birli¤ine tam üyeli¤in gerçekleflti¤i tarihi içeren y›l›n vergilendirme döneminin sonuna kadar uygulanacakt›r.
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4. ‹ST‹SNA UYGULAMASINDA ÖZELL‹K GÖSTEREN HUSUSLAR:
- Bölge içinde faaliyette bulunan mükelleflerden y›l içinde faaliyetine
son verenlerin söz konusu istisnadan yararlan›p yararlanamayacaklar›n›n tespitinde, faaliyette bulunulan süreye ait üretim ve sat›fl tutar› esas al›nacakt›r.
- Gelir vergisinden istisna edilen ücretlerde üst s›n›r bulunmad›¤›ndan,
ücretler üzerinden hesaplanan vergi tutar›n›n tamam› istisna edilecektir.
- Birden fazla konuda (üretim, mal sat›fl› vs.) faaliyette bulunmak üzere
izin al›nmas› halinde, sadece üretim faaliyetinin yürütüldü¤ü iflyerleri itibar›yla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen ayl›k prim ve hizmet belgesinde yer
alan iflçilere iliflkin ücretler üzerinden söz konusu istisna uygulanacakt›r.
- Yurt içinden serbest bölgeye fason imalat kapsam›nda getirilen veya
dahilde iflleme rejimi kapsam›nda yurt d›fl›ndan bölgeye getirilen maddelerin
bölge içinde çeflitli ifllemlere tabi tutulduktan sonra ülke içine geri gönderilen
veya bu ürünlerden yurt d›fl›na ihraç edilen ürün bedelleri, %85 ihracat tutar›n›n hesaplanmas›nda dikkate al›nmayacakt›r. Bölgedeki iflletmelerin fason
imalat yan›nda ayr›ca bölge içinde üretim ve ihracat yapmalar› durumunda
ise, Kanunda belirtilen flartlar› tafl›y›p tafl›mad›klar›n›n tespitinde fason imalat
d›fl›nda üretim yap›lan ve ihraç edilen ürün bedelleri dikkate al›nacakt›r.
- Serbest bölge d›fl›nda üretilerek bölgeye getirilen ve bölgede sadece
paketleme ve ambalajlama gibi bir tak›m ifllemlere tabi tutulan ürünlerin daha
sonra serbest bölgeden yurt d›fl›na ihraç edilmesinde, ürün esas olarak bölge
içinde üretilmedi¤inden, söz konusu ürünle ilgili olarak istisna hükümleri uygulanmayacakt›r.
- Serbest bölgede faaliyette bulunmak üzere 06.02.2004 tarihinden önce
veya sonra ruhsat alan mükelleflerden bu Tebli¤de belirtilen flartlar› yerine
getirenler de istisnadan yararlanacaklard›r.
- Birden fazla takvim y›l›nda tamamlanan imalat ifllerinde, imalat›n tamamlan›p sat›fl›n yap›ld›¤› y›lda ürün toplam FOB bedelinin %85’ini yurt d›fl›na ihraç eden mükelleflerin, imalat süresi içinde istihdam ettikleri personel
ücretlerine istisna uygulanacakt›r.
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- Yurt d›fl›na ihraç edilen ürünlerin toplam FOB bedelinin tespitinde, sat›fla iliflkin belgenin yasal defterlere kay›t edildi¤i tarihteki T.C. Merkez Bankas›nca ilan edilen döviz al›fl kurlar› esas al›nacakt›r.
- ‹stisna flartlar›n›n ihlal edilmesi halinde, y›l içinde iflten ayr›lan personel dahil, uygulanan gelir vergisi tevkifat istisnas› nedeniyle tecil edilen vergiler cezas›z olarak, gecikme zamm›yla birlikte iflverenden tahsil edilecektir.
5. ‹ST‹SNA fiARTLARININ GERÇEKLEfiMEMES‹:
Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin imal ettikleri ve yurt
d›fl›na ihraç ettikleri ürün sat›fl tutarlar›n›n ürün toplam sat›fl tutarlar›na oran›,
Kanunda öngörülen oranda gerçekleflmemesi halinde, y›l içinde vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir vergisi iflverenden cezas›z
olarak, gecikme zamm›yla birlikte tahsil edilecektir.
Bu durumdaki mükellefler taraf›ndan tebli¤e ek Ek:1’de yer alan ve ayl›k muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilerek vergi dairesince tecil edilen gelir vergisi tutar›, vergi cezas› uygulanmadan 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 51. maddesinde yer alan
oranda gecikme zamm›yla birlikte tahsil edilecektir.
213 say›l› VUK hükümlerine göre düzeltme ifllemi yap›larak mükellefe
gelir vergisi kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zamm› iade konusu olmayacakt›r. Ancak, gecikme zamm› ödemek durumunda kalmamak için mükelleflerin y›l içinde gelir vergisi kesintisini beyan
ederek ödemeleri ve %85 ihraç flart›n› gerçeklefltirmeleri halinde, y›l sonunda
istisnadan faydalanmalar› mümkün bulunmaktad›r.
6. ÜCRET ‹ST‹SNASININ UYGULANMAYACA⁄I HALLER:
Serbest bölgedeki ücret istisnas›, bu bölgelerde üretilen ürünlerin toplam
FOB bedelinin en az %85’inin yurt d›fl›na ihraç edilmesi halinde mümkün
olup, afla¤›da belirtilen hallerde ücret istisnas›ndan yararlan›lamayacakt›r.
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- Serbest bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin %85’inden az

bir k›sm›n yurt d›fl›na ihraç edilmesi halinde çal›flanlara ödenen ücretler,

- Serbest bölgede çal›flan personelin çeflitli nedenlerle serbest bölge d›-

fl›nda çal›flt›¤› sürelere iliflkin ödenen ücretler,

- Serbest bölgede üretim faaliyeti d›fl›nda hizmet veya mal sat›fl› faaliyet-

lerinde bulunan mükellefler nezdinde çal›flanlara ödenen ücretler,

- Tebli¤ ekinde yer alan belgeleri belirtilen süreler içinde ilgili vergi da-

iresine vermeyen mükelleflerin istihdam ettikleri çal›flanlara ödenen ücretler.
7. D‹⁄ER HUSUSLAR:
7.1. Asgari Geçim ‹ndirimi Uygulamas›:

Serbest bölgelerdeki ücret istisnas›, bu bölgelerde üretilen ürünlerin

FOB bedelinin en az %85’inin yurt d›fl›na ihraç edilmesi halinde, tecil edilen
verginin terkin edilmesi fleklinde uygulanacakt›r.

‹stisna uygulamas›nda, asgari geçim indirimi mahsup edilerek kalan tu-

tar tecile konu olacakt›r. Bu nedenle, asgari geçim indirimi Gelir Vergisi Ka-

nununun 32. maddesi ile 265 Seri Numaral› Gelir Vergisi Genel Tebli¤inde

belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanarak tebli¤ eki Ek.1’de yer alan asgari geçim indirimine iliflkin sat›rda gösterilecek ve muhtasar beyannamenin ilgili sütununa aktar›lacakt›r.

7.2. Ürün ‹hracat›na ‹liflkin Oran›n De¤iflmesi:
Kanunda yer alan düzenlemeye göre, bölgelerde üretilen ürünlerin FOB

bedelinin en az % 85’ini yurtd›fl›na ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesna tutulmufl olup, bu

oran› % 50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkili k›l›nm›flt›r.
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Bu yetkiye istinaden maddede yer alan oran›n indirilmesi veya kanuni

seviyesine kadar yükseltilmesi halinde, %85 oran› yerine yeni belirlenen oran
esas al›nacakt›r.

7.3. Damga Vergisi ve Harç ‹stisnas› Uygulamas›:
3218 say›l› Kanunun geçici 3. maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi

uyar›nca, 06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgede faaliyette

bulunmak üzere ruhsat alm›fl mükelleflerin, bu bölgelerde gerçeklefltirdikleri
faaliyetlere iliflkin damga vergisi ve harç istisnas›n›n uygulanma süresi
31.12.2008 tarihi itibar›yla sona ermifltir.

3218 say›l› Kanunun geçici 3. maddesinin 5810 say›l› Kanunla de¤iflik

ikinci f›kras›n›n (c) bendi uyar›nca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mü-

kelleflerin, Avrupa Birli¤ine tam üyeli¤in gerçekleflti¤i tarihi içeren y›l›n ver-

gilendirme döneminin sonuna kadar, bu bölgelerde gerçeklefltirdikleri faali-

yetler ile ilgili olmak kayd›yla yapt›¤› ifllemler harçtan, bu ifllemlere iliflkin
düzenlenen kâ¤›tlar damga vergisinden müstesnad›r.

Öte yandan, 3218 say›l› Kanun kapsam›nda serbest bölge s›n›rlar› içeri-

sinde faaliyet gösteren firmalar›n, Avrupa Birli¤ine tam üyeli¤in gerçekleflti-

¤i tarihi içeren y›l›n vergilendirme döneminin sonuna kadar, münhas›ran serbest bölgelerdeki faaliyetleriyle ilgili olarak istihdam ettikleri personele ödenen ücretlere iliflkin düzenlenen kâ¤›tlardan da damga vergisi aran›lmamas›
gerekmektedir.

8- SONUÇ :
3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3. maddesinin ikinci f›k-

ras›, 5810 say›l› Kanun ile yap›lan de¤ifliklikle 01.01.2009 tarihinden Avrupa Birli¤ine tam üyeli¤in gerçekleflti¤i tarihi içeren y›l›n vergilendirme döne-

minin sonuna kadar, bu bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin
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imal ettikleri ürünlerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlara gelir veya kurum-

lar vergisi istisnas› yine, bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az
% 85’ini yurtd›fl›na ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere de gelir vergisi istisnas› getirilmifltir.

Söz konusu istisnan›n uygulamas›na iliflkin 1 seri no.lu 3218 say›l› Ser-

best Bölgeler Kanunu Genel Tebli¤i yay›nlanarak, uygulamaya iliflkin usul ve

esaslar ile özellikli durumlar ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r. Bu çal›flmam›zda,
bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtd›fl›na ih-

raç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere,
01.01.2009 tarihinden Avrupa Birli¤ine tam üyeli¤in gerçekleflti¤i tarihi içe-

ren y›l›n vergilendirme döneminin sonuna kadar uygulanacak olan, gelir ver-

gisi istisnas›n›n usul ve esaslar› söz konusu tebli¤ esas al›narak anlat›lmaya
çal›fl›lm›flt›r.
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ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹fi‹M TABLOSUNUN
DÜZENLENMES‹
l Serdar AYTEK‹N *
Girifl
Mali tablo, muhasebe sisteminde, bilgilerin toparlanmas› ve sunumu
aflamas›nda kullan›lan önemli bir araçt›r. Mali tablonun tan›m›n› yapmak gerekirse; mali tablo, iflletmede meydana gelen ve muhasebede izlenen olaylar›
belirli dönemler itibariyle iflletme yöneticilerine, ortaklar›na ve di¤er ilgililere aktar›lmas›n› sa¤layan bir araçt›r.
‹flletmenin mali durumu ile ilgili bilgi almak isteyen kifli ve kurumlar öncelikle iflletmenin; mali yap›s›n›, kârl›l›k durumu ve kaynak yap›s›n› görmek
ister. Bu öncelikli konular›n her biri ayr› finansal tablo ile aç›klan›r.
Zamanla iflletmelerin büyümesi, ortakl›k yap›lar›n›n de¤iflmesi, teknolojik geliflmenin h›zlanmas›, ticari iliflkilerin karmafl›klaflmas› ve rekabetin artmas› spesifik bilgilerin edinilece¤i özel amaçl› tablo düzenlenmesini gündeme getirmifltir. Bu tür mali tablolar baflta iflletme yöneticilerine olmak üzere
ilgili tüm kiflilere, iflletmenin mevcut durumu, gelecekle ilgili projeksiyonu ve
yap›sal analizler için bilgi sunar. Bu tür mali tablolara da ek mali tablolar denilmektedir. Bilanço ve Gelir tablosu temel tablolar› oluflturmakla birlikte Özkaynaklar de¤iflim tablosunda ek mali tablolardan birini oluflturmaktad›r.
Özkaynaklar de¤iflim tablosu, ‹lgili dönemde öz kaynak kalemlerinde
meydana gelen art›fl veya azal›fllar› bir bütün halinde gösteren tablodur. Öz
kaynaklar de¤iflim tablosunun düzenlenifl amac›, özellikle sermaye flirketlerinde dönem içinde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen de¤iflimlerin topluca gösterilmesini sa¤lamakt›r. (Sa¤lam, 2007, 651)
* Vergi Denetmeni
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Öz kaynaklar, iflletme sahip veya ortaklar›n›n bilanço tarihinde iflletme-

ye yapm›fl olduklar› sermaye yat›r›mlar›n›n tutar›n› gösteren ödenmifl serma-

ye ile sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmifl y›llar karlar›, geçmifl y›llar za-

rarlar› ve dönemin net kar veya zarar›ndan oluflur. Bu varl›klar için VUK'nda

"öz sermaye" TTK'da " ana sermaye" THP ve Teflvik Mevzuat›nda "Öz kaynak"
terimleri eflanlaml› olarak kullan›lmaktad›r. (Akyol ve Küçük, 2001,2333)

Özkaynaklar de¤iflim tablosu di¤er mali tablolara göre daha az öneme

sahip bir mali tablo gibi görünse de özellikle yat›r›mc›lar aç›s›ndan oldukça

önemli bilgileri de içermektedir.Bu mali tablonun da di¤er mali tablolar gibi
mukayeseli mali tablolardan olmas› iflletmeyle ilgili üçüncü kiflilere ve özellikle de yat›r›mc›lara önemli bilgiler sa¤layacakt›r. (Özer, 2001, 634)

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde finansal tablolar içinde Özkaynaklar

de¤iflim tablosu da bulunmaktad›r. (Akdo¤an ve Tenker, 2006, 385) Özkaynaklar de¤iflim tablosu özkaynaklar da meydan gelen art›fl veya azal›fllar›n
kaynaklar› ile kullan›m yerleri hakk›nda ilgililere bilgi sunar. Özkaynaklar de¤iflim tablosu iflletmelerin servet beyan› özelli¤i tafl›yan, ayr›ca kredi veren ifl-

letmeler aç›s›ndan da dikkatle incelenmesi gereken bir tablodur. (Erdo¤an,
1997, 174)

Bir iflletmenin öz kaynaklar› ve bunlardaki de¤iflim hem iflletmenin ken-

disi için hem de iflletmeyle iliflkide bulunan kifliler yönünden önem tafl›maktad›r. Öz kaynaklar iflletme faaliyetinin yürütülmesi için gerekli olan mali im-

kanlar› sa¤lar. Ayr›ca öz kaynaklar›n yeterli olmas›, iflletmeyle iliflkide bulu-

nanlar özellikle iflletmeye borç verenler için bir güvencedir. Bu güvence iflletmenin yabanc› kaynaklardan yararlanmas›n› da kolaylaflt›r›r. Bu nedenlerle iflletme öz kaynaklan ve bu kaynaklardaki de¤iflimin izlenmesi hem iflletme yö-

neticileri hem de iflletmeyle iliflkide bulunanlar yönünden gerekli bulunmaktad›r.
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1.ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹fi‹M TABLOSUNUN TEKN‹K
ÖZELL‹KLER‹

Teknik özellikleri bak›m›ndan Özkaynaklar De¤iflim Tablosu di¤er ma-

li tablolardan k›smen farkl›d›r. Mali tablolar›n tekli¤i ilkesi uyar›nca MSUGT
ekinde yer alan mali tablolara uygun flekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Uygulamada karfl›laflt›rma ve anlam birli¤inin sa¤lanmas› gibi nedenlerden
dolay› kesinlikle mali tablolarda yer alan kalemler herhangi bir de¤iflikli¤e tabi tutulmaks›z›n yahut s›ras› de¤ifltirilmeksizin kullan›lmas› zorunludur.

Özkaynaklar de¤iflim tablosu ek mali tablolardan biri olmakta ve özkay-

nak kalemlerinde meydana gelen art›fl veya azal›fllar› bir bütün olarak göste-

ren tablo olmaktad›r. Özkaynaklar de¤iflim tablosunun haz›rlanmas›n› afla¤›da
yer alan tabloda görmekteyiz.
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Mali Tablolar›n Oluflum fiemas› (Akyol ve Küçük, 2001, 1924)

142

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

Özkaynaklar de¤iflim tablosu tebli¤ ekinde belirtilen format›na uygun

flekilde düzenlenecektir. Mali tablolar›n özelli¤i olarak mali tablonun yap›s›,
flekli ve kalemleri üzerinde herhangi bir de¤ifliklik yap›lamamaktad›r. Ancak

özkaynaklar de¤iflim tablosu bu yan›yla biraz daha farkl›d›r. fiöyle ki tablo sat›r ve sütunlardan oluflmaktad›r. Sütunlar›n de¤ifltirilmesi olana¤› olmad›¤›n-

dan tebli¤ ekinde belirtilen formata uygun flekilde düzenlenmesi gerekmekte-

dir. Ancak yatay sat›rlarda yer alan ve özkaynak kalemlerinde ki hareketleri
gösteren hususlar ise gerek dönemler aras›nda ve iflletmeden iflletmeye farkl›l›klar gösterebilir.

Özkaynaklar de¤iflim tablosu etkileflimli bir hesap tablosu fleklindedir.

Ayr›ca gerek cari dönem ve gerekse önceki dönem verilerini içermesi nedeniyle karfl›laflt›rmal› mali tablolardand›r. (Özer, 2001, 636)

2. ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹fi‹M TABLOSU DÜZENLEME ‹LKELER‹
2.1. TEKDÜZEN MUHASEBE S‹STEM‹NDE YER ALAN ‹LKELER
Özkaynaklar De¤iflim Tablosu cari dönem ve önceki dönem verilerini

içerecek biçimde sunulur.

Tablo; Ödenmifl sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri ve geçmifl

dönemler kâr›(zarar›) ve dönem net kâr› (zarar) kalemlerinin her birinin dönem bafl› tutar›n›, dönem içinde kalemlerde meydana gelen azal›fllar›, art›fllar› ve dönem sonu kalan›n› ayr› ayr› gösterecek biçimde düzenlenir.

Özkaynaklar De¤iflim Tablosu önceki dönem ve cari dönem verilerini

içerecek biçimde sunulur. Sat›rlarda yer alan yatay kalemler iflletmede özkay-

nak kalemlerini etkileyen olaylar›n niteli¤ine göre de¤ifliklik gösterebilir. (Çak›c›, 2001, 165)

Ödenmifl sermaye, sermaye yedekleri, (her bir kalemi ayr› ayr› görülebi-

lecek biçimde) kâr yedekleri (her bir kalemi ayr› ayr› görülecek biçimde), geç-

mifl dönemler kâr› (zarar›), dönem net kâr› (zarar›) ve özkaynaklar toplam›
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için tabloda birer sütun aç›l›r ve her kalemin hareketi bu sütun içinde izlenir.
Özkaynak kalemlerini art›ran ifllemler art›, azaltan ifllemler ise parantez içinde gösterilerek eksi olarak dikkate al›n›r.

Özkaynak kalemlerindeki art›fllar ve azal›fllar› yatay kalemlerde belirti-

lerek ait oldu¤u kalemin sütununa ve özkaynaklar toplam› sütununa yaz›larak
karfl›laflt›r›labilirli¤i sa¤lamak bak›m›ndan önceki dönem hareketleri, cari dönem hareketlerine ilave olarak ayr› bir bölüm fleklinde gösterilir.

2.2. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARDINDA
YER ALAN ‹LKELER

16.01.2005 tarihli Resmi Gazetede Türkiye Muhasebe Standartlar› Ku-

rulu taraf›ndan yay›nlanan 2 S›ra Nolu “Finansal Tablolar›n Sunulufluna

‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard›” (TMS 1)’na göre iflletmeler tabloda

afla¤›da say›lanlar› göstererek özkaynaklar de¤iflim tablosunda sunacakt›r.
Söz konusu standart uyar›nca Özkaynak de¤iflim tablosunun da sunulufluna
iliflkin “Tüm De¤iflimleri ‹çeren” ve “Ortaklar›n Kendi Bafllar›na Yapt›k-

lar› ‹fllemler D›fl›ndaki De¤iflimleri ‹çeren” tablo olmak üzere iki seçene¤e

yer verilmifltir ve bu seçeneklerden hangisinin seçilece¤i konusunda iflletmeler serbest b›rak›lm›flt›r.

“Tüm De¤iflimleri ‹çeren” Özkaynak de¤iflim tablosunda, özkaynaklar

daki de¤iflimin net varl›klardaki de¤iflimi yans›tmas› hedeflenir. Bu tabloda
dönem bafl› ve dönem sonu bilgilerini içerecek flekilde,
- Dönem net/kâr zarar›,

- Özkaynaklar da raporlanan gelir ve giderler (maddi ve maddi olmayan

duran varl›k de¤er art›fl kazanç/kay›plar›, sat›fla haz›r menkul k›ymet de¤erleme farklar›, kur çeviri farklar› gibi),

- Ana ortakl›k ve az›nl›k paylar› ile

- Muhasebe politikalar›ndaki de¤ifliklik ve hatalar›n etkileri yer al›r.

“Ortaklar›n Kendi Bafllar›na Yapt›klar› ‹fllemler D›fl›ndaki De¤i-
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flimleri ‹çeren” tabloda ise, sadece dönem kâr/zarar› ve kazanç kalemlerinde-

ki de¤iflimler raporlan›r. Ortaklar›n kararlar›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan, kâr
da¤›t›m›, sermaye art›r›m›, özkaynak kalemleri aras›ndaki iç hareketler tabloda raporlanmaz.

Bu tabloda önceki dönem ve cari döneme ait
- Dönem net kâr/zarar›,

- Özkaynaklar da raporlanan gelir ve giderler,

- Muhasebe politikalar›ndaki de¤ifliklik ve hatalar›n etkileri,
- Az›nl›k ve ana ortakl›k paylar› raporlan›r.

Bu flekilde raporlamay› tercih eden iflletmeler, ya gelir tablosunda ya da

dipnotlarda kâr da¤›t›m›na iliflkin bilgiyi sunacaklard›r. Bunun d›fl›nda, ifllet-

meler ya özkaynak de¤iflim tablosunda ya da dipnotlarda, ortaklar›n kendi ira-

deleriyle yapt›klar› ifllemleri (örne¤in, yenileme fonunun sermayeye ilave
edilmesi) ve dönem bafl›, dönem sonu yedek tutar›ndaki de¤iflimleri aç›klamalar› gerekmektedir (UMS 1, md. 97). (Karap›nar ve Zaif, 2006, 36)

2.3. SERMAYE P‹YASASI KURULU GENEL TEBL‹⁄‹NDE YER
ALAN ‹LKELER

Sermaye Piyasas› Kurulu tebli¤inde özsermaye de¤iflim tablosu olarak

isimlendirilen tablonun SPK Seri XI No 25 Nolu tebli¤de belirtilen formata
göre düzenlenmesi istenmektedir. Öz sermaye de¤iflim tablosunda en az afla¤›daki bilgiler bulunmas› gerekti¤i belirtilmifltir:
a) Dönem net kar veya zarar›,

b) Gelir tablosu ile iliflkilendirilmeksizin do¤rudan öz sermaye ile iliflki-

lendirilmifl kalemler,

c) Muhasebe politikalar›nda de¤iflikliklerin veya önceki dönemdeki

önemli hatalar›n bu Tebli¤ uyar›nca düzeltilmesi sonucunda oluflan tutarlar›n
toplam etkisi,

d) Temettü da¤›t›m›, sermaye art›r›m› ve azalt›lmas›,
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e) Önceki dönem kar ve zarar›n›n dönem bafl›nda ve bilanço tarihindeki

tutar› ve bunda dönem içinde meydana gelen de¤ifliklikler,

f) Sermayenin ve di¤er yedeklerin her bir yedek akçe türü itibar›yla dö-

nem bafl›ndaki tutar›, dönem sonundaki tutar› ve bunlarda dönem içinde meydana gelen de¤ifliklikler.

Öz sermaye de¤iflim tablosunda yer alan sütunlarda yer alan kalemlerle

ilgili aç›klamalar afla¤›da yer alm›flt›r.

a) Sermaye: Türk Ticaret Kanunu uyar›nca sermaye olarak kabul edilen tutar›,
b) Öz sermaye düzeltme farklar›: Türk Ticaret Kanunu uyar›nca haz›rla-

nan bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin, bu Tebli¤ uyar›nca haz›rlanan öz sermaye tutar›ndan farkl› olmas› durumunda, bir düzeltme hesab› olarak aradaki fark,

c) ‹flletmenin kendi hisse senetleri: ‹flletmenin veya konsolidasyon kap-

sam›nda ba¤l› ortakl›klar›n›n sat›n ald›¤› ve bu tebli¤in ilgili k›s›mlar›nda belirtilen flekilde muhasebelefltirilen kendi hisse senetleri,

d) Varl›klarda de¤er art›fl› (gelirle iliflkilendirilmeyen tutarlar): Gelirle

iliflkilendirilmeden do¤rudan öz sermayeyle iliflkilendirilmesi bu Tebli¤de öngörülen tutarlar,

e) Öz sermaye enflasyon düzeltme farklar›: Bu Tebli¤in .Yüksek Enflas-

yon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi. K›sm›nda öngörülen flekilde
yap›lan düzeltmeler sonucu ortaya ç›kan fark,

f) Yabanc› para çevrim farklar›: Bu Tebli¤in ilgili k›sm›nda belirtilen fle-

kilde, yabanc› iflletmelerin mali tablolar›n›n dönüfltürülmesinde ortaya ç›kan
farklar,

g) Yasal yedekler: ‹flletmelerin Türk Ticaret Kanunu hükümleri gere¤in-

ce ay›rd›klar› yedek akçeler,

h) Statü yedekleri: ‹flletmelerin esas sözleflmeleri gere¤ince ay›rd›klar›

yedek akçeler,

i) Di¤er yedekler ve birikmifl karlar: genel kurul karar›yla ayr›lm›fl ye-

dek akçeler ile da¤›t›ma tabi tutulmam›fl karlar,
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j) Net dönem kar› (veya zarar›) : dönemin net kar› veya zarar›,

k) Geçmifl y›llar zarar›: önceki dönemlerde gerçekleflen zararlar›n top-

lam tutar›.

Söz konusu tabloda bu tutarlar›n dönem bafl›ndaki tutar› ve dönem için-

de bu tutarlarda gerçekleflen art›fl ve azal›fl ile bu tutarlar›n dönem sonundaki
bakiyeleri hakk›nda bilgi verilir. Bir kalemde dönem içinde hem art›fl, hem de

azal›fl meydana gelmiflse konu hakk›nda dipnotlarda bilgi verilir. Bunun ya-

n›nda, öz sermayede meydana gelen hareketlerin aç›k ve anlafl›l›r olmas› için
gerekli bilgilere dipnotlarda yer verilir. (Gücenme, 2005, 295)

3.ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹fi‹M TABLOSUNUN B‹Ç‹MSEL YAPISI
Öz kaynaklar de¤iflim tablosu, önceki dönem ve cari dönem verilerini

içerecek flekilde düzenlenir. 1 S›ra No.lu MSUGT’ DE öngörülen format afla¤›daki gibidir. Özkaynaklar de¤iflim tablosuna bak›lacak olursa temelde iki
özellik hemen göze çarpmaktad›r. Birinci özellik di¤er mali tablolar gibi sa-

dece sat›rlardan de¤il sat›r ve sütunlardan oluflmas›d›r. Ik›n›c› özellik sat›rlar
di¤er mali tablolarda yer ald›¤› gibi sabit de¤ildir. Özsermaye kalemlerindeki

de¤iflikli¤in mahiyetine göre bu sat›rlar›nda de¤iflebilece¤i belirtilmifltir.
(Özer, 2001, 638)

Öz kaynak
Ödenmifl Sermaye
Kar
Geçmifl Dönem
Öz
Kalemlerindeki
Sermaye Yedekleri Yedekleri Y›l Kar› Net Kar› Kaynaklar
Hareketler
(Zararlar›) (Zarar›) Toplam›
Bir Önceki Dönem
Sonu Tutarlar›
Önceki Dönem
Hareketleri
Önceki Dönem Sonu
Tutarlar›
Cari Dönem Hareketleri
Cari Dönem Sonu
Tutarlar›
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4. ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹fi‹M TABLOSU KALEMLER‹N‹N
AÇIKLANMASI

Özkaynaklar de¤iflim tablosunun sütunlar›nda yer alan kalemler tama-

m›yla 5’li hesap s›n›f›na iliflkin defteri kebir hesaplar›d›r. Tablonun sat›rlar›nda yer alan kalemler ise tamam›yla özsermaye ye iliflkin defteri kebir hesap-

lar›nda meydana gelebilecek de¤iflikliklerle ilgili kalemlerdir. (Özer, 2001,
641) Buna göre özkaynak kalemlerinde meydana gelebilecek de¤ifliklikleri art›fl veya azal›fllar› afla¤›daki gibi özetlemek mümkündür.
1. Ödenmifl Sermaye

a) Dönem bafl› ödenmifl sermaye (+)
b) Ödenmifl sermayedeki art›fl (+)
b1) Nakden

b2) Maddi duran varl›k sat›fllar›ndan (gayri menkul sat›fl kârlar›ndan)
aktar›lan

b3) Yedeklerden aktar›lan

c) Ödenmifl sermayedeki azal›fl (-)

c1) Sermayenin itfas› nedeniyle oluflan azal›fllar
d) Dönem sonu ödenmifl sermaye kalan›
2. Hisse Senedi ihraç Primleri

a) Dönem bafl› hisse senedi ihraç primleri tutar› (+)

b) Dönem içinde hisse senedi ihraç primlerindeki art›fllar (+)
c) Ödenmifl sermayeye ilave edilen tutarlar (-)

d) Hisse senedi ihraç primlerindeki azal›fllar (-)

e) Dönem sonu hisse senedi ihraç primleri kalan›
3. Hisse Senedi iptal Kârlar›

a) Dönem bafl› hisse senedi iptal kârlar› tutar› (+)

b) Dönem içinde hisse senedi iptal kârlar›ndaki art›fllar (+)
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c) Ödenmifl sermayeye ilave edilen tutarlar (-)
d) Hisse senedi iptal kârlar›ndaki azal›fllar (-)
e) Dönem sonu hisse senedi iptal kârlar› kalan›
4. Di¤er Sermaye Yedekleri
a) Dönem bafl› di¤er sermaye yedekleri tutar› (+)
b) Dönem içinde di¤er sermaye yedeklerinde meydana gelen art›fllar (+)
c) Dönem içinde di¤er sermaye yedeklerinde meydana gelen azal›fllar (-)
d) Dönem sonu di¤er sermaye yedekleri kalan›
5. Yasal Yedekler
a) Dönem bafl› yasal yedekler tutar› (+)
b) Dönem içinde ayr›lan I. tertip yasal yedek akçe tutar› (+)
c) Dönem içinde ayr›lan II. tertip yasal yedek akçe tutar› (+)
d) Özel kanunlar gere¤i ayr›lan yedekler (+)
e) Dönem içinde yasal yedeklerde meydana gelen azal›fllar (-)
f) Dönem sonu yasal yedekler kalan›
6. Statü Yedekleri
a) Dönem bafl› statü yedekleri tutar› (+)
b) Dönem içinde net kârdan ayr›lan statü yedekleri tutar› (+)
c) Dönem içinde statü yedeklerinde meydana gelen azal›fllar (-)
d) Dönem sonu statü yedekleri kalan›
7. Ola¤anüstü Yedekler
a) Dönem bafl› ola¤anüstü yedekler tutar› (+)
b) Dönem net kâr›ndan ola¤anüstü yedeklere aktar›lan tutar (+)
c) Ola¤anüstü yedeklerdeki azal›fllar (-)
c1) Da¤›t›lan tutarlar
c2) Di¤er azal›fllar
d) Dönem sonu ola¤anüstü yedekler kalan›
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8. Di¤er Kâr Yedekleri

a) Dönem bafl› di¤er kâr yedekleri tutar› (+)
b) Di¤er kâr yedeklerindeki art›fllar (+)

c) Di¤er kâr yedeklerindeki azal›fllar (-)

d) Dönem sonu di¤er kâr yedekleri kalan›
9. Özel Fonlar

a) Dönem bafl› özel fonlar tutar› (+)

b) Dönem net kâr›ndan fonlara aktar›lan tutarlar (+)

c) Gayrimenkul sat›fl kârlar›n›n fonlara aktar›lan tutarlar› (+)
d) Yenileme fonlar›ndaki art›fllar (+)

e) Yenileme fonlar›ndaki azal›fllar (-)
f) Di¤er özel fonlardaki azal›fllar (-)
g) Dönem sonu özel fonlar kalan›
10. Geçmifl Y›llar Kârlar›

a) Dönem bafl› geçmifl y›llar kârlar› tutar› (+)

b) Dönem içinde geçmifl y›llar kârlar›na aktar›lan tutarlar (+)
c) Geçmifl y›llar kârlar›ndan da¤›t›lan temettüler (-)

d) Geçmifl y›llar kârlar›ndan yap›lan di¤er aktarmalar (-)
e) Dönem sonu geçmifl y›llar kârlar› kalan›
11. Geçmifl Y›llar Zararlar›

a) Dönem bafl› geçmifl y›llar zararlar› tutar› (+)

b) Geçmifl y›llar zararlar›na dönem zarar›ndan yap›lan aktarma (+)
c) Geçmifl y›llar zarar›n›n dönem kâr› ile mahsup edilen tutar› (-)
d) Dönem sonu geçmifl y›llar zararlar› kalan›
12. Dönem Net Kâr›

a) Dönem bafl› net kâr (+)
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b) Yasal yedeklere aktar›lan tutarlar (-)

c) Statü yedeklerine aktar›lan tutarlar (-)

d) Ola¤anüstü yedeklere aktar›lan tutarlar (-)
e) Özel fonlara aktar›lan tutarlar (-)

f) Di¤er kâr yedeklerine aktar›lan tutarlar (-)
g) Da¤›t›lan temettüler (-)

h2 Geçmifl y›llar kârlar›na aktar›lan tutarlar (-)
i) Dönem sonu net kâr (+)

13. Dönem Net Zarar› (-)

a) Dönem bafl› net zarar (-)

b) Geçmifl y›llar zararlar›na aktar›lan tutarlar (+)
c) Dönem sonu net zarar (-)

5. ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹fi‹M TABLOSUNU ETK‹LEYEN
KALEMLER

Genel olarak özkaynaklar de¤iflim tablosunu etkileyen unsurlar afla¤›da-

ki gibi grupland›r›labilir.(Çak›c›, 2001, 164)
1. Özkaynaklar› Art›ran ifllemler
a) Nakdi ve ayni sermaye art›fllar›
b) Hisse senedi ihraç primleri

c) Maddi duran varl›k yenileme fonu uygulamas›
d) Dönem net kâr›

Buna göre özkaynak art›fl tutar› afla¤›daki gibi formüle edilebilir:

Özkaynak Art›fl Tutar› = Cari Özkaynak Tutar› - Önceki Özkaynak Tutar›
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2. Özkaynaklar› Azaltan ifllemler
a) Sermayenin azalt›lmas›
b) Da¤›t›lan temettüler
c) Dönem net zarar›

Buna göre özkaynak azal›fl tutar› ise afla¤›daki gibi formüle edilebilir:

Özkaynak Azal›fl Tutar› = Önceki Öz Kaynak Tutar› - Cari Öz Kaynak Tutar›
3. Özkaynaklar› Etkilemeyen ifllemler

a) Dönem kâr› üzerinden ayr›lan yedek akçeler ve fonlar

b) Dönem net zarar›n›n geçmifl y›llar zararlar› hesab›na aktar›lmas›
6.ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹fi‹M TABLOSU VE VERG‹
KANUNLARI

Özkaynaklar de¤iflim tablosu Muhasebe Uygulama Genel Tebli¤leri ge-

re¤ince tebli¤de belirtilen ek mali tablolar› düzenlemek zorunda olan mükel-

lefler taraf›ndan düzenlenmesi zorunlu mali tablolardan biridir. (1 Nolu Muhasebe Genel Tebli¤i ) Afla¤›da yer alan tabloda Özkaynaklar de¤iflim tablosu düzenlemek zorunda olan ve olmayan mükellefler belirtilmifltir.
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Yukar›da yer alan tabloda belirtilen hadler aktif toplam› için

7.949.700,00 YTL’nin 2008 y›l› için belirlenecek yeniden de¤erleme oran›n-

da art›r›lmas› ile bulunacak tutar, net sat›fllar› toplam› için 17.666.000,00
YTL’nin 2008 y›l› için belirlenecek yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmas›yla bulunacak tutard›r.

7.ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹fi‹M TABLOSU ‹LE ‹LG‹L‹ UYGULAMA
Örnek: (X) Limited fiirketinin verileri afla¤›daki gibidir. Bir önceki dö-

nem sonu bilançosunda yer alan özsermaye hesaplar›na iliflkin tutarlar afla¤›daki flekildedir.

5.ÖZ KAYNAKLAR

50-Ödenmifl Sermaye
500.Sermaye

52-Sermaye Yedekleri

520.Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
521.Hisse Senetleri ‹ptal Karlar›

522.Borsada Oluflan De¤er Art›fllar›
529.Di¤er Sermaye Yedekleri
54-Kar Yedekleri

1.000,00 TL

1.000,00 TL

700,00 TL

100,00 TL

50,00 TL

50,00 TL

500,00 TL
600,00 TL

540.Yasal Yedekler

...200,00 TL

542.Ola¤anüstü Yedekler

...250,00 TL

541.Statü Yedekleri

548.Di¤er Kar Yedekleri

...100,00 TL
…

-

549.Özel Fonlar

…. 50,00 TL

590.Dönem Net Kar›

…250,00 TL

59.Dönem Net Kar› ve Zarar›

…250,00 TL
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‹flletmeyle ilgili di¤er veriler afla¤›da yer ald›¤› gibidir.
1-)‹flletme 250.00 TL Net Kar üzerinden 50.00 TL tutar›nda kanuni ye-

dek akçe ay›rm›flt›r. Kalan 200.00 TL’nin 50.00 TL’sinin Ola¤anüstü yedek-

lere aktar›lmas›na, kalan 150,00 TL’nin ise temettü olarak da¤›t›lmas›na karar
verilmifltir.

2-) Dönem Net Kar› 300.00 TL olarak gerçekleflmifltir.

3-) Di¤er Sermaye Yedeklerinde yer alan 500.00 TL’nin 100.00 TL’si

sermayeye ilave edilmifltir.

4-) Sabit k›ymet yenilemek üzere özel fonlarda yer alan 50.00 TL tuta-

r›ndaki k›s›m sabit k›ymet al›m›nda kullan›lm›flt›r.

5-) Sermaye yedekleri ve kar yedekleri gruplar›nda izlenen hesaplardan,

afla¤›da belirtilen tutarlar› sermaye art›r›m›nda kullan›lm›flt›r.
520.Hisse Senetleri ‹hraç Primleri

50,00TL

541.Statü Yedekleri

50,00TL

521.Hisse Senetleri ‹ptal Karlar›

50,00TL

Yukar›da yer alan ifllemler do¤rultusunda Özkaynaklar De¤iflim tablosu-

nun düzenlenmesi için gerekli olan aç›klamalar afla¤›da yer ald›¤› gibidir.

Kar Da¤›t›m› : Bir önceki dönem kar›ndan 50,00 TL tutar›ndaki k›sm›

kanuni yedeklere eklendi¤i için Özkaynaklar de¤iflim tablosunun bu sütunun-

da art› de¤erle, di¤er 50,00 TL ise Ola¤anüstü yedekler sütununda 50,00 TL
art› de¤erle görülecektir. Ancak temettü olarak da¤›t›lan 150,00 TL ise özkaynaklar da bir azal›fla sebep oldu¤undan toplam sütununda eksi de¤erle görü-

necektir. Kar›n tamam› da¤›t›ld›¤› için ilgili sütunda 250,00 TL tutar›ndaki
azal›fl olarak görünecektir.

Bu dönem kar› : bu döneme iliflkin kar özkaynaklar› art›rd›¤› için tablo-

nun sonunda dönem kar› sütununda art› de¤erle yer al›rken toplam özkaynaklar› da art›rd›¤› için toplam sütununda da bu de¤erle yer alacakt›r.

Sabit k›ymet yenilemek amac›yla özel fonlarda kullan›m: Sabit K›ymet

yenilemek amac›yla fonda yer alan tutarlardan ilgili sabit k›ymet al›m›nda
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kullan›lanlar gerek bu hesapta ve gerekse toplam özkaynaklar da azal›fl sonucunu do¤uraca¤› için her iki sütunda eksi de¤erle yer alacakt›r.

Sermaye art›r›m›: yedeklerden sermaye art›r›m›nda kullan›lan bu tutar-

lar ilgili yedekler sütunlar›nda eksi de¤erle görünürken ödenmifl sermaye sü-

tununda art› de¤erle görünecektir. Toplam özkaynaklar da herhangi bir art›fl
yahut azal›fla neden olmad›¤› için bu tutarlar toplam sütununda yer almayacakt›r.
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KDV BEYAN DÖNEM‹, TAKV‹M
YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER‹
OLAN MÜKELLEFLER
l Bülent SEZG‹N*
1-G‹R‹fi
Katma de¤er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say›l› Katma De-

¤er Vergisi Kanununun 39’uncu maddesinin 1’inci f›kras› ile hüküm alt›na

al›nd›¤› üzere faaliyet gösterilen takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleridir. An›lan f›kran›n devam› Maliye Bakanl›¤›’na verilen yetkiye iliflkindir. Söz konu-

su hüküm ile Bakanl›¤a, mükelleflerin y›ll›k gayri safi hâs›latlar›na göre üç
ayl›k vergilendirme dönemi yerine birer ayl›k vergilendirme dönemi tespit etme yetkisi verilmifltir.

Bakanl›k ilk olarak söz konusu yetkiye istinaden yay›mlad›¤› 3 seri

No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile belirli flartlar› haiz mükellefler
için vergilendirme dönemini takvim y›l›n›n birer ayl›k dönemleri olarak belirlemifltir. Dolay›s›yla bu belirleme d›fl›nda kalan mükellefler için vergilendir-

me dönemi Kanunun 39’uncu maddesinde öngörüldü¤ü üzere faaliyet göste-

rilen takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleridir. Akabinde yap›lan düzenlemede
gerçek usulde katma de¤er vergisine tabi mükelleflerin tamam› için birer ayl›k vergilendirme dönemi öngörmüfltür. Bu düzenlemenin devam›nda yay›m-

lad›¤› baz› genel tebli¤lerle münhas›ran belirli konularda faaliyet gösteren
mükelleflerin ve KDV Kanununun 18/1 inci maddesine göre istisnadan vazgeçen mükelleflerin vergilendirme dönemini takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleri olarak belirlemifltir.
* Vergi Denetmeni

159

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

Çal›flmam›z›n takip eden bölümlerinde, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan kat-

ma de¤er vergisinde beyan döneminin belirlenmesine iliflkin düzenlemelere

yer verilecek ve KDV beyan dönemi takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleri olan
mükellefler ayr›nt›l› olarak ifllenecektir.

2-BEYAN DÖNEM‹ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN
MÜKELLEFLER

Bilindi¤i üzere KDV Kanununun 39’uncu maddesinin 1’inci f›kras›nda

katma de¤er vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim y›l›-

n›n üçer ayl›k dönemleri oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r. Kanun hükmü ile katma
de¤er vergisinde vergilendirme döneminin takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemle-

ri oldu¤u hükme ba¤lanm›fl olsa da konuya iliflkin yay›nlanan baz› genel teb-

li¤lerle kimi mükellefler için bir ayl›k süreleri içeren vergilendirme dönemleri öngörülmüfltür.

Katma de¤er vergisinde beyan döneminin belirlenmesine iliflkin ilk dü-

zenleme Kanunun 39’uncu maddesinin verdi¤i yetkiye dayan›larak 3 seri

No.lu KDV Genel Tebli¤i ile yap›lm›flt›r. Yap›lan düzenleme ile bir önceki y›l
ifl hacmi tutarlar› belirlenen maktu s›n›rlar› aflan mükelleflerin, iktisadi devlet
teflekkülleri ile kamu iktisadi kurulufllar› ve bunlar›n müesseseleri ile ba¤l› or-

takl›klar›n›n, ek vergiye tabi olanlar›n ve ayl›k vergilendirme dönemine tabi
olmay› talep edenlerin birer ayl›k vergilendirme dönemine tabi olmalar› uy-

gun görülmüfltür. Dolay›s›yla an›lan Genel Tebli¤ ile belirlenen flartlar› haiz
mükellefler d›fl›nda kalanlar için katma de¤er vergisinde beyan dönemi, tak-

vim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleridir. Takip eden dönemlerde konuya iliflkin
yap›lan düzenlemeler sonucunda, 3 seri No’lu Genel Tebli¤ hükümleri geçer-

li¤ini kaybetti¤inden bu noktada bu genel bilgiyi vermekle yetinip konunun
ayr›nt›s›na girmekten kaç›nmaktay›z

Katma de¤er vergisinde beyan döneminin belirlenmesine iliflkin ikinci

düzenleme 14 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin “B” bölümünde yap›lm›flt›r.
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Bu ikinci düzenleme ile 3 seri No.lu Genel Tebli¤ ile belirli flartlar› haiz mükellefler için öngörülen birer ayl›k vergilendirme dönemi, gerçek usulde kat-

ma de¤er vergisine tabi tüm mükellefler için öngörülmüfl ve bu mükelleflerin
1 Ekim 1985 tarihinden itibaren birer ayl›k vergilendirme dönemine tabi olmas› uygun görülmüfltür. Bu düzenleme sonucunda gerçek usulde vergilendirilmesine ra¤men katma de¤er vergisi yönünden üçer ayl›k vergilendirme dönemine tabi mükellef kalmam›flt›r.

Öte yandan bu noktada belirtmek gerekir ki gerçek usulde vergilendir-

me; mükelleflerin vergiye tabi ifllemleri için düzenledikleri belgeler üzerinden
hesaplad›klar› katma de¤er vergisinden, bu ifllemler için al›fl vesikalar› üzerin-

de gösterilen katma de¤er vergilerinin indirilmesi ve varsa bakiye verginin
vergi dairesine ödenmesidir. KDV Kanununda aksine hüküm bulunmad›kça
mükellefler gerçek usulde vergilendirilirler.

Konuya iliflkin üçüncü düzenleme, 21 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i ile

yap›lm›flt›r. Buna göre ayl›k vergilendirme döneminin kendileri için tafl›d›¤›
uygulama güçlükleri göz önüne al›narak münhas›ran uluslararas› tafl›mac›l›k
yapan katma de¤er vergisi mükelleflerinden iflletme hesab› esas›na göre def-

ter tutanlar›n 3 ayl›k vergilendirme dönemine tabi olmas› uygun görülmüfltür.
Katma de¤er vergisinde beyan döneminin belirlenmesine iliflkin dördün-

cü düzenleme 26 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin “J” bölümünde yap›lm›fl-

t›r. An›lan Genel Tebli¤ ile yap›lan düzenlemede gerçek usulde katma de¤er
vergisine tabi olanlardan, münhas›ran flehirleraras› yük tafl›mac›l›¤› yapan ve
iflletme hesab› esas›na göre defter tutan mükelleflerin katma de¤er vergisi yö-

nünden üç ayl›k beyan dönemine tabi olmalar› uygun görülmüfltür. Yap›lan
düzenleme sadece flehirleraras› yük tafl›mac›l›¤› yapan mükelleflere iliflkin
olup flehirleraras› yolcu tafl›mac›l›¤› yapan mükellefler ile flehir içi yük ve yolcu tafl›mac›l›¤› yapan mükellefleri kapsamamaktad›r.

Bu düzenlemede flehirleraras› yük tafl›mac›l›¤› yapan ve iflletme hesab›

esas›na göre defter tutan mükelleflerin katma de¤er vergisi yönünden 3 ayl›k

beyan dönemine tabi olmalar› öngörülmüfl olmakla beraber, bu faaliyetlerinin
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yan› s›ra bir ayl›k beyan dönemine tabi olan di¤er faaliyetlerinin de bulunmas› halinde, bu mükellefler 3 ayl›k beyan dönemine tabi olmay›p, bir ayl›k beyan dönemine tabi olacaklard›r.

Konuya iliflkin bir di¤er düzenleme, 32 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i

ile yap›lm›flt›r. Bu düzenleme ile gerçek usulde katma de¤er vergisine tabi
olup flehiriçi yük tafl›mac›l›¤› yapan ve iflletme hesab› esas›na göre defter tu-

tan mükelleflerin katma de¤er vergisi yönünden üç ayl›k beyan dönemine tabi tutulmalar› uygun görülmüfltür. Böylelikle; iflletme hesab› esas›na göre defter tutan ve üç ayl›k beyan dönemine tabi olmalar› daha önce uygun görülen,
- Münhas›ran uluslararas› yük ve yolcu tafl›mac›l›¤›,
- Münhas›ran flehirleraras› yük tafl›mac›l›¤›,

- Münhas›ran uluslararas› yük ve yolcu tafl›mac›l›¤› ile flehirleraras› yük

tafl›mac›l›¤› iflini birlikte,

yapan mükelleflerin yan› s›ra, flehiriçi yük tafl›mac›l›¤› yapan mükellef-

ler de beyannamelerini üç ayl›k dönemler itibariyle vereceklerdir. Öte yandan
üç ayl›k beyan dönemine tabi olan mükelleflerin, ayl›k beyan dönemine tabi

olmay› gerektiren baflka faaliyetlerinin de olmas› halinde, uluslararas›, flehirleraras› ve flehiriçi yük tafl›mac›l›¤› ile uluslararas› yolcu tafl›mac›l›¤› ifli de da-

hil olmak üzere, tüm faaliyetleri için katma de¤er vergisi beyannamelerinin
ayl›k olarak vereceklerdir.

Katma de¤er vergisinde beyan döneminin belirlenmesine iliflkin alt›nc›

düzenleme 171 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i ile yap›lm›flt›r. Yap›lan
düzenleme ile 01.01.1994 tarihinden geçerli olmak üzere flehiriçi yolcu tafl›-

mac›l›¤› yapan mükelleflerin katma de¤er vergisi yönünden 3 ayl›k vergilendirme dönemine tabi olmalar› uygun görülmüfltür.

Katma de¤er vergisinde beyan döneminin belirlenmesine iliflkin yedinci

düzenleme 215 seri No.lu GV Genel Tebli¤inin “4.2.” bölümünde yap›lm›fl-

t›r. Bu düzenlemede basit usulde vergilendirilen mükelleflerin katma de¤er
vergisi beyannamelerini üçer ayl›k dönemler itibariyle verece¤i belirtilmifltir.
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Katma de¤er vergisinde beyan döneminin belirlenmesine iliflkin sekizin-

ci düzenleme 91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin “J” bölümünde yap›lm›fl-

t›r. Yukar›da belirtildi¤i üzere 215 seri No.lu GV Genel Tebli¤i ile yap›lan düzenlemeye göre, basit usulde vergilendirilen mükellefler katma de¤er vergisi

beyannamelerini üçer ayl›k dönemler itibariyle vereceklerdir. 91 Seri No.lu
KDV Genel Tebli¤inde, GVK’na göre basit usulde vergilendirilen katma de-

¤er vergisi mükelleflerine yönelik olarak 215 Seri No.lu GV Genel Tebli¤inin
“4.2.” bölümünde yer alan aç›klaman›n KDV Kanununun 18/1 inci maddesi-

ne göre istisnadan vazgeçen mükellefler aç›s›ndan da geçerli olmas›n›n uygun
görüldü¤ü belirtilmifltir. Buna göre, gelir vergisi bak›m›ndan basit usule tabi

olan ve KDV Kanununun 4842 say›l› Kanunla de¤iflik 17/4-a maddesindeki

istisna kapsam›nda ifllem yapmak istemeyen mükellefler katma de¤er vergisi
beyannamelerini üçer ayl›k dönemler itibariyle vereceklerdir.

Bilindi¤i üzere KDV Kanununun 4842 say›l› Kanunla de¤iflik 17/4-a

maddesinde, Gelir Vergisi Kanununa göre kazançlar› basit usulde vergilendi-

rilen mükellefler taraf›ndan yap›lan teslim ve hizmetlerin katma de¤er vergisinden istisna oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r. Öte yandan KDV Kanununun “‹s-

tisnadan Vazgeçme” bafll›kl› 18’inci maddesinin birinci f›kras›nda, vergiden

istisna edilmifl ifllemleri yapanlar›n ilgili vergi dairesine yaz›l› baflvuruda bulunarak, belirtecekleri ifllem türleri için vergiye tâbi tutulmalar›n› talep edebi-

lecekleri, bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinde sonra ifa edilen
ifllemlerin tamam›n› kapsamas›n›n flart oldu¤u belirtilmifltir.

91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i ile yap›lan düzenleme sonucunda, ge-

lir vergisi bak›m›ndan basit usulde vergilendirilen mükelleflere ilave olarak
basit usule tabi olup istisna kapsam›nda ifllem yapmak istemeyen mükellefler
de katma de¤er vergisi beyannamelerini üçer ayl›k dönemler itibariyle vermekle yükümlü tutulmufllard›r.

Ancak, basit usulde vergilendirildikleri ve ifllemleri katma de¤er vergi-

sinden istisna oldu¤u halde düzenledikleri belgelerde katma de¤er vergisi gös-

teren veya “KDV dahildir” mealinde bir flerhe (belgenin KDV sat›r›n› çizerek
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“KDV dahildir” yaz›lmas› veya KDV sat›r› yerine belgenin her hangi bir ye-

rine “KDV dahildir” yaz›lmas› durumu de¤ifltirmeyecektir) yer veren mükel-

lefler, bu belgelerde gösterilen katma de¤er vergisini ertesi ay verecekleri be-

yanname ile beyan edecek ve Kanunun 46’nc› maddesi hükmü gere¤ince ödeyeceklerdir.

KDV Kanununun 39’uncu maddesinin Maliye Bakanl›¤›’na verdi¤i yet-

kiye istinaden yukar›da an›lan genel tebli¤lerle yap›lan düzenlemeler sonu-

cunda, cari mevzuat hükümleri gere¤ince KDV beyan dönemi takvim y›l›n›n
üçer ayl›k dönemleri olan mükellefler afla¤›daki gibi s›ralanabilir:

• Gelir vergisi bak›m›ndan basit usulde vergilendirilen mükellefler,

• Basit usule tabi olup KDV Kanununun 17/4-a maddesindeki istisna

kapsam›nda ifllem yapmak istemeyen mükellefler,

• fiehiriçi yolcu tafl›mac›l›¤› yapan mükellefler,
• fiehiriçi yük tafl›mac›l›¤› yapan mükellefler,

• Münhas›ran uluslararas› yük ve yolcu tafl›mac›l›¤› yapan mükellefler-

den iflletme hesab› esas›na göre defter tutanlar,

• Münhas›ran flehirleraras› yük tafl›mac›l›¤› yapan mükelleflerden ifllet-

me hesab› esas›na göre defter tutanlar,

• Münhas›ran uluslararas› yük ve yolcu tafl›mac›l›¤› ile flehirleraras›

yük tafl›mac›l›¤› iflini birlikte yapanlardan yapan mükelleflerden iflletme hesab› esas›na göre defter tutanlar.
3-SON SÖZ

Katma de¤er vergisinde beyan dönemi esas itibariyle takvim y›l›n›n üçer

ayl›k dönemleridir. Ancak Maliye Bakanl›¤› kendisine verilen yetkiye istina-

den yay›mlad›¤› genel tebli¤lerle öncelikle belirli flartlar› haiz mükellefler için
vergilendirme dönemini takvim y›l›n›n birer ayl›k dönemleri olarak belirle-

mifl, devam›nda ise birer ayl›k vergilendirme dönemini gerçek usulde vergi-

lendirilen tüm mükellefler için uygun görmüfltür. Böylelikle esas itibariyle ka-
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nun hükmü gere¤ince takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleri olan vergilendirme

dönemi, genel tebli¤ler ile yap›lan de¤ifliklikler sonucunda uygulamada birer
ayl›k dönemler haline gelmifltir.

Beyan dönemine iliflkin yap›lan bu düzenlemeler sonucunda katma de-

¤er vergisi yönünden vergilendirme dönemi takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleri olan mükellefler bir yönüyle ayl›k dönemler için beyanname vermek durumunda olan mükelleflerin istisnas› durumuna gelmifllerdir.

Cari mevzuat hükümleri do¤rultusunda katma de¤er vergisi yönünden

beyan dönemi takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleri olarak belirlenen mükellef
guruplar›na bakt›¤›m›zda bunlar›n ortak paydas›n›n ifl hacmi bak›m›ndan gö-

receli düflük mükellefler oldu¤udur. Nitekim basit usulde vergilendirilen tüm

mükellefler için vergilendirme dönemi takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleri
olarak belirlenmifltir.

Bundan baflka; gerçek usulde vergilendirilmesine ra¤men münhas›ran

flehiriçi yolcu tafl›mac›l›¤› yapan mükellefler, münhas›ran flehiriçi yük tafl›ma-

c›l›¤› yapan mükellefler, münhas›ran uluslararas› yük ve yolcu tafl›mac›l›¤›

yapan mükelleflerden iflletme hesab› esas›na göre defter tutanlar, münhas›ran
flehirleraras› yük tafl›mac›l›¤› yapan mükelleflerden iflletme hesab› esas›na gö-

re defter tutanlar ve münhas›ran uluslararas› yük ve yolcu tafl›mac›l›¤› ile flehirleraras› yük tafl›mac›l›¤› iflini birlikte yapanlardan yapan mükelleflerden iflletme hesab› esas›na göre defter tutanlar ile basit usule tabi olup KDV Kanu-

nunun 17/4-a maddesindeki istisna kapsam›nda ifllem yapmak istemeyen mükellefler için vergilendirme dönemi takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleri olarak belirlenmifltir.
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GÜMRÜK KIYMET‹NE G‹REN
ROYALT‹ ÖDEMELER‹NDE TEVK‹FAT
UYGULAMASI
Sezai KAYA*

Arif AYLUÇTARHAN**
1-Tan›m
Gümrük Yönetmeli¤inin 35/j maddesinde royalti ve lisans ücreti; ithal

eflyas›n›n imalat›, ihraç edilmek üzere sat›fl› veya kullan›m› ya da yeniden sa-

t›fl› ile ilgili olarak patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasar›m,

telif hakk› ve imalat prosesleri gibi adlar ad› alt›nda yap›lan ödemeler olarak
tan›mlanmaktad›r.

Hukuk Terimleri Sözlü¤ü, royalti ücretini; bir lisans veya marka sahibi-

nin sahip oldu¤u haklar› bir baflkas›na devretmesinin karfl›l›¤›nda ald›¤› bedel,
lisans bedelini ise; maddi olmayan hukuki bir mal›n, bir ihtiran›n veya eserin,

ücret karfl›l›¤›nda belli bir süre kullan›lmak üzere bir baflkas›na devredildi¤i
sözleflme uyar›nca ödenen bedel olarak tan›mlam›flt›r (YAYLA, 2006).
2-Royalti ve Lisans Ödemelerinin Gümrük K›ymetine Dahili
K›ymetle ilgili hükümleri GATT’›n 7. Maddesinin Uygulanmas›na Dair

Anlaflman›n (Dünya Ticaret Örgütü K›ymet Anlaflmas›) Türkçeye çevirisi niteli¤inde olan 4458 say›l› Gümrük Kanununun 27/c maddesi uyar›nca, k›yme-

ti belirlenecek eflyan›n sat›fl koflulu gere¤i, al›c›n›n do¤rudan veya dolayl› ola-

* Gümrük Kontrolörü
** Vergi Denetmeni
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rak ödemesi gereken1, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemifl

olan royalti ve lisans ücretleri gümrük vergisi hesaplamas›na esas teflkil edecek bedele ilave edilmek zorundad›r(Nural ve Akçin, 2000,115).

Gümrük Kanunun 27/c maddesinin hangi koflullarda uygulanaca¤› 1 Se-

ri No’lu Gümrük Genel Tebli¤inde (11.12.2001 R.G’de yay›mlanm›flt›r)
(Gümrük K›ymeti) düzenlenmifltir. Tebli¤in 2. maddesine göre(Kaya, 2007);

Royalti ve lisans bedelinin gümrük k›ymetine eklenebilmesi için ödeme,
1. K›ymeti belirlenecek eflya ile ilgili olmal›,

2. K›ymeti belirlenecek eflyan›n sat›fl koflulu olarak yap›lm›fl olmal› ve

bu flartlar›n her ikisi birden gerçekleflmelidir.

Yukar›daki flartlardan birincisi, bir ödemenin ithal edilen eflya ile iliflki-

lendirilebilmesi halinde yani ödemenin ithal edilen eflya nedeniyle yap›lm›fl

olmas› durumunda; ikincisi, Türkiye’ye ihraç amac›yla sat›lan eflyan›n sat›fl
sözleflmesinde bu tür bir ödemenin al›c› taraf›ndan sat›c› yarar›na yap›lmas›n›n bir koflul olarak öngörülmüfl olmas› halinde yerine gelmifl olmaktad›r(Yerci, 2005,74).

Royalti ve lisans bedeli,

1. ‹thal edilen eflyan›n fiyat›, miktar› veya tutar›na ba¤l› olarak belirle-

niyorsa,

2. Ayn› durumda ithal edilip sat›lan eflyan›n yeniden sat›fl›na ba¤l› ola-

rak hesaplan›yorsa,

3. ‹thal edildikten sonra suland›rma, ambalajlama veya montaj gibi küçük

ifllem gören eflyada ifllem sonras› elde edilen ürüne ba¤l› olarak hesaplan›yorsa,

‹thal edilen eflya ile iliflkilendirilebilmekte ve k›ymeti belirlenecek eflya

ile aras›ndaki ba¤ kurulabilmektedir.

Tebli¤in 3. maddesine göre; ithalatç›n›n marka kullanmak karfl›l›¤›nda

ödedi¤i veya ödeyece¤i royalti ve lisans bedelinin, Gümrük Yönetmeli¤inin
1 Gümrük ‹çtihad› Komitesi 4.1 say›l› karar›nda patent sahibi kiflinin üçüncü bir kifliye ödeme
yap›lmas›n› talep etmesi durumunda, eflya ile ilgili olan ve sat›fl koflulu olarak ödenen royalti
ödemelerinin fiilen ödenen ve ödenecek fiyata dahil edilmesi gerekti¤ini ifade etmifltir.
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49/c maddesindeki flartlardan en az birinin mevcudiyeti halinde eflyan›n güm-

rük k›ymetine ilave edilmesi gerekmektedir. Tebli¤in 3. maddesinin at›fta bulundu¤u Gümrük Yönetmeli¤inin 49/c maddesine göre;

1. Royalti veya lisans ücreti, ayn› durumda yeniden sat›lan veya ithal

edildikten sonra sadece küçük de¤iflikliklerden geçen eflyaya iliflkin ise,

2. Eflya, ithalattan önce veya sonra yap›flt›r›lan ve royalti veya lisans üc-

retinin ödendi¤i marka alt›nda pazarlan›yorsa,

3. Al›c›, bu tür eflyay› sat›c› ile iliflkisi olmayan di¤er sat›c›lardan temin

etme özgürlü¤üne sahip de¤ilse bir markan›n kullan›lmas›na iliflkin ödenen

royalti veya lisans bedeli, ithal edilen eflya için fiilen ödenen veya ödenecek
fiyata eklenmelidir.

Netice olarak; bir markan›n kullan›lmas›na iliflkin yap›lan royalti ve li-

sans ödemelerinin, Yönetmeli¤in 49/c maddesinde say›lan flartlar›n en az birinin var olmas› halinde gümrük k›ymetine eklenmesi gerekmektedir.
3-Tamamlay›c› Beyan
Genellikle, bir markan›n kullan›lmas› nedeniyle, ithal edilen eflyan›n

yurtiçi sat›fl has›lat›n›n belli bir yüzdesi fleklinde ödenen royalti ve lisans ücretleri, Gümrükler Genel Müdürlü¤ü’nün 2000/12 say›l› Genelgesi uyar›nca,
ithalat an›nda mal›n FOB bedeline sözleflmede belirtilen oran›n tatbikiyle bu-

lunacak miktar›n gümrük k›ymetine eklenmesi suretiyle beyan edilmekteydi.
Beyannamenin tescil tarihinden sonraki bir tarihte ödenen royalti ve lisans
ödemelerinin ithalat an›nda tahmini rakamlar üzerinden bu flekilde beyan edil-

mesinin nedeni gümrük k›ymeti unsuru olup ta beyannamenin tescilinden sonraki tarihlerde yap›lan ödemelerin beyan edilmesine imkan sa¤layan herhangi
bir düzenlemenin Gümrük Mevzuat›nda olmay›fl› idi.

Sat›fl has›lat› üzerinden ithalattan nice sonra ödenen royalti ve lisans üc-

retlerinin, beyan edilebilmesi için 27.02.2003 tarihli, 25033 say›l› R.G. ile ya-

y›mlanan Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeli¤inin 45. maddesi de¤ifltirilmifl
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ve an›lan Genelgenin bir hükmü kalmam›flt›r. Buna göre, beyannamenin tes-

cil tarihinden sonraki tarihlerde yap›lan royalti ve lisans ücreti ödemelerinin,
Yönetmeli¤in “‹stinai K›ymetle Beyan” bafll›kl› 45. maddesi uyar›nca “ta-

mamlay›c› beyan” fleklinde gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmektedir.
Beyan, ödemenin mahiyet ve tutar itibariyle tahakkuk etti¤i ay› takip eden
ay›n ilk 3 günü içinde yap›lmal›d›r.

Yap›lan beyanla, ödemeye isabet eden gümrük vergisi ve KDV tahakkuk

ettirilmektedir.

4-Dar Mükellefiyet ve Tevkifat
Yurt d›fl›ndan ithal edilen eflyan›n imalat›, ihraç edilmek üzere sat›fl›,

kullan›m› veya yeniden sat›fl› ile ilgili olarak ya da ithal edilen eflyan›n d›fl›nda katma de¤er üretimi için gayr› maddi hak ve unsurlar için yabanc› kurum-

lara yap›lan ödemeler gelir vergileri aç›s›ndan gayr› menkul sermaye irad›
olarak de¤erlendirilebilir. Yaz›m›z›n girifl bölümünde belirtilen hukuk terimleri sözlü¤ündeki royalti ve lisans ödemeleri ayr›m›n›n aksine gerek uygulamada yaz›l› akitlerde gerekse mevzuat ve yorum kaynaklar›nda Know-How,
lisans ücreti ve royalti terimleri birbirlerinin yerine kullan›labilmektedir. Be-

deller, ister tek defada isterse has›lat›n yüzdesi olarak ödensin uygulamada

geyr›maddi hak tamamen devredilmedi¤i için bu gayr›maddi hakk›n kiras›
olarak ödenmifl olmaktad›rlar.2 Bu durum terimlerin bir birlerinin yerine ika-

me edilmesini izah etmektedir.

Vergi sistemimizde dar mükelleflere yap›lan ödemelerin maliyet, gider,

indirim unsuru kabul edilmeleri karfl›l›¤›nda dar mükelleflerinde lehlerine ald›klar› bedeller-kazançlar dolay›s› ile vergilendirilmesi gere¤ine yönelik ta-

mamlay›c›/kapsay›c› hükümler mevcuttur. Yaln›z Türkiye’de elde ettikleri
2 Gayr›maddi hak tamamen sat›n al›nsa dahi (örne¤in Ayd›nl› Ortakl›¤›n›n Alman Becon Markas›n›
sat›n almas›) yerleflik anlay›fl elde edilen gelirin gayr›menkul sermaye irad› oldu¤u yönündedir.
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kazanç ve iratlar üzerinden gelir/kurumlar vergileri ödeyen dar mükellefler
için faaliyetlerini Türkiye’de gerçeklefltirme, irat unsurunun Türkiye’de olma-

s› gibi kazanç ve irad› elde etme flartlar› yan›nda baz› kazanç ve iratlar için de¤erlendirilmenin Türkiye’de yap›lmas›n›n -ödemenin nihai olarak Türkiye’den yap›lmas›- elde etme için yeterli say›lmas› bahsetti¤imiz yolda bir hü-

kümdür. Bu hüküm 5520 say›l› KVK’n›n 3/4. f›kras› ve GVK’n›n 7/1.5.ben-

di gere¤ince gayr›menkul sermaye iratlar› (royalti/lisans bedelleri ödemeleri)

içinde geçerlidir. Bunun sonucu olarak dar mükellefe gayr› maddi hak kiras›
için yap›lan ödeme gere¤i elde edilen irat için vergilendirmeye gidilir.

Dar mükellef aç›s›ndan kazanç ve irad›n elde edilmesinden sonra a¤›r-

l›kl› olarak tevkifat usulü ile vergilendirilmesi yoluna gidilir.

Uygulamaya yönelik bir aç›klamada bulunacak olursak; Lisans bedeli

ödemesi karfl›s›nda markan›n baflkas›na kulland›r›lmas› karfl›l›¤›nda has›lattan
pay al›nmas› Borçlar Kanununun 270. maddesinde has›lat kiras› olarak tan›m-

lanm›flt›r 3. Has›lat kiras› elde eden kifli kira geliri elde etmekte yani marka-

n›n gayr›maddi hak olmas›ndan dolay› Gelir Vergisi Kanunun 70. maddesine
göre gayr›menkul sermaye irad› sa¤lamaktad›r.

Özet olarak; Türkiyede yerleflik olmayan bir kiflinin Türkiye mülki s›n›r-

lar› dahilinde gayr›menkul sermaye irad› elde ediyor olmas› dar mükellef olmas›na neden olacakt›r ve bundan dolay› royalti ve lisans ücreti ödemesini ya-

pan yerleflik kifli, yapt›¤› ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi,
Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesi uyar›nca tevkifat yapmak zorundad›r. Tevkifat oran›n›n uygulanmas›nda çifte vergilendirmeyi önleme anlaflma-

lar› da belirleyicilik tafl›yacakt›r
Katma De¤er Vergisi aç›s›ndan konu flöyle ele al›nabilir. Kanunun 1.
maddesi birinci f›kras› ile de¤erlendirildi¤inde Türkiyede ticari, s›nai, zirai,
3 Has›lat Kiras›: Borçlar Kanunu Madde 270-Has›lat icar›, bir akittir ki onunla mucir, müstecire
ücret mukabilinde has›lat veren bir mal›n veya hakk›n kullan›lmas›n› ve semerelerinin iktitaf›n› terk
etme¤i iltizam eder. Kira, ya nakit yahut devflirilecek semere veya has›lat›n bir hissesi olabilir; ikinci
surete, ifltirakli icar denir. ‹fltirakli icarda, mucirin semereler üzerindeki hakk› noktas›ndan, mahalli
adete riayet olunur.
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mesleki (serbest) faaliyet çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetler KDV’ye
tabidir. Kanunun 1. maddesinin ikinci f›kras›na göre ise her türlü mal ve hizmet ithali KDV’nin konusunu teflkil eden ifllemlerdendir. Kanunda son olarak
“Di¤er faaliyetlerden do¤an teslim ve hizmetler” 3. f›krada say›larak
KDV’nin konusu içinde say›lm›fllard›r. Bu f›kra alt›nda f bendinde “Gelir
Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve haklar›n kiralanmas› ifllemleri” dolay›s› ile gayr› maddi hak kiralama ifllemleri verginin konusunu teflkil eden ifllemler içinde say›lm›flt›r.
KDV kanununun 9. maddesinin 1.f›kras› ile Maliye Bakanl›¤›na verilen
vergi sorumlusu tayin etme yetkisi do¤rultusunda kiralama ifllemlerinde 30
Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i ile düzenleme yap›lm›flt›r.
30 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin F/1. bölümünde,
kiralama ifllemlerinde sorumluluk uygulamas› getirilmifltir. An›lan bölümde;
Katma De¤er Vergisi Kanununun 1. maddesinin 3/f bendinde, Gelir Vergisi
Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve haklar›n kiraya verilmesi ifllemlerinin verginin konusuna girdi¤inin hüküm alt›na al›nd›¤›, buna göre, söz konusu mal ve haklar›n kiraya verilmesi iflleminin ticari, s›nai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi katma de¤er vergisine tabi olaca¤› belirtilmifltir.
Royalti ve lisans ödemeleri, KDV aç›s›ndan (mal ve)4 hizmet ithali bedeli yahut gayr› maddi hak kira bedeli olarak de¤erlendirilebilecektir.
Ancak bu iki farkl› de¤erlendirme, vergilendirme aç›s›ndan farkl› sonuçlar do¤urabilecektir. (Mal ve) hizmet ithali KDV terimi içinde hizmet ithali terimi için çeflitli yorumlar mevcuttur.
Hizmet ithali KDV yorum kaynaklar›nda ifllevsiz olarak de¤erlendirilmektedir. Bu de¤erlendirmelerin ulaflt›¤› ilgi çekici kanuni yorum fludur. Kanunun 1/1. f›kras›na göre, verginin konusuna giren hizmet ifas›n›n Türkiyede
yap›lmas› hususunu da aç›klayan 6.maddesine göre; hizmetin Türkiyede ya4 Eflya ile birlikte ithalat gerçekleflti¤i ve royalti gümrük mevzuat›nca gümrük k›ymetine dahil edildi¤i durumda, royalti ve lisans ödemeleri mal ile birlikte ithal edilen hizmetin bedeli olmaktad›rlar.
‹fadede mal kelimesi bu birlikteli¤i vurgulamak üzere parantez içine al›nm›flt›r.
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p›lmas› veya hizmetten Türkiyede faydalan›lmas› durumu, hizmet ithali terimini gereksiz hale getirmektedir. Bir taraftan hizmet ithalinin literal olarak
anlams›z oldu¤u, hizmetin Türkiyede yap›lmas› veya hizmetten Türkiyede yararlan›lmas› hallerinin, hizmet ithalininin sonucunu da kapsar flekilde genifl
anlam ifade etti¤i ileri sürülürken(Maç, 2008), buna ek olarak hizmetten Türkiyede yararlan›lmas› durumunun Türkiyede de¤erlendirme ile birlikte yorumlanmas› gerekti¤i ileri sürülmektedir(Özbalc›, 2007). Bu yorumlar›n sonucu olarak hizmet ithali ifllemi ifllevsiz olarak kabul edilmektedir.
Biz; (mal ve) hizmet ithali teriminin, KDV kanunu aç›s›ndan royalti ve
lisans bedelinin eflya ile ilgili olmas› ve eflyan›n sat›fl koflulu olmas› hallerinde önemli bir ifllevi oldu¤unu düflünüyoruz.
fiöyle ki; royalti ve lisans bedelinin, belirtilen flartlar dahilinde gümrük
kanunu gere¤ince k›ymete dahil edilerek gümrük vergisinin toplam bedel üzerinden tahakkuk ettirilerek gümrük idaresine ödenece¤i aç›kt›r.
Bunun akabinde royalti ve lisans bedelinin kaynakland›¤› ifllemin, KDV
kanunu literatürü aç›s›ndan ithal edilen mal ile birlikte “mal ve hizmet ithali
ifllemi” (KDV kanunu Madde 1/2, 4) kapsam›nda de¤erlendirilmesi sonucu,
ithal edenin mükellef olarak (KDV kanunu Madde 8/1-b) tüm matrah için hesaplanan KDV’yi ithalat aflamas›nda veya royalti-lisans bedeli için ayr›ca hesaplanan KDV’yi daha sonra tamamlay›c› beyan aflamas›nda gümrük idaresine ödemesi anlaml› ve kanuna uygun olacakt›r
Bu durumda royalti/lisans bedelinin kaynakland›¤› hizmetin ithal olunan
mal ile birlikte bu flekilde “mal ve hizmet ithali ifllemi”olarak kabul edilmesi,
KDV kanunu aç›s›ndan vergilendirmenin tamamlanmas›n› sa¤layacakt›r.
Bahsedilen hizmetten Türkiyede yararlan›lmas› (ifllemin Türkiyede yap›lmas›) veya gayr› maddi hak kiralamas› dolay›s› ile KDV kanunu 9. madde uygulamas› ile ayr›ca vergilendirmeye gidilmeyecektir.5
Eflya ile ilgili olmayan eflyan›n sat›fl koflulu olarak ödenmeyen royalti ve

5 Bu minvalde yarg› karar› ; ‹stanbul 6.Vergi Mahkemesi Karar›. Esas No: 2007/3364 Karar No :
2008/2260. Aksi yönde yarg› karar›; ‹stanbul 8.Vergi Mahkemesi Karar›.Esas No : 2005/2447 Karar
No :2007/1812.
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lisans bedellerine kaynakl›k eden ifllemlerde ise gayr› maddi hak kiralamas›
(KDV kanunu 1/3-f bendi) ifllemi olarak vergilendirmeye gidilmelidir.
5- Mükerrer KDV
Uygulamada karfl›lafl›lan baz› durumlarda, royalti ve lisans ücreti öde-

mesi yapan yerleflik kifli, gümrük vergisini ve KDV’yi tamamlay›c› beyanla

eflya ithalat› nedeniyle kendi ad›na gümrük idaresine, kurumlar/gelir vergisi
kesintisini muhtasar beyanname ile, KDV kesintisini 2. No.lu KDV beyannamesi ile dar mükellef kifli ad›na sorumlu s›fat›yla vergi dairesine beyan etmektedir.

Ancak burada, ayn› ifllem üzerinden iki kez KDV hesaplan›yor olmas›

aç›kl›¤a kavuflturulmas› gereken bir soru iflareti olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Ödemeyi yapan yerleflik kifli, bir ödeme nedeniyle, hem ithalatç› s›fat›yla kendi ad›na, hem de sorumlu s›fat›yla dar mükellef ad›na iki kez mi KDV ödeye-

cektir? Yoksa tek bir KDV’mi ödeyecektir? E¤er öyleyse bunu gümrü¤e mi

yoksa vergi dairesine mi beyan edecektir? Tek bir KDV ödemesi gerekti¤ine
iliflkin hukuksal aç›klaman›n gümrük, gelir veya kurumlar vergilerine ne gibi
etkisi olacakt›r?

6- Tevkifat Yap›lma(ma)l›d›r
Yaz›n›n bundan sonraki bölümlerinde, sorunlaflt›r›lan konu görüfl ayr›-

l›klar›na yer verilerek nihayetlendirilecektir.

- Yazarlardan Sezai KAYA’n›n Tevkifat Hakk›ndaki Görüflü;
Konuya iliflkin düzenlemeler incelenecek olursa, al›c› ile sat›c› aras›nda

olan sözleflme gere¤i ithal edilen eflya dolay›s›yla sat›fl has›lat› üzerinden öde-

nen royalti ve lisans ödemelerinin gümrük vergisi hesaplamas›na esas al›na-
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cak sat›fl bedeline ilave edilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni, royalti lisans

ücretlerinin malla bitiflik hizmet ithalat›n›n bedeli olarak mütalaa edilmesi ve
gümrük k›ymetinin afl›nd›r›lmas›n›n önüne geçilmeye çal›fl›lmas›d›r.

Royalti ve lisans ödemelerinin ithal edilen eflya dolay›s›yla sözleflme ge-

re¤i yap›l›yor olmas› ve bunun sonucunda da ödemelerin malla iliflkilendiril-

mesi, yurtd›fl›nda yerleflik kiflinin dar mükellef olup olmamas›na tesir edecek-

tir. Kanaatimizce 6; ödemenin ithal edilmifl mala bitiflik hizmet için yap›l›yor

olmas› Türkiye’de yerleflik olmayan kiflinin Türkiye’den gayr›menkul sermaye irad› elde etmedi¤i sonucunu do¤uracakt›r. Di¤er bir ifadeyle, sat›fl has›la-

t› üzerinden yap›lan royalti ve lisans bedeli ödemelerinin gayr›menkul serma-

ye irad› olmay›p hizmetin malla bitiflik olmas› nedeniyle mal bedeli ödemesi
oldu¤u düflüncesindeyiz.

Normal ticari ak›flta mal›n sat›fl bedeli; maliyet, muhtelif giderler ve kar

hesap edilerek tespit edilir. Dolay›s›yla; mal›n maliyetinin içine söz konusu
mal için katlan›lan gayr› maddi hak giderleri de dahil olmaktad›r. Bu minval-

de; mal›n sat›c›s›/ihracatç›s› royalti/lisans ücretinin karfl›l›¤›n› sat›fl has›lat›

üzerinden sonradan tahsil etmek yerine en baflta mal bedeli içinde tahsil etmeyi de ye¤leyebilir. Royalti/lisans ücretinin mal bedelinin içine bu flekilde da-

hil edildi¤i durumlarda gayr›menkul sermaye irad›ndan söz edilemeyecektir.
Örne¤in 10 $ mal bedeli, 2 $ sat›fl has›lat› üzerinden royalti/lisans ödemesi
fleklinde bir sözleflme imzalamak yerine, mal bedeli en baflta 12 $ olarak belirlenebilir.

Sonuç olarak; royalti/lisans ücreti ödemeleri mal bedeli fleklinde alg›lan-

mal›, Gelir/Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunu uyar›nca tevkifat yap›lmama-

l›d›r. Yap›lan ödeme sadece gümrük vergisi ve ithalatta KDV mükellefiyeti
do¤urmal› ve bunun sonucunda da, sadece gümrük idaresine tamamlay›c› beyanda bulunularak isabet eden gümrük vergisi ve KDV ödenmelidir Görüflü6 Bu aç›klamalar; tamamen kendi düflüncelerimiz olup gümrük veya maliye idaresinin görüflü
de¤ildir.
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müze paralel yorum için bknz. (Maç,1999).
Buna mukabil,
1. Gümrük k›ymetine girmeyen (sözleflmede sat›fl koflulu olarak bulun-

mayan ve eflya ile ilgisi olmayan) gayr› maddi haklar›n sat›n al›nmas› veya
kullan›lmas› için yap›lan ödemelerin,

2. Eflyan›n Türkiye'de ço¤alt›lmas› hakk› için yap›lan ödemelerin,

3. Sözleflmede sat›fl koflulu olmamas› kayd›yla, da¤›t›m veya tekrar sa-

t›fl haklar› için al›c›n›n yapt›¤› ödemelerin,

Malla bitiflik bir hizmet ithali olmamas› nedeniyle, gümrük k›ymetine

girmesi gereken royalti ve lisans ücreti olarak de¤erlendirilmesi söz konusu

de¤ildir. Ancak, bu gibi ödemelerden an›lan hükümler uyar›nca Gelir/Kurum-

lar Vergisi ve KDV tevkifat› yap›lmas› ve vergi dairesine beyan edilmesi gerekti¤i tabiidir.

- Yazarlardan Arif AYLUÇTARHAN’›n Tevkifat Hakk›ndaki
Görüfl Fark›;

Royalti ve lisans ücreti ödemesi yap›lmas› durumunda bu bedelin itha-

latç› taraf›ndan gümrük k›ymetine dahil edilerek gümrük vergisi ödenmesi
Gelir/Kurumlar vergisi tevkifat›n› engellememelidir. Gayr› menkul sermaye
irad› elde eden dar mükellef kiflinin elde etti¤i bu gelir yaz›m›z›n 4.bölümünde de belirtildi¤i üzere vergilendirilmelidir.

fiöyle ki; royalti ve lisans ücreti yönü ile vergilendirilen ödeme ayn› ol-

sada ithalatç›n›n gümrük kanunu gere¤ince bu ödemeyi gümrük k›ymetine da-

hil ederek gümrük vergisi ödemesi ile as›l mükellefin geliri elde eden dar mü-

kellef oldu¤u dikkate al›narak yine ithalatç›n›n sorumlu s›fat› ile vergi tevkif
ederek vergi dairesine yat›rmas›, farkl›l›k arz etmektedir. Vergilendirilen mü-

kelleflerin ve ödenen vergilerin farkl› olmas› yan›nda gümrük vergisinin ayr›
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bir kanunla hüküm icra etti¤i, bu kanunun gelir/kurumlar vergileri yerine ikame edilmemesi gere¤i dikkate al›nmal›d›r. 7

Yurt d›fl›nda yerleflik kiflinin yurt içinde yerleflik kifliye mal satt›¤› du-

rumda, yurt d›fl›nda yerleflik kifli her nekadar gelir unsuru olarak ticari kazanç

elde ediyorsa da Gelir/Kurumlar vergisi uygulamas›nda ; dar mükellef kifli
(Yurt d›fl›nda yerleflik kifli) Türkiye’de olmas› gereken iflyeri veya daimi temsilcisi arac›l›¤› ile bu kazanc› elde etmiyorsa Gelir/Kurumlar vergileri aç›s›ndan bir gelir elde edilmemifltir. Dolay›s› ile ödenecek bir vergi yoktur.

‹flte gelir vergileri mevzuat›n›n bu aral›¤›nda yurtd›fl›ndan mal ithal edil-

me ifllemi gerçekleflmekte ve gümrük vergisi kanunu icra kuvveti bulmakta-

d›r. Di¤er bir ifade ile dar mükellef kifli mal satarak yapt›¤› faaliyetin sonucu
olan ticari kazanc› dolay›s› ile gelir vergileri ödemezken mal sat›n alan ithalatç› ithalat dolay›s› ile gümrük vergisi ödemektedir.

Mevzuat bahsetti¤imiz flekilde ifllerlik bulmas›na ra¤men gümrük ver-

gisinin ifade edilen noktada gelir/kurumlar vergilerine ikame edildi¤i düflü-

nülmemelidir. Gelir vergilerinin kendi düzenleme alan› ve nevi flahs›na münhas›r (kendine özgü) esaslar› mevcuttur.

Yap›lan aç›klamalar d›fl›nda bu yaz›n›n yazarlar› ele al›nan konuda ayn›

fikirleri paylaflmaktad›rlar.
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ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDA
ÖZEL DURUMLAR
l Tunahan SOYLU*
1-G‹R‹fi
Ülkemizde kay›td›fl›l›k alm›fl bafl›n› gidiyor. Kay›td›fl›l›k oran› ile ilgili

olarak da çeflitli rakamlar telaffuz edilmektedir. Ad› üzerinde kay›t d›fl› oldu-

¤u için istatistikî rakamlar verilememekte, tahmini rakamlar verilmektedir. Bu
rakamlar da kimine göre %50, kimine göre de daha yüksek rakamlara tekabül
etmektedir.

Maliye bakanl›¤› da bu kay›td›fl›l›¤› önlemek için çeflitli tedbirler almak-

tad›r. Bu tedbirlerden biri de mükelleflerin al›fl ve sat›fllar›n›n belli rakam›
(8.000,00TL) geçmesi durumunda ödeme ve tahsilatlar›n› banka ve di¤er fi-

nans kurumlar› vas›tas›yla gerçeklefltirmelerini sa¤lamakt›r. Maliye bakanl›¤›

konu ile ilgili yapm›fl oldu¤u düzenlemede bu mecburiyete uymayanlara
VUK’un mükerrer 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezas› kesilmesi ge-

rekti¤ini ortaya koymufltur. Biz de makalemizde bu cezan›n uygulanabilmesinin flartlar›n› ortaya koymaya çal›flaca¤›z.
2-YASAL DÜZENLEMELER
213 say›l› VUK’un mükerrer 257/2. Maddesinde; ‘Maliye Bakanl›¤›

Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini (4962 say›l› Kanu-

nun 17/A-c maddesiyle de¤iflen ibare Yürürlük; 07.08.2003) banka, benze* Vergi Denetmeni
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ri finans kurumlar› veya posta idarelerince(3) düzenlenen belgelerle tevsik et-

meleri zorunlulu¤unu getirmeye ve bu zorunlulu¤un kapsam›n› ve uygulamaya iliflkin usul ve esaslar›n› belirlemeye yetkilidir.’ Hükmüne yer verilmifltir.

Maliye Bakanl›¤›’da yasan›n kendisine vermifl oldu¤u bu yetkiyi kulla-

narak ticari ifllemler ve finansal hareketlerin izlenmesi ve vergiyi do¤uran
olaylar›n mali kurumlar›n kay›t ve belgeleri yard›m›yla tespit edilmesi amac›yla 323, 324 ve 332 seri numaral› VUK genel tebli¤lerini yay›mlam›flt›r.

Ancak 21.07.2005 tarihinde 5398 say›l› Kanunun ile mükerrer 355.

Maddeye eklenen bir f›kra ile ceza uygulamas›nda de¤iflikli¤e gidilmifl ve bu
zorunlulu¤a uymayan mükelleflerden her birine, her bir ifllem için mükerrer
355. maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere iflleme konu tutar›n % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezas› kesilece¤i belirtilmifltir.

En önemli husus ise, VUK’un mükerrer 355.maddesine göre mükellef-

lere ceza uygulanabilmesi için, yine ayn› yasa maddesinde belirtildi¤i üzere;
Kanunun ceza hükümlerinin uygulanmas› cihetine gidilece¤inin ilgililere yaz›l› olarak bildirilmesi flart koflulmufltur.

3-VERG‹ ‹DARES‹N‹N UYGULAMALARI
Vergi incelemesi yapan denetim elemanlar› yapm›fl olduklar› vergi ince-

lemeleri s›ras›nda mükelleflerin ödeme ve tahsilatlar›nda zorunlulu¤a uymamalar› durumunda VUK’un mükerrer 355. Maddesine göre ceza önermektedirler. Ancak bu cezay› önerirken defter ve belgeler üzerinde yap›lan incele-

me s›ras›nda tespit edilen hususlar tutana¤a al›nmakta daha sonra da raporlar›nda bu hususlara de¤inmektedirler.

Daha aç›k bir anlat›mla denetim elamanlar› ödemeleri ve tahsilatlar› ne

flekilde yapt›klar›n› mükelleflere yaz›l› olarak sormamakta, defter kay›tlar›na
göre tespit yapmaktad›rlar. Çünkü bu husus pratikte de¤erlendirildi¤inde mü-

kellefe yaz›l› olarak sorulup, bilgi vermemesi durumunda ceza kesilece¤inin

bildirilebilece¤i bir husus de¤ildir. Zira mükellef zaten defter ve belgelerini
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incelemeye ibraz etmifl olup, ödeme ve tahsilatlara iliflkin hususular da inceleme esnas›nda tespit edilecek hususlard›r.

4-VERG‹ YARGISININ KARARLARI
Makalemizin yukar›daki bölümlerinde ödeme ve tahsilatlar›n ne flekilde

yap›lmas› gerekti¤ine iliflkin yasal düzenlemelere yer verdik. Ayr›ca bu zo-

runlulu¤a uymayan mükelleflere uygulanacak cezalara iliflkin aç›klamalar› da
ortaya koyduk. Bununla birlikte denetim elemanlar›n›n uygulamalar›n› aç›klad›k.

Konuyla ilgili olarak vergi yarg›s› vermifl oldu¤u bir kararda flöyle de-

mektedir; "belirlenen miktar›n üzerindeki ödeme ve tahsilatlar›n› banka ve

benzeri finans kurumu arac›l›¤›yla yapmayanlara özel usulsüzlük cezas›n›n

kesilmesi için önceden bir yaz› ile mükellefe tebli¤ edilmesi gerekmektedir."
(Dan›fltay, 4. Daire E. No: 2007/1506, K. No: 2007/2909)

Belirtilen karar dan›fltay taraf›ndan verildi¤i için di¤er davalara emsal

teflkil etmesi mümkün olan bir dava olup, vergi yarg›s›n›n görüflünü ortaya
koymas› aç›s›ndan önem arz etmektedir.

5-DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ
Yukar›da ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere; mükelleflerin belli tutar›

(8.000,00.-TL) aflan tahsilat ve ödemelerini finans kurumlar› vas›ta k›l›narak
yapmalar› yasal zorunluluk olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu mecburiyete uy-

mayan mükelleflere de VUK’un mükerrer 355.maddesine göre ifllem tutar›n›n
%5’i kadar özel usulsüzlük cezas› kesilebilecektir. Ancak bu cezan›n uygula-

nabilmesi için cezai müeyyideye baflvurulaca¤›n›n yaz›l› olarak mükellefe
tebli¤ edilmesi gerekmektedir. Nitekim dan›fltay 4. Dairesi vermifl oldu¤u ka-

rar›nda önceden yaz›l› olarak bildirilmeden bu cezan›n kesilemeyece¤ine hükmetmifltir.
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Maliye idaresi de ceza kesmede tebli¤ hususunu uygulamamaktad›r. ‹flin

prati¤inde de önceden yaz›l› olarak ceza kesilece¤inin mükellefe bildirilmesi-

nin bir öneminin bulunmad›¤› kanaatindeyiz. Zira mükellefin defter ve belge-

lerini incelemeye ibraz etmesi durumunda, ödeme ve tahsilatlar›n ne flekilde

yap›ld›¤›n›n mükellefe yaz›l› olarak sorulmas› ve ceza kesilece¤inin bildiril-

mesinin bir anlam› yoktur. Çünkü defter ve belgeler denetim eleman›ndad›r ve
tespitler defter ve belgeler üzerinden yap›lmaktad›r.

Kanaatimizce cezaya iliflkin düzenleme ya VUK’un 353. Maddesinde

düzenlenmeli, ya da VUK mükerrer 355. Maddeye bu konu ile ilgili istisnai bir hüküm koyulmal›d›r. Aksi halde bu konu idare ile mükellefler aras›nda
ihtilaf konusu olmaya devam edecektir.
KAYNAKÇA
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ELEKTRON‹K T‹CARET VERG‹LEME
‹LKELER‹N‹ DE⁄‹fiT‹RECEK
l ‹lhan GÜVEN*
G‹R‹fi
Ça¤›m›z›n en önemli ekonomik geliflmelerinden biri olan e-ticaretin çok
büyük bir potansiyel olmas›n›n yan›nda, özellikle vergilemedeki belirsizlikler
nedeni ile e-ticaretin önlenebilece¤i söylenebilir.
Vergi Mükelleflerinin mükellefiyeti aç›kça belirtilmeli, nerede hangi ifllemlerden, ne miktarda, ne zaman vergi ödeyecekleri kanunda belirtilmifl olmal›d›r. Bu vergilemede belirlilik ve kanunilik ilkesidir. Vergilemede belirlilik ilkesi yok ise, mükellefler bu faaliyetleri yapmaktan vazgeçebilirler.
E-T‹CARETTE “B‹T VERG‹S‹”
E-ticaretin vergilenmesi ile ilgili çeflitli önerilerde bulunulmufltur. Hatta
transfer edilen bilgiyi esas alan “bit” için, “bit vergisi” de önerilmifltir. Bu
öneriler e-ticaretin vergilenmesi için elektronik ortamda da transfer edilen bilgiyi esas alan “bit vergisi” gibi bir verginin uygulanmas› da esasen zordur.
E-ticaretin uluslararas› bir olgu olmas› nedeniyle, vergilemede de uluslararas› bir çözüm aranmal›d›r. Çünkü, her ülkenin getirece¤i çözümler di¤er
ülkelerce kabul edilmemesi halinde daha da büyük sorunlar olacakt›r.
E-ticarettin vergilenmesinde çifte vergileme ilkesine önem verilmelidir.
Çifte Vergilemeden kaç›nma, tüketim vergilemesini düzenleyen genel ilke
e-ticaretin geliflmesinin temelini teflkil eder.
* Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
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Piyasa, özellikle e-ticaret s›n›r ötesi ifllemlerini kolaylaflt›rmas›na gösterece¤i ilginin yan›nda, ülkelerin vergilemedeki hakk›n›n art›raca¤› risklerle de
ilgilenecektir. Mükellefler çifte vergilemeyle muhatap olacaklard›r. Çifte vergileme e-ticaretin geliflmesini önemli ölçüde etkileyecektir. fiayet ülkeler tutarl› vergileme ilkelerini, tan›m ve kavramlar›n› benimsemeleri halinde oluflacak problemler önemli ölçüde çözülecektir. Çifte vergilemeden kaç›nman›n
en önemli koflulu, tüketim vergilerini düzenleyen genel ilkelerin birinci s›rada olmas›d›r. E-ticarette çiftte vergileme ihtimali di¤er vergi faktörlerini daha
fazla engelleyecektir. Vergi idarelerinin mükelleflerine getirece¤i külfet ile
vergi idaresine getirece¤i külfet minumum düzeyde olmal›d›r. Dolay›s›yla eticaretin vergileme sonuçlar› gerek idare, gerekse mükellef taraf›ndan önceden bilinmelidir. E-ticarette vergileme basit, sade, fleffaf ve istikrarl› olmal›d›r. E-ticarete konulan vergilerin uygulanabilir olmas›, mükelleflerin idarenin
alaca¤› kararlara ve koyaca¤› kurallara uymas›n› sa¤layacakt›r. Uygulanmakta olan Vergi sistemi zaten oldukça kar›fl›kt›r. Bu günkü vergi sistemi e-ticaretten çok önce oluflmufltur. Yap›lan yenilikler de dahil olmak üzere e-ticarete uygun de¤ildir.
E-T‹CARET NASIL VERG‹LENECEK ?
E-ticaret yapan iflletmeler di¤erlerine göre daha avantajl›d›r. Çünkü; eticaret yapanlar, al›m-sat›m üzerindeki vergilerden illegal bir biçimde kaç›nabilmektedirler. Bunun içinde e-ticaret üzerine konulacak vergiler ile normal
ticaret yapanlar›n rekabet eflitli¤i sa¤lanmal›d›r. Vergileme ticaret tipleri aras›nda ay›r›m yapmamal›d›r.
Elektronik ticaretin nas›l vergilenece¤i konusunda çeflitli tart›flmalar yap›lmaktad›r.
E-ticaretin nas›l vergilenece¤i konusunda günümüzde dört görüfl bulunmaktad›r.
1- Elektronik ortam›n serbest bölgeler gibi “serbest ticaret bölgesi” gibi
de¤erlendirilip vergilendirilmemesi,
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2- Elektronik ifllemlerin ticari mahiyeti ve önemi dikkate al›nmadan

“bit vergisi” ile vergilendirilmesi,

3- E-ticaretin mevcut mevzuata göre vergilendirilmesi,

4- Vergi Kanunlar›na ve uluslar aras› vergi anlaflmalar›na e-ticaret ile il-

gili yeni hükümler konularak vergilendirilmesi ve yeni vergiler ihdas edilmesi,

Yukar›da bahsedilen birinci yöntemin uygulanmas›nda ; Elektronik or-

tam›n “serbest ticaret bölgesi” kabul edilerek, vergi d›fl› b›rak›lmas›, ayn› ifli

geleneksel yöntemler ile yapanlar için haks›z rekabeti do¤uracakt›r. Buda vergilemede adalet ve genellilik ilkesine ayk›r› olacakt›r.

‹kinci yönteme bakt›¤›m›zda; ülkemizde de en önemli vergileme sorunu

oldu¤u gibi, buda dolayl› bir vergi olarak “bit vergisi” önerilmifltir. Sat›fl es-

nas›nda transfer edilen “bit” üzerinden al›nmas› önerilmifltir. “Bit vergisi”nin

matrah› gönderilen verilerden oluflacakt›r. “Bit vergisi” sadece e-ticaretin de-

¤il, haberleflmenin de bu yolla vergilenmesine yol açacakt›r. “Bit vergisi”
için elektronik veri, veri takas odalar›n›n üzerinden geçmesi düflünülmektedir.

Üçüncü öneriye bakt›¤›m›zda; e-ticaretin bu günkü mevzuat›m›za göre

vergilendirilmesi halinde, e¤er mükellefin vergiden kaç›nma veya vergi kaç›r-

ma gibi bir amac› var ise, bütün yasal boflluklar zaten var ve bunlar da mükel-

lefe b›rak›lm›fl olacakt›r. E-ticaretin bu günkü vergi mevzuat›m›za göre ne takibi, ne de denetimi mümkün de¤ildir.

Dördüncü öneri; Ulusal ve uluslar aras› vergi kanunlar›nda ve vergi an-

laflmalar›nda yeni düzenlemelere gidilmelidir. E-ticaretin geliflmesine paralel
olarak, vergi idareleri teknik alt yap›s›n› gelifltirerek, buna uygun düzenlemeler yapmal›d›r. Zaten karmafl›k olan vergi mevzuat›m›z, daha da karmafl›k hale de getirilmemelidir.

E-T‹CARET‹N VERG‹LENMES‹NDE SORUNLAR
E-ticaretin vergilenmesi ile ilgili olarak, Ulusal ve uluslar aras› hukukta

dört ana sorunla karfl›lafl›laca¤› tespit edilmifltir. Bunlar:
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1.
2.
3.
4.

Tam mükellefiyetin belirlenmesi,
Gelirin elde edildi¤i yer,
Gelirin niteli¤inin belirlenmesi,
Vergi Matrah›n›n belirlenmesi,

KAZANÇ VE ‹RATLAR
Vergi sistemimizde “gerçek kiflilerin bir takvim y›l› içinde elde ettikleri
tasarruf ve harcamas›na kaynak teflkil eden her türlü kazanç ve iratlar›n safi
tutarlar› gelir vergisine tabidir.” Der.
4369 say›l› kanunla “ kazanç ve iratlar” kavram› ile hiçbir gelirin vergi
d›fl› kalmamas› amaçlanm›flt›r. E¤er e-ticaretten sa¤lanan kazançlar vergi d›fl›
b›rak›lsa bile, bunlar harcamaya konu oldu¤unda ve idarece bunlar tespit edildi¤inde, vergilenebilecekti. Ancak bu durum da 4444 say›l› kanunla yürürlükten kald›r›lm›fl bulunmaktad›r.
Vergi idaresinin vergi tahakkuk ettirebilmesi için;
a. Mükellefin beyan› gerekir,
b. Vergi idaresi mükellefin vergiye konu edilebilecek bir gelirini tespit
etmesi gerekir.
MÜKELLEF‹YET
Ülkemizde vergilemenin temel dayanaklar›na bakt›¤›m›zda: Gelir vergisinde “‹kamet ve kaynak” olmak üzere iki temel ilkeyi benimsemifltir.
• “‹kamet ilkesi” ülkenin kendi mukimleri taraf›ndan elde edilen gelirlerin vergilenmesini,
• “Kaynak ‹lkesi” ise, ülke s›n›rlar› içinde yap›lan faaliyetlerden do¤an gelirlerin vergilenmesini,
‹fade etmifltir.
Vergi kanunlar›m›z esas olarak “ikamet” ilkesini kabul etmifl ve buna
dayal› olarak da mükellefiyeti dar ve tam mükellef olarak iki türe ayr›lm›flt›r.
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Tam mükellefin ülke içinde ve ülke d›fl›nda elde etti¤i kazançlar› vergi-

lenmesine ra¤men,Dar mükelleflerin yaln›z Türkiye’de elde etti¤i kazançlar›
vergilenmektedir.

Gerçek ve tüzel kiflilerin vergilendirilmesinde esas kriter “Mukimlik”

kriterine ba¤lanm›flt›r.

Gelir Vergisi Kanununda Türkiye’de yerleflmifl olanlar ile Türk Vatan-

dafllar› Tam mükellef say›l›p, Türkiye içinde ve d›fl›nda elde ettikleri tüm ka-

zanç ve iratlar› vergilendirilecektir. Yine ayn› kanunda bir takvim y›l›nda 6 ay

(180 gün) den fazla devaml› olarak oturanlar Türkiye’de ikamet etmifl say›l›r.
fieklinde belirleme yapm›flt›r.

Kurumlar vergisi Kanununda da buna paralel olarak bir düzenleme ya-

p›lm›flt›r.

Kurumlar vergisi kanununda (KV 3.1) Kanuni ve ifl merkezi Türkiye’de

bulunan kurumlar tam mükellef esas›na göre vergilenirler demifltir.
Kurumlar kanununda yerleflikli¤in belirlenmesinde:

Kanuni merkezden maksat (KVK 3.5) : Vergiye tabi kurulufllar›n kuru-

lufl kanununlar›nda, tüzüklerinde, ana statülerinde, sözleflmelerinde gösterilen
merkezdir.

Yukar›daki tariflerde yer alan fiziksel ba¤lant›, e-ticarette “ikamet” ve

“kaynak” kavramlar›nda tart›flma yaratmaktad›r.

Teknolojinin getirdi¤i yeniliklerden biri olan e-ticaret kiflilerin yerleflik-

li¤i, buna ba¤l› olarak da tam mükellefiyetle ilgili olarak sorunlar yaratmak-

tad›r. Baz› durumlarda mukim olduklar› yeri belirlemede güçlükler yaflan-

maktad›r.

Teknoloji, flirketlerin yönetim, denetim ve faaliyetlerini farl› farkl› ülke-

lerde yapabilmelerine imkan vermifltir. Bu durumda kanuni ve ifl merkezlerinin farkl›laflmas›na imkan vermektedir.
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SINIR TANIMAYAN TEKNOLOJ‹
Kiflilerin ve kurumlar›n ikametgah›n› de¤ifltirmeden farkl› ülkelerde fa-

aliyette bulunma ve o ülkenin ticari hayat›na katk›da bulunma olana¤›na sahip
olmas›na neden olmufltur.

‹nternet üzerinden muhasebe, dan›flmanl›k, mimarl›k, ve mühendislik

hizmetlerini verme yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r.

Teknolojideki bu geliflme ile bir ülkede belirli bir süre kalmadan hizmet

verebilmek, ticari faaliyette bulunmak mümkün olabilmektedir. Bu nedenle
Gelir vergi kanunundaki ikamet kriterine ba¤lanan bir takvim y›l›nda sürekli
olarak alt› aydan fazla kalma flart›na ba¤l› tam mükellefiyet uygulamas› önemini yitirmifltir.

Kurumlar vergisi kanununda kanuni ve ifl merkezini farkl›laflt›r›lmas›y-

la, farkl› ülkeler söz konusu oldu¤unda, çifte mukimlik ve çifte vergileme söz

konusu olacakt›r. Örne¤in flirketin ortaklar› ve yönetim kurulu (A) ülkesinde

ikamet eden, (B) ülkesinde faaliyette bulunan (X) flirketinin (C) ülkesinde kurulmufl olmas› (tüzel kiflilik kazanmas›) yönetim kurulu toplant›lar› ve denetimi (D) ülkesinde yap›lmas› mümkündür.

Bu tür karmafl›k yap›lanmalar öteden beri var. Teknolojinin sundu¤u

olanaklar ile de komplike bir flekilde yap›labilmektedir.

Örne¤in yönetim kurulu toplant›lar›n›n (D) ülkesinde yap›lmas› için, yö-

netim kurulunun fiziki olarak (D) ülkesinde olmas› gerekmiyor. Video-konfe-

rans fleklinde de yap›labilmektedir. Bu nedenle ülkelerin mukimlik kriterini

uygulamada farkl›l›klar göstermesi nedeni ile, çifte mukimlik sorunlar› ortaya
ç›kacakt›r. Ülkeleraras› anlaflmalar ile çifte mukimlik sorunu çözümlenmelidir.

Burada etkin sorun “etkin yönetim merkezi” dir. Teknolojideki geliflme-

ler, bu kavramlar üzerinde farkl› yorumlar› getiren ülkeler aras›nda, daha da
karmafl›k hukuki sorunlar getirecektir.
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DAR MÜKELLEF‹YET
Türkiye’de yerleflik olmayan veya mukim say›lmayan kiflilerin kazanç

ve iratlar›n›n Türkiye’de vergilendirilmesidir. Dar mükellefiyet Kurumlar
Vergisi Kanunun 3, Gelir Vergisi Kanunun 6.c› maddesi ile düzenlenmifltir.

Ticari kazançlar, Türkiye’de yerleflmifl olmayan kifliler taraf›ndan yaln›z

Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir.
Ticari kazançlarda, kazanç sahibinin;

• Türkiye’de iflyerinin olmas› veya daimi temsilci bulundurmas›,

• Kazanc›n bu yerlerde, bu temsilciler vas›tas› ile elde edilmesi gerekir.
Türkiye’de satmaktan maksat, al›c› veya sat›c›n›n veya her ikisinin Tür-

kiye’de olmas› veya sat›fl akdinin Türkiye’de yap›lm›fl olmas›d›r.

‹fl merkezinden maksat: ifl bak›m›ndan muamelelerin bilfiil topland›¤›

idare merkezidir.

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

yap›lmas› veya Türkiye’de de¤erlendirilmesi gerekir.
De¤erlendirmeden maksat:

• Ödemenin Türkiye’de yap›lmas›,
Veya

• Ödeme yabanc› memlekette yap›lm›fl ise, ödeme yap›lan›n hesaplar›-

na intikal etmesidir.

Dar mükelleflerin yukar›daki aç›klamadan Türkiye’de vergilenece¤i so-

nucu ç›kmaktad›r. Çifte vergilemeyi önleme anlaflmas› olan bir ülkenin muki-

mi taraf›ndan elde edilen kazanç ve iratlar›n vergilenmesi için, bu anlaflma hükümlerine bakmak gerekir.

Bu tür faaliyetlerin vergilenmesi için, vergi alma durumunda olan ülke

için mukimlik ve sabit iflyeri veya 12 ayda 183 günden fazla süren faaliyet flart› getirilmifltir. Mevcut ikili anlaflmalarda “faaliyetin di¤er ülkede de¤erlendirilmesi” flart› aranmamaktad›r.
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OECD ticari ve mesleki kazançlarda kazanc›n elde edildi¤i ülke taraf›n-

dan vergilendirilmesi iflyeri ve sabit yer kriterine ba¤lanm›flt›r. OECD iflyeri
ve sabit yer kriterlerinde co¤rafi yere ba¤lam›flt›r. Bu özellik ise e-ticaretin yap›ld›¤› ortama uygun de¤ildir.

OECD’de vergilemeyi kaynak ve ikamet ilkesine göre benimsemifltir.

Ancak; ticari ve mesleki faaliyetlerin elektronik ortamda yap›lmas›, kaynak
ülkesi ve ikamet ülkesi vergilemesi ay›r›m›n› etkilemektedir.

Vergilemedeki kaynak ve ikamet ilkesi kavramlar›, fiziki ba¤lant›y› de-

lil olarak kapsamaktad›r.

E-ticaretten kazanç elde edilirken, kazanc›n fiziksel olarak elde edildi¤i

yer sanal ortamdaki mükellefin kimli¤i ve ikametgaha iliflkin bilgilerin do¤rulu¤unu belirlemek, tespit etmek mümkün görülmüyor.

E-ticaretin geliflmesiyle gelir ve ikamet kayna¤›n› tespit etmek gittikçe-

de zorlaflmaktad›r. Oysa, iflyeri ve sabit yer kriteri ticari ve mesleki faaliyetlerin kazançlar›n›n vergilendirilmesinde kriter olarak kullan›lmaktad›r. E-ticaretten sa¤lanan bu kazançlar› kapsayan bu kriterler, kaynak ülkesinde vergilemeyi olanaks›z k›lmaktad›r.

E-ticarette kullan›lan bilgisayarlar›n, web sitesinin, web sayfas›n›n, serverin

iflyeri olup olmad›¤› tart›fl›lmaktad›r.

OECD’nin mali ifller komitesinin 1.no’lu çal›flma grubu, iflyeri kavram›-

n› e-ticaret aç›s›ndan inceleyerek, e-ticarette iflyeri nerede oluflur sorusunu cevap haz›rlamaktad›r.

Web sitesi-Web sayfas› iflyeri oluflturur mu? Web sitesi veya Web say-

fas› server üzerinde depo edilen elektronik bilgi ve verilerden oluflmaktad›r.

Fiziki bir varl›k de¤ildir. Bu nedenle sabit bir iflyeri varl›¤›ndan ve sabit bir
ikametgahdan bahsedilemez.
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‹fiYER‹ ‹Ç‹N YEN‹ B‹R MEKAN “SERVER” M‹?
Server iflyeri oluflturur mu ?

Server fiziki bir varl›kt›r. Belli bir süre bir yerde bulunmas› onu sabit bir

iflyeri haline getirebilir. Bu nedenle iflyeri olarak da tan›mlanabilir. Serverin
iflyeri olabilmesi için, serverin mülkiyetinin ve kontrolünün iflletmeye ait ol-

mas› gerekir ve iflletme taraf›ndan iflletilmesi gerekir.

Web sitesinin yüklü oldu¤u serverin bir baflka iflletmeye ait olmas› ha-

linde web üzerinde e-ticaret yapan iflletme serverin fiziki zarl›¤›na sahip olmad›¤›ndan, bu serverden dolay› bir iflyerine sahip addedilemez.

Server sahibi olan internet hizmeti sunan flirketin, hizmet verdi¤i web si-

tesi bak›m›ndan daimi temsilci olarak de¤erlendirilip, de¤erlendirilmeyece¤i
ayr› bir tart›flma konusudur.

‹nternet hizmet sunucusu, flirketin bu iflletmeler ad›na herhangi bir söz-

leflme akdedemedi¤inden yada faaliyetlerine arac›l›k etmedi¤inden dolay›,
daimi temsilcilikten söz edilemez görüflü hakimdir.

OECD çal›flma grubunda; server tek bafl›na iflyeri oluflturmaz. Bofl bir

server ile ticari faaliyet k›smen veya tamamen yürütülmez. Bu nedenle serverin iflyeri oluflturdu¤unu söyleyebilmek için bu faaliyetleri gerçeklefltiren yaz›l›mlar›nda birlikte olmas› zorunludur.

fiöyle bakt›¤›m›zda mevcut düzenlemelerle ifl yerine ba¤l› vergilemenin

yap›lmas› nerdeyse mümkün görülmüyor. E-ticaretten sa¤lanan gelirlerin k›s-

men veya tamamen vergi d›fl› b›rak›lmas› son derece basit oldu¤unu söylemek
yanl›fl olmayacakt›r.

Örne¤in: Panama, Bahama, British Virgin Island adalar›ndan birinde bu-

lunan bir flirket, Almanya’da bulunan bir server üzerinde web sitesine sahip
ise,bu site vas›tas› ile Türkiye’deki müflterilerine yapt›¤› sat›fl üzerinden elde
etti¤i kazanç Türkiye’de iflyeri olmad›¤›ndan vergilenmeyecektir. Almanya’da bulunan server kendisine ait olmad›¤›ndan bu ülkede de ifl yeri oluflmad›¤›ndan vergilenmeyecektir.
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Yukar›da belirtilen adalarda vergi cenneti oldu¤undan kazanc›n tümü

vergi d›fl› olacakt›r.

Yukar›da yap›lan aç›klamalardan anlafl›laca¤› üzere serverin ne ölçüde

vergilemede bir ölçü oldu¤u tart›flmal›d›r. Her yere kolayca tafl›nabilen nere-

de oldu¤unun hiçbir önemi olmayan bir bilgisayar donan›m›na dayal› olarak
vergileme yetkisi belirlemek do¤ru olurmu? Yak›nda serverlerin uzaya tafl›na-

ca¤› öngörülüyor. Bu da servere ba¤l› vergilemede yetki tan›mlamas›nda çok
yetersiz olacakt›r.
SONUÇ
E-ticaret co¤rafi s›n›rlar› ortadan kald›ran, üretici ile tüketiciyi yüz yüze

getirmifltir. Bütün bunlar› interaktif olarak ses, görüntü ve yaz›l› metin ile ile-

tiflimi sa¤layan internetin geliflimiyle olmufltur. Teknolojideki h›zl› bu gelifl-

meler, e-ticareti h›zland›rm›fl küresel hale getirmifltir. E-ticaret baflka neler
yapm›flt›r. Ürün ve hizmetlerin geliflimini ve dolafl›m›n› h›zland›rm›flt›r. Bu
durumda ülkelerin ekonomilerinin, bir birlerine olan etkileri artm›fl, hatta ekonomik modelleri üzerinde bask› kurmufltur.

E-ticaret, Vergi Kanunlar›ndaki mukimlik ve kaynak ilkelerinin yeniden

tan›mlanmas› ve kazanc›n elde edildi¤i yer ile ilgili hukuki düzenlemelerin

yap›lmas› gerekmektedir. Mükellefiyet tan›m› yeniden yap›lmal›d›r. Gerek
medeni hukukta gerekse, borçlar hukukunda düzenlemeler öncelik arz etmek-

tedir. E-ticaret yolu ile reflit olmayanlar›n, medeni haklardan yoksun olanlar›n
borçlanmalar›, edinimleri düzenlenmelidir. Bu düzenlemeler uluslararas›
normlara uygun olmal›d›r.
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PROMOSYON VE EfiANT‹YON
ÜRÜNLER‹N GEL‹R VE KURUMLAR
VERG‹S‹ ‹LE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
KANUNLARI KARfiISINDAK‹ DURUMU
l Aytaç ACARDA⁄ *
I – G‹R‹fi
‹flletmeler belli dönemlerde sat›fllar›n› artt›rmak ve iflletmelerini tan›t-

mak için belirli reklamasyon faaliyetlerinde bulunmaktad›rlar. Bunlar görsel

veya yaz›l› bas›nda yer alan reklam faaliyetleriyle olabilece¤i gibi takvim,
ajanda, kalem, masa süsleri, gibi ürünlerin üzerine iflletmelerini tan›t›c› reklamlar bast›rarak bu ürünleri promosyon da¤›tma yoluyla da olabilmektedir.

Bizde makalemizde promosyon ve eflantiyon olarak bast›r›lan ürünlerin

da¤›t›m›n›n, Gelir ve Kurumlar Vergisi ile Katma De¤er Vergisi karfl›s›ndaki
durumunun ve bunlar›n muhasebe kay›tlar›na intikal ettirilmesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara de¤inmeye çal›flaca¤›z.

II- PROMOSYON VE EfiANT‹YON ÜRÜNLER‹N GEL‹R VE

KURUMLAR VERG‹S‹ KARfiISINDAK‹ DURUMU

Gelir Vergisi Kanun’u ülkemizde gerçek kiflilerin elde ettikleri gelirlerin

vergilendirilme usul ve esaslar›n› detayl› bir flekilde aç›klam›flt›r. Gelir Vergisi Kanun’unun 3. K›s›m 1. Bölüm’ünde Ticari Kazanc›n tespit usulleri detay-

l› olarak aç›klanm›flt›r. Kurumlar Vergisi Kanun’u 6. maddesinde de Safi Ku-

* Stajyer
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rum Kazanc›n›n tespitinde Gelir Vergisi Kanun’unun ticari kazanç hükümlerinin uygulanaca¤› karara ba¤lanm›flt›r.

Tüm bu aç›klamalar çerçevesinde Gelir Vergisi Kanun’unun 40. madde-

sinin 1 numaral› bendine bakt›¤›m›zda ; “Ticari Kazanc›n elde edilmesi ve
idame ettirilmesi için yap›lan genel giderler” denmektedir. Genel giderler
kavram›n› ele ald›¤›m›zda çok genifl bir flekilde karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Madde hükmüne göre genel giderlerin indirilecek giderler oldu¤u hük-

me ba¤lanm›fl fakat bu genel giderlerin hangi kalemlerden oluflaca¤› aç›kça
belirtilmemifltir. Bunun aç›lman›n yap›lmamas›n›n bafll›ca amac› genel giderlerin iflletmelerin büyüklüklerine, yap›lar›na ve di¤er kriterlerine göre de¤ifl-

kenlik özelli¤i tafl›mas›ndan dolay›d›r. Söz konusu genel giderleri k›saca s›ralayacak olursak;

• Ücret Giderleri,

• Personelle ilgili di¤er giderler,

• Is›tma, ayd›nlatma ve su giderleri,
• ‹letiflim giderleri,
• Sigorta giderleri,
• Kira giderleri,

• Temsil ve a¤›rlama giderleri,
• Reklam Giderleri (**)
• K›rtasiye giderleri,

• Demirbafl giderleri,

• Meslek kurulufllar›na ödenen aidatlar,

• Gayrimenkul ve Gayrimenkul gibi de¤erlenen sabit varl›klar›n nor-

mal bak›m onar›m giderleri,

• Finansman giderleri,

• Kanunlar›n zorunlu k›ld›¤› ödemeler,
• Yurtd›fl› büro giderleri,

• Di¤er genel giderler(K›ratl› ve B›y›kl›, 2006)
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Genel giderlerin içeri¤ine bakt›¤›m›zda reklam ve pazarlama giderleri-

nin de yer ald›¤›n› görmekteyiz. Zira Tek Düzen Hesap Plan›’nda yer alan,
760 Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri hesab›n›n kullan›l›fl amac› da ifllet-

menin sat›fllar›n› artt›rmak amac›yla yapt›¤› reklam giderlerinin kaydedilmesidir.

‹lk baflta da dedi¤imiz gibi iflletmeler belirli dönemlerde (özellikle y›l-

bafllar›nda) sat›fllar›n› artt›rmak veya yeni ç›kan bir ürünü piyasada tutundur-

mak amac›yla birtak›m ürünleri bedelsiz olarak vermektedirler. ‹flletmece da-

¤›t›lan ve promosyon ve eflantiyon niteli¤i tafl›yan ürünlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi karfl›s›ndaki durumuna bakt›¤›m›zda bedelsiz olarak tan›t›m ve

reklam amac›yla verilen ürünlerin reklam gideri oldu¤una flüphe yoktur ve bu

harcamalar herhangi bir k›s›tlamaya tabi olmaks›z›n gider yaz›labilmektedir.
(G‹B ‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’n›n ve Dan›fltay Dördüncü Dairesi)

‹flletmenin ticari iliflkisi ile ilgili olmayan, gelirin elde edilmesi ve de-

vam ettirilmesi ile ilgili olmayan, sadece ticari örf ve adet olarak da¤›t›lan
eflantiyonlar›n ve hediyelerin durumu ise reklam giderlerinden bir tak›m fark-

l›l›klar göstermektedir. Bu giderler makul ölçülerde iflletmenin büyüklü¤ü ile
orant›l› olmak kofluluyla gider yaz›labilmektedir. Eflantiyon ve promosyon
olarak verilen ürünler için belge düzeni konusunda flöyle bir durum karfl›m›za
ç›kacakt›r;

• Mal›n al›c› taraf›ndan tafl›nmas› durumunda al›c› taraf›ndan, sat›c› ta-

raf›ndan tafl›nmas› durumunda sat›c› taraf›ndan sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur.

• Sevk irsaliyesini düzenlerken mal›n içeri¤i k›sm›na eflantiyon veya

promosyon olarak teslim edilece¤inin belirtilmesi gerekmektedir. Bedelsiz bir
teslim söz konusu oldu¤undan ayr›ca fatura düzenlenmesine gerek yoktur.

Ayr›ca hediye ve eflantiyon giderlerinin belgelendirilmesi olay›n özelli¤i

gere¤i gider kabul edilmesinde önemli bir unsurdur ve hediye, eflantiyon ve pro-

mosyonlar›n kime ne zaman ve ne amaçla verildi¤inin iflletme taraf›ndan yapa-

ca¤› belgelendirme ile zaman afl›m› süresi içerisinde saklamas›nda yarar vard›r.
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III. PROMOSYON VE EfiANT‹YON MALLARIN KATMA DE⁄ER

VERG‹S‹ KARfiISINDAK‹ DURUMU

Bildi¤imiz gibi Katma De¤er Vergisi Kanun’u 1. maddesi Türkiye’de ya-

p›lan mal ve hizmet teslimlerinin Katma De¤er vergisinin konusuna girece¤ini
belirtmifltir.

Ayr›ca 50 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Kanunu Genel Tebli¤i promos-

yon ve eflantiyon ürünlerin Katma De¤er Vergisi karfl›s›ndaki durumunu etrafl›-

ca ele alm›fl ve gerekli aç›klamalar› yapm›flt›r. Söz konusu tebli¤ hükümlerine
göre promosyon ve eflantiyon ürünlerin tan›m› ayr› ayr› yap›lm›fl ve Katma De¤er Vergisi’ne tabi olup olmayacaklar› aç›klanm›flt›r. Buna göre;
a) Promosyon:
Ticari hayatta, ticareti yap›lan mallara olan talebin artt›r›lmas› amac›yla bir

tak›m pazarlama teknikleri gelifltirilmekte, sat›fl› yap›lan mal›n yan›nda baflka bir
mal›n ayr›ca bir bedel al›nmaks›z›n verilmesi de s›kça karfl›lafl›lan pazarlama
tekni¤i olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Bir mal›n tasarruf hakk›n›n al›c›ya veya al›c› ad›na hareket edenlere dev-

redilmesi olarak tan›mlanan teslim hükümleri çerçevesinde ticari bir iflletmenin
yapt›¤› bedelsiz teslimlerde bir katma de¤er yarataca¤›ndan, katma de¤er vergisinin konusuna girmektedir.

Ancak firmalar›n iktisadi faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ve emsal ifl-

letmelerle rekabet edebilmeleri için üretim veya sat›fl›n› yapt›klar› mallara olan

talebi koruma veya artt›rma amac›yla yap›lan bedelsiz ürün teslimleri de katma
de¤er vergisinin konusuna girmekte ve bu ürünler için ödedi¤i Katma De¤er

Vergisi indirim konusu yapabilmektedirler. Fakat bu ürünlerin tesliminde KDV
hesaplanmas›na gerek bulunmamaktad›r. Nitekim müflterilere verilmek amac›yla piyasadan al›nan veya ithal edilen promosyon ürünler Gelir Vergisi Ka-

nun’unun 40. maddesinin 1 numaral› bendi uyar›nca gider yaz›labilmektedir.
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b) Eflantiyon:
Firmalar›n belirli zamanlarda özellikle dini bayramlarda ve y›lbafllar›n-

da kendi tan›t›mlar›n› yapmak amac›yla herhangi bir bedel almaks›z›n da¤›t-

t›klar› ürünler eflantiyon olarak adland›r›lmaktad›r. Dolay›s›yla bu ürünler her
ne kadar iflletmede tüketilmemekte ise de ayni olarak pazarlama gideri niteli¤i tafl›maktad›r. Bu ürünlerin müflteriye tesliminde her hangi bir bedel al›nma-

d›¤›ndan dolay› ayr›ca bir KDV hesaplanarak tahsil edilmesine gerek kalmamaktad›r.

‹ndirimli Orana tabi mallar›n yan›nda verilen promosyon veya eflanti-

yonlara ait indirilebilir KDV’nin durumu:

‹ndirimli orana tabi olan mallarda ise durum biraz farkl›l›k göstermekte-

dir. Örne¤in; sat›fllar›n› artt›rmak amac›yla bir gazete firmas› okurlar›na toplad›klar› kuponlar karfl›l›¤›nda Televizyon hediye etmektedir. Burada gazetenin KDV oran›n›n %1 ve Televizyon’un KDV oran›n %18 oldu¤unu var sayd›¤›m›zda ise indirilebilir KDV’nin hesab› flu flekilde yap›lacakt›r;
Promosyon Ürünü

‹çin Yüklenilen Vergi

x

Sat›fl› yap›lan mal›n tabi oldu¤u oran
-----------------------------------------

Promosyon mal›n tabi oldu¤u oran

Bu oranlama sonucuna göre bulunacak olan tutar promosyon için yükle-

nilen Katma De¤er Vergisini ifade edecektir. Arta kalan bir tutar söz konusu
oldu¤unda ise maliyet veya gider unsuru olarak dikkate al›nacakt›r.

Formülü örne¤imize uyarlad›¤›m›zda, gazete firmas›n›n da¤›taca¤› tele-

vizyonlar için yüklendi¤i Katma De¤er Vergisinin 360.000,00 TL oldu¤unu
varsayd›¤›m›zda,

‹ndirilecek Katma De¤er Vergisi = 360.000,00 x (1 / 18) = 20.000,00 TL

olarak karfl›m›za ç›kacakt›r. 360.000,00 – 20.000,00 =340.000,00 TL gider
veya maliyet unsuru olarak dikkate al›nacakt›r.
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Tam tersi bir durum söz konusu olsayd›, yani promosyon veya eflantiyon

olarak verilen ürünün KDV oran› sat›fl› yap›lan maldan düflük veya eflit olsa

idi yüklenilen Katma De¤er Vergisi’nin tamam› indirim konusu yap›labile-

cekti. Nitekim Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’nin

03.07.2008 tarihli özelgesi de dedi¤imizi do¤rular niteliktedir. Söz konusu
özelgeye bakt›¤›m›zda bize;

“…Promosyon ürünleri, numune ve eflantiyonlar›n katma de¤er vergisi

karfl›s›ndaki durumu hakk›nda gerekli aç›klamalar 50 Seri No.lu Katma De¤er

Vergisi Genel Tebli¤inde yap›lm›flt›r. Söz konusu tebli¤in A/1 bölümünde, sat›lan ürünle birlikte verilen promosyon ürünü için ayr›ca katma de¤er vergisi
hesaplanmayaca¤› ve bununla ilgili yüklenilen katma de¤er vergisinin ise

prensip olarak indirim konusu yap›laca¤›, promosyon ürünü olarak verilen

mal›n (ayn› iflletmede imal veya infla edilenler dahil) tabi oldu¤u katma de¤er
vergisi oran›n›n, sat›fl› yap›lan mala ait katma de¤er vergisi oran›na eflit veya
daha düflük oranda olmas› halinde promosyon ürünü için yüklenilen katma de-

¤er vergisinin tamam›n›n indirim konusu yap›lmas›, sat›fl› yap›lan mal›n tabi
oldu¤u katma de¤er vergisi oran›ndan yüksek olmas› halinde ise promosyon

ürünü için yüklenilen katma de¤er vergisinden, sat›fl› yap›lan mal›n tabi oldu¤u orana isabet eden k›sm›n indirim konusu yap›lmas›, kalan k›sm›n gelir veya kurumlar vergisi aç›s›ndan gider veya maliyet olarak dikkate al›nmas› ge-

rekti¤i yönünde aç›klamalar yap›lm›flt›r…”( T.C Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›)de-

mektedir.

IV. PROMOSYON VE EfiANT‹YON ÜRÜNLER‹N TEK DÜZEN

MUHASEBE S‹STEM‹NE GÖRE MUHASEBE KAYITLARI

Promosyon ve Eflantiyon ürünler somut varl›klar oldu¤undan dolay› stok

olma özelli¤ine sahiptir. Dolay›s›yla Tek Düzen Hesap Plan›nda stoklara ayr›lm›fl olan 15 No.lu grupta yer almas› gerekmektedir. 153 Ticari Mallar hesa-

b› iflletmenin ana faaliyet konusu ile ilgili oldu¤undan dolay›, promosyon ve-
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ya eflantiyon olarak da¤›t›lmak üzere sat›n al›nan mallar›n burada takip edil-

mesi Tek Düzen Hesap Plan›’n›n ruhuna ayk›r›l›k teflkil edece¤inden 157 Di¤er Stoklar Hesab›n›n tali hesap açarak takip etmek do¤ru olacakt›r. Yukar›da yapt›¤›m›z aç›klamalar›n muhasebe sistemine yans›mas›n› bir örnekle aç›klayacak olursak;

ÖRNEK: (Sat›fl› yap›lan mal›n ‹ndirimli orana tabi olmas›)
ABC G›da A.fi. toptan kahve sat›fl› ifli ile u¤raflmaktad›r. Firma sat›flla-

r›n› artt›rmak için sat›lan kahvelerin yan›nda müflterilerine firma logosu bulunan bardaklar› hediye etmektedir. Firma Ocak 2009 döneminde tedarikçi fir-

madan 5000 adet bardak sat›n alm›flt›r. Bardaklar›n KDV oran› %18’ dir.
Kahvenin de KDV oran› %8’ dir. Firma söz konusu dönemde ald›¤› bardaklar için 20.000,00 TL + KDV tutar›nda ödemeyi banka kanal›yla yapm›flt›r.

50 No.lu KDV Tebli¤i hükümleri uyar›nca yüklenilen Katma De¤er

Vergisi’nin hesab› flu flekilde olacakt›r;

3.600,00 x (8 / 18) = 1.600,00 TL

3.600,00 – 1.600,00 = 2.000,00 TL gider veya maliyet unsuru olarak ka-

bul edilecek tutar.

---------------------- …/…/2009-------------------------157. Di¤er Stoklar

157.01. Promosyon Mallar

191. ‹ndirilecek KDV

760. Pazarlama Sat›fl Da¤.Gid.

329. Di¤er Ticari Borçlar

20.000,00

1.600,00

2.000,00

23.600,00

---------------------- …/…/2009-------------------------329. Di¤er Ticari Borçlar

102. Bankalar

23.600,00

---------------------- …/…/2009--------------------------

23.600,00
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Firma ocak ay› sonunda promosyon da¤›tmak üzere sat›n ald›¤› bardak-

lardan elinde 5.000,00 TL’lik bulundu¤unu yapt›¤› say›m sonucunda tespit etmifltir. Buna göre yap›lacak kay›t afla¤›daki gibi olacakt›r;
---------------------- …/…/2009-------------------------760. Pazarlama Sat›fl Da¤.Gid.

15.000,00 TL

157. Di¤er Stoklar

157.01. Promosyon Mallar

15.000,00

---------------------- …/…/2009--------------------------

ÖRNEK: (Sat›fl› yap›lan mal›n genel orana tabi olmas›)
XYZ Dayan›kl› Tüketim Mallar› Pazarlama A.fi. Beyaz Eflya sat›fl› ile

u¤raflmaktad›r. ‹flletme durgun olan sat›fllar›n› artt›rmak amac›yla müflterilerine buzdolab› almalar› durumunda onlara Elektrikli Is›t›c›y› hediye olarak ver-

mektedir. ‹flletme Ocak 2009 döneminde 5.000,00 TL + KDV tutar›nda ›s›t›c›y› çek vererek sat›n alm›flt›r.

Dayan›kl› Tüketim mallar›n›n KDV Oran› % 18 oldu¤undan ve promos-

yon olarak verilen ürününde KDV’si ayn› oranda oldu¤undan dolay› yüklenilen Katma De¤er Vergisi’nin tamam› indirim konusu yap›lacakt›r.
---------------------- …/…/2009-------------------------157. Di¤er Stoklar

157.01. Promosyon Mallar

5.000,00

191. ‹ndirilecek KDV

900,00

329. Di¤er Ticari Borçlar

---------------------- …/…/2009-------------------------329. Di¤er Ticari Borçlar

5.900,00

103. Verilen Çekler ve Öd. Em. (-)

---------------------- …/…/2009--------------------------
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V. SONUÇ
‹flletmelerin piyasadaki pazar paylar›n› artt›rmalar› için yapt›klar› bir uy-

guluma olan promosyon ve eflantiyon uygulamas›n›n vergisel boyutlar› karfl›-

m›za çok s›k ç›kabilmektedir. ‹flletmelerin promosyon veya eflantiyon olarak
da¤›tt›klar› ürünler Gelir veya Kurumlar Vergisi kanunlar› uyar›nca yapmaya

çal›flt›¤›m›z aç›klamalar do¤rultusunda pazarlama veya reklam gideri olarak
dikkate al›nabilecektir. Bu ürünler için yüklenilen katma de¤er vergisi ise;

1. Promosyon veya eflantiyon olarak da¤›t›m› yap›lan ürünün Katma

De¤er Vergisi, sat›fl› yap›lan mal›n Katma De¤er Vergisi oran›ndan yüksek ise
50 No.lu Katma De¤er Vergisi Kanunu Genel Tebli¤i uyar›nca hesaplanacak

ve orana isabet eden tutar indirim konusu yap›labilirken, arta kalan tutar ise
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al›nacakt›r,

2. Promosyon veya eflantiyon olarak da¤›t›m› yap›lan ürünün Katma

De¤er Vergisi, sat›fl› yap›lan mal›n Katma De¤er Vergisi oran›na eflit veya dü-

flük ise bu durumda bu ürünler için ödenen Katma De¤er Vergisi’ nin tamam›
indirim konusu yap›labilecektir.
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‹fi KAZASI VE MESLEK
HASTALIKLARINDA SGK’NIN ‹fiVEREN
VE 3. K‹fi‹LERE RÜCU HAKKI fiARTLARI
VE TAZM‹NAT HESABI
l Hakk› DEM‹RC‹*
I.G‹R‹fi
Çal›flma hayat›m›zda en s›k karfl›lafl›lan sorunlar›n bafl›nda iflkazalar›

gelmektedir. Kutsal olan insan yaflam›n›n sona ermesine veya vücudun bir uz-

vunun sakatlanmas›na,kopmas›na neden olan bu kazalar, çal›flanlar bak›m›n-

dan tafl›d›¤› bu riskler yan›nda, onlar› istihdam eden iflverenler aç›s›ndan da
ayr› bir maliyet unsuru olmaktad›r.Di¤er taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu da
önemli maliyetlerle karfl› karfl›ya kalmaktad›r.Çünkü ifle bafllad›¤› gün iflkazas›na u¤rayan bir iflçinin tüm tedavi giderleri karfl›lanmakta,kifliye çal›flma gü-

cü kayb› oran›na göre, sigortal› ölmüfl ise hak sahiplerine ayl›k ba¤lanabil-

mektedir.Hiç veya 1-2 günlük prim ile 10-20 y›l maafl ödenmesi hali SGK’y›
da bu maliyeti iflverenlerin üzerine rücu etmeye itmektedir. ‹flverenlerin kifli-

yi sigortal› yapmas›,onun için iflkazas› ve meslek hastal›¤› primi ödemesi sorumluluktan kendisini kurtarmamaktad›r. Yeni 5510 say›l› yasada 4/a diye tan›mlanan sigortal›lar eski SSK’l›lar›,4/b diye tan›mlananlar eski Ba¤-Kur’lu-

lar›, 4/c diye tan›mlananlar ise eski memurlar› ifade etmektedir.Bu makale-

mizde iflkazas› ve meslek hastal›¤›n› k›saca izah ettikten sonra makale konusu olan rucüan tazminat koflullar›n› ve hesaplanmas› anlat›lacakt›r.

* SGK Baflmüfettifli,Mali Hukuk Bilim Uzman›
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II. ‹fiKAZASININ TANIMI VE KAPSAMI
5510 say›l› Kanunun 13 üncü maddesinde ifl kazas›;
II.I.4/a Sigortal›lar› ‹çin:
a) ‹flyerinde bulundu¤u s›rada,

b) ‹flveren taraf›ndan yürütülmekte olan ifl dolay›s›yla,

c) Görevli olarak iflyeri d›fl›nda baflka bir yere gönderilmesi nedeniyle

as›l iflini yapmaks›z›n geçen zamanlarda,

d) Emziren kad›n sigortal›n›n, ifl mevzuat›na tabi olup olmad›¤›na bak›l-

maks›z›n yine bu mevzuatta belirtilen sürelerde çocu¤una süt vermek için ayr›lan zamanlarda,

e) ‹flverence sa¤lanan bir tafl›tla iflin yap›ld›¤› yere gidifl gelifli s›ras›nda,
II.II.4/b Kapsam›nda Çal›flan Sigortal›lar ‹çin:
a) ‹flyerinde bulundu¤u s›rada,

b) Yürütmekte oldu¤u ifl nedeniyle iflyeri d›fl›nda,

Meydana gelen ve sigortal›y› hemen veya sonradan “bedenen” veya “ru-

hen” özre u¤ratan “olay” olarak tan›mlanm›flt›r.

Olay iflyeri s›n›rlar›nda olmufl ise iflkazas›d›r. ‹flyeri; sigortal›lar›n ifl ye-

rinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden ba¤l›l›¤› bulunan
ve ayn› yönetim alt›nda örgütlenen ifl yerine ba¤l› yerler, dinlenme, çocuk em-

zirme, yemek, uyku, y›kanma, muayene ve bak›m, beden veya meslek e¤itimi
yerleri, avlu ve büro gibi di¤er eklentiler ile araçlar da iflyerinden say›lm›fl bulunmaktad›r.

Yukar›da aç›kland›¤› üzere, Kanunun 13 üncü maddesinde say›lan hal ve

durumlardan birinde meydana gelen herhangi bir olay sonucu 4 üncü madde-

nin (a) ve (b) f›kras› kapsam›nda çal›flan sigortal›lar›n bedenen veya ruhen
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ar›zaya u¤ramas› hali ifl kazas› say›ld›¤›ndan, burada göz önünde bulundurul-

mas› gereken husus, öncelikle bir olay›n var olmas› ve bu olay ile sonuç ara-

s›nda bir iliflki bulunmas›, di¤er bir deyimle “neden” ile “sonuç” aras›nda bir
ba¤lant›n›n olmas›d›r.

F›kran›n (b) bendine göre; iflveren taraf›ndan yürütülmekte olan ifl ne-

deniyle, sigortal› kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›fl›yorsa yürütmekte oldu¤u ifl nedeniyle meydana gelen olaylar tipik ifl kazas›n› oluflturmaktad›r.

F›kran›n (c) bendine göre; Bir iflverene ba¤l› olarak çal›flan sigortal›-

n›n, görevli olarak ifl yeri d›fl›nda baflka bir yere gönderilmesi nedeniyle as›l
iflini yapmaks›z›n geçen zamanlarda meydana gelen kazalar ifl kazas› say›l-

maktad›r.Bu f›kran›n uygulanmas›nda göz önünde bulundurulmas› gereken

husus, u¤ran›lan kazan›n iflverenin sigortal›ya vermifl oldu¤u görevle ilgili
olup olmad›¤› ve bu görevin yap›lmas› için geçen süre içinde meydana gelip

gelmedi¤inin tespitine ba¤l› bulunmaktad›r. Tabi burada uygulamada iflveren
taraf›ndan sigortal›ya verilmifl yaz›l› bir görev emrinin olmas› uygun olacak-

t›r. Ancak iflveren e¤er görevlendirmeyi kabul etmiflse yaz›l› görev belgesinin
olmas› mutlak aranmaz.Ancak iflveren görevlendirmeyi kabul etmez ise sigortal› veya yak›nlar› temin edecekleri fatura vs.belgelerle görevlendirme oldu-

¤unu belgelendirmeleri gerekecektir. Aksi halde sigortal›n›n kazas› hastal›k
sigortas› yönünden iflleme al›nacakt›r.
III.MESLEK HASTALI⁄I
III.I.Tan›m
Kanunun 14 üncü maddesinde meslek hastal›¤›; sigortal›n›n çal›flt›¤› ve-

ya yapt›¤› iflin niteli¤inden dolay› tekrarlanan bir sebeple veya iflin yürütüm
flartlar› yüzünden u¤rad›¤› geçici veya sürekli hastal›k, bedensel veya ruhsal
özürlülük hali olarak tan›mlanm›flt›r.

Maddenin incelenmesinden de anlafl›laca¤› üzere meslek hastal›¤› iflin

207

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

niteli¤ine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen veya iflin yürütüm flartlar› yüzünden u¤ran›lan hastal›k sakatl›k veya ruhi ar›za halleridir.
Örne¤in;

Kömür madenlerinde çal›flan sigortal›lar›n tutulduklar› “silikoz”, “Pnö-

mokonyoz”, “Antrekozis” gibi hastal›klar iflin niteli¤ine göre tekrarlanan bir
sebeple meydana gelen meslek hastal›klar›ndan say›ld›¤› gibi s›tma savafl ifl-

yerlerinde çal›flan sigortal›lar›n batakl›klar›n kurutulmas› iflinde çal›flt›klar› s›-

rada yakaland›klar› “s›tma” hastal›¤› veya hayvanlarla ilgili iflte çal›flanlar›n
yakaland›klar› “flarbon” son y›llarda gerek ülkemizde gerekse di¤er ülkelerde

de görülen “kufl gribi” gibi hastal›klar›nda iflin yürütüm flartlar› yüzünden
meydana gelmesi nedeniyle meslek hastal›¤› say›lmaktad›r.
III.II.Meslek Hastal›¤›n›n Tespiti:
Sigortal›n›n çal›flt›¤› iflten dolay› meslek hastal›¤›na tutuldu¤unun;

a) Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sa¤l›k hizmet sunucular›

taraf›ndan usûlüne uygun olarak düzenlenen sa¤l›k kurulu raporu ve dayana¤› t›bbî belgelerin incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldü¤ü hallerde, iflyerindeki çal›flma flartlar›n› ve

buna ba¤l› t›bbî sonuçlar›n› ortaya koyan denetim raporlar› ve gerekli di¤er
belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sa¤l›k Kurulu taraf›ndan tespit edilmesi zorunludur.

Meslek hastal›¤›, iflten ayr›ld›ktan sonra meydana ç›km›fl ve sigortal›

olarak çal›flt›¤› iflten kaynaklanm›fl ise, sigortal›n›n bu Kanunla sa¤lanan hak-

lardan yararlanabilmesi için, eski iflinden fiilen ayr›lmas›yla hastal›¤›n meydana ç›kmas› aras›nda bu hastal›k için Kurum taraf›ndan yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zaman›n geçmemifl olmas› flartt›r.

Bu durumdaki kifliler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler,

herhangi bir meslek hastal›¤›n›n klinik ve laboratuar bulgular›yla belirlendi¤i
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ve meslek hastal›¤›na yol açan etkenin iflyerindeki inceleme sonunda tespit

edildi¤i hallerde, meslek hastal›klar› listesindeki yükümlülük süresi afl›lm›fl
olsa bile, söz konusu hastal›k Kurumun veya ilgilinin baflvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sa¤l›k Kurulunun onay› ile meslek hastal›¤› say›labilir.
III.III.Meslek Hastal›¤›n›n Bildirilmesi:
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n; (a) bendi ile 5 inci mad-

desi kapsam›ndaki sigortal›lar›n meslek hastal›¤›na tutuldu¤unu ö¤renen veya
bu durum kendisine bildirilen iflveren taraf›ndan,

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›ndaki

sigortal› bak›m›ndan ise kendisi taraf›ndan,

bu durumun ö¤renildi¤i günden bafllayarak üç iflgünü içinde, ‹fl kazas› ve

Meslek Hastal›¤› Bildirim Formu ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bildi-

rim do¤rudan, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yada e-Sigorta

ortam›nda yap›labilir. Taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yap›lan
bildirimlerde postaya verilifl tarihi esas al›n›r.

IV.SGK’NIN ‹fiVEREN VE 3.K‹fi‹LERE RUCU HAKKI VE
KOfiULLARI
IV.I.Dayanak
Kurum, ifl kazas› ya da meslek hastal›¤› sonucu sigortal›lara ve bunlar›n

ölümleri halinde hak sahiplerine yapt›¤› her türlü ödemelerle, ba¤lam›fl bulun-

du¤u gelirin bafllad›¤› tarihteki ilk peflin sermaye de¤erini, zarara sebep olan
iflveren ya da üçüncü kiflilere ödettirme hakk›na sahiptir.

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas›nda Kurumun rücu hakk›, 5510 sa-

y›l› Kanunun 21, 23 ve 39 uncu maddelerinden kaynaklanmaktad›r. ‹fl kazas›

ve meslek hastal›¤› olaylar›nda Kurumun yapt›¤› her türlü gider ve ödemeler,
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bu maddelerde öngörülen flartlar›n meydana gelmesi halinde iflverene ve/veya
üçüncü kiflilere ödettirilebilmektedir.

Kurumun rücu hakk› iki durumda söz konusudur.

Bunlardan birincisi, ifl kazas› veya meslek hastal›¤› olay›nda belirli so-

rumluluk ve kusur durumunun gerçekleflmesi, di¤eri ise sigortal›n›n zaman›nda Kuruma bildirilmemesidir.

IV.II.Sorumluluk ve Kusur Durumunun Gerçekleflmesi
*‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› iflverenin kast› sonucunda meydana gel-

miflse iflveren Kuruma karfl› sorumlu hale gelir. Kas›t; ifl kazas› veya meslek

hastal›¤›na, iflverenin bilerek ve isteyerek, hukuka ayk›r› eylemiyle neden ol-

mas› halidir. Zarara neden olan eylemin bilinçli olarak yap›lmas›, kas›t için
yeterli olup, sonuçlar›n›n istenip istenmemesi kast› ortadan kald›rmaz.

* ‹flverenin eylemi hukuka ayk›r› olmamakla birlikte, yapt›¤› hareketin

hukuka ayk›r› sonuç do¤urabilece¤ini bilmesi, ihmali veya a¤›r ihmali, sorumlulu¤unu kald›rmaz.

*‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› iflverenin, sigortal›lar›n sa¤l›¤›n› ko-

ruma ve ifl güvenli¤i ile ilgili mevzuat hükümlerine ayk›r› hareketi sonucunda oluflmuflsa iflvereni Kuruma karfl› sorumlu hale getirir. Mevzuat, yasal

olarak yürürlü¤e konulmufl ve yürürlü¤ünü muhafaza eden, sigortal›lar›n sa¤-

l›¤›n› koruma ve ifl güvenli¤i alan›nda, yasa koyucu ile yasa koyucunun yürütme veya idareye verdi¤i yetki sonucu, bu organlarca kabul edilen genel, ob-

jektif kural veya hükümlerin tümüdür.

*‹flverenin sorumlulu¤unun tespitinde kaç›n›lmazl›k ilkesi dikkate al›-

n›r. Kaç›n›lmazl›k, olay›n meydana geldi¤i tarihte geçerli bilimsel ve teknik

kurallar gere¤ince al›nacak tüm önlemlere ra¤men, k›smen ya da tüm olarak
ifl kazas› veya meslek hastal›¤›n›n meydana gelmesi durumudur. ‹flveren al›nmas› gerekli bir önlemi almam›fl ise olay›n kaç›n›lmazl›¤›ndan söz edilemez.

*‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›, üçüncü bir kiflinin kusuru nedeniyle
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meydana gelmiflse, sigortal›ya ve hak sahiplerine yap›lan veya ileride yap›lmas› gereken ödemeler ile ba¤lanan gelirin bafllad›¤› tarihteki ilk peflin serma-

ye de¤erinin yar›s›, zarara sebep olan üçüncü kiflilere ve flayet kusuru varsa
bunlar› çal›flt›ranlara rücû edilir.

*‹fl kazas›, meslek hastal›¤› ve hastal›k; kamu görevlileri, er ve er-

bafllar ile kamu idareleri taraf›ndan görevlendirilen di¤er kiflilerin vazi-

felerinin gere¤i olarak yapt›klar› fiiller sonucu meydana gelmifl ise, bu fi-

illerden dolay› haklar›nda kesinleflmifl mahkûmiyet karar› bulunanlar hariç ol-

mak üzere, sigortal› veya hak sahiplerine yap›lan ödemeler veya ba¤lanan ge-

lirler için kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayr›ca, ifl kazas› veya mes-

lek hastal›¤› sonucu ölümlerde, Kanun uyar›nca hak sahiplerine ba¤lanacak
gelir ve verilecek ödenekler için, ifl kazas› veya meslek hastal›¤›n›n meydana
gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya ifl kazas› sonucu ölen kusurlu sigortal›n›n hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez.

* ‹fl kazas›n›n, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci f›kras›n›n (a) bendin-

de belirtilen sürede iflveren taraf›ndan Kuruma bildirilmemesi halinde, bildi-

rim tarihine kadar geçen süre için sigortal›ya ödenecek geçici ifl göremezlik
ödene¤i, Kurumca iflverenden tahsil edilir.

* ‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu ölümlerde, Kanun uyar›nca hak

sahiplerine ba¤lanacak gelir ve verilecek ödenekler için, ifl kazas› veya mes-

lek hastal›¤›n›n meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya ifl
kazas› sonucu ölen kusurlu sigortal›n›n hak sahiplerine, Kurumca rücu edilmez.

Meslek hastal›¤› olaylar›nda, iflveren ve üçüncü flah›slar›n sorumluluk

halleri aranmaks›z›n, sigortal› veya hak sahiplerine tahsis edilen gelirlerin ilk
peflin sermaye de¤erleri hesaplan›p, rücuan tazminat davas› aç›l›r. Zira, mes-

lek hastal›¤› iflyerinin çal›flma koflullar›ndan ileri geldi¤i için iflveren,
olaydan do¤rudan sorumludur.

211

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

IV.III.Sigortal›n›n Zaman›nda Kuruma Bildirilmemesinden Do¤an
Sorumluluk

1) Sigortal› çal›flt›rmaya baflland›¤›n›n süresi içinde sigortal› ifle girifl bil-

dirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildi¤i veya sigortal› çal›flt›r›ld›¤›n›n Kurumca tespit edildi¤i tarihten önce meydana ge-

len ifl kazas› ve meslek hastal›¤› halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri
Kurumca ödenir. Bu durumda, Kurumca yap›lan ve ileride yap›lmas› gerekli

bulunan her türlü masraflar›n tutar› ile gelir ba¤lan›rsa bu gelirin bafllad›¤› tarihteki ilk peflin sermaye de¤eri tutar›, Kanunun 21 inci maddesinin birinci
f›kras›ndaki sorumluluk halleri aranmaks›z›n, iflverene ayr›ca ödettirilir.

Sigortas›z iflçi çal›flt›r›rken iflkazas›na maruz kal›nmas›n›n en büyük

yapt›r›m› budur. Çünkü kaza ile ilgili hiçbir kusurunuz olmasa yani bütün güvenlik önlemlerini alm›fl olsan›z bile SGK’n›n yapaca¤› tüm giderleri karfl›lamak durumunda kal›rs›n›z.

(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda

sigortal› oldu¤u halde(eski Ba¤-Kurlular), 8 inci maddenin üçüncü f›kras›nda

belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunulmayan sürede meydana gelen ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sonucu ilgililerin ge-

lir ve ödenekleri Kurumca ödenmez. 4/b kapsam›nda sigortal› say›lanlar bil-

dirimlerini yapmad›klar› süre içinde maruz kald›klar› iflkazalar›ndan dolay›
SGK’dan gelir ve ödenek alamazlar.

(3) Sigortal›n›n bildirilmesi gereken yasal süre içerisinde meydana gelen

ifl kazalar›nda, Kanunun 23 üncü madde hükmü uygulanmaz.

Örnek; 4/a sigortal›lar› için inflaat iflyerinde ifle bafllad›¤› gün iflkazas›

geçiren ve ayn› gün kazadan sonra bildirimi yap›lan kifli için iflveren do¤rudan sorumlu de¤ildir.
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V.PEfi‹N SERMAYE DE⁄ER‹ TABLOLARI
Peflin de¤er, gelecekte ödenecek gelirlerin, ölüm ihtimali ve belirli bir

faiz faktörüne göre hesaplanan bugünkü de¤eridir. Kurumca, Kanunun afla¤›-

da aç›klanan maddelerinde belirtilen giderlerin, yafl, kesilme veya yeniden

ba¤lanma ya da hak sahipli¤i nedeniyle sonradan gelir veya ayl›k ba¤lanma
ihtimalleri ve yüzde befl iskonto oran› dikkate al›narak hesaplanacak tutar› tes-

pit etmek amac›yla haz›rlanan peflin sermaye de¤eri tablolar› demografik ve
ekonomik de¤ifliklikler nedeniyle Kurumca gerekli görülen hallerde güncelle-

nir 1 . ‹lk peflin sermaye de¤eri, gelir veya ayl›¤›n bafllang›ç tarihinde yürürlükte olan peflin sermaye de¤eri tablolar›na göre belirlenir.
Kurumca haz›rlanan peflin sermaye de¤eri tablolar›;

- Kanunun 21 inci maddesi hükmüne göre, ifl kazas› ve meslek hastal›¤›

halinde sigortal›ya veya hak sahiplerine ileride yap›lmas› gereken ödemeler
ile ba¤lanan gelirin bafllad›¤› tarihteki ilk peflin sermaye de¤eri;

- Kanunun 23 üncü maddesi hükmüne göre, ifl kazas› ve meslek hastal›-

¤› halinde sigortal›ya veya hak sahiplerine ba¤lanan gelirin bafllad›¤› tarihteki ilk peflin sermaye de¤eri;

- Kanunun 39 uncu maddesi hükmüne göre, malullük ve ölüm hallerin-

de sigortal›ya veya hak sahiplerine ba¤lanacak ayl›¤›n bafllad›¤› tarihteki ilk
peflin sermaye de¤eri,

hesab›nda kullan›l›r.

Peflin sermaye de¤erlerinin hesab›nda, sigortal›lar›n veya hak sahipleri-

nin gelir veya ayl›¤a girifl tarihindeki yafllar› esas al›n›r. Yafl hesab›nda alt› ay-

dan küçük y›l kesirleri dikkate al›nmaz. Alt› ay ve daha fazla y›l kesirleri tam
y›l say›l›r.

1 Tablolar için, SGK Tebli¤i,28.09.2008 tarih 27011 say›l› Resmi Gazete
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VI. RÜCU DAVALARINA ESAS TUTARIN HESABI
1) ‹flveren veya üçüncü flah›slar aleyhine aç›lacak rücuan tazminat dava-

lar›na konu olabilecek tutar, sigortal› ve hak sahiplerine ba¤lanan gelirin bafl-

lad›¤› tarihteki ilk peflin sermaye de¤erine, Kurumca, Kanun gere¤ince yap›lan veya ileride yap›lmas› gereken di¤er ödemeler eklenerek hesaplan›r.

(2) ‹flveren, rücuan tazminat davalar›na konu olan, ba¤lanacak ilk peflin

sermaye de¤erli gelirlerin tamam›ndan kusur oran› kadar sorumludur.

(3) Üçüncü bir kiflinin kusuru nedeniyle meydana gelen ifl kazas› veya

meslek hastal›¤› olaylar›nda zarara sebep olan üçüncü kifliler ve flayet kusuru

varsa bunlar› çal›flt›ranlar, sigortal›ya ve hak sahiplerine yap›lan veya ileride
yap›lmas› gereken ödemeler ile ba¤lanan gelirin bafllad›¤› tarihteki ilk peflin
sermaye de¤eri toplam›n›n yar›s›ndan kusur oranlar› kadar sorumludur.

Peflin sermaye de¤eri, sigortal› veya hak sahibinin y›ll›k gelirinin peflin

sermaye de¤eri tablosunda gelir bafllang›ç tarihindeki yafl› karfl›s›nda gösteri-

len peflin de¤erle çarp›m› sonucu bulunan rakam›n 100’e bölünmesi suretiyle
hesaplan›r. Aritmetik formül ile gösterirsek;

Peflin Sermaye De¤eri = (Ayl›k Gelir Tutar› x 12 x peflin sermaye de-

¤eri tablosundaki de¤er) / 100 olur.

Örnek 1: Sigortal› ifl kazas› sonucu ölmüfltür. Hak sahibi durumunda 25

yafl›nda efl bulunmaktad›r. ‹fl kazas›nda 5510 say›l› Kanunun 21 nci maddesi
gere¤i iflverenin sorumlulu¤u tespit edilmifl olup, gelirin bafllad›¤› tarihteki ilk
peflin sermaye de¤eri iflverene rücu edilecektir.

Gelirin, gelir bafllang›ç tarihindeki miktar›
Eflin yafl karfl›l›¤› PMF de¤eri

: 346,13

: 1.793,10

Peflin Sermaye De¤eri: (Ayl›k Gelir Tutar› x 12 x peflin sermaye de¤eri

tablosundaki de¤er) / 100 olur.

Peflin Sermaye De¤eri: (346,13 x12 x 1.793,10) / 100 = 74.477,48 YTL dir.
Örnek 2: Sigortal› üçüncü bir kiflinin kusuru nedeniyle ifl kazas› geçir-

mifl ve ölmüfltür. Hak sahibi durumunda 3 yafl›nda bir çocu¤u bulunmaktad›r.
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Ba¤lanan gelirin bafllad›¤› tarihteki ilk peflin sermaye de¤eri toplam›n›n yar›s› zarara sebep olan üçüncü kifliye rücû edilecektir.
Gelirin, gelir bafllang›ç tarihindeki miktar›
Çocu¤un yafl karfl›l›¤› PMF de¤eri

: 173,07

: 1.063,63

Peflin Sermaye De¤eri : (Ayl›k Gelir Tutar› x 12 x peflin sermaye de¤eri

tablosundaki de¤er) / 100 olur.

Peflin Sermaye De¤eri : (173,07 x12 x 1063,63) / 100 = 22.089,89
Rücu Edilecek De¤er: 22.089,89 / 2 =11.044,95 YTL dir.
VIII.SONUÇ
Yeni 5510 say›l› yasa ile iflkazalar› bak›m›ndan kaç›n›lmazl›k ilkesine

tekrar vurgu yap›lm›fl, eski yasadaki sigortal›lar›n ba¤›fllanmaz kusur hali tan›m› yasadan ç›kart›larak yerine a¤›r kusur kavram› getirilmifl,eski Ba¤-Kur-

lular için iflkazas› kavram› geniflletilmifl, içerik olarak ayn› hususlar› içermesine karfl›n eski yasaya göre ödeneklerde sigortal›lar lehine kesintiler getiril-

mifl, tavan s›n›rlamas› korunmufltur. ‹flverenlerin çok yak›nd›¤› rücuen tazminat davalar›na da bir çözüm getirilmifltir. ‹flkazalar›nda Kurum sigortal›ya
yapt›¤› tüm geçici iflgöremezlik ödeneklerini ve sa¤l›k giderlerini, meslekte
kay›p oran› %10 dan fazla ise ba¤lad›¤› gelirlerin ilk peflin sermaye de¤erlerini kusuru oran›nda iflveren veya sigortal›lara rücu etmekteydi. Bunun yan›n-

da,gelir ba¤land›ktan sonra ileriki y›llarda ortaya ç›kan gelir art›fllar› da ek ru-

cü davalar›yla iflverenden al›nmaktayd›. Yeni dönemde iflte bu sonradan ortaya ç›kacak art›fllar iflverenlerden talep edilemeyecektir. Çünkü rücu davalar›nda ilk peflin sermaye de¤eri esas al›nacakt›r.
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S‹GORTA PR‹M‹ ‹fiVEREN PAYINDA
BEfi PUANLIK ‹ND‹R‹M UYGULAMASI
l Mustafa CER‹T*
I-G‹R‹fi
Sosyal güvenlik kurumlar› (tek çat› olmadan önce Ba¤-Kur ve SSK) y›l-

lard›r kendilerine ve/veya iflyerinde hizmet akdine istinaden çal›flt›rd›klar› sigortal›lara ait, süresi içerisinde ödenmeyen sigorta primi, iflsizlik sigortas› pri-

mi, idari para cezas›, sosyal yard›m zamm› ve bunlara iliflkin gecikme cezas›, gecikme zamm› ile ilgili olarak, farkl› zamanlarda “prim alacaklar›n ye-

niden yap›land›r›lmas›” ad› alt›nda veya kamuoyunda “prim aff›” olarak bilinen kanunlar ile borçlulara ödeme kolayl›klar› sa¤lam›flt›r. Ancak bu yap›land›rmalar, süresi içerisinde prim vb. kurum alacaklar›n› ödemeyen iflveren-

leri ve kiflileri sevindirirken, yasal süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine
getirenler aç›s›ndan k›rg›nl›klara neden oluyor, bu kifliler adeta cezaland›r›ld›klar›n› düflünüyorlard›.

Ülkenin ekonomik flartlar› dikkate al›narak prim ödeme zorlu¤u çeken

vatandafllara kolayl›k sa¤lad›¤›n› düflünsek bile yasal süresi içerisinde ödemelerini yapan iflverenlerin de ödüllendirilmesi gerekmekteydi. Nihayet bu durum 5763 say›l› yasa ile dikkate al›nm›fl ve borçlar›n› Sosyal Güvenlik Kuru-

muna zaman›nda ödeyen iflveren için, befl puanl›k iflveren hissesi sigorta pri-

mi indirim teflviki yasalaflarak 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanmaya

bafllanm›flt›r. Bu yaz›m›zda 5 puanl›k prim indiriminin kapsam›, yararlanma
flartlar› vb gibi konular hakk›nda bilgi vermeye çal›flaca¤›z.
* SGK Müfettifli ‹stanbul ‹l Müdür Yard›mc›s›
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II- BEfi PUANLIK PR‹M ‹ND‹R‹M
Sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde uzun vadeli sigorta kollar› olarak

bilinen malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› priminin iflveren hissesinden befl
puanl›k indirim teflviki ile ilgili yasa hükmü, 5763 say›l› ‹fl Kanunu ve Baz›
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun 24 üncü maddesi ile kabul edilerek 5510 say›l› Kanunun 81 inci maddesinin birinci f›kras›na (›) ben-

di olarak eklenmifltir. An›lan Kanun maddesi 01.10.2008 tarihinde yürürlü-

¤e girmesi ile uzun vadeli sigorta kollar›ndan befl puanl›k indirimin uygulanmas›na bafllan›lm›flt›r.

5510 say›l› kanunun 81 inci maddesinde prim oranlar›n›n ne kadar ola-

ca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. An›lan maddede malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› prim oran›n›n, prime esas kazanc›n %20 si oldu¤u bunun %11’i ifl-

veren , %9’unun ise sigortal› hissesi oldu¤u belirtilmifltir. Bu durumda 5 puanl›k indirim iflveren hissesi olan %11 k›s›mdan düflülmesi gerekmektedir. ‹fl-

veren befl puanl›k prim indiriminden yaralanmas› halinde malüllük yafll›l›k ve
ölüm sigorta kolundan %6’l›k k›sm› ödemekle yükümlü olacakt›r. E¤er iflveren iflyerinde fiili hizmet zamm›na tabii sigortal› çal›flt›r›yor ise bu fiili hiz-

met zamm›ndan dolay› an›lan sigorta koluna ilave edilen her puan iflveren
hissesine ilave edilecek ve iflverenler taraf›ndan ödenecektir. Malullük yafll›-

l›k ve ölüm sigorta kollar›ndan yap›lan 5 puanl›k prim indirimi hazine taraf›ndan karfl›lanacakt›r.

Bu 5 puanl›k indirim her ne kadar %20 oran›n içerisinde küçük bir indi-

rim görüntüsü verse de matrah üzerinde düflünüldü¤ünde önemli bir indirim

teflviki oldu¤u ortaya ç›kacakt›r. fiöyle ki 4/a kapsam›nda sigortal› çal›flt›ran

ve çal›flt›rd›¤› sigortal›lar›n prime esas kazanç toplam matrah› 100.000,00TL
olan iflverenin ödeyece¤i malüllük yafll›l›k ve ölüm sigortas› primi sigortal›
hissesi dahil 20.000,00.TL dir. Bunun 9.000,00.-TL’si sigortal› hissesi geri
kalan 11.00,00.-TL’lik k›sm› ise iflveren hissesidir. ‹flveren befl puanl›k indi-

rimden yararland›¤› takdirde 11.000,00TL’nin 6,000,00-TL’sini ödeyecek ve
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5.000 YTL’lik bir indirim söz konusu olacakt›r. Örnekten de anlafl›laca¤›

üzere befl puanl›k indirim çok önemli ve ciddi bir teflvik uygulamas›d›r. ‹flveren sigortal› hissesinden daha az ödeme yapmaktad›r.

Befl puanl›k iflveren hissesi sigorta primi indiriminde herhangi bir süre

k›s›tlamas› yap›lmam›flt›r. Yani afla¤›daki ayr›nt›l› olarak aç›klayaca¤›m›z
flartlar›n tafl›nmas› halinde iflverenler, süreye ba¤l› kal›nmaks›z›n bu prim indirimi teflvikinden yararlanabileceklerdir.

III- BEfi PUANLIK PR‹M ‹ND‹R‹M‹N‹N KAPSAMI VE
YARARLANMA fiARTLARI

Befl puanl›k indirimin uygulanabilmesi için iflverenlerin afla¤›da belirti-

len flartlar› birlikte yerine getirmifl olmas› gerekmektedir.

3.1 ‹flverenlerin Özel Sektör ‹flvereni Olmas› ve (4/a) kapsam›nda

sigortal› çal›flt›rmas›: Befl puanl›k prim indirimden, 5510 say›l› Kanunun 4

üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda (eski tabirle SSK’l›)
sigortal› niteli¤ine haiz sigortal› çal›flt›ran iflverenler yararlanmaktad›r. Bura-

da önemli olan iflverenin özel sektör iflyeri iflvereni olmas›d›r. Kamu iflyerine

ait iflyerleri 5510 say›l› yasan›n 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ben-

di kapsam›nda sigortal› çal›flt›rsalar dahi bu indirimden yararlanma imkanlar› bulunmamaktad›r. Ayr›ca harp malulleri ile 3713 say›l› Terörle Mücadele
Kanunu ve 2330 say›l› Nakdi Tazminat ve Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Ka-

nununa göre vazife malullü¤ü ayl›¤› alanlardan k›sa ve uzun vadeli sigorta
kollar›na tabi çal›flt›ran özel iflyeri iflverenleri ile özel bina inflaat› ile ihale ko-

nusu iflyeri iflverenleri de çal›flt›rd›klar› (4/a) kapsam›ndaki sigortal›lardan
dolay› da befl puanl›k indirimden yararlanabileceklerdir.

3.2 Ayl›k Prim Ve Hizmet Belgesinin Kuruma Yasal Süresi ‹çinde

Verilmesi; Befl puanl›k indirimden faydalanmak isteyen özel sektör iflyeri ifl-

verenleri, befl puanl›k prim indirimin yap›laca¤› aya iliflkin ayl›k prim ve hiz-

met belgesini yasal süresi içerisinde kuruma vermek zorundad›r. Befl puanl›k
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indirimden yararlanmak amac›yla ayl›k prim ve hizmet belgesinin yasal süre-

si içerisinde verilmesi esnas›nda dikkat edilecek en önemli husus belge veril-

me aflamas›nda Kanun türünün 5510 olarak seçilmesidir. E¤er kanun türü
seçilmeden belge Kuruma gönderilmifl ise iflverenler bu indirimden faydalanamayacaklard›r.

3.3 ‹flveren Hissesi (Hazinece Karfl›lanan Tutar Hariç) ‹le Sigortal›

Hissesine Düflen Sigorta Primlerinin Yasal Süresi ‹çinde Ödenmesi; ‹ndirimden yararlanman›n flartlar›ndan bir di¤eri, iflveren taraf›ndan verilen ay-

l›k prim ve hizmet belgelerinden dolay› tahakkuk etmifl prim borçlar›n›n (ifl-

veren hissesinin hazinece karfl›lanacak k›sm› hariç) tamam›n›n yasal süresi

içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Primler, iliflkin oldu¤u ay› takip eden

ay/dönemin sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gerekmek-

tedir. Belirtilen bu primlerin k›smen veya tamamen ödenmemesi veya yasal
ödeme süresi geçtikten sonra ödenmesi halinde bu haktan yararlan›lamamaktad›r.

3.4 ‹flverenin, Kuruma Borcunun Bulunmamas› Veya Di¤er Ka-

nunlara Göre Yap›lan Tecil ve Taksitlendirmelerinin Devam Etmesi; Befl

puanl›k indirimden yaralanman›n di¤er ve son flart› da iflverenin Kuruma mu-

accel borcunun bulunmamas›d›r. Bu borçlar sigorta primi, iflsizlik sigortas›

primi, idari para cezas› ve bunlara iliflkin gecikme cezas› ve gecikme zamm›
olup en geç ilgili ay›n prim ve hizmet belgesinin verilece¤i günden önce

ödenmesi gerekmektedir. ‹flverenin befl puanl›k indirimden yararlanabilmesi

amac›yla Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olup olmad›¤› kontrol edilirken iflverene ait ayn› ünitede yada farkl› ünitelerde ifllem gören iflyerlerinin tü-

mü birlikte de¤erlendirilmeyecek, her bir iflyeri ayr› ayr› de¤erlendirilecek-

tir. Birden fazla iflyeri olan ayn› yada farkl› ünitelerde ifllem gören iflveren,
befl puanl›k prim indiriminden, muaccel sigorta primi, iflsizlik sigortas› primi,
idari para cezas› ile bunlara iliflkin gecikme cezas› ve gecikme zamm› borcu
bulunmayan iflyerlerinden dolay› yararlan›rken, muaccel sigorta primi, iflsizlik sigortas› primi, idari para cezas› ile bunlara iliflkin gecikme cezas› ve ge-
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cikme zamm› borcu bulunan iflyerlerinden dolay› ise, söz konusu borçlar
ödenmedi¤i sürece, bu befl puanl›k prim indiriminden yararlanamayacakt›r.

5510 say›l› kanunun 89 uncu maddesinin birinci f›kras›n›n “Sigortal›n›n

çal›flt›r›ld›¤› iflyeri aktif veya pasifi ile birlikte devral›n›r veya intikal ederse
ya da baflka bir iflyerine kat›l›r veya birleflirse eski iflverenin Kuruma olan
prim ile gecikme cezas›, gecikme zamm› ve di¤er ferilerinden oluflan borçla-

r›ndan, ayn› zamanda yeni iflveren de müfltereken ve müteselsilen sorumlu-

dur” hükmü gere¤i, iflyerinin devir veya intikal etmesi halinde devir alan ve-

ya kendisine miras yolu ile intikal eden iflveren, devir veya intikal tarihinden
önceki dönem borçlar›ndan eski iflveren ile birlikte müfltereken ve müteselsi-

len sorumludur. Bu nedenle iflyerini devir alan veya iflyeri intikal eden iflve-

ren, devir veya intikal tarihinden önceki ve sonraki borçlar›n tamam›n›n
ödenmesi halinde befl puanl›k indirimden yararlanabileceklerdir.

‹flverenlerin, sigorta primi, iflsizlik sigortas› primi, idari para cezas› ile

bunlara iliflkin gecikme cezas› ve gecikme zamm› borcu bulunmas›na karfl›n

özel kanunlar› gere¤i yap›land›r›lanlardan veya 6183 say›l› kanunun 48.
maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme ifllemi yap›lm›fl olanlardan tecil ve

taksit flartlar›na uygun olarak ödemesi devam edenler befl puanl›k indirimden
yararlanabileceklerdir. Borçlar› tecil ve taksitlendirilen iflverenler befl puanl›k

indirimden yararlanabilmeleri için di¤er flartlar ile birlikte tecil ve taksitlendirme iflleminin bozulmam›fl olmas› yeterlidir.

Di¤er önemli bir husus da iflverenden ifl alan alt iflverenlerin bulunmas›

halinde, alt iflverenin borcu varsa as›l iflveren befl puanl›k indirimden yarar-

lanabilecek midir? Bunun tersi halinde yani alt iflverenin borcunun bulunmamas›, as›l iflverenin borcunun olmas› halinde alt iflveren bu indirimden faydalanabilecek midir?

5510 say›l› Kanunun 12 nci maddesinin alt›nc› f›kras›nda “Bir iflve-

renden, iflyerinde yürüttü¤ü mal veya hizmet üretimine iliflkin bir iflte veya bir
iflin bölüm veya eklentilerinde, ifl alan ve bu ifl için görevlendirdi¤i sigortal›-

lar› çal›flt›ran üçüncü kifliye alt iflveren denir. Sigortal›lar, üçüncü bir kiflinin
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arac›l›¤› ile ifle girmifl ve bunlarla sözleflme yapm›fl olsalar dahi, as›l iflveren,
bu Kanunun iflverene yükledi¤i yükümlülüklerden dolay› alt iflveren ile birlik-

te sorumludur.” hükmü yer almakta olup an›lan maddede alt iflverenlik tan›m-

lanm›fl ve 5510 say›l› kanunun alt iflverene yükledi¤i yükümlülüklerden dola-

y› as›l iflveren alt iflveren ile birlikte sorumlu tutulmufltur. Ancak as›l iflverene
yüklenen yükümlülüklerden dolay› alt iflveren as›l iflveren ile birlikte sorum-

lu tutulmam›flt›r. Bu nedenle as›l iflverenin befl puanl›k prim indiriminin Ha-

zine’ce karfl›lanabilmesi için gerek as›l iflverenin gerekse iflverenden ifl alan
alt iflverenlerden kaynaklanan muaccel sigorta primi, iflsizlik sigortas› primi,
idari para cezas› ile bunlara iliflkin gecikme cezas› ve gecikme zamm› borcu-

nun bulunmamas› gerekmektedir. Alt iflverenlerin, yaln›zca kendi çal›flt›rm›fl

olduklar› sigortal›lardan kaynaklanan muaccel borçlar›n›n bulunmamas› halinde söz konusu indirimden yararlanabileceklerdir. As›l iflverenin borcunun
bulunmas› alt iflverenin befl puanl›k indirimden yararlanmas›n› etkilememektedir.

fiirketlerin nevilerini de¤iflmesi (örne¤in Limited flirketten Anonim flir-

kete dönüflmesi), baflka bir flirket ile birleflmesi veya di¤er bir flirkete kat›lma-

s› halinde befl puanl›k indirimin uygulanabilmesi için, nevi de¤ifltirme, birlefl-

me yada di¤er flirkete kat›ld›¤› tarihten önceki ve sonraki dönemlere iliflkin
borçlar›n›n ödenmifl olmas› gerekmektedir.

IV-FARKLI TEfiV‹KLER KAPSAMINDA ‹fiVEREN H‹SSES‹

PR‹M‹ ‹ND‹R‹M‹NDEN YARARLANILMASI HAL‹NDE BEfi
PUANLIK ‹ND‹R‹M‹N UYGULANMASI;

Gerek özürlü çal›flt›ran gerekse mevcut istihdama ilave çal›flt›r›lan 18-29

yafl aras› genç ve kad›n istihdam›na iliflkin ile di¤er teflvik kanunlar›na istinaden uzun vadeli sigorta kollar›ndan iflveren hissesi sigorta prim teflviki uygulamas›ndan yararlan›lmakta olan iflverenlerin, teflvik kapsam›na giren sigor-

tal›lar›ndan dolay› ayn› ayda, ayn› sigortal›lar için befl puanl›k prim indiri-
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minden yararlanmalar› mümkün bulunmamaktad›r. Ayn› sigortal› için mükerrerli¤i önlemek ad›na birden fazla teflvik uygulamas› yap›lmamakta olup sa-

dece iflveren taraf›ndan seçilen ve durumuna uygun tek bir teflvik kapsam›nda
iflveren hissesi sigorta priminden yararlan›labilecektir.

V- ‹fiVERENLER‹N AFETE U⁄RAMASI HAL‹NDE BEfi PUANLIK
‹ND‹R‹M‹N UYGULANMASI;

5510 say›l› kanunun 91 inci maddesi ile, afet nedeniyle zor durumda

olan iflverenler için belgelerin verilme süresi ile muhteviyat› primlerin öden-

me sürelerinde kolayl›k sa¤lanm›flt›r. An›lan madde de ayl›k prim ve hizmet

belgelerinin afetin meydana geldi¤i ay› takip eden üç ay içerisinde sosyal
güvenlik müdürlüklerine/merkezlerine verilebilece¤i, afetin meydana geldi¤i

tarihten itibaren tahakkuk edecek üç ayl›k prim borçlar›n›n ise olay›n meyda-

na geldi¤i tarihten itibaren bir y›la kadar ertelenebilece¤i belirtilmifltir. Bu
nedenle afet nedeniyle sigorta prim borcu ertelenen iflverenler, prim borçlar›n› erteleme süresi içerisinde ödemeleri ve di¤er flartlar› yerine getirmeleri ha-

linde malullük yafll›l›k ve ölüm sigortalar› iflveren hissesi sigorta priminin befl
puanl›k k›sm› HAZ‹NE taraf›ndan karfl›lanacakt›r.

VI- S‹GORTASIZ ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRILMASI HAL‹NDE BEfi
PUANLIK ‹ND‹R‹M‹N UYGULANMASI;

Befl puanl›k indirim uygulamas›n›n amaçlar›ndan bir tanesi de kay›td›fl›
istihdam ile mücadele etmektir. 5510 say›l› Kanununun 81 inci maddesinin birinci f›kras›na, (›) bendinde “….Bu Kanun gere¤ince yap›lan kontrol ve denetimlerde çal›flt›rd›¤› kiflileri sigortal› olarak bildirmedi¤i tespit edilen iflverenler bir y›l süreyle bu f›krayla sa¤lanan destek unsurlar›ndan yararlanamaz…..”
denilmekle bu durum aç›kça ortaya konmufltur. Konunun nas›l uygulanaca¤›
ile ilgili aç›k bir hüküm bulunmamakla birlikte di¤er teflvik kanunlar› ile bir-
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liktelik sa¤lamak ad›na, sosyal güvenlik kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurlar›nca yap›lan tespitler esnas›nda yada di¤er kamu idarelerinin
denetim elemanlar›n›n kendi mevzuatlar› gere¤ince iflyerlerinde yapacaklar›
her türlü soruflturma, denetim ve incelemeler s›ras›nda, iflverenler taraf›ndan
iflyerinde fiilen çal›flt›r›ld›klar› tespit edilen ancak sigortal›l›k tescili bulunmayan kiflilerin tespiti halinde tutanak tarihini izleyen ay bafl›ndan itibaren bir
y›ll›k süre içerisinde di¤er flartlar› sa¤lasalar dahi befl puanl›k iflveren hissesi
sigorta primi indiriminden yararlanamayacaklar› kanaatindeyiz. Yine kamu
idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kurulufllardan al›nan bilgi ve belgelerden kay›td›fl› istihdam›n oldu¤unun anlafl›lmas› halinde ise bilgi ve belgenin
sosyal güvenlik kurumuna girifl tarihini takip eden aybafl›ndan itibaren bir y›l
süre ile prim indiriminin uygulanamayaca¤› kanaatini tafl›maktay›z.
Hazine'ce karfl›lanan prim tutarlar› iflverenin iflçilik maliyet giderlerini
oluflturmad›¤›ndan gelir ve kurumlar vergisi uygulamalar›nda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al›nmayacakt›r.
VII- BEfi PUANLIK ‹ND‹R‹MDEN YARARLANAMAYACAKLAR
‹flverenler,
1) Kamu idarelerine ait iflyerlerinde çal›flt›r›lan 5510 say›l› kanunun
(4/a) ve (4/c) kapsam›nda sigortal›lardan,
2) ‹flyerlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çal›flan sigortal›lardan,
3) Yurtd›fl›nda çal›flan sigortal›lardan,
4) 4(b) kapsam›ndaki sigortal›l›ktan,
5) Aday ç›rak, ç›rak ve ö¤rencilerden uzun vadeli sigorta kollar›na tabi
olmayanlardan
6) Harp malulleri ile 3713 ve 2330 say›l› kanunlara göre vazife ayl›¤›
alanlardan sadece k›sa vadeli sigorta kollar›na tabi olanlardan,
7) Ceza infaz kurumlar› ile tutukevleri bünyesinde oluflturulan tesisi
atölye ve benzeri yerlerde çal›flt›r›lan hükümlü ve tutuklulardan,
224

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

8) ‹fl Kurumu taraf›ndan düzenlenen meslek edindirme, gelifltirme ve

de¤ifltirme e¤itimine kat›lan kursiyerlerden,

Dolay› befl puanl›k sigorta primi indiriminden yararlanamamaktad›rlar.
VIII- SONUÇ
Befl puanl›k prim indirimini, uygulamada yer alan di¤er sigorta primi ifl-

veren hissesi indirimlerinden ay›ran en önemli unsur, uygulamas›n›n belirli
süre ile k›s›tlanmamas›d›r. Yani Kanunun amir hükmü de¤iflene yada madde
hükmünün kald›r›lmas›na kadar iflverenler, Kanunda belirtilen flartlar› tafl›malar› halinde befl puanl›k indirimden yararlanacaklard›r. Befl puanl›k prim in-

dirimi son dönemlerde yürürlü¤e konulan teflvik indirimlerinden en gözde
olan›d›r.

Birden fazla amaca hizmet etmekle birlikte bize göre üç ana unsur öne

ç›kmaktad›r. Birincisi bu zamana kadar yap›lan yap›land›rmalar (prim aflar›)

ile zaman›nda primlerini ödeyen iflverenler küstürülmekte idi, bu uygulama ile
gönülleri al›nm›flt›r. ‹kincisi 5 puanl›k prim indirimi iflverenin istihdam yükünü hafifletece¤inden ve iflverene önemli tutarda kazanç sa¤layaca¤›ndan iflverenlerin primlerini zaman›nda ödemesine teflvik edecektir. Üçüncü ve en

önemli aya¤› kay›t d›fl› ile mücadeleye katk› sa¤lamas›d›r. Çünkü sigortas›z
iflçi çal›flt›ran iflverenlerin, bu durumun tespiti halinde bir y›l süre ile yararlan-

d›r›lmayacak olmas› kay›t d›fl›l›¤›n önlenmesi bak›m›ndan önemli bir etkendir.

KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (26.05.2008). 5763 say›l› ‹fl Kanunu ve Baz› Kanunlar-

da De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun. Ankara: Resmi Gazete (26887

say›l›)
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5510 SAYILI KANUN UYGULAMASINDA
‹fiVERENL‹K VE ‹fiYER‹ TESC‹L
‹fiLEMLER‹
l Mehmet Zülfi CAMKURT*
1. G‹R‹fi
Sosyal sigortalar ile genel sa¤l›k sigortas› bak›m›ndan kiflileri güvence alt›na almay›, bu sigortalardan yararlanacak kiflileri ve sa¤lanacak haklar›, bu haklardan yararlanma flartlar› ile finansman ve karfl›lanma yöntemlerini belirleyen, sosyal sigortalar›n ve genel sa¤l›k sigortas›n›n iflleyifli ile ilgili usûl ve esaslar› düzenleyen (5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu)
01.10.2008 tarihinden itibaren tüm hükümleriyle yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r.
Yine, 5510 say›l› Kanunun uygulanmas›na yönelik (Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i)(SS‹Y) ve (Genel Sa¤l›k Sigortas› ‹fllemleri Yönetmeli¤i) de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r.
Sosyal sigorta hak ve yükümlülüklerinin kifliler aç›s›ndan belirleyen usul ve
esaslar, hem hukuki hem de co¤rafi anlamda belirli s›n›rlamalar tabidir. Bu s›n›rlamalar› getiren en önemli kavramlardan birisi de “iflyeri” dir. ‹flyeri ve iflyeri say›lan yerlerin belirlenmesi noktas›nda getirilen tan›mlamalar, esasen iflyeri ve sigortal›l›¤›n tescili, sigortal› hizmetlerin bildirimi, primlerin ödenmesi, bir kaza
olay›n›n ifl kazas› say›lmas›/say›lmamas› gibi konularda da belirleyici olmaktad›r.
‹flyerinin tan›m›n›n yan› s›ra, 5510 say›l› Kanunda yine iflveren, alt iflveren,
ifl sahibi gibi kavramlar›n tan›m›yla ilgili getirilen düzenlemeler de, sigortal›l›k niteliklerinin belirlenmesi ve en önemlisi de Kuruma karfl› iflveren yükümlülüklerinin kimler taraf›ndan yerine getirilece¤inin ortaya konulmas› konusunda son derece önemlidir.
* SGK Baflkanl›¤› Müfettifli
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Bu yaz›m›zla, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 say›l› Türkiye

Cumhuriyeti Emekli Sand›¤› Kanunu ile 1479 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’ndaki iflyeri ve iflve-

renlik kavramlar› üzerinde durulmaks›z›n, 5510 say›l› Kanunla getirilen yeni dü-

zenlemeler ele al›nacakt›r. Bu ba¤lamda, iflyerinin tan›m› ve s›n›rlar›, iflyerinin
Kuruma tescil ifllemleri ve tescil süreleri, tescil yükümlü¤üne ayk›r›l›¤›n müeyyideleri ile iflverenlik niteli¤inin oluflumu üzerinde durulacakt›r.
2. ‹fiYER‹ ve ‹fiVEREN KAVRAMLARI
2.1. ‹flyerinin Tan›m› ve S›n›rlar›
5510 say›l› Kanunun temel kavramlar›ndan olan iflyerinin tan›mlanmas›nda,

sigortal› kavram› esas al›nm›flt›r. 5510 say›l› Kanunun 4’ üncü maddesinin (a), (b)
ve (c) bentlerin göre sigortal› say›lanlar›n maddi olan ve olmayan unsurlar› ile bir-

likte ifllerini yapt›klar› yerler iflyeri olarak tan›mlanm›fl, bu yerlerde üretilen mal
veya verilen hizmet ile nitelik yönünden ba¤l›l›¤› bulunan ve ayn› yönetim alt›nda örgütlenen yerler ile ba¤l› yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y›-

kanma, muayene ve bak›m, beden veya meslek e¤itimi yerleri, avlu ve büro gibi
di¤er eklentiler ile araçlar da iflyerinden say›lm›flt›r(5510/md.11). ‹flyerinden say›-

lan yerlerin iflyeri say›lmas› noktas›nda, 5510 say›l› Kanunda, 506 say›l› Kanun
hükümlerinden farkl› olarak, “ayn› yönetim alt›nda örgütlenme” koflulunun aranmas› ön flart›n› getirmifltir.

5510 say›l› Kanunda iflyerinin tan›m›yla ilgili getirilen düzenlemeler, esasen

(4857 say›l› ‹fl Kanununa) paraleldir. fiöyle ki, ‹fl Kanununda, iflyeri, “iflveren ta-

raf›ndan mal veya hizmet üretmek amac›yla maddi olan veya olmayan unsurlar ile
iflçinin birlikte örgütlendi¤i birim” olarak tan›mlanm›flt›r(4857/md.2). Dikkat edi-

lecek olunursa, 5510 say›l› Kanununda da bina, makineler, araçlar gibi maddi olan
unsurlar›n yan› s›ra patent, marka gibi maddi olmayan unsurlar da ifl tan›m› için-

de de¤erlendirilmifltir. Bu yönüyle de, yeni kanunda iflyerinin tan›m› ve s›n›rlar›-
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n›n geniflletildi¤i, bu da kanunun uygulanmas› noktas›nda kapsam›n›n son derece
genifl olarak dikkat al›nmas› gerekti¤i sonucunu ortaya koymaktad›r.

‹flyerinin tan›mlanmas› noktas›nda en çok karfl›m›za ç›kan konulardan birisi

de, esas iflin ayr›nt›s› veya tamamlay›c›s› niteli¤inde olan yerlerin iflyeri niteli¤idir. Bu noktada, esas iflin ayr›nt›s› veya tamamlay›c›s› niteli¤inde olan ve sigorta-

l›lar› birbirine kar›flmayan ifllerin ayr› ve ba¤›ms›z olarak yürütüldü¤ü yerler de
ba¤›ms›z iflyeri say›l›r. Dolay›s›yla da, ba¤›ms›z iflyeri olarak say›lan bu gibi yerlerin de ayr› bir iflyeri olarak Kuruma tescili zorunlulu¤u bulunmaktad›r.
2.2. ‹flveren Tan›m› ve ‹flverenlik
5510 say›l› Kanunun 4’ üncü maddesinin (a) ve (c) bendine göre sigortal› sa-

y›lan kiflileri çal›flt›ran gerçek veya tüzel kifliler ile tüzel kiflili¤i olmayan kurum
ve kurulufllar iflveren olarak tan›mlanm›flt›r(5510/md.12). 5510 say›l› Kanun anla-

m›nda iflverenli¤in oluflumu için sigortal› say›lan kiflilerin çal›flt›r›lmas› yeterli görülmüfl olup, kiflilerin gerçek kifli veya tüzel kifli olmamalar›n›n bir önemi bulun-

mamaktad›r. Bu ba¤lamda k›saca, iflyeri sahibi kavram› üzerinde de durmak ye-

rinde olacakt›r. 5510 say›l› Kanuna göre sigortal› say›lanlar›n/olanlar›n ifllerini

yapt›klar› iflyerlerinin sahibi veya kullan›c›s› olan gerçek ya da tüzel kiflilikler ile
tüzel kiflili¤i olmayan kurum ve kurulufllara “iflyeri sahibi” denir(SS‹Y/md.4). Bu

ba¤lamda, iflyeri sahip veya sahiplerinin iflverenlik niteli¤inin oluflmas› için sigor-

tal› say›lan kiflileri çal›flt›rmas› gereklidir. Aksi takdirde, iflyeri sahipli¤i tek bafl›na gerçek veya tüzel kiflilere iflverenlik niteli¤ini kazand›rmaz.

‹flveren ad›na ve hesab›na, iflin veya görülen hizmetin bütününün yönetim

görevini yapan kifli ise iflveren vekili olarak tan›mlanmaktad›r. ‹flveren vekili ve

4857 say›l› ‹fl Kanununda tan›mlanan geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren, 5510 say›l› Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolay› Kuruma karfl› iflveren ile birlikte
müfltereken ve müteselsilen sorumludur(5510/md.12).

Bir iflverenden, iflyerinde yürüttü¤ü mal veya hizmet üretimine iliflkin yar-

d›mc› ifllerinde veya as›l iflin bir bölümünde iflletmenin ve iflin gere¤i ile teknolo-
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jik nedenlerle uzmanl›k gerektiren ifllerde ifl alan ve bu ifl için görevlendirdi¤i ifl-

çilerini sadece bu iflyerinde ald›¤› iflte çal›flt›ran di¤er iflveren ile ifl ald›¤› iflveren

aras›nda kurulan iliflkiye “as›l iflveren-alt iflveren iliflkisi” denir5510/md….) Bir

iflverenden, iflyerinde yürüttü¤ü mal veya hizmet üretimine iliflkin bir iflte veya bir
iflin bölüm veya eklentilerinde, ifl alan ve bu ifl için görevlendirdi¤i sigortal›lar› çal›flt›ran üçüncü kifliler ise, “alt iflveren” olarak tan›mlanabilir(5510/md.12). Sigor-

tal›lar, üçüncü bir kiflinin arac›l›¤› ile ifle girmifl ve bunlarla sözleflme yapm›fl ol-

salar dahi, as›l iflveren, 5510 say›l› Kanunun iflverene yükledi¤i yükümlülüklerden
dolay› alt iflveren ile birlikte sorumludur.
3. ‹fiYER‹N‹N B‹LD‹R‹LMES‹
3.1. Genel Olarak ‹flyeri Tescili
Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamas›nda iflyeri tescili; iflverenlerin bildiri-

mi, ticaret sicili memurlular›n›n bildirimleri ve Kurumun yapaca¤› incelemelere
veya elde etti¤i bilgi ve belgelere dayal› belgelere istinaden resen olmak üzere üç
flekilde yap›lacakt›r.

Kurum resen iflyeri tescilini; iflveren taraf›ndan iflyeri bildirgesinin verilme-

mifl olmas› hâlinde; Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmifl memurla-

r›nca, fiilen yap›lan denetimler sonucunda veya iflyeri kay›tlar›ndan yap›lan tespit-

lere, kamu idarelerinin denetim elemanlar› taraf›ndan kendi mevzuatlar› gere¤ince yapacaklar› soruflturma, denetim ve incelemeler sonucunda veya kamu idarele-

ri, kamu kurum ve kurulufllar›, döner sermayeli kurulufllar, di¤er gerçek veya tü-

zel kifliler ile ruhsat vermeye yetkili mercilerden al›nan bilgilere ve son olarak da
mahkeme kararlar›na istinaden yapar.

‹flyerinde, 5510 say›l› Kanunun 4’ üncü maddesi birinci f›kras›n›n (a) ve (c)

bentleri kapsam›nda sigortal› çal›flt›ran, böyle bir iflyerini devir alan veya bu nite-

likte iflyeri kendisine intikal eden iflverenler iflyerlerini Kuruma bildirmek zorun-

dad›rlar. ‹flverenler, iflyeri bildirimine iliflkin bildirgelerini Kuruma e-sigorta ile
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göndermek zorundad›rlar. ‹flverenler taraf›ndan Kuruma iflyeri bildirgesinin veril-

memesi veya geç verilmesi, 5510 say›l› Kanunda iflverenler için belirtilen hak ve
yükümlülükleri ortadan kald›rmaz.

‹flverenler, örne¤i Kurumca haz›rlanm›fl olan iflyeri bildirgesini en geç sigor-

tal› çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. fiirketlerin ku-

ruluflu aflamas›nda, çal›flt›raca¤› sigortal› say›s›n› ve bunlar›n ifle bafllama tarihini,
ticaret sicili memurluklar›na bildiren iflverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yap›l-

m›fl say›l›r. Ticaret sicili memurluklar›, kendilerine yap›lan bu bildirimi en geç on
gün içinde Kuruma bildirmek zorundad›r. Ticaret sicil memurluklar›nca ilgili üni-

teye gönderilecek bu bildirime istinaden, iflyeri ünitece tescil edilir. Ticaret sicil
memurlar›na bildirimde bulunan iflverenlerin iflyerinin tesciline yönelik ayr›ca
Kuruma bildirimde bulunma zorunluluklar› bulunmamaktad›r.

‹flverenlerin iflyerlerinin tesciline yönelik bildirgeyi, en geç sigortal› çal›flt›r-

maya bafllad›¤› tarihte Kuruma vermeleri as›l olmakla birlikte; özellikle flirketle-

rin nevi de¤ifliklikleri, birleflme, bir di¤er flirkete kat›lma durumlar›nda farkl› dü-

zenlemeler getirilmifltir. Buna göre iflverenler, 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine tabi flirketlerin nevilerinin de¤iflmesi, birleflmesi, bölünmesi veya di-

¤er bir flirkete kat›lmas› durumunda, bu hususlar›n ticaret siciline tesciline iliflkin
ilan tarihini, adi flirketlerde ise flirkete yeni ortak al›nmas› durumunda en geç ye-

ni orta¤›n al›nd›¤› tarihi takip eden on gün içinde, Kuruma iflyeri bildirgesi vermek zorundad›rlar.

Nevi de¤ifli¤i, birleflme, bir di¤er flirkete kat›lma gibi bir durum sözkonusu

olmamakla birlikte, iflyerlerinde iflletme ad›n›n de¤iflmesi halinde iflverenlerin ifl-

yeri bildirgesi verme zorunluluklar› bulunmamaktad›r. ‹flletmenin isim de¤iflikli¤iyle ilgili hususun iflverence Ticaret Sicil Gazetesinin ekli oldu¤u bir yaz›yla Ku-

ruma bildirilmesi yeterli olup, ayr›ca iflyeri bildirgesi verilmesine gerek bulunmamaktad›r.

Birden fazla iflyeri kuran veya devir alan yahut kendisine iflyeri intikal eden

iflverenin her iflyeri için Kuruma ayr› ayr› iflyeri bildirgesi verme zorunlulu¤u bu-

lunmaktad›r. Buna karfl›l›k, ayn› iflverenlere ait olup, ayn› iflkolunda bulunan bir-
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den fazla kara, deniz veya hava ulaflt›rma araçlar›na bir tek iflyeri sicil numaras›
verilir.

Ayn› Kurum ünitesinin bölgesinde olmak ve yaz›l› olarak talep edilmek flar-

t›yla, devaml› mahiyette ifllem gören veya görecek olan ayn› iflverene ait iflyerlerinin, tehlike s›n›flar›n›n en yükse¤i veya tehlike s›n›flar› ayn› olanlar grupland›-

r›lmak suretiyle ünitelerce, farkl› ünite bölgesinde olan iflyerlerinin ise Sosyal Sigorta Genel Müdürlü¤ünce tek dosyada veya birden fazla dosyada ifllem görmesine izin verilebilir.

‹flverenler yasal süresi içinde vermeyip, sonradan verecekleri iflyeri bildirge-

sini elden veya posta yoluyla Kuruma verebilirler. Adi posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma do¤rudan verilen iflyeri bildirgelerinde, bildirgenin Kuru-

mun gelen evrak kay›tlar›na intikal etti¤i tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya
acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildi¤i tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir.

3.2. Belirli Yerde Yap›lmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk ve ‹dare

Edilen ‹fllerin Tescili

Büro, yaz›hane gibi belli bir merkezden sevk veya idare edilmeyen ve faali-

yeti belirli bir yere ba¤l› olmayan ifller, “belirli yerde yap›lmayan ifller” olarak ka-

bul edilir. Faaliyeti belirli bir yere ba¤l› olmamakla beraber, büro, yaz›hane gibi

belirli bir merkezden sevk ve idare edilen ifller, belirli bir yerde yap›lm›fl say›l›r ve
iflyeri bildirgesi, iflin sevk ve idare edildi¤i yeri çevresine alan üniteye verilmesi
gerekir.

Sigortal› çal›flt›r›lmaya bafllan›lan, devir al›nan veya baflka bir iflverene inti-

kal eden iflin belirli bir yerde yap›lmamas› hâlinde; iflveren, iflyeri bildirgesini ika-

metgâh›n›n bulundu¤u, iflin bir "il"den di¤er bir "il"e geçmesi ve devam etmesi

hâlinde ise iflin bafllad›¤› yeri çevresine alan Kurum ünitesine vermek zorundad›r.
Belirli bir yerde yap›lmayan ifllerde iflverenin ikametgâh› ile iflin görüldü¤ü
yerler, Kuruma ait farkl› ünitelerin faaliyet bölgelerinde bulunuyorsa, iflverenin
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yaz›l› baflvurmas› üzerine, sigorta ifllemlerinin iflin yap›ld›¤› yeri çevresine alan
ünite veya ünitelerinden biri taraf›ndan yürütülmesine, Kurumca izin verilebilir.
3.3. ‹hale Konusu ‹fller ile Özel Bina ‹nflaatlar›n›n Tescili
Her bir ihale konusu ifl veya özel bina inflaat› ayr› ayr› iflyeri niteli¤ine sahip
olup, Kuruma da her bir ihale konusu iflin veya inflaat›n iflveren ad›na tescili gereklidir. Ancak konsorsiyum fleklinde üstlenilen ihale konusu ifller, tek bir ihaleyle birden fazla iflin yap›lmas› veya özel bina inflaatlar›nda parsellerin durumu ve
sigortal›lar›n birbirine kar›flmas›na ba¤l› olarak Kurumun de¤iflik uygulamalar›
olabilmektedir.
Konsorsiyum fleklinde üstlenilen ihale konusu ifller; konsorsiyumu oluflturan
üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler taraf›ndan
idareye ayr› ayr› teminat verilmifl olmas› kayd›yla üstlenicilerin her birine, verecekleri iflyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayr› ayr› sicil numaras› verilebilir.
‹fl ortakl›klar› taraf›ndan üstlenilen ihale konusu ifllerin iflyeri olarak tescili konsorsiyumlardan farkl›d›r. ‹hale konusu ifllerin ifl ortakl›¤› fleklinde üstlenilmesi durumunda, ihale konusu ifl, ifl ortakl›¤› ad›na ve tek iflyeri sicil numaras› verilerek
Kuruma tescil edilir.
Tek bir ihaleyle birden çok iflin yüklenici taraf›ndan yap›lmas› durumunda;
tek ihale kapsam›nda al›nan ifllerin istihkaklar›n›n bir ödenmesi (her ifl için ayr›
ayr› istihkak ödenmemesi) ve birden fazla ifl için tek teminat al›nm›fl olmas› flart›yla, ifle ilk bafllan›lan yeri çevresine alan Kurum ünitesince tek sicil numaras› verilebilir. Ayn› anda birden fazla ünitenin faaliyet çevresine giren yerlerde ifle bafllan›lmas› durumunda ise, hangi Kurum ünitesinden tek sicil numaras› al›naca¤›n›
iflveren belirler. Bu durumda iflveren, ihale konusu iflle ilgilisi bulunan di¤er Kurum ünitelerine yaz›l› olarak bilgi verir
Ayn› iflveren taraf›ndan yapt›r›lan ve birden fazla yap› ruhsat› bulunan özel
bina inflaat› iflyerlerinde, parsellerinin bitiflik ya da yak›n olmas› ve sigortal›lar›n
birbirine kar›flmas› flart›yla inflaatlar›n tek sicil numaras›nda yürütülmesine ilgili
Kurum ünitesince izin verilebilir.
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3.4. ‹flyeri Tescili Gerektirmeyen Durumlar
Sigortal› çal›flt›rmaya bafllamadan önce as›l iflverenle yapm›fl oldu¤u sözlefl-

meyi Kuruma ibraz eden alt iflveren, Kurum mevzuat›ndan do¤an yükümlülükle-

rini, Kurumca verilecek alt iflveren numaras› ile as›l iflverenin iflyeri dosyas› üzerinden yerine getirir. Bu durumda alt iflveren ad›na ayr›ca iflyeri dosyas› aç›lmaz.

Sigortal›y› devralan iflveren, devrald›¤› sigortal›y› çal›flt›rmaya bafllamadan

önce, sigortal›s›n› devir ald›¤› iflverenle yapm›fl oldu¤u sözleflmeyi Kuruma ibraz
etmesi kayd›yla as›l iflverenle müfltereken ve müteselsilen sorumlu oldu¤u yükümlülüklerini, Kurumca kendisine verilecek geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren nu-

maras› ile sigortal›y› devir ald›¤› iflverene ait iflyeri dosyas› üzerinden yerine getirebilir. Bu durumda da, sigortal›y› geçici ifl iliflkisi çerçevesinde devralan iflveren
ad›na iflyeri dosyas› aç›lmaz.

3.5. ‹flyeri Tescili S›ras›nda Kuruma Verilecek Belgeler
‹flyeri bildirgesi vererek Kuruma iflyeri tescilini sa¤layan iflverenler, bir ay

içinde elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda;
• Yerleflim belgesi ve imza sirküleri,

• Varsa iflveren vekiline ait noterden onayl› vekaletname ve imza sirküleri,

• Di¤er kanunlar gere¤ince tutmak zorunda olduklar› defterin türünü gös-

teren nitelikteki belgeleri,

Kuruma vermek zorundad›rlar.

Bu belgelerin yan› s›ra, iflverenler, iflverenli¤in kiflili¤ine ve iflyeri tesciline

konu iflin niteli¤ine ba¤l› olarak Kuruma, ayr›ca;

• Tüzel kiflilerde, hükmi flahsiyetin tescil edildi¤i Ticaret Sicil Gazetesi ile

imza sirkülerini,

• Adi ortakl›klarda, noter onayl› ortakl›k sözleflmesini,

• Kap›c›l›k iflyerinde, kat maliklerinin isim, adres ve Türkiye Cumhuriye-

ti kimlik numaras›n› gösterir listesini,
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• ‹hale konusu ifllerde, iflin sözleflmesi veya iflin üstlenildi¤ini gösterir ida-

renin yaz›s›n›,

• ‹nflaat iflyerlerinde, yap› ruhsat›n›n fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müte-

ahhit aras›ndaki noter onayl› inflaat yap›m sözleflmesini,

bir ay içinde elden posta yoluyla veya elektronik ortamda göndermek zo-

rundad›rlar.

‹flyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde, iflyeri bildirgesinde yer alan

bilgilerin do¤rulu¤u gerekli görülmesi halinde sosyal güvenlik kontrol memurlar›nca iflyerinde durum tespiti yap›larak kontrol edilebilir. ‹flverenden ifl alan alt ifl-

verenler, Kanundan do¤an yükümlülükleri bafllamadan önce iflyeri bildirgesi d›fl›ndaki belgeleri Kuruma elden veya posta yoluyla gönderirler.

Kamu idaresi iflverenlerinin iflyeri tescilleri için iflyeri bildirgesi vermeleri

yeterli olup, eki belgeleri vermeleri gerekmez. Kurum ünitesince gerekli görülme-

si halinde, iflyeri tescilinden sonra tecile iliflkin belgeler iflveren kamu idaresinden
istenir.

3.6. ‹flyerinin Nakli, Devri ve ‹ntikalinde Tescil ‹fllemleri
5510 say›l› Kanun kapsam›ndaki iflyerlerinin nakli, devri veya intikalinin

sözkonusu oldu¤u durumlarda iflveren veya yeni iflverenlerin de¤ifliklikleri Kuruma bildirme yükümlülükleri bulunmaktad›r.
3.6.1. ‹flyerinin Naklinde Tescil

‹flyerinin naklinde iflveren de¤iflmemekle birlikte, iflyerinin faaliyette bulun-

du¤u adrese göre, ba¤l› oldu¤u ve dolay›s›yla iflyeriyle ilgili ifllemlerinin yürütülece¤i Kurum ünitesinin de¤iflmesi sözkonusu olabilir. ‹flyerinin nakline ba¤l› olarak Kurum ünitesinin de¤iflmesi durumunda, iflverenin de¤iflikli¤i Kurma bildir-

mesi gerekmektedir. ‹flyeri nakline ba¤l› ünite de¤ifliklikleri, ayn› il içersinde olabilece¤i gibi, iflyerinin farkl› illere nakliyle de gerçekleflebilir.
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Sigortal› çal›flt›r›lan bir iflyerinin; faaliyette bulundu¤u adresten baflka bir il-

deki adrese nakledilmesi hâlinde nakleden iflverence, nakil tarihini takip eden

on gün içinde Kuruma iflyeri bildirgesi vermek suretiyle bildirimde bulunmakla

yükümlüdür.

‹flyerinin ayn› il içinde baflka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâ-

linde ise iflverence iflyeri bildirgesi verilmesi gerekli de¤ildir. Ancak, iflverence,
nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durumun, eski ve yeni Kurum üniteleri-

ne birer yaz›yla bildirilmesi gerekmektedir. Yeni Kurum ünitesi, nakil bilgilerine
dayanarak iflyerine yeni bir iflyeri sicil numaras› verir. Eski ünitedeki iflyeri dos-

yas›ndaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örne¤i yeni Kurum ünitesinde aç›lan dosyaya konulur.

3.6.2. ‹flyerinin Devrinde Tescil
Sigortal› çal›flt›r›lan bir iflin veya iflyerinin baflka bir iflverene devredilmesi

halinde, yeni iflveren ifli veya iflyerini devrald›¤› tarihi takip eden on gün için-

de iflyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür.

Ayn› iflverene ait olup, ayn› veya birden fazla Kurum ünitesinin faaliyet böl-

gesinde oldu¤u hâlde tek dosyada ifllem gören iflyerlerinden, bir veya bir kaç›n›n

baflka bir iflverene devredilebilmesi, iflyerlerinin Kuruma borcunun bulunmamas›
veya devredilecek iflyerinin borcunun belirlenebilmesi kofluluyla kabul edilebilir.
3.6.3. ‹flyerinin ‹ntikalinde Tescil
Gerçek kifli iflverenlerin ölümüne ba¤l› olarak iflyerlerinin miras hukuku ge-

re¤i mirasç›lar›na intikali sözkonusu olacakt›r. Sigortal› çal›flt›r›lan bir iflyeri iflve-

renin ölümü ile iflyerinin mirasç›lar›na intikali hâlinde, mirasç›lar›nca ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde, Kuruma iflyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir.
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3.6.4. Kamu ‹flyerinin Nakil ve Devrinde Tescil
Kamu idaresi iflverenleri, iflyerlerinin ayn› il içindeki adres veya isim de¤iflikliklerini, dayana¤› bilgi ve belgelerle birlikte de¤ifliklik tarihini takip eden on
gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
Kamu idaresinin baflka bir kamu idaresine devri veya birleflmesi hâlinde, devir alan veya birleflen kamu idaresince dayana¤› bilgi ve belgelerle birlikte durum,
devir veya birleflme tarihini takip eden on gün içinde Kuruma yaz›l› olarak bildirilir.
‹ki veya daha fazla kamu idaresinin yeni bir kamu idaresi ad› alt›nda birleflmesi durumunda yeni kurulan kamu idaresi kurumunca, birleflme tarihini takip
eden on gün içinde Kuruma iflyeri bildirgesi verilerek birleflmeye iliflkin bilgi ve
belgelerin gönderilmesi gerekmektedir.
Kamu idaresinin özellefltirilmek suretiyle sat›fl›n›n yap›lmas› durumunda,
sat›fl› yap›lan kamu kurumu, durumu sat›fl iflleminin onayland›¤› tarihi takip
eden on gün içinde sat›l ifllemine dair belgelerle birlikte Kurum ünitesine bildirmekle yükümlüdür.
4. ‹fiYER‹ B‹LD‹R‹M YÜKÜMLÜLÜ⁄ÜNÜN YER‹NE GET‹R‹LMEMES‹N‹N MÜEYY‹DES‹
5510 say›l› Kanunun 102’ nci maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde iflyeri bildirgesini Kurumca belirlenen flekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutuldu¤u
halde, an›lan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere;
• Kamu idareleri ile bilânço esas›na göre defter tutmak zorunda olanlar
için asgari ücretin üç kat› tutar›nda,
• Di¤er defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki kat› tutar›nda,
• Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir ayl›k asgari ücret tutar›nda,
idari para cezas› uygulanaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
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‹flyeri bildiriminin yerine getirilmemesine ba¤l› idari para cezalar›, iflyeri

bildirgesinin kanuni süresinde, belirlenen flekle ve usulüne uygun olarak Kuruma
verilmemesine ba¤lanm›flt›r. Bu nedenle de, iflverenlere bu konuda idari para ce-

zas› uygulanabilmesi; iflyerinin ilk defa tescil edilmesi, iflyerinin intikali, iflyerinin
devri hali ve iflyerinin iller aras› naklinde söz konusudur. ‹flyeri bildirimiyle ilgili
olarak, iflyeri bildirgesi verilmesini gerektirmeyen de¤iflikliklerde iflveren hakk›nda idari para cezas› uygulanmaz.
5. SONUÇ
5510 say›l› Kanunun da iflyeri tan›m›, Kanununun 4’ üncü maddesinin (a),

(b) ve (c) bentlerine göre sigortal› say›lanlar›n ifllerini yapt›klar› maddî olan ve ol-

mayan unsurlar iflyeri olarak tan›mlanm›flt›r. ‹flyeri kavram›, 5510 say›l› Kanunla

ilk defa 4/b ile 4/c maddeleri gere¤i sigortal› say›lanlar aç›s›ndan uygulama alan›
bulmaktad›r.

5510 say›l› Kanuna göre iflyeri kabul edilen bir yer veya de¤erin, Kuruma ifl-

yeri bildirgesi verilerek tescili için, Kanunun 4’ üncü maddesinin (a) ve (c) bent-

leri anlam›nda sigortal› çal›flt›r›lmas› gereklili¤i bulunmaktad›r. Bir baflka deyiflle,
4’üncü maddenin (a) ve (c) bentlerine göre sigortal›l›k niteli¤ine haiz kiflilerin ça-

l›flt›klar› yerlerin Kuruma iflyeri tescilinde zorunluluk bulunmakta iken, an›lan
maddenin (b) bendi kapsam›na sigortal› olanlar›n ifllerini yapt›¤› yerlerin tescili
gerekli de¤ildir. Kamu idarelerinin 01.10.2008 tarihinden sonra iflyerlerini bildirmek zorunluluklar› bulunmaktad›r.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003) 4857 say›l› ‹fl Kanunu.Ankara:Resmi Gazete

(25134 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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T.C. Yasalar (28.08.2008) Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i. Ankara:

Resmi Gazete (26981 say›l›).

T.C. Yasalar (28.08.2008) Genel Sa¤l›k Sigortas› ‹fllemleri Yönetmeli¤i.

Ankara: Resmi Gazete (26981 say›l›).
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5510 SAYILI KANUNDA ‹fiVERENLER‹N
‹fiYER‹ B‹LD‹RGES‹ VERME
YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü ‹LE ‹LG‹L‹
DÜZENLEMELER
l Yunus YELMEN*
I-Girifl
01.10.2008 tarihinde yürürlü¤e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k

Sigortas› Kanununun 11.maddesinde iflverenlerin iflyeri bildirgesi verme yü-

kümlülükleri düzenlenmifltir. Buna göre iflyeri bildirgesinin en geç sigortal›

çal›flt›r›lmaya bafllan›lan tarihte Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir. 5510 say›l› Kanun yürürlü¤e girmeden önce 506 say›l› Kanun hü-

kümlerine göre sigortal› çal›flt›ran ve bu Kanun’un yürürlü¤e girdi¤i tarihten
sonra da 4/a kapsam›nda sigortal› say›lan kiflileri çal›flt›rmaya devam eden ifl-

yerlerinin tescilleri, 5510 say›l› Kanun hükümlerine göre yap›lm›fl say›lmak-

tad›r (Geçici md. 6/3). Böylece 01.10.2008 tarihinden önce iflyerleri tescil
olan iflverenler herhangi bir iflleme gerek kalmadan, 5510 say›l› Kanun’a göre 4/a kapsam›nda iflyerleri tescil edilmifl kabul edilecektir.

Bu makalemizde Kanun’da 4/a diye tabir edilen sigortal›lar› çal›flt›ran ifl-

verenlerin iflyeri bildirgesi verme yükümlülü¤ü ile, bu yükümlülü¤e ayk›r› hareket edilmesi halinde uygulanacak idari para cezas›, itiraz, dava yolu ve zamanafl›m› hususlar› aç›klanacakt›r.

* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettifli Çal›flma Ekonomisi Bilim Uzman›
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II-‹flyeri Bildirgesinin Verilme Yükümlülü¤ü
‹flverenlerin iflyeri bildirgesi verme yükümlülükleri Sosyal Sigortalar ve

Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 11.maddesinde ve Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 29.maddesinde aç›klanm›flt›r.

‹flyerinde, sigortal› çal›flt›ran, böyle bir iflyerini devir alan veya bu nite-

likte iflyeri kendisine intikal eden iflveren, Kanun’da belirtilen sürelerde iflyeri bildirgesini vermekle yükümlüdür. Ayn› iflverenin, birden fazla iflyeri kur-

mas› veya devir almas› yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her iflyeri için
ayr› iflyeri bildirgesi düzenlenir.

Ayn› Sosyal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlü¤ün kapsam bölgesinde olmak

ve iflveren taraf›ndan yaz›l› olarak talep edilmek kayd›yla, devaml› mahiyette
ifllem gören veya görecek olan ayn› iflverene ait iflyerlerinin, tehlike s›n›flar›-

n›n en yükse¤i veya tehlike s›n›flar› ayn› olanlar grupland›r›lmak suretiyle

Sosyal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlü¤ünce, farkl› ünite bölgesinde olanlar›n

ise Sigorta ‹flleri Genel Müdürlü¤ünce tek dosyada veya birden fazla dosyada
ifllem görmesine izin verilebilir.

Ayn› iflverenlere ait olup, ayn› iflkolunda bulunan birden fazla kara veya

deniz yahut hava ulaflt›rma araçlar›na tek sicil numaras› verilir.

‹hale yoluyla yap›lan ifllerin konsorsiyum fleklinde üstlenilmesi hâlinde,

konsorsiyumu oluflturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenme-

si ve bu üstleniciler taraf›ndan idareye ayr› ayr› teminat verilmifl olmas› kayd›yla üstlenicilerin her birine, verecekleri iflyeri bildirgelerine istinaden Sos-

yal Güvenlik Kurumu’nca ayr› ayr› sicil numaras› verilebilir. ‹hale konusu
iflin ifl ortakl›¤› fleklinde üstlenilmesi durumunda ise, iflyeri, ifl ortakl›¤› ad›na
ve tek iflyeri sicil numaras› verilerek tescil edilir.

fiirket kuruluflu aflamas›nda, çal›flt›raca¤› sigortal› say›s›n› ve bunlar›n

ifle bafllama tarihini, ticaret sicili memurluklar›na bildiren iflverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yap›lm›fl say›l›r. Ticaret sicili memurluklar›, kendilerine yap›lan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundad›r.
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Esas iflin ayr›nt›s› veya tamamlay›c›s› niteli¤inde olan ve sigortal›lar›

birbirine kar›flmayan ifllerin ayr› ve ba¤›ms›z olarak yürütüldü¤ü yerler de ba¤›ms›z iflyeri say›l›r ve ayr› ayr› tescil ettirilir.

Tek ihale ile birden çok iflin yap›lmas› hâlinde istihkaklar›n›n bir öden-

mesi ve teminatlar›n›n tek olmas› flart›yla, ifle ilk bafllan›lan yeri çevresine

alan Sosyal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlü¤ünce tek sicil numaras› verilebilir.
Ayn› anda birden fazla Sosyal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlü¤ü kapsam alan›n-

da ifle bafllan›lmas› hâlinde, hangi ünitede tek sicil numaras› al›naca¤›n› iflveren belirler. ‹flveren taraf›ndan ilgisi bulunan Sosyal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlüklerine yaz›l› olarak bilgi verilir.

Ayn› iflveren taraf›ndan yapt›r›lan ve birden fazla yap› ruhsat› bulunan

özel bina inflaat› iflyerlerinde, parsellerinin bitiflik ya da yak›n olmas› ve sigor-

tal›lar›n birbirine kar›flmas› flart›yla inflaatlar›n tek sicil numaras›nda yürütülmesine Sosyal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlü¤ünce izin verilebilir.

Süresi içinde verilmeyip, sonradan verilen iflyeri bildirgesi elden veya

posta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilir. Adi posta veya kargo ile
gönderilen veya Kuruma do¤rudan verilen iflyeri bildirgelerinde, bildirgenin
Kurumun gelen evrak kay›tlar›na intikal etti¤i tarih; taahhütlü, iadeli taahhüt-

lü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildi¤i tarih
bildirim tarihi olarak kabul edilir. Sonradan verilen iflyeri bildirgelerinin e-sigorta ile kabul edilmesi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir.

IV-Belirli Yerde Yap›lmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk ve ‹dare
Edilen ‹fllerin Tescili

‹flyeri bildirgesi, sigortal› çal›flt›r›lmaya bafllan›lan, devir al›nan veya

baflka bir iflverene intikal eden iflin belirli bir yerde yap›lmamas› hâlinde, iflverenin ikametgâh›n›n bulundu¤u, bir "il"den di¤er bir "il"e geçmesi ve de-

vam etmesi hâlinde ise iflin bafllad›¤› yeri çevresine alan Sosyal Güvenlik
‹l/Merkez Müdürlü¤ünce verilir. Büro, yaz›hane gibi belli bir merkezden sevk
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veya idare edilmeyen ve faaliyeti belirli bir yere ba¤l› olmayan ifller, belirli
yerde yap›lmayan ifller olarak kabul olunur. Belirli bir yerde yap›lmayan ifllerde iflverenin ikametgâh› ile iflin görüldü¤ü yerler, Sosyal Güvenlik Kuru-

mu’na ait ayr› ünite bölgelerinde bulunuyorsa, sigorta ifllemlerinin iflverenin
yaz›l› baflvurmas› üzerine, iflin yap›ld›¤› yeri çevresine alan ünite veya ünitelerinden biri taraf›ndan yürütülmesine, Kurum’ca izin verilebilir. Faaliyeti be-

lirli bir yere ba¤l› olmamakla beraber, büro, yaz›hane gibi belirli bir merkezden sevk ve idare edilen ifller, belirli bir yerde yap›lm›fl say›l›r ve iflyeri bildirgesi, iflin sevk ve idare edildi¤i yeri çevresine alan üniteye verilir.
V-Alt ‹flveren ve Sigortal›y› Devir Alan›n Yükümlülü¤ü
Alt iflveren, sigortal› çal›flt›rmaya bafllamadan önce as›l iflverenle yapm›fl

oldu¤u sözleflmenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz edilmesi kayd›yla

mevzuattan do¤an yükümlülüklerini, Kurum’ca verilecek alt iflveren numara-

s› ile as›l iflverenin iflyeri dosyas› üzerinden yerine getirir. Alt iflveren ad›na iflyeri dosyas› aç›lmaz.

Sigortal›y› devralan iflveren, devrald›¤› sigortal›y› çal›flt›rmaya bafllama-

dan önce, sigortal›s›n› devir ald›¤› iflverenle yapm›fl oldu¤u sözleflmeyi Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz etmesi kayd›yla müfltereken ve müteselsilen
sorumlu oldu¤u yükümlülüklerini, Kurum’ca kendisine verilecek geçici ifl
iliflkisi kurulan iflveren numaras› ile sigortal›y› devir ald›¤› iflverene ait iflyeri
dosyas› üzerinden yerine getirebilir. Sigortal›y› geçici ifl iliflkisi çerçevesinde
devralan iflveren ad›na iflyeri dosyas› aç›lmaz.

VI-‹flyerinin Nakli, Devri, ‹ntikali Durumunda ‹flyeri Bildirgesi
Verme Yükümlülü¤ü

Sigortal› çal›flt›r›lan bir iflyerinin;

a) Faaliyette bulundu¤u adresten baflka bir ildeki adrese nakledilmesi hâ-
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linde nakleden iflverence, baflka bir iflverene devredilmesi hâlinde ise devralan
iflverence; nakil veya devir tarihini takip eden on gün içinde,

b) ‹flverenin ölümü ile iflyerinin mirasç›lar›na intikali hâlinde ise miras-

ç›lar›nca ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde,
iflyeri bildirgesi verilir.

‹flyerinin ayn› il içinde baflka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi

hâlinde iflyeri bildirgesi verilmez, ancak, nakil tarihini takip eden 10 gün için-

de durum, iflverence eski ve yeni Sosyal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlü¤üne bir

yaz› ile bildirilir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak yeni bir iflyeri sicil
numaras› verir. Eski ünitedeki iflyeri dosyas›ndaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örne¤i yeni ünitede aç›lan dosyaya konulur.

29/6/1956 tarihli ve 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi

flirketlerin nevilerinin de¤iflmesi, birleflmesi, bölünmesi veya di¤er bir flirkete
kat›lmas› durumunda, bu hususlar›n ticaret siciline tesciline iliflkin ilan tarihi-

ni, adi flirketlerde ise flirkete yeni ortak al›nmas› durumunda en geç yeni orta¤›n al›nd›¤› tarihi takip eden on gün içinde, iflverenlerce bu husus iflyeri bil-

dirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir. ‹flyerlerinde iflletme ad› de-

¤iflikliklerinde iflyeri bildirgesi verilmez. De¤ifliklik, Ticaret Sicil Gazetesinin
de ekli oldu¤u bir yaz› ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir.

Ayn› iflverene ait olup, ayn› veya birden fazla Sosyal Güvenlik ‹l/Mer-

kez Müdürlü¤ü bölgesinde oldu¤u hâlde tek dosyada ifllem gören iflyerlerin-

den, bir veya bir kaç›n›n baflka bir iflverene devredilebilmesi, iflyerlerinin Kuruma borcunun bulunmamas› veya devredilecek iflyerinin borcunun belirlenebilmesi kofluluyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kabul edilebilir.

506 say›l› Kanun uygulamas›nda, iflyerinin faaliyette bulundu¤u adres-

ten baflka bir ildeki veya ayn› ilde di¤er bir ünitenin görev alan›na giren adre-

se nakledilmesi halinde, iflverence iflyerinin nakledildi¤i yeri çevresine alan
üniteye en geç nakil tarihinde yeniden iflyeri bildirgesi verilirdi. Boflalt›lan ifl-

yerinin ise, bir ay içinde yaz›l› olarak ilgili Üniteye bildiriminin yap›lmas› ge-

rekmekteydi. Yine iflyerinin devri durumunda, en geç devir tarihinde, iflyeri-
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nin tescilli bulundu¤u üniteye yaz›l› olarak bildirme yükümlülü¤ü bulunmaktayd›.

VII-‹flyeri Bildirgesine Ba¤l› ‹dari Para Cezalar›
5510 say›l› Kanunun 11. maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurum’ca belir-

lenen flekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurum’ca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutuldu¤u halde, an›lan ortamda göndermeyenler veya bu Kanun’da belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere;

1) Kamu idareleri ile bilânço esas›na göre defter tutmak zorunda olanlar

için asgari ücretin üç kat› tutar›nda,

2) Di¤er defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki kat› tu-

tar›nda,

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir ayl›k asgari ücret tuta-

r›nda idari para cezas› uygulan›r. 5510 say›l› Kanunun 11. maddesinde belirtilen iflyeri bildirgesi verilmesi d›fl›ndaki yükümlülüklerin yerine getirilmeme-

si durumunda da ayn› idari para cezalar› uygulanmaktad›r. ‹darî para cezas›
uygulanmas› bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teflkil etmez.

Mahkeme karar›na, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmifl

memurlar›nca yap›lan tespitler veya di¤er kamu idarelerinin denetim eleman-

lar›nca kendi mevzuatlar› gere¤ince yapacaklar› soruflturma, denetim ve ince-

lemelere ya da kamu idarelerinden al›nan belgelere istinaden düzenlenenler
hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendilik-

lerinden verilmesi halinde, öngörülen cezalar üçte ikisi oran›nda uygulan›r.
‹darî para cezas› uygulanmas› bildirgenin Kuruma verilmesi yükümlülü¤ünü
kald›rmaz.
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VIII-‹flyeri Bildirgesi Nedeniyle Uygulanan ‹dari Para Cezas›na ‹tiraz,
Dava Yolu ve Zamanafl›m›

‹flverenler iflyeri bildirgesini geç verilmesi veya hiç verilmemesi nede-

niyle uygulanan idarî para cezalar›na tebli¤ tarihinden itibaren on befl gün
içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na itiraz edebileceklerdir. ‹flverenler taraf›n-

dan yap›lan itirazlar takibi durduracak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca itiraz›

reddedilenler, karar›n kendilerine tebli¤ tarihinden itibaren otuz gün içinde
yetkili idare mahkemesine baflvurabileceklerdir.

‹darî para cezalar›n›n, Sosyal Güvenlik Kurumu’na itiraz edilmeden ve-

ya yarg› yoluna baflvurulmadan önce tebli¤ tarihinden itibaren on befl gün
içinde peflin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçünün tahsili yeterli bulunacak.
Bu flekilde idari para cezas›n› peflin ödeyip sonra yarg› yoluna baflvuranlar

hakk›nda Sosyal Güvenlik Kurumu lehine karar verilmesi halinde, daha önce

tahsil edilmemifl olan dörtte bir’lik ceza tutar›, gecikme cezas› ve zamm› ile
birlikte tahsil edilecek.

Mahkemeye baflvurulmas› idari para cezas›n›n takip ve tahsilini durdur-

mayacak, tebli¤ tarihinden itibaren on befl gün içinde ödenmeyen idari para
cezalar›, gecikme cezas› ve gecikme zamm› ile birlikte tahsil edilecek.

On y›ll›k zamanafl›m› süresine tabi olan iflyerine iliflkin idarî para ceza-

lar›nda zamanafl›m› süresinin bafllang›c› fiilin ifllendi¤i tarih olacak.
IV-Sonuç

‹flyeri bildirgesinin en geç sigortal› çal›flt›r›lmaya bafllan›lan tarihte Sos-

yal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir. 5510 say›l› Kanun yürürlü-

¤e girmeden önce 506 say›l› Kanun hükümlerine göre sigortal› çal›flt›ran ve bu

Kanun’un yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra da 4/a kapsam›nda sigortal› say›lan
kiflileri çal›flt›rmaya devam eden iflyerlerinin tescilleri, 5510 say›l› Kanun hükümlerine göre yap›lm›fl say›lmaktad›r.
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506 say›l› Kanun uygulamas›nda, iflyerinin faaliyette bulundu¤u adres-

ten baflka bir ildeki veya ayn› ilde di¤er bir ünitenin görev alan›na giren adrese nakledilmesi halinde, iflverence iflyerinin nakledildi¤i yeri çevresine alan
üniteye en geç nakil tarihinde yeniden iflyeri bildirgesi verilirdi. Boflalt›lan iflyerinin ise, bir ay içinde yaz›l› olarak ilgili Üniteye bildiriminin yap›lmas› ge-

rekmekteydi. Yine iflyerinin devri durumunda, en geç devir tarihinde, iflyerinin tescilli bulundu¤u üniteye yaz›l› olarak bildirme yükümlülü¤ü bulunmaktayd›.

5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununu, iflye-

ri bildirgesine ba¤l› idari para cezalar›nda önemli bir de¤ifliklik getirmemifltir.
Ancak mahkeme karar›na, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmifl
memurlar›nca yap›lan tespitler veya di¤er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca kendi mevzuatlar› gere¤ince yapacaklar› soruflturma, denetim ve ince-

lemelere ya da kamu idarelerinden al›nan belgelere istinaden düzenlenenler
hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendilik-

lerinden verilmesi halinde, öngörülen cezalar üçte ikisi oran›nda uygulanaca¤› ayr›ca idarî para cezas› uygulanmas› bildirgenin Kuruma verilmesi yükümlülü¤ünü kald›rmayaca¤› düzenlemesi getirilmifltir.

Daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan yönetmelik ve genelge-

lerle düzenlenen baz› hususlar, 5510 say›l› Kanun’la düzenlenmifl ve hukuksal anlamda güçlendirilmifltir.
KAYNAKÇA
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GEÇ‹C‹ ‹fi ‹L‹fiK‹S‹
l Muzaffer KOÇ*
I. G‹R‹fi
Piyasa flartlar› ve çal›flma hayat›nda esneklik ihtiyac›, farkl› çal›flma bi-

çimlerini ortaya ç›kartmaktad›r. Bu yaz›da, iflveren kesimi taraf›ndan günümüzdeki ac›mas›z rekabetin bir gere¤i, iflçi kesimi taraf›ndan ise “iflçinin me-

talaflmas›” olarak kabul edilen yeni çal›flma biçimlerden biri olan “geçici ifl
iliflkisi” ele al›nacakt›r.

II. GEÇ‹C‹ ‹fi ‹L‹fiK‹S‹NE DUYULAN ‹HT‹YAÇ/GEREKÇE
Türk çal›flma hayat›nda ödünç ifl iliflkisinin, 1960’l› y›llardan bafllayarak,

özellikle holdinglerin yayg›n bir giriflim olarak faaliyete geçti¤i, hatta ödünç
ifl iliflkisini mesleki faaliyet olarak yürütüp gelir sa¤lamay› amaçlayan giri-

flimcilerin say›lar›nda bir art›fl›n oldu¤u, Avrupa Birli¤i çal›flma müktesebat›na da giren ödünç ifl iliflkisinin, iflçi-iflveren iliflkilerinde as›l iflveren-alt iflve-

ren iliflkisi d›fl›nda üçlü iliflkilerin di¤er bir örne¤ini oluflturdu¤u, madde ge-

rekçesinde belirtilmifltir. Baflka bir ifadeyle, uygulamada yayg›nlaflan geçici
(ödünç) ifl iliflkilerini bir düzene ba¤lamak ve özellikle iflçinin haklar›n› “mü-

teselsil mesuliyet” ilkesine uygun garanti alt›na almak için, ‹fl Kanununda özel
bir hüküm getirilmifltir(Demir, 2005, 21).

Tasar›da “ödünç ifl iliflkisi” olarak düzenlenen madde, “geçici ifl iliflkisi”

olarak de¤ifltirilmifltir. Ancak, mahiyetinde bir de¤iflim olmam›flt›r. Doktrinde
de daha çok “ödünç ifl iliflkisi” olarak adland›r›lmaktad›r.
* Dr., Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Müfettifli
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Ödünç ifl iliflkisi, üç tarafl› bir iliflkidir(Ayd›nl›, 2005,22-23). ‹lki, ödünç

alan iflveren ile ödünç veren iflveren aras›ndaki ödünç iflçi verme sözleflmesidir. ‹kinci iliflki ise ödünç veren iflveren ile ödünç verilen ve kendi iflçisi olan
iflçi ile olan ifl sözleflmesidir. Üçüncü iliflki ise, ödünç alan iflveren ile ödünç
ald›¤› iflçi aras›ndaki hukuki iliflkidir.

Maddenin gerekçesinde, kazanç amac› güdülmeyen ödünç ifl iliflkisinin

her fleyden önce flirket topluluklar›nda ve bunlardan biri olarak holdinglerde,
flirketlerin daha çok vas›fl› iflgücü ihtiyac›n› karfl›lamak için yard›mlaflmalar›n-

da veya üst kademe yöneticilerinin yetifltirilmesinde ya da ayn› gruptan olma-

yan flirketlerin birlikte bir ifli üstlenmelerinde yahut mali güçlüklerle karfl›laflan

bir iflverenin iflçisini ifllerinin düzelmesine kadar baflka bir iflverene vermesinde
ortaya ç›kt›¤›, iflçi r›zas› al›narak geçici flekilde ifl görme edimini baflka bir iflverene karfl› yerine getirmek üzere üçlü bir iliflki kuruldu¤u belirtilmifltir.

Geçici ifl iliflkisinde farkl› amaçlar söz konusu olabilir(Kurt, 2006,332-

346); iflverenler, belirli bir süre devam edecek ve yeni bir personel istihdam
etmeden iflletmede ortaya ç›kan personel ihtiyac›n› gidermek isteyebilirler.
Ayn› flekilde iflverenler, ayn› flirketler toplulu¤unda, bir flirketin ifl yükündeki
artmaya karfl›n ayn› flirketler grubu veya holdinge ba¤l› di¤er bir flirketin ifl
yükündeki azalma nedeniyle personelin iflten ç›kar›lmas›n› önlemeyi, personel fazlal›¤› olan flirketin deneyimli elemanlar›ndan faydalanmay› ve ifl gücünü üretime dönüfltürmeyi de isteyebilirler.

Daha çok ihtiyaç duyulan teknik personel için öngörülen geçici ifl iliflki-

si, ‹fl Kanunu’nda ayr›nt›l› bir flekilde ele al›nm›flt›r. Türkiye’de özellikle uy-

gulamada söz konusu ifl iliflkisinin istismar edilmesi böyle bir düzenlemeyi
zorunlu k›lm›flt›r(Binbir, 2004, 142).

III. GEÇ‹C‹ ‹fi ‹L‹fiK‹S‹N‹N TANIMI
‹fl Kanunu’nun 7. maddesinde geçici ifl iliflkisi tan›mlanm›flt›r. Buna

hükme göre, iflverenin, devir s›ras›nda yaz›l› r›zas›n› ald›¤› iflçiyi; holding
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bünyesi içinde veya ayn› flirketler toplulu¤una ba¤l› baflka bir iflyerinde veya
yapmakta oldu¤u ifle benzer ifllerde çal›flt›r›lmas› kofluluyla baflka bir iflverene ifl görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretti¤i iliflkiye, geçici ifl iliflkisi denir. Baflka bir ifadeyle, geçici ifl iliflkisinde, iki ayr› iflverene
ba¤l› gerçekleflen bir çal›flma iliflkisi söz konusu olmaktad›r.

Geçici ifl iliflkisinde, madde gerekçesinde de belirtildi¤i gibi, iflçinin ifl

sözleflmesiyle ba¤l› oldu¤u (ödünç veren) iflverenle aras›ndaki sözleflme sona ermemekte, (ödünç veren) iflveren iflçiden iflin görülmesi talep hakk›n› ge-

çici bir süre için di¤er iflverene devretmektedir. Maddede, emek istismar›n›
engellemek için, geçici ifl iliflkisi, belli süreye ve belli flartlara ba¤lanm›flt›r.

Geçici ifl iliflkisine yönelik olarak Yarg›tay’›n bir karar›nda(Yarg›tay 9.

Hukuk Dairesi, 2005) “geçici ifl iliflkisi (ödünç ifl iliflkisi), 4857 say›l› ‹fl Ka-

nunu ile getirilen yeni bir sözleflme türüdür. Üçlü bir flekilde ortaya ç›kar, flirket topluluklar›nda veya holdinglerde vas›fl› iflgücü ihtiyac›n›n karfl›lanmas›-

na yöneliktir. Buna göre, iflveren devir s›ras›nda yaz›l› r›zas›n› almak suretiyle bir iflçiyi holding bünyesi içinde veya ayn› flirketler toplulu¤una ba¤l› bafl-

ka bir iflyerinde veya yapmakta oldu¤u ifle benzer ifllerde çal›flt›r›lmas› koflu-

luyla baflka bir iflverene ifl görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak
devretti¤inde geçici ifl iliflkisi gerçekleflmifl olur.”denilmektedir.
IV. GEÇ‹C‹ ‹fi ‹L‹fiK‹S‹N‹N UNSURLARI
A. ‹flçinin Yaz›l› R›zas›
Geçici ifl iliflkisinin do¤mas› için iflçinin bu ifl iliflkisine r›za göstermesi

gereklidir. Ancak, iflçinin bu r›zas›n›n yaz›l› olarak al›nmal›d›r. Kanunda, geçici ifl iliflkisinin oluflmas›nda iflçinin yaz›l› r›zas›n›n al›nma zaman› da özel
olarak belirtilmifltir. Buna göre, iflveren, iflçinin yaz›l› r›zas›n›, devir s›ras›nda

almal›d›r. Baflka bir ifadeyle Kanun, iflçinin, geçici ifl iliflkisine devirden önce
“peflinen” r›za göstermesine engel olmak istemifltir. Buna göre, Kanun “devir
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s›ras›nda” demekle, toplu sözleflmelerle sendikalar›n genel bir yetki almas›n›n
iflçiyi ba¤lay›c› bir yönü olmayacakt›r. Bunun d›fl›nda ifl sözleflmesi yaparken

yahut iflçiyi ifle al›rken, “istedi¤i zaman ödünç verebilir” gibi bir hüküm de
iflçiyi ba¤lamayacakt›r. Devir s›ras›nda, ödünç verme tarihini tafl›yan bir muvafakatin al›nmas› gereklidir(fien, 2004).

Yarg›tay bir karar›nda(Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi, 2006) “…‹flçinin hol-

ding bünyesinde ya da ayn› guruba ait flirketlerden birinden di¤erine geçici

olarak gönderilmesi, ancak devir an›nda iflçinin r›zas›n›n al›nmas›yla mümkün
olabilir…” demek suretiyle devir an›nda iflçinin r›zas›n›n al›nmas› gerekti¤ine vurgu yapmaktad›r.

‹flçinin “devir s›ras›nda” yaz›l› r›zas› al›nmal›d›r. Ancak, “devir s›ras›n-

da yaz›l› r›za alma” keyfiyeti, uygulamada s›k›nt›lara sebep olmaktad›r. Zira,
iflsizli¤in had safhaya geldi¤i ve ifle al›nmadan “bofl” ibraname imzaland›¤›

bir zamanda, iflçinin, geçici ifl iliflkisine “yaz›l›” r›za göstermemesi zor görünmektedir.

Aksi görüfller olmakla birlikte, yaz›l› flekil bir geçerlilik flart› kabul edil-

melidir. Yaz›l› flekilden kas›t, adi yaz›l› flekildir. Yani, sözle r›za verme halinde, geçici ifl iliflkisi kurulmufl olmayacakt›r(Benli ve Yi¤it, 2006, 6).

‹flçinin ifl sözleflmesi, sadece geçici ifl iliflkisine r›za göstermedi¤i için,

iflveren taraf›ndan hakl› nedenle derhal feshedilemeyecektir. Çünkü, iflçi söz
konusu iliflkiyi kabul etmek zorunda de¤ildir(Ç›rak, 2006, 26-27). Baflka bir

ifadeyle, geçici ifl iliflkisi kurabilmek için iflverenin tek tarafl› karar› yeterli olmay›p, mutlaka iflçinin r›zas› aranmal›d›r. ‹flçinin r›zas› olmadan geçici ifl iliflkisine zorlanmas› durumunda, iflçinin hakl› nedenle derhal fesih hakk› do¤acakt›r.

Kanun, geçici ifl iliflkisinin alt› ay› geçmemek üzere yaz›l› olarak yap›la-

ca¤›n› belirtikten sonra, gerekti¤inde en fazla iki defa yenilenebilece¤ini hü-

küm alt›na alm›flt›r. Uzatmalar›n her defas›nda iflçinin r›zas›n›n al›nmas› flartt›r(Demir, 2005, 21).
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B. Geçici ‹fl ‹liflkisinin Gerçekleflebilece¤i ‹flyerleri
Geçici ifl iliflkisi, her iflyeri/iflletmede gerçekleflemez. ‹fl Kanunu, geçici

ifl iliflkisinin gerçekleflebilece¤i iflyerlerine s›n›r getirmifltir. Bunlar;
1. Holding veya Ayn› fiirketler Toplulu¤u Aras›nda

Rekabet ve piyasa flartlar›, iflletme/flirket yap›lar›n› de¤ifltirmifl; devasa

flirketlerin ve holdinglerin oluflmas›na sebep olmufltur. Geçici ifl iliflkisinin
gerçekleflebilmesi için, Kanunda holdinge veya ayn› flirketler toplulu¤una
ba¤l› iflyeri flart› aranm›flt›r. 4857 Say›l› ‹fl Kanunu’ndan önce de uygulamada,

söz konusu duruma rastlan›lmaktayd›. Z›mni kabullerle yap›lan bu devirlerde
zaman zaman iflçilerin özlük haklar›na zarar gelmekteydi. Söz konusu düzenlemeyle, duruma yasal bir çerçeve kazand›r›lm›fl oldu.
2. ‹flçinin Yapmakta Oldu¤u ‹fle Benzer ‹fller
Kanun, geçici ifl iliflkisinin gerçekleflebilece¤i bir baflka alan› daha gös-

termifltir. Buna göre iflçi, “yapmakta oldu¤u ifle benzer ifllerde çal›flt›r›lmas›
kofluluyla baflka bir iflverene” geçici olarak devredilebilir. Kanun, holding ve
flirketler toplulu¤u içinde iflçinin geçici olarak gönderimi için “çal›flma konusu için bir flart öngörmemiflken, baflka iflverene iflçinin geçici devri için “iflçi-

nin yapmakta oldu¤u benzer ifllerde çal›flt›r›lma” flart›n› getirmifltir. Yarg›tay
bir karar›nda(Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi, 2005) “ifl sözleflmeleri, Kanun hü-

kümleri ile getirilen s›n›rlamalar sakl› kalmak flart›yla, ihtiyaçlara uygun tür-

de düzenlenebilirler. Belirli veya belirsiz süreli yap›labilecekleri gibi, biçimleri bak›m›ndan tam süreli veya k›smi süreli yahut dönem süreli ya da di¤er

türde yap›labilirler. Geçici ifl iliflkisi, 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile getirilen yeni
bir sözleflme türüdür. fiirket topluluklar›nda veya holdinglerde vas›fl› iflgücü
gereksiniminin karfl›lanmas›na yöneliktir. Geçici ifl iliflkisinden söz edebilmek
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için, iflverenin devir s›ras›nda yaz›l› r›zas›n› almak suretiyle bir iflçiyi holding
bünyesi içinde veya ayn› flirketler toplulu¤una ba¤l› baflka bir iflyerinde veya
yapmakta oldu¤u ifle benzer ifllerde çal›flt›r›lmas› kayd›yla baflka bir iflverene

ifl görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi gerekir.” demek suretiyle geçici ifl iliflkisinin flartlar›n› vurgulamaktad›r.

C. Geçici ‹fl ‹liflkisinin Gerçekleflemeyece¤i ‹flyerleri
Kanun, toplu iflçi ç›karan iflyerlerinde ç›karma tarihinden itibaren 6 ay

için toplu ç›k›fl› yap›lan iflçilerin ifllerinde geçici ifl iliflkisinin kurulamayaca-

¤›n› hükme ba¤lam›flt›r. Baflka bir ifadeyle bir iflyerinde toplu iflçi ç›k›fl› yap›lm›flsa, 6 ayl›k bir süre içinde, bu iflçilerin yerine geçici iflçi al›nmayacakt›r.
D. Geçici ‹fl ‹liflkisinin Süresi
Kanun, geçici ifl iliflkisi alt› ay› geçmemek üzere yaz›l› olarak yap›laca¤›-

n› belirtikten sonra, gerekti¤inde en fazla iki defa yenilenebilece¤ini hüküm al-

t›na alm›flt›r. Baflka bir ifadeyle, toplam 18 ayl›k bir süre için geçici ifl iliflkisi
söz konusu olabilir. Geçici ifl sözleflmesi süresi sonunda kendili¤inden, iflçinin
r›zas›yla bir uzatma söz konusu ise, uzatma süresinin bitiminde sona erer. Üçün-

cü alt› ayl›k uzatma dönemin sona ermesine ra¤men iflçinin çal›flmaya devam etmesi ve ödünç alan iflveren ile ödünç veren iflverenin buna itiraz etmemesi halinde, sözleflme geçici statüden ç›k›p belirsiz süreli ifl sözleflmesine dönüflece¤inden, ödünç alan, “iflveren” s›fat›n› kazanacakt›r(Demir, 2005, 21).
E. Yeni (Ödünç alan) ‹flveren
1. ‹flverenlik S›fat›
Geçici ifl iliflkisinde taraflar›n sorumlulu¤u önemlidir. Geçici ifl iliflkisi-
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ne giren iflçinin ifl sözleflmesi devam etmekte, (ödünç veren) iflverenin iflve-

renli¤i devam etmektedir. Baflka bir ifadeyle, ödünç veren iflverenin iflveren
s›fat› kalkmamakta(fiahlanan,2006); yani, iflverenlik s›fat› ödünç alana devretmemektedir.

2. ‹fl Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i
Geçici olarak iflçiyi çal›flt›ran (ödünç alan) iflveren de, iflçiye talimat ver-

me hakk›na sahip olmakta, iflçiye sa¤l›k ve güvenlik risklerine karfl› gerekli
e¤itimi vermekle yükümlü hale gelmektedir. ‹flçi de, geçici ifl iliflkisi kurulan
(ödünç alan) iflverene karfl›, ifl sözleflmesine göre yapmakla görevli oldu¤u iflleri yapmakla yükümlü hale gelmektedir.

Geçici veya Belirli Süreli ‹fllerde (‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hakk›nda Yö-

netmeli¤in) 4. maddesine göre, iflveren, geçici veya belirli sürelerle çal›flt›rd›-

¤› iflçilere, iflyerinde sa¤l›k ve güvenliklerinin korunmas›n› içeren çal›flma ko-

flullar› bak›m›ndan ayn› iflyerinde çal›flan di¤er iflçilere sa¤lad›¤› düzeydeki
korumay› sa¤layacak, özellikle kiflisel koruyucu donan›mlara eriflim aç›s›ndan
farkl› uygulamada bulunamayacakt›r.
3. Ücret
Geçici ifl iliflkisinde, (ödünç veren) iflverenin, iflçiye ücret ödeme yü-

kümlülü¤ü devam etmektedir. Ancak, yasa (ödünç alan) iflvereni de, iflçinin
kendisinde çal›flt›¤› sürede ödenmeyen ücretinden, iflçiyi gözetme borcundan
ve sosyal sigorta primlerinden (ödünç veren) iflveren ile birlikte sorumlu tutmufltur. Baflka bir ifadeyle, iflçi geçici olarak çal›flt›¤› ifl için, ücretini (ödünç
veren) iflvereninden almaya devam edecek; ancak, (ödünç alan) iflveren iflçi-

nin geçici olarak çal›flt›¤› dönem için ücret ve sosyal sigorta primlerinden
(ödünç veren) iflveren ile birlikte sorumlu olacakt›r.

Geçici ifl iliflkisinde, (ödünç veren) iflverenin, iflçiye ücret ödeme yü-
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kümlülü¤ü devam etmektedir. Söz konusu hüküm iflçi ücretlerinin “iflveren
veya üçüncü kifliler taraf›ndan da ödenebilece¤i” (md.32/1) hükmüyle birlik-

te ele al›nd›¤›nda, ödünç veren ve alan iflverenler aras›ndaki anlaflma ve iflçi-

nin de r›zas›yla ücretin ödünç alan iflveren taraf›ndan ödenmesine bir engel
bulunmamaktad›r(Demir, 2005).
4. Grev Ve Lokavt
Esas itibariyle iflçinin (ödünç alan) iflverene karfl› sorumlulu¤u devam

eder. Geçici sözleflmesinde aksine hüküm yoksa, iflçinin Kanunda düzenlenen
di¤er hak ve yükümlülükleri devam eder. Baflka bir ifadeyle, aksine hüküm

yoksa, iflçi, (ödünç alan) iflveren ve (ödünç veren) iflveren, hak ve borçlar›n›
yerine getirmeye devam edeceklerdir. Ancak, (ödünç alan) iflveren, grev ve
lokavt aflamas›na gelen bir toplu ifl uyuflmazl›¤›n›n taraf› ise, iflçi grev ve lo-

kavt›n uygulanmas› s›ras›nda çal›flt›r›lamayacakt›r. Ancak, 2822 say›l› Toplu
‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 39 uncu maddesi hükümleri sakl›-

d›r. Yani, Yasada belirtilen flartlar alt›nda, üretim veya sat›fla yönelik olma-

mak flart›yla teknik olarak çal›flmas› gerekenler, iflyerinin güvenli¤ini, mevcut
mallar›n bozulmamas›n› veya hayvan ve bitkilerin korunmas›n› sa¤layan iflçi-

ler iflyerinde çal›flmaya devam ederler. Geçici olarak gelen iflçi, söz konusu
kapsamda belirlenen iflçilerden, yani, grev ve lokavtta kat›lamayacak iflçiler-

den de¤ilse, (ödünç veren) iflveren, iflçisini grev ve lokavt süresince kendi iflyerinde çal›flt›rmak zorundad›r.

5. Geçici ‹fl ‹liflkisi Ve Sigorta
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun,

prim belgeleri ve iflyeri kay›tlar› bafll›kl› 86 maddesine göre, iflverenin, sigortal›y›, 4857 say›l› ‹fl Kanununun 7 nci maddesine göre baflka bir iflverene ifl

görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigor-
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tal›y› devir alan, geçici ifl iliflkisi süresine iliflkin maddenin birinci f›kras›nda
belirtilen belgelerin ayn› süre içinde iflverene ait iflyerinden Kuruma verilmesinden, iflveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kanunu’nun 12. Maddesine göre, iflveren ad›na ve hesab›na, iflin veya

görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse, iflveren vekilidir.
Bu Kanunda geçen iflveren deyimi, iflveren vekilini de kapsar. ‹flveren vekili
ve 4857 say›l› ‹fl Kanununda tan›mlanan geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren, bu

Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolay› iflveren ile birlikte müfltereken
ve müteselsilen sorumludur.

V. CEZA‹ MÜEYY‹DE
4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nun “genel hükümlere ayk›r›l›k” bafll›kl› 99.

maddesinin a f›kras›nda “bu Kanunun, 7 inci maddesinde öngörülen ilke ve

yükümlülüklere ayk›r› davranan iflveren veya iflveren vekiline bu durumdaki
her iflçi için elli milyon lira para cezas› verilir.” hükmüne yer verilmifltir. Yeniden de¤erleme oranlar› ile 2009 y›l› için söz konusu ceza miktar› 98 TL olarak uygulanacakt›r.
VI. SONUÇ
1475 Say›l› Yasada bulunmayan ve ilk kez 4857 Say›l› Yasada yer alan

“geçici ifl iliflkisi”, ‹fl Kanunu’nun en çok tart›fl›lan düzenlemelerinden biridir.

“Geçici ifl iliflkisini”, ekonomik hayat›n ve esnekli¤in bir gere¤i olarak

de¤erlendiren iflveren kesiminin aksine, iflçi kesimi, iflçi eme¤inin metalaflt›r›lmas›, kiralanmas›(Çelik, 2003, 14) olarak de¤erlendirmektedir.
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5728, 5754 VE 5763 SAYILI KANUNLARLA
4857 SAYILI ‹fi KANUNUNDA YAPILAN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER SONUCUNDA 2009
YILINDA UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA
CEZALARI VE ‹T‹RAZ YOLU
l Mehmet KOÇAK*
I- G‹R‹fi
‹fl Hukukunun ana ilkelerinden olan iflçiyi yarar›na yorum ilkesi ekono-

mik olarak iflverene göre daha zay›f konumda olan iflçilerin korunmas›n›

amaçlamaktad›r. Sözleflme serbestîsi içerisinde iflveren ve iflçi eflit konumlar-

da olmad›klar›ndan devlet çal›flma yaflam›na iflçi lehine müdahale bulunarak
asgari koflullar› belirlemekte ve ayk›r›l›k halinde yapt›r›mlar uygulanmaktad›r. Yapt›r›mlar hukuki, cezai veya idari nitelikte olabilmektedir.

1475 say›l› ‹fl Kanunu döneminde kanunda belirtilen bütün maddelere

ayk›r›l›k halinde idari para cezas› veya hapis cezas› öngörülmüfl olmas›na ra¤-

men 4857 say›l› ‹fl Kanunda özel hukuk ve kamu hukuku ayr›m› yap›larak
özel hukuku ilgilendiren maddelere eflit ifllem yapma borcu hariç olmak üzere cezai yapt›r›m uygulanmam›fl, kamu hukukunu ilgilendiren maddelere cezai yapt›r›m uygulanm›flt›r. Ayr›ca idari para cezas› kanunda belirtilen maddenin tamam›na de¤il cezai düzenlemede belirtilen hususlara uygulanm›flt›r.

28.07.1989 tarihli 4421 say›l› kanun ile Türk Ceza Kanununun Ek-1

maddesi de¤ifltirilmifl ve mevcut para cezalar› için yeni bir art›fl yap›lm›flt›r.
* E. ‹fl Müfettifli
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An›lan Kanunun Ek 2. maddesi ile para cezalar›n›n art›fl yöntemi de¤ifltirilerek kanunlardaki para cezalar›, her takvim y›l› bafl›ndan itibaren geçerli ol-

mak üzere her y›l için Vergi Usul Kanununun 298. maddesi hükümleri
uyar›nca tespit ve ilan edilen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmas› ön-

görülmüfltür. Ancak Türk Ceza Kanununun yukar›da an›lan Ek 1. maddesi
kapsam›na giren cezalar için bu art›fl uygulanacak olup, nispi para cezalar› Ek
1. madde kapsam› d›fl›nda tutulmufltur. Nispi nitelikte olmayan maktu para cezalar› ise an›lan art›r›ma tabi olacakt›r.

Kanun’da miktar› kesin olarak belirlenmifl para cezalar›na “maktu para

cezas›”, cezan›n miktar› kesin olarak belirlenmifl olmay›p da, fail taraf›ndan
elde edilen yarar ya da verilen zarara orant›l› olarak de¤iflen para cezalar›na
da “nispi para cezas›” denilmektedir. Doktrinde 4857 say›l› ‹fl Kanunundaki

birçok maddenin nispi nitelikte oldu¤u ileri sürülmekte olup bu maddelerin
yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lamayaca¤› öne sürülmektedir.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan 1475 say›l› kanunun

uygulama döneminde 24 ve 26. Maddelerin cezai müeyyideleri nispi nitelikte

oldu¤u gerekçesiyle yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmazken 2004 y›l›ndan

itibaren 4857 say›l› ‹fl Kanunundaki tüm cezai maddeler yeniden de¤erleme
oran›nda art›r›lmaktad›r.

Yeniden de¤erlendirme oran› 2004 y›l› için % 28,5, 2005 y›l› için % 11,2,

2006 y›l› için %7,8 ve 2007 y›l› için için % 7,2 olarak belirlenmifltir.
20.11.2008 tarih ve 27060 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 387 seri nolu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile yeniden de¤erleme oran› 2008 y›l› için
% 12 (oniki) olarak tespit edildi¤inden 2009 y›l›nda uygulanacak idari para
cezalar› belirtilen oranda art›r›larak uygulanacakt›r.

4857 say›l› ‹fl Kanununun sekizinci bölümünde 98-108 maddeleri aras›n-

da “‹dari Ceza Hükümleri” bafll›¤› alt›nda düzenlenmifltir.
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II–4857 SAYILI ‹fi KANUNUNDA ‹DAR‹ PARA CEZASI
GEREKT‹REN YÜKÜMLÜLÜKLER
1-‹flyerini Bildirme Yükümlülü¤ü
4857 say›l› ‹fl Kanununun 3. maddesinde bu kanun kapsam›na giren sü-

rekli ifllerde iflyerinin aç›l›fl›n› ve kapan›fl›n› bir ay içerisinde bildirmemesi, ifl-

yerini bildirme yükümlülü¤üne ayk›r› davran›lmas› halinde ayn› kanunun 98.
Maddesi uyar›nca 2009 y›l› için 112 TL, a¤›r ve tehlikeli ifller kapsam›ndaki

iflyerlerinde ise 2009 y›l› için 1.120 TL, muvazaal› olarak as›l iflveren ve alt
iflveren iliflkisini bildiren as›l iflveren ile alt iflverene veya vekillerine ayr› ay-

r› 2009 y›l› için 11.120 TL idari para cezas› verilecektir. Bu para cezas›n›n ke-

sinleflmesinden sonra bildirim yükümlülü¤üne ayk›r›l›¤›n sürmesi halinde takip eden her ay için ayn› miktar ceza uygulanacakt›r.

Kanunda, bu para cezas›n›n kesinleflmesinden sonra bildirim yükümlü-

lü¤üne ayk›r›l›¤›n sürmesi halinde takip eden her ay için ayn› miktar para cezas› uygulanaca¤› belirtilmifltir. Kanun koyucu, her ay için ayr› para cezas›
uygulanabilmesini, daha önce bu nedenle verilmifl olan para cezas›n›n kesin-

leflmifl olmas› gerekir. Bu nedenle, cezan›n kesinleflmesinden önceki dönemin
kaç ay sürdü¤üne bak›lmaks›z›n tek bir ceza uygulanacak, ancak iflverenlik
hakk›nda ilgili maddeye göre idari para cezas› uygulan›p bu ceza kesinlefltikten sonraki her ay için ayr› ayr› para cezas› uygulanmas› gerekecektir.

4857 say›l› ‹fl Kanunu 4984 say›l› kanunla de¤ifltirilmifl ve flirketlerin

tescil kay›tlar›n›n ticaret sicil memurluklar›n›n gönderdi¤i belgeler üzerinden
yap›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.

2-Eflit Davranma Yükümlülü¤ü
‹fl Kanununun 5. maddesinde eflit davranma ilkesi düzenlenmifltir. Buna

göre iflverenler, ifl iliflkisinde dil, ›rk, cinsiyet, siyasal düflünce, felsefi inanç,
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din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayal› ay›r›m yapamazlar. Bunun gibi ifl-

verenler, esasl› sebepler olmad›kça ifl iliflkisinin türüne göre iflçiler aras›nda

farkl› ifllemlerde bulunamazlar. Öte yandan, biyolojik ve iflin niteli¤ine iliflkin
sebepler zorunlu k›lmad›kça, cinsiyet veya gebelik nedeniyle do¤rudan veya

dolayl› farkl› ifllem yap›lamayaca¤› gibi, ayn› veya eflit de¤erde bir ifl için cinsiyet nedeniyle daha düflük ücret kararlaflt›r›lmas› da mümkün de¤ildir. ‹flve-

renlerin bu yükümlülü¤e ayk›r› hareketleri hem hukuki hem de cezai yapt›r›ma ba¤lanm›flt›r.

Hukuki yapt›r›m kanunun 5. maddesinin 6. f›kras›nda öngörülmüfltür.

Buna göre, ifl iliflkisinin uygulanmas›nda veya sona ermesinde yukar›daki f›kra hükümlerine ayk›r› davran›lmas› halinde, iflçi, dört aya kadar ücreti tutar›n-

daki uygun bir tazminattan baflka yoksun b›rak›ld›¤› haklar›n› talep edebilir.

Kanunda ayr›ca, 2821 say›l› sendikalar kanununun 31. maddesi hükümlerinin
sakl› oldu¤u da belirtilmifltir. 4 aya kadar ücret tutar›ndaki tazminat belirlenirken as›l ücret esas al›nacakt›r.

‹fl Kanununun 98. Maddesi uyar›nca eflit davranma yükümlülü¤üne ay-

k›r› davranan iflveren veya iflveren vekiline bu durumdaki her iflçi için 2009
y›l› için 98 TL idari para cezas› verilecektir.

3- Geçici ‹fl ‹liflkisine ‹liflkin Yükümlülükler
‹fl Kanununun 7. maddesinde; iflveren, devir s›ras›nda iflçinin yaz›l› r›za-

s›n› almak zorunda oldu¤u belirtilmifltir. Ayn› kanunun 98. Maddesi uyar›nca 7.

maddedeki yükümlülüklere ayk›r› davranan iflveren veya iflveren vekiline bu
durumdaki her iflçi için 2009 y›l› için 98 TL idari para cezas› verilecektir.
4- Belge Verme Yükümlülü¤ü
‹fl Kanunu’nun 8. maddesinde süresi bir y›l ve daha fazla olan ifl sözlefl-

melerinin yaz›l› flekilde yap›lmas› zorunlu oldu¤u, yaz›l› sözleflme yap›lma-
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yan hallerde iflveren iflçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çal›flma koflullar›n›, günlük ya da haftal›k çal›flma süresini, temel ücreti ve varsa ücret ekleri-

ni, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleflmenin süresini, fesih halin-

de taraflar›n uymak zorunda olduklar› hükümleri gösteren yaz›l› bir belge vermekle yükümlü oldu¤u belirtilmifltir.

Ayn› kanunun 98. Maddesi uyar›nca 8. maddenin son f›kras›ndaki an›-

lan yükümlülüklere uymayan iflveren veya iflveren vekiline bu durumdaki her
iflçi için 2009 y›l› için 98 TL idari para cezas› verilecektir.

5- Ça¤r› Üzerine Çal›flmaya ‹liflkin Yükümlülükler
‹fl Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilen ça¤r› üzerine çal›flma hü-

kümlerine ayk›r› davranan iflveren veya iflveren vekiline ayn› kanunun 98.
maddesi uyar›nca bu durumdaki her iflçi için 2009 y›l› için 98 TL idari para

cezas› verilecektir.

6- Çal›flma Belgesi Verme Yükümlülü¤ü
‹fl Kanunu’nun 28. maddesinde iflten ayr›lan iflçiye, iflveren taraf›ndan

iflinin çeflidinin ne oldu¤unu ve süresini gösteren bir belge verilece¤i, belge-

nin vaktinde verilmemesinden veya belgede do¤ru olmayan bilgiler bulunma-

s›ndan zarar gören iflçi veyahut iflçiyi ifline alan yeni iflveren eski iflverenden
tazminat isteyebilece¤i hükmü bulunmaktad›r.

Ayn› kanunun 98. Maddesi uyar›nca 28 inci maddesine ayk›r› olarak ça-

l›flma belgesi düzenleme yükümlülü¤üne ayk›r› davranan veya bu belgeye
gerçe¤e ayk›r› bilgi yazan, iflveren veya iflveren vekiline bu durumdaki her ifl-

çi için 2009 y›l› için 98 TL idari para cezas› verilecektir.
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7- Toplu ‹flçi Ç›karmaya ‹liflkin Yükümlülükler
‹fl Kanunu’nun 29.maddesinde toplu iflçi ç›karman›n usul ve esaslar›

aç›klanm›fl olup ‹fl Kanunu’nun 100. Maddesi uyar›nca 29 uncu maddesindeki hükümlere ayk›r› olarak iflçi ç›karan iflveren veya iflveren vekiline iflten ç›kard›¤› her iflçi için 2009 y›l› için 403 TL idari para cezas› verilecektir.
8- Özürlü ve Eski Hükümlü Çal›flt›rma Yükümlülü¤ü
15.05.2008 tarihli 5763 say›l› kanun 26.05.2008 tarihinden itibaren yü-

rürlü¤e girmifl olup bu tarihten sonra özel sektör iflverenleri ayn› il s›n›rlar›

içersinde 50 ve üzerinde iflçi çal›flt›rmalar› halinde sadece %3 oran›nda özürlü iflçi istihdam etmek zorundad›rlar. Yani bu tarihten itibaren özel sektör ifl-

verenleri için eski hükümlü ve terör ma¤duru iflçi çal›flt›rma zorunlulu¤u kal-

d›r›lm›flt›r. Kamu iflverenleri ise %4 özürlü, %2 eski hükümlü, 3713 say›l›

Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) f›kras› gere¤ince de ayr›ca % 1 oran›nda
terör ma¤duru iflçi istihdam edeceklerdir.

4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 30. Maddesinde özürlü ve eski hükümlü iflçi

çal›flt›rma zorunlulu¤u hükmü belirtilmifl olup ayn› kanunun 101 maddesi
uyar›nca 30 uncu maddesindeki hükümlere ayk›r› olarak özürlü ve eski hü-

kümlü çal›flt›rmayan iflveren veya iflveren vekiline çal›flt›rmad›¤› her özürlü

ve eski hükümlü ve çal›flt›rmad›¤› her ay için 2009 y›l› için 1.519 TL ida-

ri para cezas› verilecek kamu kurulufllar› da bu para cezas›ndan hiçbir flekilde
muaf tutulmayacakt›r.

3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda 4131 say›l› kanunla yap›lan

de¤iflikli¤e göre çal›flt›r›lmayan her iflçi ve her ay için, o y›la iliflkin olarak

aç›klanan asgari ücretin on kat› tutar›nda para cezas› uygulanaca¤› belirtildi¤inden 2009 y›l› Ocak –Haziran döneminde 6.666 TL, Temmuz A¤ustos
döneminde 6.930 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.
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9- Ücretin Tam ve Zaman›nda Ödenmesi Yükümlülü¤ü
01.01.2009 tarihinden itibaren iflverenler, Türkiye genelinde çal›flt›rd›klar› iflçi say›s›n›n en az 10 olmas› hâlinde, çal›flt›rd›klar› iflçiye o ay içinde yapacaklar› her türlü ödemenin kanunî kesintiler düflüldükten sonra kalan net tutar›n›, bankalar arac›l›¤›yla ödemekle yükümlüdürler. Çal›flt›rd›¤› iflçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak›n› özel olarak aç›lan
banka hesaplar› vas›tas›yla ödeme zorunlulu¤una tabi tutulan iflverenler veya
üçüncü kifliler, iflçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkaklar›n› özel olarak aç›lan banka hesaplar› d›fl›nda ödeyemezler.
‹fl Kanunu’nun 102. maddesinin (a) bendi uyar›nca 32. Madde de belirtilen ücret ile iflçinin bu kanundan veya toplu ifl sözleflmesinden veya ifl sözleflmesinden do¤an ücretini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen
iflveren, iflveren vekili ve üçüncü kifliye bu durumda olan her iflçi ve her ay
için 2009 y›l› için 112 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak›n› zorunlu tutuldu¤u halde özel olarak aç›lan banka hesab›na ödemeyen iflveren, iflveren
vekili ve üçüncü kifliye ‹fl Kanunu’nun 102. maddesinin (a) bendi uyar›nca bu
durumda olan her iflçi ve her ay için 2009 y›l› için 100 TL idari para cezas›
uygulanacakt›r.
10- Ücret Hesap Pusulas› Verme Yükümlülü¤ü
‹fl Kanunu’nun 37.maddesinde belirtilen ücret hesap pusulas›n› düzenlemeyen iflveren veya iflveren vekiline ayn› kanunun 102.maddesinin b f›kras›
gere¤ince 2009 y›l› için 403 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.
11- Ücret Kesme Cezas›na ‹liflkin Yükümlülük
‹fl Kanunu’nun 38. Maddesine ayk›r› olarak ücret kesme cezas› veren veya yapt›¤› ücret kesintisinin sebebini ve hesab›n› bildirmeyen iflveren veya ifl277
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veren vekili hakk›nda ayn› kanunun 102.maddesinin b f›kras› uyar›nca 2009
y›l› için 403 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.
12- Asgari Ücret Ödeme Yükümlülü¤ü
‹fl Kanunu’nun 39. Maddesinde belirtilen komisyonun belirledi¤i asgari

ücreti iflçiye ödemeyen veya noksan ödeyen iflveren veya iflveren vekiline ayn› kanunun 102.maddesinin a f›kras› uyar›nca bu durumda olan her iflçi ve
her ay için 2009 y›l› için 112 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.
13- Fazla Çal›flmaya ‹liflkin Yükümlülükler
‹fl Kanunu’nun 41. maddesinde fazla çal›flmaya iliflkin aç›klamalar yap›l-

m›fl olup ayn› kanunun 102. maddesinin c bendi uyar›nca 41. madde de belirtilen fazla çal›flmalara iliflkin ücreti ödemeyen, iflçiye hak etti¤i serbest zaman› alt› ay zarf›nda kulland›rmayan, fazla saatlerle yap›lacak çal›flmalar için ifl-

çinin onay›n› almayan iflveren ve iflveren vekiline, 2009 y›l› için bu durum-

da olan her iflçi için 200 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.

Cezai düzenlemede bir y›lda yap›labilecek azami fazla çal›flma süresinin

y›lda 270 saati geçemeyece¤ine iliflkin hüküm bulunmad›¤›ndan fazla çal›fl-

man›n y›lda 270 saati geçmesi durumunda idari para cezas› verilemeyecektir.
14- Yüzdeleri Gösteren Belgeleri Verme Yükümlülü¤ü
‹fl Kanunu’nun 52. maddesinde yüzde usulünün iflyerlerinde iflverenin

uyaca¤› kurallar belirtilmifl olup ayn› kanunun 102. maddesinin b bendi uya-

r›nca 52 nci iflveren veya iflveren vekiline, 2009 y›l› için 403 TL idari para
cezas› uygulanacakt›r.
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15- ‹znin Yasal Esaslara Ayk›r› Olarak Bölünmemesi Yükümlülü¤ü
‹fl Kanunu’nun 56. Maddesinde y›ll›k ücretli iznin uygulamas› belirtilmifl

olup ayn› kanunun 103.maddesi uyar›nca y›ll›k ücretli izni bu kanunun 56 nc›
maddesine ayk›r› olarak bölen iflveren veya iflveren vekili hakk›nda 2009 y›l›

için bu durumda olan her iflçi için 200 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.
16- ‹zin Ücretini Peflin Ödeme Yükümlülü¤ü

‹fl Kanunu’nun 57. Maddesinde y›ll›k izin ücreti düzenlenmifltir. Ayn›

kanunun 103 maddesi uyar›nca izin ücretini 57 nci maddenin üç ve dördüncü
f›kralar›nda belirtilen usule ayk›r› olarak ödeyen veya eksik ödeyen iflveren
veya iflveren vekiline 2009 y›l› için bu durumda olan her iflçi için 200 TL

idari para cezas› uygulanacakt›r.

17- ‹fl Sözleflmesinin Sona Ermesinde ‹zin Ücretinin Ödenmesi
Yükümlülü¤ü

‹fl Kanunu’nun 59. Maddesinde sözleflmenin sona ermesinde izin ücreti

ile ilgili hükümler belirtilmifl olup ayn› kanunun 103 maddesi uyar›nca 59 uncu
maddedeki hak edilmifl izni kullanmadan ifl sözleflmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için bu
durumda olan her iflçi için 200 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.

18- Y›ll›k ‹zin Yönetmeli¤inin Esas Ve Usullerine Uyma Yükümlülü¤ü
‹fl Kanunu’nun 60.maddesinde y›ll›k ücretli iznin kullan›lmas›na iliflkin

usul ve esaslar ile iflverence tutulmas› zorunlu kay›tlar›n fleklinin Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak bir yönetmelikle düzenlenece¤i belirtilmifltir.
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Ayn› kanunun 103.maddesi gere¤ince 60 ›nc› maddede belirtilen yönetmeli¤in esas ve usullerine ayk›r› olarak izin kulland›rmayan veya eksik kulland›ran iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için bu durumda olan her
iflçi için 200 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.
19- Çal›flma Sürelerine Uyma Yükümlülü¤ü
4857 say›l› Kanunun 63.maddesinde çal›flma süreleri ilgili hükümler belirtilmifltir. Ayn› kanunun 104.maddesi uyar›nca 63 üncü maddesinde ve bu
maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen çal›flma sürelerine ayk›r› olarak iflçilerini çal›flt›ran iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 1.012 TL idari
para cezas› uygulanacakt›r.
20- Telafi Çal›flmas›na ‹liflkin Yükümlülükler
‹fl Kanunu’nun 64.maddesinde telafi çal›flmas›n›n esaslar› düzenlenmifltir.Ayn› kanunun 104.maddesi uyar›nca 64 üncü maddede öngörülen hükümlere ayk›r› davranan iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için bu durumda olan her iflçi için 200 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.
21- Ara Dinlenmesine ‹liflkin Yükümlülükler
‹fl Kanunu’nun 68. maddesinde ara dinlenmesi ilgili hükümler aç›klanm›flt›r. Ayn› kanunun 104.maddesi uyar›nca 68 inci maddedeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l›
için 1.012 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.
22- Gece Çal›flmas›na iliflkin Yükümlülükler
4857 say›l› kanunun 69. Maddesinde gece süresi ve çal›flmas› düzenlenmifltir. Ayn› kanunun 104.maddesi uyar›nca iflçileri 69 uncu maddesine ayk›280
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r› olarak geceleri yedibuçuk saatten fazla çal›flt›ran; gece ve gündüz postalar›n› de¤ifltirmeyen iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 1.012 TL idari
para cezas› uygulanacakt›r.
23- Çal›flt›rma Yafl›na ‹liflkin Yükümlülükler
En az çal›flt›rma yafl› kanunun 71. maddesinde düzenlenmifltir.4857 sa-

y›l› ‹fl Kanunu’nun 104.maddesi uyar›nca 71 inci madde hükmüne ayk›r› ha-

reket eden iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 1.012 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.

24- Yer ve Su Alt›nda Çal›flt›rma ile ‹lgili Yükümlülükler
‹fl Kanunu’nun 72. Maddesinde yer ve sualt› gibi yerlerde çal›flt›rma hü-

kümleri yer almaktad›r. Ayn› kanunun 104.maddesi uyar›nca 72 nci madde
hükümlerine ayk›r› olarak bu maddede belirtilen yerlerde onsekiz yafl›n› dol-

durmam›fl erkek çocuklar› ve gençleri ve her yafltaki kad›nlar› çal›flt›ran iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 1.012 TL idari para cezas› uygulana-

cakt›r.

Çocuk ve Genç ‹flçilerin Gece Çal›flt›r›lmamas› ve Kad›n ‹flçilerin

Gece Postalar›nda Çal›flt›r›lmas›na ‹liflkin Yükümlülükler

‹fl Kanunu’nun 73.maddesinde gece döneminde çocuk ve genç iflçilerin

çal›flt›r›lmalar› yasaklanm›fl, kad›nlar›n çal›flt›r›lmas› ise yönetmelik çerçeve-

sinde mümkündür. Bu kanunun 104.maddesi uyar›nca 73 üncü maddeye ayk›r› olarak çocuk ve genç iflçileri gece çal›flt›ran veya ayn› maddede an›lan yö-

netmelik hükümlerine ayk›r› hareket eden iflveren veya iflveren vekiline 2009

y›l› için 1.012 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.
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25- Anal›k Halinde Çal›flt›r›lmama Yükümlülü¤ü
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 74.maddesinde anal›k halinde çal›flma ve süt

izni aç›klanm›fl olup ayn› kanunun 104.maddesi uyar›nca 74 üncü maddedeki

hükme ayk›r› olarak do¤umdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya do¤um

yapm›fl kad›nlar› çal›flt›ran veya ücretsiz izin vermeyen iflveren veya iflveren
vekiline 2009 y›l› için 1.012 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.
26- ‹flçi Özlük Dosyas› Düzenleme Yükümlülü¤ü
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 75.maddesi uyar›nca iflveren çal›flt›rd›¤› her

iflçi için bir özlük dosyas› düzenlemekle yükümlüdür. Ayn› kanunun 104.

maddesi uyar›nca 75 inci maddesindeki iflçi özlük dosyalar›n› düzenlemeyen
iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 1.012 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.

27- Çal›flma Sürelerine ‹liflkin Yönetmelik Hükümlerine Uyma
Yükümlülü¤ü

‹fl Kanunu’nun 76. maddesinde nitelikleri gere¤i günlük ve haftal›k ça-

l›flma süreleri 63.maddede öngörüldü¤ü flekilde uygulanmas› mümkün olmayan ve postalar halinde çal›flman›n usulleri Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca ç›kar›lm›fl yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

‹fl Kanunu’nun 104 maddesinde 76 nc› maddede belirtilen yönetmelik

hükümlerine uymayan iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 1.012 TL

idari para cezas› uygulanacakt›r.

28- ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Önlemi Alma Yükümlülü¤ü
‹fl Kanunu’nun 77.maddesinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bak›m›ndan iflçile-
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rin ve iflverenlerin yükümlülükleri aç›klanm›flt›r. Ayn› Kanunu’nun 105/c
maddesi uyar›nca 77 nci madde hükmüne ayk›r› hareket eden iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 1.120 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.
29- ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeliklerinde Öngörülen
Yükümlülükler

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili kanunda genel esaslar belirlenmifl olup

uygulaman›n gerektirdi¤i önlemlerin al›nmas›na iliflkin esaslar yönetmelikle-

re b›rak›lm›flt›r. Bununla ilgili birçok yönetmelik ç›kar›lm›fl bulunmaktad›r. ‹fl
Kanunu’nun 105. Maddesi uyar›nca 78 inci maddenin birinci f›kras›nda belir-

tilen yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan iflveren veya iflveren vekiline

al›nmayan her ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemi için ve al›nmayan önlemler
oran›nda izleyen her ay için ayn› miktar olmak üzere 2009 y›l› için 224 TL
idari para cezas› verilecektir.

30- ‹flletme Belgesi Alma Yükümlülü¤ü
‹fl Kanunu’nun 78.maddesinin ikinci f›kras›nda Çal›flma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanacak yönetmelikle hangi nitelikteki iflyerlerinin iflletme belgesi almas› gerekti¤i belirtilmifltir. Ayn› kanunun 105 mad-

desi uyar›nca 78 inci maddenin ikinci f›kras›na ayk›r› olarak iflletme belgesi
almadan bir iflyeri açan veya belgelendirilmesi gereken veya ürünler için bel-

ge al›nmamas› halinde iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 1.120 TL

idari para cezas› uygulanacakt›r.

31-‹flin Durdurulmas› ve ‹flyerinin Kapat›lmas›na ‹liflkin Yükümlülükler
‹fl Kanunu’nun 79.maddesinde iflin durdurulmas› veya iflyerinin kapat›l-

mas› ile ilgili hususlar belirtilmifl olup bu madde hükmüne ayk›r› olarak faali-
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yeti durdurulan ifli izin almadan devam ettiren, kapat›lan iflyerlerini izinsiz
açan iflveren veya iflveren vekiline ayn› kanunun 105.maddesi uyar›nca 2009
y›l› için 1.120 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.

32-‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulu Kurma Yükümlülü¤ü
‹fl Kanunu’nun 80.maddesinde iflverenler, sanayiden say›lan ve alt› ay-

dan fazla süreli ifllerin yap›ld›¤› devaml› olarak en az elli ve üzeri iflçi çal›flt›-

r›lan iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu kurmakla yükümlü oldu¤u be-

lirtilmifltir. Kanunun 105.maddesinin ikinci f›kras› uyar›nca 80 inci maddede
öngörülen ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n kurulmas› ve çal›flt›r›lmas› ile il-

gili hükümlere ayk›r› davranan; ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›nca al›nan ka-

rarlar› uygulamayan iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 1.120 TL

idari para cezas› uygulanacakt›r.

33-‹flyeri Hekimi ve ‹fl Güvenli¤i ‹le Görevli Mühendis veya Teknik
Eleman Çal›flt›rma Yükümlülü¤ü

4857 say›l› ‹fl Kanununda öngörülen bir di¤er yükümlülük de, iflyeri he-

kimi çal›flt›rmad›r. Bu düzenlemeye göre, “devaml› olarak en az elli iflçi çal›flt›ran iflverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sa¤lanan tedavi hizmetleri d›fl›nda kalan, iflçilerin sa¤l›k durumunun ve al›nmas› gereken ifl sa¤l›¤› ve gü-

venli¤i önlemlerinin sa¤lanmas›, ilk yard›m ve acil tedavi ile koruyucu sa¤l›k
hizmetlerini yürütmek üzere iflyerindeki iflçi say›s›na ve iflin tehlike derecesi-

ne göre bir veya daha fazla iflyeri hekimi çal›flt›rmak ve bir iflyeri sa¤l›¤› birimi oluflturmakla yükümlüdür”.

4857 say›l› kanunun 81.maddesinde, bu kanuna göre sanayiden say›lan,

devaml› olarak en az elli iflçi çal›flt›ran ve alt› aydan fazla sürekli ifllerin yap›l-

d›¤› iflyerlerinde iflverenler, iflyerinin iflyeri güvenli¤inin sa¤lanmas›, ifl kaza-

lar›n›n ve meslek hastal›klar›n›n önlenmesi için al›nacak önlemlerin belirlen-
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mesi ve uygulanmas›n›n izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere iflyerindeki ifl-

çi say›s›na, iflyerinin niteli¤ine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha
fazla mühendis veya teknik eleman› görevlendirmekle yükümlü oldu¤u belirtilmifltir.

‹flverenler, bu yükümlülüklerinin tamam›n› veya bir k›sm›n›, bünyesin-

de çal›flt›rd›¤› ve bu maddeye dayan›larak ç›kar›lacak yönetmelikte belirtilen
vas›flara sahip personel ile yerine getirebilece¤i gibi, iflletme d›fl›nda kurulu

ortak sa¤l›k ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu
flekilde hizmet al›nmas› iflverenin sorumluklar›n› ortadan kald›rmamaktad›r.

‹fl Kanunu’nun 105 maddesi uyar›nca 81 inci maddeye ayk›r› olarak ifl

sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 1.120 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.

34-A¤›r ve Tehlikeli ‹fllerde Genç ve Çocuk ‹flçi ile Mesleki E¤itim
Almam›fl ‹flçi Çal›flt›rmama Yükümlülü¤ü

‹fl Kanunun 85.maddesinde A¤›r ve Tehlikeli ifllerde çal›flt›rma yafl› ve

bununla ilgili yönetmelik hususlar› düzenlenmifltir. Kanunun 105.maddesinin
üçüncü f›kras› uyar›nca 85 inci maddesine ayk›r› olarak a¤›r ve tehlikeli ifllerde onalt› yafl›ndan küçükleri çal›flt›ran veya ayn› maddede belirtilen yönetme-

likte gösterilen yafl kay›tlar›na ayk›r› iflçi çal›flt›ran iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için her iflçi için 1.012 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.

‹fl Kanunun 85.maddesinin birinci f›kras›nda çal›flt›¤› iflle ilgili mesleki

e¤itim almam›fl iflçiler a¤›r ve tehlikeli ifllerde çal›flt›r›lamayaca¤› belirtilmifl
olup bu hüküm 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmifltir.01.01.2009

tarihinden itibaren a¤›r ve tehlikeli ifllerde çal›flt›¤› iflle ilgili mesleki e¤itim
almam›fl iflçileri çal›flt›ran iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için her ifl-

çi için 500 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.
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35-A¤›r ve Tehlikeli ‹fllerde Rapor Alma Yükümlülü¤ü
‹flverenler, a¤›r ve tehlikeli ifllerin yap›ld›¤› yerlerde, iflçilerden, ifle gi-

riflleri s›ras›nda ve daha sonra belli aral›klarla rapor almakla yükümlüdürler.

‹fl Kanunu’nun 105 maddesi uyar›nca 86 nc› maddesi uyar›nca iflçilere

doktor raporu almayan iflveren veya iflveren vekiline bu durumda olan her iflçi için 2009 y›l› için 224 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.

36-On Sekiz Yafl›ndan Küçük ‹flçiler ‹çin Rapor Alma Yükümlülü¤ü
‹flverenler, on dört yafl›ndan büyük ancak on sekiz yafl›ndan küçük iflçi-

leri çal›flt›rmaya bafllamadan önce, bu iflçileri muayene ettirmek ve vücut ya-

p›lar›n›n, iflin niteli¤ine ve yürütüm flartlar›na göre dayan›kl› oldu¤una iliflkin
bir rapor almakla yükümlüdürler. 87. maddede öngörülen yükümlülü¤ün ye-

rine getirilmifl say›lmas› için sadece ilk ifle girifl s›ras›nda rapor alma yetme-

mekte, iflverenin, iflçilerin on sekiz yafl›n› tamamlamalar›na kadar alt› ayl›k
dönemler halinde periyodik olarak rapor almas› gerekmektedir.

‹fl Kanunu’nun 105 maddesi uyar›nca 87 nc› maddesi uyar›nca çocukla-

ra doktor raporu almayan iflveren veya iflveren vekiline bu durumdaki her bir
çocuk için 2009 y›l› için 224 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.

37-Gebe ve Çocuk Emziren Kad›nlar ‹çin Ç›kar›lan Yönetmelik
Hükümlerine ‹liflkin Yükümlülükler

‹fl Kanununun 88.maddesinde, gebe ve çocuk emziren kad›nlar›n hangi

dönemlerde ne gibi ifllerde çal›flt›r›lmalar›n›n yasak oldu¤u ve bunlar›n çal›flmalar›nda sak›nca olmayan ifllerde hangi flartlar ve usullere uyacaklar›, ne suretle emzirme odalar› veya çocuk bak›m yurdu kurulmas› gerekti¤i Sa¤l›k Ba-

kanl›¤›n›n görüflü al›narak Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan
haz›rlanan bir yönetmelikte gösterilmifltir.
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‹fl Kanunu’nun 105 maddesinin beflinci f›kras› uyar›nca 88 inci madde-

lerinde öngörülen yönetmelikte gösterilen flartlara ve usullere uymayan iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 1.120 TL idari para cezas› uygulana-

cakt›r.

38-‹flverenin ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Konusunda Ç›kar›lan
Yönetmeliklere Uyma Yükümlülü¤ü

‹fl Kanunu’nun 89.maddesinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili olarak

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n A¤›r ve tehlikeli ifllerden baflka ifl-

ler için de iflçilerin ifle bafllamadan hekim muayenelerinden geçirilmelerini,
baz› ifllerde çal›flan iflçilerin belirli sürelerde genel olarak sa¤l›k muayenesinden geçirilmelerini, çeflitli veya bir k›s›m ifllerde çal›flan iflçilerin sa¤l›k du-

rumlar›n›n aksamas›, yapt›klar› iflin ürünlerine ve genel sa¤l›¤a yahut birlikte
çal›flt›klar› öteki iflçilere zararl› olursa, bu gibilerin o ifllerden ç›kar›lmalar›n›,
ne durumda ve ne gibi flartlar› haiz olan iflyerlerinde banyo, uyku dinlenme ve
yemek yerleri ile iflçi evleri ve iflçi e¤itimi yerleri yap›lmas›n›” öngören yönetmelikler haz›rlayabilece¤i belirtilmifl ve yönetmelikler ç›kar›lm›flt›r.

‹fl Kanunu’nun 105 maddesinin beflinci f›kras› uyar›nca 89 uncu madde-

lerinde öngörülen yönetmeliklerde gösterilen flartlara ve usullere uymayan ifl-

veren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 1. 120 TL idari para cezas› uygu-

lanacakt›r.

39-‹fl ve ‹flçi Bulma Arac›l›¤›na ‹liflkin Yönetmelikler
4857 say›l› ifl kanununun 90. maddesinde, ifl arayanlar›n elveriflli olduk-

lar› ifllere yerlefltirilmeleri ve çeflitli ifller için uygun iflçiler bulunmas›na ara-

c›l›k görevi Türkiye ‹fl Kurumu ve bu hususta izin verilen özel istihdam bürolar›nca yerine getirilece¤i belirtilmifltir.

‹fl Kanunu’nun 106. Maddesi uyar›nca 90 ›nc› maddede öngörülen izni
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almadan faaliyet gösteren iflverene 2009 y›l› için 2.027 TL idari para cezas›
uygulanacakt›r.

40-‹fl Hayat›n›n Denetim ve Teftifli ‹le ‹lgili Yükümlülükler
‹fl Kanunu’nun 91.maddesinde “Devlet, çal›flma hayat› ile ilgili mevzua-

t›n uygulanmas›n› izlemek, denetlemek ve teftifl etmekle yükümlüdür. Bu

ödev, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na ba¤l› ihtiyaca yetecek say› ve
özellikte teftifl ve denetlemeye yetkili ‹fl Müfettifllerince yap›l›r.” Hükmü bulunmaktad›r.

Kanunun 107.maddesinin birinci f›kras›n›n a bendi gere¤ince teftifl s›ra-

s›nda davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delil-

leri getirip göstermemek, ‹fl Müfettifllerinin 92/1.f›krada yaz›l› görevlerini

yapmak için kendilerine her çeflit kolayl›¤› göstermemek ve bu yoldaki emir
ve isteklerini yerine geciktirilmeksizin yerine getirmeyen iflveren veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 8.960 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.

41-‹flverence ‹fade Verenlere Telkinde Bulunmak, Zorlamak veya

‹flçilerin ‹lgili Makamlara Baflvurmalar›, Haber ve ‹fade Vermeleri
Üzerine, Bunlara Kötü Davran›lmamas› ile Yükümlülükler

‹fl Kanunu’nun 107 maddesinin b f›kras›nda, 96 nc› maddesindeki ifl de-

netimi ve teftifline yetkili ifl müfettiflleri taraf›ndan ifade ve bilgilerine baflvurulan iflçilere, iflverenlerin gerek do¤rudan do¤ruya ve gerek dolay›s›yla tel-

kinlerde bulunmalar›, iflçileri gerçe¤i saklamaya yahut de¤ifltirmeye sevk ve-

ya herhangi bir suretle zorlamalar› veyahut iflçilerin ilgili makamlara baflvur-

malar›, haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara karfl› kötü davran›fllarda bu-

lunmalar› yasakt›r.” düzenlenmesine ayk›r› hareket eden getirmeyen iflveren
veya iflveren vekiline 2009 y›l› için 8.960 TL idari para cezas› uygulanacak-

t›r.
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‹fl Kanunu’nun 107.maddesinin son uyar›nca ‹fl müfettifllerinin ifl kanu-

nundan veya di¤er kanunlardan do¤an her çeflit teftifl, denetleme yetki ve gö-

revleri gere¤ince görevlerinin yerine getirilmesi s›ras›nda, görevlerini yapma
ve sonuçland›rmaya engel olunmas› eylem baflka bir suçu olufltursa dahi ayr›ca 2009 y›l› için 8.960 TL idari para cezas› uygulanacakt›r.

III–‹DAR‹ PARA CEZASININ TEBL‹⁄‹ VE ‹T‹RAZ YOLU
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nda belirtilen idari para cezalar› 101 ve 106. mad-

deleri hariç olmak üzere Bakanl›k ‹fl Müfettifllerinin denetim raporuna daya-

n›larak gerekçesi belirtilmek suretiyle o yerin Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› Bölge Müdürü taraf›ndan verilmekte ve cezalar muhataba 7201 say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli¤ edilmektedir. 4857 say›l› ‹fl Ka-

nunu’nun 101 ve 106. madde kapsam›ndaki idari para cezalar› ise, do¤rudan
Türkiye ‹fl Kurumu ‹l Müdürü taraf›ndan verilmektedir.

‹darî para cezas›n› kanun yoluna baflvurmadan önce ödeyen kifliden bu-

nun dörtte üçü tahsil edilir. Peflin ödeme, kiflinin bu karara karfl› kanun yoluna baflvurma hakk›n› etkilemez (5326 say›l› Kabahatler Kanunu md. 17-6).

5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun 17.maddesi uyar›nca idarî para ce-

zas›n› kanun yoluna baflvurmadan önce ödeyen kifliden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peflin ödeme, kiflinin bu karara karfl› kanun yoluna baflvurma hakk›-

n› etkilemez. 08.02.2008 tarihinden itibaren idarî para cezas›n›n tebli¤ ta-

rihinden itibaren en geç on befl gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesin-

de itiraz edilebilecektir. Bu süre içinde baflvurunun yap›lmam›fl olmas› halinde idarî yapt›r›m karar› kesinleflir.

‹kibin TL’ye kadar (‹kibin TL dahil) idarî para cezalar›na karfl› baflvuru

üzerine sulh ceza mahkemesince verilen kararlar kesindir. Sulh ceza mahke-

mesinin ikibin YTL’nin üzerindeki idarî para cezalar›na iliflkin verdi¤i son karara karfl›, mahkemenin yarg› çevresinde yer ald›¤› a¤›r ceza mahkemesine karar›n tebli¤i tarihten itibaren en geç yedi gün içinde itiraz edilebilecektir.
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‹dari para cezalar›, 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsili Usulü Hak-

k›nda Kanun hükümlerine göre tahsil edilmektedir.
IV–SONUÇ

4857 say›l› ‹fl Kanununda özel hukuk ve kamu hukuku ayr›m› yap›larak

özel hukuku ilgilendiren maddelere eflit ifllem yapma borcu hariç olmak üzere cezai yapt›r›m uygulanmam›fl, kamu hukukunu ilgilendiren maddelere cezai yapt›r›m uygulanm›flt›r.

Doktrinde tart›flmal› oldu¤u halde Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›-

¤› 1475 say›l› ‹fl Kanunu dönemindeki uygulamas›n›n aksine idari para cezalar›n›n tamam›n› yeniden de¤erleme oran›nda art›fl yapmaktad›r.

4857 say›l› ‹fl Kanunundaki idari para cezalar›na 08.02.2008 tarihinden

itibaren tebli¤ tarihinden itibaren en geç on befl gün içinde yetkili sulh ceza

mahkemesinde itiraz edilebilecektir. Bu süre içinde baflvurunun yap›lmam›fl
olmas› halinde idarî yapt›r›m karar› kesinleflecektir.
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5838 SAYILI KANUNLA ‹fi VE SOSYAL
GÜVENL‹K MEVZUATINDA NELER
DE⁄‹fiT‹?
l Mehmet BAYHAN*
I- G‹R‹fi
Ekonomik krize yönelik önemli düzenlemeler içeren (5838 say›l› Baz›

Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun’la) ifl ve sosyal güvenlik

mevzuat›nda önemli de¤ifliklikler yap›lm›fl ve baz› idari para cezas› uygulamalar› öngörülmüfltür.

Bu yaz›m›zda; 5838 say›l› kanunda ‹fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku ala-

n›nda yap›lan de¤ifliklikler ve bu de¤ifliklikler neticesinde belirlenen teflvik ve
idari para cezalar› aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.

II- 5838 SAYILI KANUNLA ‹fi VE SOSYAL GÜVENL‹K
MEVZUATINDA YAPILAN YEN‹ DÜZENLEMELER

5838 say›l› kanunla k›sa çal›flma ve k›sa çal›flma ödene¤i, istihdam pa-

ketiyle genç iflçi ve kad›n iflçilere sa¤lanan teflvik, k›smi zamanl› çal›flan yük-

sek ö¤renim ö¤rencilerinin sigorta primleri, sigortal› ve iflyeri bildirimlerinin
teklefltirilmesi, yetkili sendikan›n belirlenmesi, ifl güvencesinde geçersiz say›lan haller ve idari para cezalar› gibi konularda önemli düzenlemeler yer alm›flt›r. Bu düzenlemeleri afla¤›daki gibi özetleyebiliriz;

* Türkiye ‹fl Kurumu Genel Müdürlü¤ü ‹stihdam ve Meslek Uzman›
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A- KISA ÇALIfiMA VE KISA ÇALIfiMA ÖDENE⁄‹NDEN
YARARLANMA fiARTLARI ‹Y‹LEfiT‹R‹LD‹

‹stihdam Paketi olarak bilinen 5763 say›l› kanunla 2008 y›l› may›s ay›n-

da yap›lan de¤ifliklikle k›sa çal›flmadan yararlanacaklar›n kapsam› geniflletilmifl; Deniz ‹fl Kanunu ve Bas›n ‹fl Kanunu kapsam›nda olan iflveren ve çal›-

flanlar›, ve hatta ‹fl Kanunu’nun istisnalar› aras›nda bulunan ifllerde hizmet ak-

diyle çal›flan sigortal›lar›n da k›sa çal›flma flartlar›n›n oluflmas› halinde iflsizlik
sigortas›ndan k›sa çal›flma ödene¤i alabilmesi sa¤lanm›flt›. 5838 say›l› kanunun 1. maddesiyle yap›lan yeni düzenlemeyle ise; 4447 say›l› ‹flsizlik Sigor-

tas› Kanununa eklenen Geçici 8. maddeyle 2008 ve 2009 y›llar›nda k›sa çal›flma için yap›lan baflvurular, ekonomik kriz karfl›s›nda istihdam›n korunmas›
amac›yla daha cazip hale getirilmifltir. Buna göre; 2008 ve 2009 y›llar›nda k›sa çal›flma için yap›lan baflvurulara münhas›r olmak üzere;

1- K›sa çal›flmadan yararlanabilecek olan iflçilere günlük k›sa çal›flma

ödene¤inin miktar› % 50 oran›nda art›r›larak ödeme yap›lacakt›r.

2- K›sa çal›flma yapabilmek için öngörülen azami süre “üç ay” olarak

uygulanmakta iken yararlanma süresinin azami süresi “alt› ay” olarak uygulanacakt›r. Daha aç›k ifadeyle, iflverenler 6 ay süreyle k›sa çal›flma yapma tale-

binde bulunabilecek ve talebin uygun Bakanl›k ‹fl Müfettifli taraf›ndan uygun
bulunmas› halinde, iflçiler 6 ay süreyle k›sa çal›flma ödene¤inden yararlanabileceklerdir.

3- K›sa çal›flma ödene¤i olarak yap›lan ödemeler iflsizlik ödene¤inden

mahsup edilmeyecektir. K›sa çal›flma ödene¤i düzenlemesine göre, iflçilere k›-

sa çal›flma ödene¤i olarak yap›lan ödemeler bafllang›çta belirlenen iflsizlik
ödene¤i süresinden düflülmekte ve k›sa çal›flma ödene¤inden yararlanan iflçi,
iflsizlik sigortas›ndan yararlanmak için 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanunu-

nun 50 nci maddesinde öngörülen koflullar gerçekleflmeden iflsiz kal›rsa, k›sa
çal›flma ödene¤i ald›¤› süre düflüldükten sonra, daha önce hak etti¤i iflsizlik
ödene¤i süresini dolduruncaya kadar iflsizlik ödene¤inden yararlanabilmekte

292

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

iken, yeni düzenlemeyle 2008 ve 2009 y›llar›na münhas›r olmak üzere iflçilere k›sa çal›flma ödene¤i olarak yap›lan ödemeler, bafllang›çta belirlenen iflsizlik ödene¤i süresinden düflülmeyecektir.

4- Bu maddenin yay›m› tarihinden önce uygunluk tespiti yap›lan k›sa

çal›flma baflvurular›nda süre, iflverenin talebi halinde ayn› flartlarla ve bu mad-

dede öngörülen süreyi aflmamak kayd›yla uzat›lacakt›r. Böylece, daha önce

Bakanl›k ‹fl Müfettifli taraf›ndan uygunluk tespiti yap›lan, iflyeri iflverenlerinin

k›sa çal›flman›n ayn› flartlarla uzat›lmas› yönünde talepte bulunmas› halinde
yeni bir uygunluk incelemesi yap›lmaks›z›n k›sa çal›flma süresi ayn› flartlarla
6 aya kadar uzatabilecektir.

5- Bakanlar Kurulu’na k›sa çal›flma süresini 6 aya kadar uzatma yetkisi

verilmifltir. Düzenlemeye göre; “Bu maddede öngörülen ödenek miktar› ayn›

kalmak kayd›yla, k›sa çal›flma süresini 6 ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Ancak, bu dönemde k›sa çal›flma ödene¤i olarak yap›lan ödemeler,

bafllang›çta belirlenen iflsizlik ödene¤i süresinden düflülür.” Burada dikkat
edilmesi gereken husus, ilk 6 aydan farkl› olarak, ikinci 6 ayl›k sürede k›sa çal›flma ödene¤i olarak yap›lan ödemelerin iflsizlik ödene¤i süresinden düflülece¤idir. Maddede; Bakanlar Kurulu’nun uzatma karar› vermesi durumunda ifl-

verenin yeni bir talepte bulunmas› ve/veya Bakanl›k ‹fl Müfettifli taraf›ndan

yeni bir uygunluk tespiti yapmas› gerekip gerekmedi¤i hususu aç›k de¤ildir.
Bu hususta, kanaatimiz yeni bir uygunluk tespiti gerekece¤i yönünde olup,
Bakanl›k taraf›ndan bir düzenleme yap›laca¤› kanaatindeyiz.

B- 01.08.2009 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ‹fiÇ‹ VE ‹fiYER‹
B‹LD‹R‹MLER‹ KOLAYLAfiACAK

Bilindi¤i üzere, iflçiler ve iflyerleri için ayn› mahiyette bulunan belgele-

rin iflveren taraf›ndan birden farkl› kuruma verilmesi, bürokratik ifllemleri art-

t›rd›¤› gibi, zaman ve emek kay›plar›na neden olmaktad›r. Bu nedenle, 5838

say›l› kanunun 5. maddesiyle 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
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Sigortas› Kanununa eklenen maddeyle; Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n farkl› birimlerine ve farkl› sürelerle yap›lan bildirimlere iliflkin düzen-

lemeler yap›lm›flt›r. Düzenlemeyle; “Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›’na
yap›lan sigortal› bildirimi(md. 8), sigortal›l›¤›n sona erdi¤ine iliflkin bildirim(md. 9) ve iflyeri bildirimi(md. 11); 5953 say›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›flan-

lar ile Çal›flt›ranlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda Kanunun 3 üncü
maddesi gere¤i yap›lan iflyeri bildirimi, 2821 say›l› Sendikalar Kanununun 62

nci maddesi gere¤i yap›lan Ek:1 iflçi ifle girifl ve Ek:2 iflçi iflten ç›k›fl bildirimi,

4447 say›l› Kanunun 48 inci maddesi gere¤i yap›lan iflten ayr›lma bildirimi
(‹AB) ve 4857 say›l› ‹fl Kanununun 3 üncü maddesi gere¤i yap›lan iflyeri bildiriminin yerine geçecektir.

Ticaret sicili memurluklar›nca iflyeri tesciline iliflkin Kuruma yap›lan

bildirimlerin d›fl›nda, ayr›ca Bakanl›k ilgili bölge müdürlü¤üne bildirimde bulunulmayacakt›r.

5510 say›l› kanunun Geçici 20 nci maddesinde belirtilen sand›klar, Ku-

ruma devir tarihine kadar ifltirakçilerinin sand›kla ilgilerinin bafllama ve sona
ermesine iliflkin bildirimlerini en geç 10 gün içinde Kuruma yapacakt›r.

Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar Bakanl›kça ç›kar›la-

cak yönetmelikle belirlenecektir.”

Öte yandan, düzenleme 01 A¤ustos 2009 tarihinde yürürlü¤e girece¤in-

den bu tarihe kadar eski bildirimlerin uygulamas›na devam edilecektir. 01
A¤ustos 2009 tarihinden itibaren SGK’ya yap›lan bildirimler yeterli say›lacakt›r. Uygulama ise, yay›mlanacak yönetmelikle belirlenecektir. Burada dik-

kat edilmesi gereken husus, di¤er kanunlarda yer alan bildirimlere iliflkin yü-

kümlülük ve yapt›r›mlar›n yürürlükten kald›r›lmam›fl oldu¤udur. Dolay›s›yla,
de¤iflen uygulama, SGK’ya yap›lan bildirimin yeterli say›lmas› olup, bildi-

rimde bulunulmamas› halinde ister 01 A¤ustos 2009 tarihinden önce ve ister-

se bu tarihten sonra olsun, bildirimde bulunmayan iflverenlere ilgili kanunlar
gere¤ince yapt›r›m uygulanmas›na devam edilecektir.
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C- 01.08.2009 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ‹fiÇ‹ B‹LD‹R‹LMEMES‹
HAL‹NE YEN‹ B‹R ‹DAR‹ PARA CEZASI EKLENECEK

5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 9.

maddesinde 4/a sigortal›lar›n›n, ifl sözleflmelerinin sona erdi¤i tarihten itiba-

ren iflverenleri taraf›ndan en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirilmeleri düzen-

lemesi öngörülmüfltü. Ancak, bildirimde bulunulmamas› hali için herhangi bir
idari para cezas› getirilmemiflti. Yap›lan yeni düzenlemeyle; “9 uncu maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendine göre sigortal›l›¤› sona erenlere iliflkin bil-

dirim ile 506 say›l› Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sand›klara,

sand›k ifltirakçili¤inin bafllama veya sona ermesine iliflkin bildirimi, süresi
içinde ya da Kurumca belirlenen flekle ve usule uygun olarak yapmayanlar ve-

ya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu
tutuldu¤u halde an›lan ortamda göndermeyenler hakk›nda, her bir sigortal› ve-

ya sand›k ifltirakçisi için asgari ücret tutar›nda idari para cezas› uygulanmas›”
getirilmifltir.

Böylece, iflçi girifl ç›k›fllar›nda bildirimde bulunmama halinde uygulana-

cak idari para cezalar›n›n aras›na, iflten ayr›lan sigortal›lar› ifl sözleflmesinin
sona erdi¤i tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde kuruma bildirmeyen ifl-

verenler hakk›nda her bir sigortal› için asgari ücret tutar›nda idari para cezas›
uygulamas› eklenmifltir.

D- 5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE ‹ST‹HDAMIN TEfiV‹K‹

HAKKINDA KANUNDAN YARARLANMA SÜRES‹ UZATILDI
5084 say›l› Kanun 3 üncü maddesinde Gelir Vergisi Stopaj› Teflviki, 4

üncü maddesinde Sigorta Primi ‹flveren Pay› Teflviki ve 6 ›nc› maddesinde

Enerji Deste¤i öngörülmüfltü. Her üç teflvik içinde uygulaman›n teflvik kapsa-

m›ndaki illerde 31.12.2008 tarihine kadar sürece¤i ve Kanunun 3, 4 ve 6 nc›
maddelerinde yer alan destek ve teflviklerin, bu maddelerde belirtilen sürelere
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bak›lmaks›z›n Kanun kapsam›na giren illerdeki yeni yat›r›mlardan;
31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 y›l, 31/12/2008 tarihine ka-

dar tamamlananlar için 4 y›l, 31/12/2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3
y›l süreyle uygulanaca¤› ifade edilmiflti. Yeni düzenlemeyle teflvikten yarar-

lanma süresi 31.12.2009 tarihine kadar uzat›lm›flt›r. Düzenlemeye göre; kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinde say›lan teflvik kapsam›ndaki illerde;

a) 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni ifle bafllayan gelir ve kurumlar ver-

gisi mükelleflerinin, en az 10 iflçi çal›flt›rmalar› kofluluyla, bu ifl yerlerinde çal›flt›rd›klar› iflçilerin,

b) 1.4.2005 tarihinden önce ifle bafllam›fl olan gelir ve kurumlar vergisi

mükelleflerinden asgari 10 iflçi çal›flt›ranlar›n ifl yerlerinde fiilen çal›flan iflçilerin,

kanunun 3 üncü maddesi gere¤i; ücretleri üzerinden hesaplanan gelir

vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu ifl yerleri için ta-

mam›, di¤er yerlerdeki ifl yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi ve 4 üncü madde-

si gere¤i ise; prime esas kazançlar› üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin
iflveren hissesinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu ifl yerleri için tamam›, di¤er yerlerdeki ifl yerleri için yüzde sekseninin Hazinece kar-

fl›lanmas› uygulamas›n›n 31.12.2009 tarihine kadar uzat›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Ayr›ca, kanunun 6 ›nc› maddesi gere¤i; 31.12.2008 tarihine kadar uygu-

lanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi kapsam›ndaki illerde, 1.4.2005 tarihin-

den itibaren faaliyete geçen ve asgarî on iflçi çal›flt›ran iflletmeler ile 1.4.2005
tarihinden önce faaliyete geçmifl ve asgarî on iflçi çal›flt›ran iflletmelerden; fiilen ve sürekli olarak hayvanc›l›k (su ürünleri yetifltiricili¤i ve tavukçuluk dahil), organik ve biyoteknolojik tar›m, kültür mantar› yetifltiricili¤i ve kompos-

tu, serac›l›k, sertifikal› tohumculuk ve so¤uk hava deposu ile imalât sanayi,

madencilik, turizm konaklama tesisi, e¤itim veya sa¤l›k alanlar›nda faaliyette
bulunanlar›n elektrik enerjisi giderlerinin yüzde yirmisinin Hazinece karfl›lan-
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mas›, bu orana; 1.4.2005 tarihinden sonra faaliyete geçen iflletmelerde asgarî

say›dan sonraki her bir iflçi için, 1.4.2005 tarihinden önce faaliyete geçmifl ifl-

letmelerde ise bu tarihten sonra ifle bafllayan ve asgarî iflçi say›s›ndan sonraki
her bir iflçi için 0,5 puan eklenmesi, hazinece karfl›lanacak oran›n, organize sa-

nayi veya endüstri bölgelerinde faaliyette bulunan iflletmeler için yüzde elliyi,
di¤er alanlarda faaliyette bulunan iflletmeler için yüzde k›rk› geçememesi uygulamas›n›n 31.12.2009 tarihine kadar uzat›lmas› sa¤lanm›flt›r.

Ayr›ca, Kanunun 3, 4 ve 6 nc› maddelerinde yer alan destek ve teflvikle-

rin, bu maddelerde belirtilen sürelere bak›lmaks›z›n Kanun kapsam›na giren

illerdeki yeni yat›r›mlardan; 31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için
31/12/2009 tarihine kadar uygulanaca¤› ifade edilmifltir. 5084 say›l› kanuna
iliflkin de¤iflikli¤in 01 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girece¤i öngörülmüfltür.

E- GENÇ ‹fiÇ‹ VE KADIN ‹fiÇ‹ ‹ST‹HDAMINA SA⁄LANAN
TEfiV‹KTEN YARARLANMA SÜRES‹ UZATILDI

5763 say›l› kanunla; 18 yafl›ndan büyük ve 29 yafl›ndan küçük olanlar ile

yafl flart› aranmaks›z›n 18 yafl›ndan büyük kad›nlar›n istihdam›na yönelik sigorta primine ait iflveren hissesi öngörülmüfltü. Yeni düzenlemeyle 2008 y›l›
Aral›k ve 2009 y›l› Ocak aylar›na iliflkin SGK’ya verilen prim ve hizmet bel-

gelerinde kay›tl› olmayanlar›n teflvik kapsam›na girmesi ve teflvik süresinin
bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 2 y›l içinde ifle al›nan ve fiilen çal›-

flanlar› kapsamas› sa¤lanm›flt›r. Teflvik düzenlemesinin yeni flekline göre özetle; “18 yafl›ndan büyük ve 29 yafl›ndan küçük olanlar ile yafl flart› aranmaks›-

z›n 18 yafl›ndan büyük kad›nlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki
alt› aya veya 2008 y›l› Aral›k ve 2009 y›l› Ocak aylar›na iliflkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kay›tl› sigortal›lar d›-

fl›nda olmas› flart›yla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir y›ll›k dö-

nemde iflyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortal›
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say›s›na ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki y›l içinde

ifle al›nan ve fiilen çal›flt›r›lanlar için; 506 say›l› Kanunun 72 nci ve 73 üncü
maddelerinde say›lan ve 78 inci maddesi uyar›nca belirlenen 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›lanacakt›r.” Düzenlemenin takip eden

aybafl›nda (01 Mart 2009 tarihi itibariyle) yürürlü¤e girece¤i öngörülmüfltür.

F- ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RENC‹LER‹N‹N KISM‹ SÜREL‹ ÇALIfiMASI
KOLAYLAfiTIRILDI

5510 say›l› Kanunda yap›lan de¤ifliklikle; 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›, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük

prime esas kazanç alt s›n›r›n›n otuz kat›ndan fazla olmayanlar baz› sigorta
kollar›ndan muaf tutulmufltur. Yeni düzenlemeyle, t›pk› zorunlu staja tabi tutulan ö¤renciler gibi k›smi süreli çal›flt›r›lan yüksek ö¤renim ö¤rencileri hak-

k›nda da yaln›z ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas› uygulanacakt›r. Madde
01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifltir.

G- 01.08.2009 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN YETK‹L‹ SEND‹KANIN

VE ‹STAT‹ST‹KLER‹N DÜZENLENMES‹NDE SGK’YA YAPILAN
B‹LD‹R‹MLER ESAS ALINACAK

2822 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 12 nci

maddesinde özetle; “Kurulu bulundu¤u iflkolunda çal›flan iflçilerin en az yüz-
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de onunun (tar›m ve ormanc›l›k, avc›l›k ve bal›kç›l›k iflkolu hariç) üyesi bulundu¤u iflçi sendikas›n›n, toplu ifl sözleflmesinin kapsam›na girecek iflyeri ve-

ya iflyerlerinin her birinde çal›flan iflçilerin yar›dan fazlas›n›n kendi üyesi bulunmas› halinde bu iflyeri veya iflyerleri için toplu ifl sözleflmesi yapmaya yet-

kili oldu¤u, bir iflkolunda çal›flan iflçilerin yüzde onunun tespitinde Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca her y›l Ocak ve Temmuz aylar›nda yay›mlana-

cak istatistiklerin esas al›naca¤›” ifade edilmifltir. Yap›lan yeni düzenlemeyle;
“Bakanl›k; yetkili sendikan›n belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenme-

sinde, kendisine gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik
Kurumuna yap›lan iflçi bildirimlerini esas al›naca¤›” maddeye eklenmifltir.
Böylece, SGK’ya yap›lacak iflçi bildirimlerinin 2821 say›l› kanunun öngördü-

¤ü Ek:1 iflçi ifle girifl ve Ek:2 iflçi iflten ç›k›fl bildirimlerinin yerine geçece¤i
düzenlemesine uygunluk sa¤lanm›flt›r. Öte yandan bugüne kadar, Bakanl›kça
“en az yüzde onluk üye” baraj›n›n tespitinde, Bakanl›¤a yap›lan veriler esas
al›nmakta iken, SGK’ya yap›lan verilerin esas al›nmaya bafllanmas›n›n, Ba-

kanl›¤a bildirilmemesine ra¤men SGK’ya bildirilen iflçilerinde çal›flan say›s›-

na dahil edilmesiyle birlikte, bir k›s›m sendikalar›n %10’luk baraj›n alt›nda
kalmalar›na neden olabilece¤i kanaatindeyiz.

H- YÜKÜMLÜLÜKLER‹N‹ YER‹NE GET‹REN ‹fiÇ‹LER‹N ‹fi

SÖZLEfiMES‹ FESH‹N‹N GEÇERS‹Z SAYILMASI SA⁄LANDI
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 18 inci maddesinde ifl güvencesine iliflkin dü-

zenleme yap›lm›fl ve fesih için geçerli neden oluflturmayan uygulamalara say-

ma yoluyla örnekler verilmifltir. Yap›lan de¤ifliklikle maddenin (c) bendine
“Mevzuattan veya sözleflmeden do¤an haklar›n› takip” ibaresinden sonra gel-

mek üzere “veya yükümlülüklerini yerine getirmek” ibaresi eklenmifltir. Böylece, 5237 say›l› Türk Ceza Kanununun 278 inci maddesinde suçu bildirim
yükümlülü¤ü, onaylanmas› 1/2/2000 tarihli ve 4518 say›l› Kanunla uygun bu-

lunan “OECD Uluslararas› Ticari ‹fllemlerde Yabanc› Kamu Görevlilerine
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Rüflvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleflmesi”nin 3 üncü ve 12 nci maddeleri
hükümleri ve 5237 say›l› Kanunun 252 nci maddesinin beflinci f›kras›nda yer

alan suçun önlenmesi ve ifllendi¤inde etkili bir flekilde takibi için ihbarc›n›n
korunmas› düzenlemelerinin kamu ve özel sektörde etkin bir flekilde tatbiki
yükümlülü¤ü gibi yükümlülükler nedeniyle iflveren aleyhine idari veya adli
makamlara baflvuran veya bu hususta bafllat›lm›fl sürece kat›lan iflçinin ifl sözleflmesinin korunaca¤› kanunda aç›kça ifade edilmifltir.

K›saca ifade etmeliyiz ki; konusu suç teflkil eden bir husus iflçinin s›r

saklama borcu veya iflverenin ekonomik, ticari veya mesleki ç›karlar›na zarar
verecek mahiyette olmas› nedeniyle dahi sadakat borcu kapsam›nda de¤erlendirilemez. Baflka bir ifadeyle; sadakat borcu konusu suç olan bir durumda ifllemez. Hatta, iflverenin suçun gizlenmesi yönündeki talimat› bile dikkate al›n-

mamal›d›r. Suçun gizlenmesi de ayr› bir suç oluflturdu¤undan, bu emir hiçbir
surette yerine getirilmemelidir(Anayasa/137, TCK/24;3). Neticeten, iflçinin suç

iflleyen iflverenini ihbar etmesi kanunun bir gere¤i olup, suçu gizlemesi halinde
kendisi de cezai yapt›r›mla karfl› karfl›ya kalabilecektir(Bayhan, 2008, 200).
III- SONUÇ
Ekonomik krize yönelik düzenlemeler içeren 5838 say›l› kanunla; istih-

dam›n korunmas› ve yeni iflçi istihdam›na yönelik teflvikler, iflçi ve iflveren
bildirimlerinin kolaylaflt›r›lmas›, k›sa çal›flma ödene¤inde 2008 ve 2009 y›lla-

r› için iyilefltirme gibi konularda önemli düzenlemeler yap›lm›flt›r. Düzenlemelerden istihdam›n korunmas›, bürokratik yüklerin azalt›lmas› ve k›sa çal›fl-

ma ödene¤i koflullar›n›n iyilefltirilmesi uygulamalar› özellikle kriz döneminde
fayda sa¤layacakt›r. Öte yandan, sigortal› iflten ayr›l›fl bildirgesine idari para
cezas› getirilmifl olmas› nedeniyle iflverenlerin bu hususa da dikkat etmeleri
ve kriz döneminde teflvik unsurlar›ndan yararlanarak ifl sözleflmesinin feshinin son çare olmas› ilkesine uygun hareket etmeleri lehlerine olacakt›r.
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5510 SAYILI KANUNA GÖRE
S‹GORTALILI⁄IN BAfiLANGICI VE
SOSYAL GÜVENL‹K KURUMUNA
B‹LD‹R‹LMES‹
l Murat ÖZDAMAR*
l Erden ÇAKAR**
I- G‹R‹fi
Türk sosyal güvenlik sisteminde 5510 say›l› “Sosyal Sigortalar ve Genel

Sa¤l›k Sigortas› Kanunu”nun(5510 say›l› yasa, 2006) geneli itibariyle yürürlü¤e girdi¤i 01.10.2008 tarihinden önce çal›flanlar›n sosyal güvenli¤i farkl›

sosyal sigorta kanunlar›na tabi olarak sa¤lanmaktayd›. 5510 say›l› Kanun ile

birlikte tüm çal›flanlar tek kanun kapsam› içine al›narak sosyal güvenli¤e ka-

vuflturulmufllard›r. Bir baflka ifadeyle 5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girmesi
ile daha önce 506 say›l› Kanun kapsam›nda sigortal› say›lanlar 4/I-a’l› olarak,

1479 say›l› Kanun kapsam›nda sigortal› say›lanlar 4/I-b’li olarak, 5434 say›l›
Kanun kapsam›nda sigortal› say›lanlar ise 4/I-c’li olarak kabul edilerek sigortal› say›lm›fllard›r.

Belirtmeliyiz ki, 5510 say›l› yasayla birlikte “çok yasa”dan “tek yasa” ya

geçifl öngörülürken di¤er taraftan “sosyal sigorta yard›mlar›” olarak adland›-

r›lan parasal yard›mlar ile sa¤l›k hizmet sunumu birbirinden ayr›lm›flt›r. Bu
ikili yap›ya uygun olarak da kanununun 4. maddesinde “sosyal sigortal›”lar,
60. maddesinde ise “genel sa¤l›k sigortal›s›” tarif edilmifltir(Güzel ve ötekiler,
* ‹stanbul Sosyal Güvenlik ‹l Müdür Dan›flman›, Doktora Ö¤rencisi, S.G.Kontrol Memuru
** Çal›flma Ekonomisi Bilim Uzman›, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru
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2009, 94). Biz bu yaz›m›zda, 5510 say›l› Kanun kapsam›nda “sosyal sigorta-

l›” olarak tabir edilen kiflilerin sigortal›l›klar›n›n bafllang›c› ve bildirim yükümlülü¤ü üzerinde durulaca¤›z.

II- 5510 Say›l› Kanuna Göre 4/I-a Statüsünde Çal›flanlar›n Sigortal›l›k

Bafllang›c› ve Bildirimi

5510 say›l› Kanunun 4. maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsa-

m›nda sigortal› say›lan “hizmet akdi ile bir veya birden fazla iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lanlar›n” sigortal› hak ve yükümlülükleri çal›flmaya, mesleki e¤i-

time veya zorunlu staja bafllad›klar› tarihten itibaren bafllar(5510., m.7/I,a).
Kanunda ki düzenlemeden de anlafl›laca¤› üzere bu kiflilerin sigortal› hak ve
yükümlülükleri fiilen çal›flmaya bafllad›klar› tarihte bafllayacakt›r.

4/I-a kapsam›nda sigortal› say›lanlar›n çal›flmaya bafllamadan önce ifle

girifl bildirgesi ile Kuruma bildirilmeleri esas olmakla birlikte Kanun koyucu
belli ifl kollar›nda çal›flt›r›lan sigortal›lar›n Kuruma bildirilme sürelerinde is-

tisnalar getirmifltir. (Kurt, 2009, 61) Buna göre; inflaat, bal›kç›l›k ve tar›m iflyerlerinde hizmet akdi ile ifle bafllat›lacak sigortal›lar için çal›flmaya bafllat›l-

d›klar› gün, yabanc› ülkelerde sefer yapan ulaflt›rma araçlar›na sefer esnas›n-

da ifle al›narak çal›flt›r›lanlar için çal›flmaya bafllad›klar› tarihten itibaren en
geç bir ay içinde, kamu idarelerince istihdam edilen 4447 say›l› “‹flsizlik Si-

gortas› Kanunu”na göre iflsizlik sigortas›na tabi olmayan sözleflmeli personel
ile kamu idarelerince yurt d›fl› görevde çal›flmak üzere ifle al›nanlar›n çal›flmaya bafllad›klar› tarihten itibaren bir ay içinde, ifle girifl bildirgelerinin Kuruma

verilmesi halinde bildirimlerin yasal süresi içinde yap›ld›¤› kabul edilecektir.
(5510., m. 8/a,b,c)

Hemen belirtmeliyiz ki; sigortal›n›n ifle girifl bildirgesinin verilmesi ge-

reken son gün hafta tatili, resmi tatil yada bayram tatiline denk geldi¤i takdir-

de takip eden ilk ifl günü içinde ifle girifl bildirgesi verilebilmektedir. Örne¤in
pazartesi günü ifle bafllayan sigortal›ya ait ifle girifl bildirgesi bir gün öncesi
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Pazar gününe yani hafta tatiline denk geldi¤i için Pazartesi günü bildirge ve-

rilebilecek, iflveren bunun için cezai iflleme maruz kalmayacakt›r.

Kanunla tan›nan di¤er bir istisna ise Kuruma ilk defa iflyeri bildirgesi ve-

rilecek iflyerleri içindir. Kuruma ilk defa iflyeri bildirgesi verilecek bu iflyerle-

rinde; ilk defa sigortal› çal›flt›rmaya bafllan›lan tarihten itibaren bir ay içinde

çal›flmaya bafllayan sigortal›lar için, çal›flmaya bafllad›klar› tarihten itibaren en
geç söz konusu bir ayl›k sürenin doldu¤u tarihe kadar verilen ifle girifl bildir-

geleri yasal süresi içinde verilmifl say›lacakt›r. Belirtmeliyiz ki, ilk iflyerindeki çal›flmas›na ait sigortal› ifle girifl bildirgesi süresinde Kuruma verilerek, tes-

cil ifllemi yap›lm›fl olan sigortal›n›n, naklen ve hizmet akdi ifllemi sona erme-

den ayn› iflverenin ayn› yada baflka bir ünitede tescil edilmifl di¤er iflyerinde
çal›flmaya bafllamas› halinde yasal süresi d›fl›nda yap›lan bildirimler de süre-

sinde yap›lm›fl say›l›r. Yukarda belirtilen yükümlülükleri yasal süresi içinde
yerine getirmeyen iflverenlere 5510 say›l› Kanunun 102. maddesinin 1. f›kra-

s›n›n (a) bendi uyar›nca her bir sigortal› için ayr› ayr› bir asgari ücret tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.

5510 say›l› Kanunda, sigortal› olarak çal›flt›r›lacak kiflilerin ifle girifl bil-

dirgelerinin fleklinin, içeri¤inin ve bildirgenin verilme yönteminin Kurum ta-

raf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Kanunun verdi¤i yetkiye dayanarak Kurum ifle girifl bildirgesinin e-sigorta yo-

luyla verilece¤i fleklinde bir düzenlemeye gitmifltir. Bir baflka ifadeyle Sosyal

Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i(SS‹Y)’nin 11. maddesine göre; iflverenler 4/I-a

kapsam›nda sigortal› say›lan bu sigortal›lar› çal›flmaya bafllad›klar› tarihten
önce, Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle sorumludurlar.
Yönetmelikte, 5510 say›l› Kanunun 4/I-a kapsam›ndaki sigortal›lar›n ifle
girifl bildirgelerinin e-sigorta yoluyla bildirilece¤i düzenlenmifl olmakla birlikte Kurum taraf›ndan ç›kar›lan Tebli¤’de baz› istisnalara yer verilmifltir.
Tebli¤e göre 5510 say›l› Kanunun 4/I-a bendine göre sigortal›lar› çal›flt›ran iflverenlerden ayl›k prim ve hizmet belgesini zorunlu olarak e-sigorta yoluyla
verenler; 01.11.2008 tarihinden itibaren sigortal› tekrar ifle girifl bildirgesini,
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01.12.2008 tarihinden itibaren ise sigortal› ilk ifle girifl bildirgesini e-sigorta
yoluyla internet üzerinden Kuruma vermek zorundad›rlar (Kurt, 2008, 51).
Buna göre ayl›k prim hizmet belgesini zorunlu olarak e-sigorta yoluyla verenler d›fl›nda kalanlar ifle girifl bildirgesini kâ¤›t ortam›nda da Kuruma verebileceklerdir.
Belirtmeliyiz ki, ayl›k prim hizmet belgesini zorunlu olarak e-sigorta yoluyla verenler için 5510 say›l› Kanunun 4/I-a kapsam›ndaki çal›flanlar›n›n ifle
girifl bildirgelerinin e-sigorta yoluyla verilmesi zorunlulu¤u getirildi¤inden,
bu kifliler ifle girifl bildirgelerini Kanunda belirtilen yasal süreler içinde ka¤›t
ortam›nda Kuruma verseler dahi haklar›nda 5510 say›l› Kanunun 102. maddesinin 1. f›kras›n›n (a) bendi uyar›nca idari para cezas› uygulanacakt›r.
Uygulamada dikkati çeken bir hususu belirtmekte yarar vard›r. Daha önce 4/I-b sigortal›s› oldu¤u halde, bu sigortal›l›¤› sona ermesine ra¤men ilgili
sosyal güvenlik merkezine gerekli sonland›rma belgesini vererek sigortal›l›¤›n› durdurmayan kifliler için internet ortam›nda 4/I-a sigortal›l›¤›na ait ifle girifl
bildirgesi verilememektedir. Bu nedenle bu nitelikte olan ve faaliyetine son
veren 4/I-b sigortal›lar›n›n ilgili Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤ü/Merkez Müdürlü¤üne mutlaka baflvurmas› gerekmektedir. Aksi halde iflverenlerin idari
para cezas›na muhatap olmalar› kaç›n›lmaz olacakt›r.
III- 5510 Say›l› Kanuna Göre 4/I-b Statüsünde Çal›flanlar›n Sigortal›l›k
Bafllang›c› ve Bildirimi
5510 say›l› Kanunun 4. maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlardan; ticari kazanç veya serbest meslek kazanc› nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar›n sigortal›l›klar›
bu mükellefiyetlerinin bafllad›¤› tarihte bafllar ve bu tarihten itibaren ilgili vergi dairelerince, gelir vergisinden muaf olanlar›n sigortal›l›klar› esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüklerince, tescillerinin yap›ld›¤› tarih itibariyle bafllar ve
bu tarihten itibaren esnaf ve sanatkarlar müdürlüklerince, en geç onbefl gün
içinde Kuruma e-sigorta yoluyla bildirilir(SS‹Y, m.11/IV-a,b.).
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fiirket ortaklar›ndan; kolektif flirket, adi komandit flirketlerin komandite

ve komanditer ortaklar› ile donatma ifltiraki ortaklar›n›n sigortal›l›klar› vergi
mükellefiyetlerinin bafllad›¤› tarihte bafllar ve bu tarih itibariyle vergi dairelerince, anonim flirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklar›n›n sigortal›l›k-

lar› yönetim kurulu üyeli¤ine seçildikleri tarihte bafllar ve bu tarih itibariyle

flirket yetkililerince, limitet flirket ve sermayesi paylara bölünmüfl komandit

flirketlerin komandite ortaklar›n›n sigortal›l›klar› flirketin ticaret siciline tescil
edildi¤i tarihte bafllar ve bu tarih itibariyle ticaret sicil memurluklar›nca, en

geç onbefl gün içinde Kuruma e-posta yoluyla bildirilir(SS‹Y, m.11/IV-c.).

Belirtmeliyiz ki, limitet flirket ve sermayesi paylara bölünmüfl komandit

flirketlerin komandite ortaklar›ndan hisse devri alan yeni ortaklar›n›n sigortal›klar› ortaklar kurulunca devrin yap›lmas›na karar verildi¤i tarihte bafllaya-

cakt›r. Bu tarih itibariyle ortaklar kurulu karar›n›n, hisse devrine iliflkin tanzim edilen noter devir sözleflmesinin, devrin yap›ld›¤›n›n ifllendi¤i pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurlu¤unca tescil edilmifl ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildi¤i nüshas›n›n ibraz edilmesi kayd›yla flirket

yetkililerince en geç onbefl gün içinde Kuruma e-posta yoluyla bildirilir. Yi-

ne Köy ve Mahalle muhtarlar›n›n sigortal›l›klar› muhtar seçildikleri tarih iti-

bariyle bafllar ve bu tarih itibariyle il veya ilçe mülki amirliklerince onbefl
gün içinde Kuruma bildirimleri yap›l›r.

Tar›mda kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flanlar›n sigortal›klar› ise

ba¤l› olduklar› ziraat odalar›nca veya kendilerince bir y›l içinde bildirilmesi
halinde odaya kaydedildikleri tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi halinde

ise bildirim Kuruma yap›ld›¤› tarihten bafllar. Sigortal›l›¤›n bafllad›¤› tarih
meslek kurulufluna kay›tlar›n›n yap›ld›¤› tarihten itibaren bir ay içerisinde zi-

raat odalar›nca veya ziraat odalar›n›n bulunmad›¤› yerlerde tar›m il/ilçe

müdürlüklerince Kurumun ilgili ünitesine bildirilmek zorundad›r.

Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ilgililer hakk›nda kanunun

102. maddesinin 1. f›kras›n›n (a) bendi uyar›nca idari para cezas› uygulanaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
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Esas itibariyle 5510 say›l› Kanunun 4/I-b kapsam›ndaki kiflilerin sigor-

tal›l›k bafllang›çlar›n›n ilgili Kurum ve Kurulufllarca e-sigorta yoluyla Kuruma bildirilmesi amaçlanmakta olup yeterli internet ve elektronik alt yap›lar›-

n›n olmad›¤› gözetilerek Kurum taraf›ndan ç›kar›lan Tebli¤ ile bu alt yap›lar›

oluflturuluncaya kadar Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› d›fl›ndakilerin sigortal› ilk ve
tekrar ifle girifl bildirgelerini ka¤›t ortam›nda vermeleri uygun görülmüfltür
(Kurt, 2008, 54)

Yine ince bir ayr›nt›y› belirtmek gerekirse; 5510 say›l› Kanun’un yürür-

lük tarihinden önce flirketleri tasfiyeye giren ortaklar dilerlerse flirketin tasfiyeye girdi¤i tarih itibariye di¤er bir ifade ile 01.10.2008 tarihinden öncesi için

geriye dönük 4/I-b sigortal›l›¤›n› sonland›rabilmekte bunun için talep dilekçesinin Kuruma verilmesi yeterli olmaktad›r.

IV- 5510 Say›l› Kanuna Göre 4/I-c Statüsünde Çal›flanlar›n Sigortal›l›k
Bafllang›c› ve Bildirimi

5510 say›l› Kanunun 4. maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsa-

m›nda sigortal› say›lanlar, göreve bafllad›klar› veya okullar›nda ö¤retime bafllad›klar› tarihten, kendi hesab›na okumakta iken Türk Silahl› Kuvvetleri veya
Emniyet Genel Müdürlü¤ü hesab›na okumaya bafllayanlar ise bu tarihten iti-

baren sigortal› say›lacaklard›r. Kanunun 4. maddesinin (c) bendi kapsam›nda
sigortal› say›lan bu kiflileri çal›flt›racak iflverenler, bu kapsamda ilk defa veya

tekrar çal›flt›rmaya bafllatt›klar› kiflileri, sigortal›l›klar›n›n bafllad›¤› tarihten
itibaren onbefl gün içinde Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle yükümlüdür
(SS‹Y, m.11/I).

Bu kapsamdaki sigortal›lar› çal›flt›ran iflverenler çal›flt›rd›klar› sigortal›-

lar›n ifle girifl bildirgelerini Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmufl ancak bu
yükümlülü¤ü yerine getirmeyen iflverenlere herhangi bir idari yapt›r›m öngörülmemifltir (5510., m. 8/VIII).
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V- SONUÇ
5510 say›l› Kanun kapsam›nda bir hizmet akdi ile çal›flmalar› nedeniyle

4/I-a’l› olarak tabir edilen sigortal›lar›n esas olarak iflyerinde çal›flmaya baflla-

madan önce tescillerinin yap›lmas› gerekmektedir. Ancak belli iflkollar›nda
yap›lan iflyerleri için iflin niteli¤ine ba¤l› olarak istisnalar getirilmifltir. Bir hiz-

met akdine ba¤l› olmaks›z›n kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flanlar yani 4/I-b’liler için sigortal› say›lmalar›n› gerektirecek faaliyetleriyle ilgili tescil

ifllemlerini yapan vergi daireleri, esnaf ve sanatkârlar müdürlükleri, ticaret sicil memurluklar› ve ziraat odalar›, tescilini yapt›klar› sigortal›lar› Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmufltur. Bu uygulamayla, yürütülen faaliyet ile sigor-

tal› tescili aras›ndaki koordinasyonsuzlu¤un ortadan kald›r›lmas› hedeflenmektedir.

5510 say›l› Kanunun uygulamaya girmesiyle en fazla s›k›nt›n›n 4/I-c’li-

lerin istihdam edildi¤i kamu kurum ve kurulufllar›nda yaflanaca¤› görülmektedir. fiöyle ki, kamu kurum ve kurulufllar› yasan›n yürürlü¤e girmesiyle bera-

ber sigortal› bildirimi, iflyeri bildirimi ve ayl›k prim ve hizmet belgesi bildirimi gibi daha önce al›flk›n olmad›klar› konularla karfl›laflacaklard›r(Kurt ve di¤erleri, 2008, 37).

Yeni dönemde gerek 4/I-a’l›lar›n gerekse 4/I-b ve 4/I-c’lilerin sigorta

bafllang›çlar›n› Kuruma e-sigorta yoluyla bildirilmesi yasal bir zorunluluk ola-

rak öngörülmüfltür. Di¤er bir ifadeyle yeterli alt yap› oluflturuldu¤unda bu ki-

flilerin ifle girifl bildirgeleri kâ¤›t ortam›nda Kuruma verilemeyecektir. Yine
son olarak belirtmeliyiz ki, 4/I-a ve 4/I-b kapsam›nda sigortal› say›lanlar›n
tescil bildirimlerinin belirlenen sürelerde yap›lmamas› durumunda ilgililer eskiden oldu¤u gibi idari yapt›r›mlarla karfl› karfl›ya kalacakt›r.
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Soru ve Cevap
SORU 1
‹flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac›

di¤erini kiralayan ald›.Kirac› olarak kira kontrat›n›n damga vergisini ta-

hakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti¤imde iki taraf›n da damga vergisi istendi.Sorum flu damga vergisinin kimler ad›na tahakkuk ettirilip,
ödenecek?

YANIT 1
488 say›l› Damga Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde; ''Bu Kanuna

ekli (1) say›l› tabloda yaz›l› kâ¤›tlar Damga Vergisine tabidir. Bu Kanundaki

kâ¤›tlar teriminin, yaz›l›p imzalanmak veya imza yerine geçen bir iflaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için

ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullan›lmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri fleklinde oluflturulan belgeleri ifade eder.''

3’üncü maddesinde; ''Damga Vergisinin mükellefi kâ¤›tlar› imza edenlerdir.
Resmi dairelerle kifliler aras›ndaki ifllemlere ait kâ¤›tlar›n Damga Vergisini
kifliler öder.'' 5 inci maddesinde de; ''Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâ-

¤›tlar›n her nüshas› ayr› ayr› ayn› miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir.'' hükümlerine yer verilmifltir.

Ayn› Kanunun, 26’nc› maddesinde ise; ''Resmi dairelerin ilgili memur-

lar› kendilerine ibraz edilen kâ¤›tlar›n Damga Vergisini aramaya ve vergisi
hiç ödenmemifl veya noksan ödenmifl olanlar› bir tutanakla tespit etmeye ve-

ya bunlar› tutana¤› düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar.'' hükmüne yer verilmifltir.
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Kanuna ekli (1) say›l› tablonun, (1/A–2) bendinde; ''Belli paray› ihtiva

eden Kira mukavelenamelerinin (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) binde 1,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulaca¤›'' belirtilmifltir.

Yukar›da yer alan kanun hükümlerine göre; düzenlenen kira sözleflme-

lerinde mükellefiyet imza sahiplerinin tümüne birden terettüp ederek ayn› kâ-

¤›tta birden fazla imzan›n olmas› al›nacak damga vergisini art›rmamakta ancak imza sahiplerinin hepsinin verginin tümünden müfltereken ve müte-

selsilen mükellef ve sorumlu olmalar›n› gerektirmektedir.

Bu nedenle, düzenlenen kira sözleflmelerinin, mukavele süresine gö-

re bulunacak KDV hariç toplam kira bedeli üzerinden binde 1,5 nispetin-

de damga vergisine tabi tutulmas› gerekmekte olup, sözü edilen sözleflmelerin iki nüsha düzenlenmesi halinde her nüshas›n›n ayr› ayr› (asl› kadar)

ayn› miktar veya nispette damga vergisine tabi tutularak, verginin de kâ¤›d› (sözleflmeyi) ibraz edenler taraf›ndan ödenir.
SORU 2
fiirketimiz aktifine kay›tl› binek otomobil ile flirket ortaklar›ndan

birinin yapt›¤› kaza sonras› Mahkeme karar› ile ödenen tazminatlar gider olarak kabul edilir mi?
YANIT 2
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’nc› maddesinde; kurumlar

vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum ka-

zanc› üzerinden hesaplanaca¤›, safi kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakk›ndaki hükümlerinin uygulanaca¤›, hükme
ba¤lanm›flt›r.

Di¤er taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40'›nc› maddesinde; safi ka-

zanc›n tespit edilmesinde indirilecek giderler say›lm›fl olup; sözkonusu mad312
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denin 3’üncü bendinde, iflle ilgili olmak flart›yla, mukavelenameye veya ilama

veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar›n gider ola-

rak indirilebilece¤i; 41’inci maddesinin 6’nc› bendinde ise, her türlü para cezalar› ve vergi cezalar› ile teflebbüs sahibinin suçlar›ndan do¤an tazminatlar›n
gider olarak indirilemeyece¤i, hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Bu hükümlere göre, ödenen tazminatlar›n gider yaz›labilmesi için iflle il-

gili olmas› ve iflletme sahibinin kusurundan kaynaklanmay›p sözleflmeye, ilama
ve kanun emrine ba¤l› bulunmas› flartt›r. ‹flle ilgili olmayan ve iflle ilgisi olsa da-

hi iflletme sahibinin kiflisel nitelikteki kusurundan kaynaklanarak ödenen zarar,
ziyan ve tazminatlar ise, kazanc›n tespitinde gider yaz›lamayacakt›r.

Bu ba¤lamda, flirketinize ait arac›n (hususi otomobilin) flirket orta¤›n›z›n

sevk ve idaresinde sebebiyet verdi¤i trafik kazas› sonucunda; mahkeme karar›na istinaden, ödemifl oldu¤unuz tazminat›n flirket orta¤›n›z›n kiflisel nitelik-

teki kusurundan kaynaklanm›fl olmas› nedeniyle kurum kazanc›n›z›n tespitinde gider yaz›lmas› mümkün bulunmamaktad›r.

Söz konusu tazminat›n kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate

al›nmas› gerekmektedir.
SORU 3

Katma De¤er Vergisinden istisna edilen Hurda metal teslimlerine

ait faturalar› KDV beyannamesinde beyan edilmesi gerekir mi?
YANIT 3 :

“Katma De¤er Vergisi Kanununun 1/1’inci maddesi ile ticari, s›nai, zi-

rai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmet-

ler katma de¤er vergisine tabi tutulmufl, 8/1-a maddesinde ise, mal teslimi ve
hizmet ifas› hallerinde bu iflleri yapanlar›n katma de¤er vergisi mükellefi oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.

313

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

Buna göre, Katma De¤er Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi uyar›nca

katma de¤er vergisinden istisna bulunan hurda mal al›m sat›m faaliyetinden
baflka bir iflleminin olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n KDV mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir.”denilmifltir.

Bu itibarla, istisna kapsam›ndaki hurda metal, ka¤›t, naylon al›m sat›m›-

na iliflkin ifllemlerinizi her ay verilecek 1 No’lu KDV Beyannamesinin “K›s-

mi ‹stisna Kapsam›na Giren ‹fllemler” bölümünde beyan etmeniz gerekmektedir.

SORU 4
6 y›l önce sat›n ald›¤›m gayrimenkulü al›fl›mdan karl› olarak sat-

t›m.Alan ve satan yönünden Gelir vergisi ve Katma de¤er Vergisi karfl›s›ndaki durumumuz nedir?
YANIT 4

GEL‹R VERG‹S‹ YÖNÜNDEN:
193 Say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesinde; ticari kazanç,

her türlü ticari ve s›nai faaliyetlerden do¤an kazançlar olarak tan›mlanm›fl ve
ayn› maddenin (2)’nci f›kras›n›n 4 numaral› bendinde; gayrimenkullerin al›m,
sat›m ve infla iflleri ile devaml› olarak u¤raflanlar›n bu ifllerden elde ettikleri
kazanc›n ticari kazanç oldu¤u, hükme ba¤lanm›flt›r.

Buna göre; yap›lan faaliyetin ticari faaliyet olarak kabul edilebilmesi

için faaliyetin devaml› olmas› gerekmektedir. Ayr›ca, bir takvim y›l› içeri-

sinde birden fazla tekrarlanan veya birden fazla takvim y›l›nda tekrarlanan ifllemlerde de devaml›l›k oldu¤u varsay›lacakt›r. Dolay›s›yla, gayri-

menkul al›m-sat›m›, flekli ve maddi flartlar› ile kurulmufl bir ticari organizasyon içinde yap›ld›¤›nda, al›m-sat›m›n ticari faaliyetin unsuru say›laca¤› aç›k-

t›r. Ticari organizasyonun flekli ve maddi unsurlar› ile aç›kça belli olmad›¤›
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hallerde, faaliyetin devaml›l›k kas›t ve niyeti ile yap›ld›¤›n› belirleyen objektif ölçü, muamelenin çoklu¤udur. Muamelenin çoklu¤u, gayrimenkullerin
ayn› takvim y›l› içerisinde birden fazla defada veya takip eden birden fazla takvim y›l›nda ard arda sat›lmas›d›r.

Di¤er taraftan, ayn› Kanunun mükerrer 80’inci maddesinin 6’nc› bendin-

de; iktisap flekli ne olursa olsun (ivazs›z olarak iktisap edilenler hariç) arazi ve
binalar›n (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kulland›klar›

gayrimenkuller dahil), iktisap tarihinden bafllayarak befl y›l içinde elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar›n de¤er art›fl› kazanc› oldu¤u, hüküm alt›na al›nm›flt›r. Ayn› maddenin 2’nci f›kras›nda ise; “elden ç›karma” deyiminin, yuka-

r›da yaz›l› mallar›n sat›lmas›, bir ivaz karfl›l›¤›nda devir ve temliki, trampa
edilmesi, takas›, kamulaflt›r›lmas›, devletlefltirilmesi, ticaret flirketlerine sermaye olarak konulmas›n› ifade edece¤i, belirtilmifltir.

Ayr›ca, ayn› maddenin son f›kras›nda “Faaliyetine devam eden ticarî bir

iflletmenin k›smen veya tamamen sat›lmas›ndan veya ticarî iflletmeye dahil
amortismana tâbi iktisadî k›ymetlerle birinci f›krada yaz›l› haklar›n elden ç›-

kar›lmas›ndan do¤an kazançlar ticarî kazanç say›l›r ve bunlara ticarî kazanç
hakk›ndaki hükümler uygulan›r.” hükmü yer almaktad›r.

Bu hükümler uyar›nca, sat›n al›nan gayrimenkulün, al›m tarihinden iti-

baren 5 y›l içinde sat›lmas› karfl›l›¤›nda elde edilen kazançlar, Gelir Vergisi
Kanunu’nun mükerrer 80/1-6 maddesine göre “De¤er Art›fl› Kazanc›” olarak
vergiye tabi tutulacakt›r. Ancak, bu gayrimenkullerin ticari iflletmeye dahil ol-

mas› durumunda ise, bunlar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar, ticari
kazanç say›lacak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlar hakk›ndaki hü-

kümlere göre vergiye tabi tutulacakt›r. Bunun yan›nda, söz konusu gelir vergisinin mükellefi, gayrimenkulü alanlar de¤il satanlar olacakt›r.

Bunun yan›nda, bu gayrimenkuldeki hissesini satacak olan hisse sahibi-

nin gayrimenkulün iktisap tarihinden itibaren 5 y›l geçmesi nedeniyle bu sat›fl iflleminden elde edece¤i kazançlar›n de¤er art›fl› kazanc› olarak vergilendi-

rilmesi mümkün de¤ildir. Ancak söz konusu gayrimenkulün hisse sahibinin
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ticari iflletmesine dahil bulunmas› veya hisse sahibinin devaml› olarak (bir
takvim y›l› içerisinde birden fazla veya birden fazla takvim y›l›nda) gayrimen-

kul al›m-sat›m› yapmas› durumunda, bu gayrimenkulün elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar ticari kazanç say›lacak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakk›ndaki hükümlerine göre vergiye tabi tutulacakt›r.
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ YÖNÜNDEN:
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesi ile, Türki-

ye’de yap›lan ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesin-

de yap›lan teslim ve hizmetlerin katma de¤er vergisine tabi oldu¤u hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Buna göre, gayrimenkul (arsa, arazi ve bina) teslimlerinde, gayrimenku-

lün bir iktisadi iflletmeye dahil olmas› veya gayrimenkul sahibinin gayri-

menkul al›m sat›m›n› mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi ha-

linde bu gayrimenkul teslimi katma de¤er vergisine tabi olacakt›r. Ancak,

gayrimenkul sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek flekil-

de ar›zi bir faaliyet olarak gayrimenkul tesliminde ise katma de¤er vergisi uygulanmayacakt›r.
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Yarg› Kararlar›
T.C.
D A N I fi T A Y
Vergi Dava Daireleri
Kurulu
Esas No : 2007/12
Karar No: 2007/220

Özeti : Yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz edemeyen yüküm-

lünün, katma de¤er vergisi indirimleri kabul edilmeyerek yap›lan tarhiyatta,

yasal düzenlemeye ayk›r›l›k bulunmad›¤›, bilgisayara yap›ld›¤› ileri sürülen
kay›tlar›n, yasal defterlere yap›lm›fl kay›t say›lamayaca¤› hakk›nda.
Temyiz Eden

: … ‹nflaat Ticaret ve Sanayi Limited fiirketi

Vekili

: Av. …

‹stemin Özeti

: Defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen yü-

Karfl› Taraf

: Meram Vergi Dairesi Müdürlü¤ü

kümlünün katma de¤er vergisi indirimleri kabul edilmeyerek ad›na 1997 y›l›
için kaçakç›l›k cezal› katma de¤er vergisi sal›nm›flt›r.

Konya Vergi Mahkemesi 9.10.2001 günlü ve E:2000/1205, K:2001/996

say›l› karar›yla; yükümlü flirketin 1997 y›l› defter ve belgelerini Mersin Asli-

ye Ticaret Mahkemesinde oldu¤undan bahisle incelemeye ibraz etmemesi
üzerine dava konusu cezal› tarhiyat›n yap›ld›¤›n›n anlafl›ld›¤›, uyuflmazl›¤›n
çözümü bak›m›ndan Mahkemelerince de defter ve belgelerin istenildi¤i, an-

cak ibraz edilen yevmiye defteri, fatura ve kantar fifllerinin 1998 y›l›na ait oldu¤u, 1997 y›l›na ait sadece 7 adet faturan›n bulundu¤unun görüldü¤ü, bu du-

rumda defter ve belgelerin ibraz edilmeme hali bir mücbir sebebe dayand›r›lmad›¤›ndan sal›nan katma de¤er vergisinde isabetsizlik görülmedi¤i öte yan-
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dan olay›n olufl biçimi dikkate al›nd›¤›nda kesilen kaçakç›l›k cezas›n›n kusur

cezas›na çevrilmesi icabetti¤i gerekçesiyle davay› k›smen kabul etmifltir.
Taraflar›n temyiz istemini inceleyen Dan›fltay Dokuzuncu Dairesi
29.1.2004 günlü ve E:2001/5725, K:2004/853 say›l› karar›yla; 3065 say›l›
Katma De¤er Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 1/a bendi ile ayn› Kanununun 29 uncu maddesine 3297 say›l› Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen
3 üncü f›kras› ve an›lan Kanunun 34 üncü maddesinin 1 inci bendi karfl›s›nda
katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›labilmesi için indirim konusu yap›lacak verginin, fatura ve benzeri belgeler ile gümrük makbuzu üzerinde ayr›ca gösterilmesi ve söz konusu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmifl olmas› gerekti¤i, bu flekil flartlar›n›n gerçekleflmesi halinde yap›lacak indirimin
gerçe¤e uygunlu¤u ve otokontrolün sa¤lanm›fl olaca¤›, dosyan›n incelenmesinden yükümlü flirketin defter ve belgelerini, Mersin Asliye Ticaret Mahkemesinde bulunmas› nedeniyle incelemeye ibraz edemedi¤ini ileri sürmesi üzerine defter ve belgelerin Mahkemelerince bilirkifli incelemesi yapt›r›lmak üzere istenildi¤i, ancak yükümlü flirket taraf›ndan 1997 y›l›na ait sadece 7 adet fatura ibraz edilmesi karfl›s›nda kaçakç›l›k cezas› kusur cezas›na çevrilmek suretiyle vergi asl›n›n onand›¤›, bunun üzerine yükümlü taraf›ndan bilgisayar
disketi ve ç›kt›lar› ile bilgi ve belge ibraz edilmek suretiyle Vergi Mahkemesi karar›n›n temyiz edildi¤inin anlafl›ld›¤›, olayda yükümlü flirketin indirim
konusu yapt›¤› vergileri yasal sürede defterlerine kaydetmemifl ise de, ifllemlerin tümü bilgisayar haf›zas›nda kay›tl› ve bilgisayar kay›tlar›n›n her an incelenebilme olana¤›n›n bulunmakta oldu¤u, bu hususlar›n aksi de idarece ileri sürülmedi¤i, di¤er taraftan indirime konu belgelerin gerçek olmad›¤› yolunda idarece yap›lm›fl bir tesbit ve buna dayanarak hesaplanan herhangi
bir matrah fark› bulunmad›¤›ndan, geliflen teknolojinin bir gere¤i olan bilgisayarl› muhasebe sistemi ile de 3065 say›l› Kanunun yukar›da belirtilen 34
üncü madde hükmü ile amaçlanan otokontrolün sa¤lanm›fl oldu¤u, bu durumda, kanuni defterlere kaydedilmemifl olan ancak bilgisayar disketlerinde mevcut bulunan al›fl faturalar›ndaki katma de¤er vergilerinin indirimlerinin kabul
edilmemesi vergide mükerrerli¤e yol açaca¤›ndan ve ortada vergi kayb› da ol318
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mad›¤›ndan tarh edilen katma de¤er vergisinde yasal isabet görülmedi¤i, öte
yandan Gelirler Genel Müdürlü¤ünün 23.7.2001 tarih ve 40199 say›l› Özelgesinde de tutulmas› mecburi olan defterlerde tasdik iflleminin hiç yapt›r›lmam›fl
olmas› ya da bir önceki y›la ait tastikli defterlere ara tasdik yapt›r›lmadan kay›t yap›lmas› hali re'sen takdir sebebi olmakla birlikte 3065 say›l› Kanunun
uygulanmas›nda, bu defterlere kaydedilen gider belgelerinden dolay› yüklenilen katma de¤er vergisinin, mükelleflerce indirim konusu yap›labilece¤i,
ancak bunun için inceleme eleman›nca al›fl belgelerinin gerçekli¤ine kanaat
getirilmesi ve bu verginin sat›c› taraf›ndan beyan edildi¤inin tespitinin zorunlu oldu¤unun belirtildi¤i, bu durumda Mahkemelerince yükümlü flirketin bilgisayar kay›tlar› üzerinde 213 say›l› Kanunun 30 uncu maddesinin tan›d›¤›
re'sen araflt›rma ilkesi ve 2577 say›l› Kanunun 20 nci maddesi uyar›nca bilirkifli incelemesi yapt›r›lmas› ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekti¤i, öte
yandan yap›lan inceleme sonucu matrah fark› bulunmas› halinde tarhiyat›n bu
k›sm›na kusur cezas› uygulanmas› gerekti¤i gerekçesiyle karar› bozmufltur.
Bozma karar›na uymayan Konya Vergi Mahkemesi 5.5.2006 günlü ve
E:2006/200, K:2006/325 say›l› karar›yla; ilk karar›nda yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeye ek olarak, 24.3.2006 tarihli ara karar›na verilen cevapta
flirket yetkilisi ‹mdat fien flirketteki hissesini 22.1.2002 tarihi itibar›yla devretti¤i ve tebligat›n flirketin yeni adresine yap›lmas› gerekti¤i yolundaki beyan›
ve daha önceki ara karar› üzerine ibraz edilen belgeler incelendi¤inde, tasdikli defter ve belge ibraz›n›n mümkün olamayaca¤›n›n anlafl›ld›¤›, tasdiksiz bilgisayar kay›tlar›n›n yasal defter olarak kabul edilemeyece¤i gerekçesiyle davan›n k›smen kabulü k›smen reddi yolundaki karar›nda ›srar etmifltir.
Israr karar› yükümlü flirket taraf›ndan temyiz edilmifl, incelemenin eksik
ve varsay›ma dayal› oldu¤u ileri sürülerek karar›n bozulmas› istenmifltir.
Savunman›n Özeti : Temyiz isteminin reddi gerekti¤i yolundad›r.
Dan›fltay Tetkik Hakimi Gülsen B‹fiK‹N'in Düflüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ›srar karar›n›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda görülmedi¤inden istemin reddi gerekti¤i düflünülmektedir.

319

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

Dan›fltay Savc›s› Buket ORAL'›n Düflüncesi: Dan›fltay 9.Dairesinin

esas karardaki bozma nedenleri do¤rultusunda temyiz isteminin kabulü ile
temyiz konusu Mahkeme ›srar karar›n›n bozulmas› gerekece¤i düflünülmektedir.

TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki bel-

geler incelendikten sonra gere¤i görüflüldü:

Konya Vergi Mahkemesinin 5.5.2006 günlü ve E:2006/200, K:2006/325

say›l› ›srar karar›, dayand›¤› hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca
da uygun bulunmufl ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, karar›n bozulmas›n› gerektirecek durumda görülmemifltir.

Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine, 15.6.2007 gününde oyçoklu¤u

ile karar verildi.

KARfiI OY
Dan›fltay Dokuzuncu Dairesinin bozma karar›nda yer alan hukuksal ne-

denler ve gerekçe uyar›nca ›srar karar›n›n bozulmas› gerekti¤i görüflünde oldu¤umuzdan karara kat›lm›yoruz.
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Resmi GazeteTarihi: 11.04.2009 Say›s›: 27197 (As›l)
Dan›fltay Yedinci Daire Baflkanl›¤›
Esas No

: 2008/3744

Karar No : 2008/4914

Kanun Yarar›na Temyiz Eden: Dan›fltay Baflsavc›l›¤›
Davac›

: ……………. Derne¤i Genel Baflkanl›¤›

Daval›

: ………….. Vergi Dairesi Müdürlü¤ü A

Vekilleri

:

‹stemin Özeti: ……….. Derne¤i Genel Baflkanl›¤› ad›na tescilli araç

nedeniyle 2006 y›l›n›n ikinci ve 2007 y›l›n›n birinci dönemleri için ihtirazi ka-

y›tla ödenen motorlu tafl›tlar vergisi ve gecikme zamm›n›n iadesi ile, an›lan
verginin tahakkukuna iliflkin ifllemlerin iptali istemiyle aç›lan davay›; her y›-

l›n Ocak ay› bafl›nda kendili¤inden tahakkuk eden motorlu tafl›tlar vergisinin
yasal süresi içerisinde idari davaya konu edilmesi halinde, 213 say›l› Kanunun
116'nc› ve devam› maddelerinde yer alan vergi hatalar›n›n düzeltilmesine da-

ir hükümler uyar›nca, zaman afl›m› süresi içerisinde iadesinin istenilebilece¤i,
olayda, süresi içinde idari davaya konu edilmeden ödenen verginin ve gecik-

me zamm›n›n iadesi istemiyle düzeltme ve flikayet yoluna baflvurulmamas›
nedeniyle, ortada idari davaya konu edilebilecek nitelikte bir ifllem bulunmad›¤› gerekçesiyle reddeden Sakarya Vergi Mahkemesinin 27.9.2007 gün

E:2007/404, K:2007/712 say›l› karar›n›; 3.5.2007 tarihinde ihtirazi kay›tla
ödenen vergi ve gecikme zamm›n›n iadesi istemiyle 16.5.2007 tarihinde Mah-

keme kayd›na giren dilekçeyle dava aç›ld›¤›n›n anlafl›ld›¤›; 1606 say›l› Baz›
Dernek ve Kurumlar›n Baz› Vergilerden Bütün Harç ve Resimlerden Muaf

Tutulmas›na ‹liflkin Kanunun 3'üncü maddesi hükmü uyar›nca, davac› Derne¤e ait araçlar›n motorlu tafl›tlar vergisinden muaf olmas› nedeniyle, motorlu

tafl›tlar vergisinin ödendi¤i tarihten itibaren otuz günlük süre içinde aç›ld›¤›
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anlafl›lan davada, iflin esas›n›n incelenmesinin icap etti¤i gerekçesiyle bozan
Sakarya Bölge ‹dare Mahkemesinin 13.2.2008 gün ve E:2007/1405,

K:2008/229 say›l› karar›n›n; davan›n süresinde olmad›¤› ileri sürülerek kanun
yarar›na bozulmas› istenilmektedir.

Tetkik Hâkimi Bülent SEY‹TDANLIO⁄LU'nun Düflüncesi: Olay-

da; davac› Dernek ad›na tescilli araca iliflkin olarak 2006 y›l›n›n ikinci ve
2007 y›l›n›n birinci dönemi için motorlu tafl›tlar vergisi tahakkuk ettirilmesine iliflkin ifllemlerin iptali istemiyle, tahakkuk tarihinden itibaren iflleyen da-

va açma süresinin geçirilmesinden sonra, 16.5.2007 tarihinde aç›ld›¤› anlafl›lan davada, ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 15'inci maddesinin 1'inci f›k-

ras›n›n (b) bendi uyar›nca, süre afl›m› bulundu¤undan, aksi yönde verilen Bölge ‹dare Mahkemesi karar›nda isabet görülmemifltir.

Aç›klanan nedenlerle, hukuka ayk›r› oldu¤u sonucuna ulafl›lan Sakarya

Bölge ‹dare Mahkemesi karar›n›n, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanu-

nunun 51'inci maddesi uyar›nca kanun yarar›na bozulmas›n›n uygun olaca¤›
düflünülmektedir.

Dan›fltay Baflsavc›s› Tansel ÇÖLAfiAN'›n Düflüncesi: ……….. Der-

ne¤i Genel Baflkanl›¤›na ait 81 KA 697 plaka say›l› araç için 2006/2. ve

2007/1. dönemi için ihtirazi kay›tla ödenen motorlu tafl›tlar vergisi ve gecikme zamm›n›n iadesi istemiyle aç›lan davay›; her y›l›n Ocak ay› bafl›nda ken-

dili¤inden tahakkuk eden motorlu tafl›tlar vergisinin yasal süresi içerisinde

idari davaya konu edilmedi¤i, bu nedenle 213 say›l› Kanunun 116 ve devam›
maddelerinde yer alan vergi hatalar›n›n düzeltilmesine dair hükümler uyar›n-

ca zamanafl›m› süresi içerisinde iadesinin istenilebilece¤i, olayda, düzeltme ve
flikâyet yoluna baflvurulmamas› nedeniyle, idari davaya konu edilebilecek nitelikte bir ifllem bulunmad›¤› gerekçesiyle reddeden Sakarya Vergi Mahkeme-

sinin 27.9.2007 gün E:2007/404, K:2007/712 say›l› karar›n›; arac›n muayene-

sinin yapt›r›labilmesi için vergi dairesine yap›lan baflvuru sonucu 2006/2. ve
2007/1 döneme ait motorlu tafl›tlar vergisinin ödenmesi gerekti¤inin bildiril-

mesi üzerine 3.5.2007 tarihinde ihtirazi kay›tla ödenen vergi ve gecikme zam-
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m›n›n iadesi istemiyle 16.5.2007 tarihinde Mahkeme kayd›na giren dilekçeyle dava aç›ld›¤›, 1606 say›l› Baz› Dernek ve Kurumlar›n Baz› Vergilerden Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmas›na ‹liflkin Kanunun 3'üncü maddesi
hükmü uyar›nca derne¤e ait araçlar›n motorlu tafl›tlar vergisinden muaf olmas› nedeniyle, motorlu tafl›tlar vergisinin ödendi¤i tarihten itibaren otuz günlük
süre içinde aç›ld›¤› anlafl›lan davan›n esastan incelenmesi gerekti¤i gerekçesiyle bozan Sakarya Bölge ‹dare Mahkemesinin 13.2.2008 gün ve E:2007/1405,
K:2008/229 say›l› karar›n›n; davan›n süresinde olmad›¤› ileri sürülerek kanun
yarar›na bozulmas› istenilmektedir.
197 say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanununun, 3505 say›l› Kanunun
26'nc› maddesiyle de¤iflik, 9'uncu maddesinin birinci f›kras›nda, motorlu tafl›tlar vergisi; tafl›tlar›n kay›t ve tescilinin yap›ld›¤› yerin vergi dairesi taraf›ndan her y›l›n Ocak ay› bafl›nda y›ll›k olarak tahakkuk ettirilmifl say›l›r; ‹kinci
f›kras›nda, tahakkuk ettirilen vergi, ayr›ca mükellefe tebli¤ olunmaz ve vergi
tahakkuk ettirilen günde tebli¤ edilmifl say›l›r hükümlerine yer verilmifltir.
Sözü edilen hükümlere göre; kanunen tahakkuk etmifl olan motorlu tafl›tlar vergisinin mükellefine, ayr›ca ihbarname ile duyurulmas›na gerek bulunmad›¤›ndan; tahakkuk iflleminin iptali istemiyle aç›lacak idari davan›n, verginin tahakkuk etmifl say›ld›¤› tarihi izleyen günden itibaren ifllemeye bafllayan
otuz günlük dava açma süresi içerisinde aç›lmas› gerekmektedir.
Bu durumda; davac› dernek ad›na kay›t ve tescilli araca ait 2006/2. ve
2007/1. dönemleri için motorlu tafl›tlar vergisi tahakkuk ettirilmesine iliflkin
ifllemin iptali istemiyle, tahakkuk tarihinden itibaren iflleyen dava açma süresinin geçirilmesinden sonra 16.5.2007 tarihinde kayda geçen dilekçeyle aç›lan
davada, ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 15'inci maddesinin 1'inci f›kras›n›n "b" bendi uyar›nca, süre afl›m› bulundu¤undan, aksi yönde tesis edilen
Bölge ‹dare Mahkemesi karar›nda hukuka uyarl›k bulunmamaktad›r.
Aç›klanan nedenlerle, hukuka ayk›r› oldu¤u sonucuna ulafl›lan Sakarya
Bölge ‹dare Mahkemesinin 13.2.2008 gün ve E:2007/1405; K:2008/229 say›l› karar›n›n 2575 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunun 51'inci maddesi uyar›nca kanun yarar›na bozulmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.
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TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Yedinci Dairesince iflin gere¤i görüflüldü:

197 Say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu’nun, 3505 say›l› Kanunun

26'nc› maddesiyle de¤iflik, 9'uncu maddesinin birinci f›kras›nda, motorlu tafl›tlar vergisinin, tafl›tlar›n kay›t ve tescilinin yap›ld›¤› yerin vergi dairesi taraf›ndan her y›l›n Ocak ay› bafl›nda y›ll›k olarak tahakkuk ettirilmifl say›laca¤›;

ikinci f›kras›nda da, tahakkuk ettirilen verginin, ayr›ca mükellefe tebli¤ olunmayaca¤› ve verginin tahakkuk ettirilen günde tebli¤ edilmifl say›laca¤› hükümlerine yer verilmifltir.

Sözü edilen hükümlere göre; kanunen tahakkuk etmifl say›lan motorlu

tafl›tlar vergisinin, mükellefine, ayr›ca ihbarname ile duyurulmas›na gerek bu-

lunmad›¤›ndan; tahakkuk iflleminin iptali istemiyle aç›lacak idari davan›n,
verginin tahakkuk etmifl say›ld›¤› tarihi izleyen günden itibaren ifllemeye bafllayan otuz günlük dava açma süresi içerisinde aç›lmas› gerekmektedir.

Bu bak›mdan, davac› Dernek ad›na tescilli araca iliflkin olarak 2006 y›-

l›n›n ikinci ve 2007 y›l›n›n birinci taksitleri için tahakkuk eden motorlu tafl›tlar vergisine dair ifllemlerin iptali istemiyle, tahakkuk tarihinden itibaren iflle-

yen dava açma süresinin geçirilmesinden sonra 16.5.2007 tarihinde aç›lan davada, ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 15'inci maddesinin 1'inci f›kras›n›n
(b) bendi uyar›nca, süre afl›m› bulundu¤undan, aksi yönde verilen Bölge ‹dare Mahkemesi karar›nda isabet görülmemifltir.

Aç›klanan nedenle, Dan›fltay Baflsavc›l›¤›n›n kanun yarar›na temyiz is-

teminin kabulüne; Sakarya Bölge ‹dare Mahkemesinin 13.2.2008 gün ve
E:2007/1405; K:2008/229 say›l› karar›n›n, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü
Kanununun 51'inci maddesi uyar›nca, hükmün sonuçlar›na etkili olmamak
üzere kanun yarar›na bozulmas›na; karar›n bir suretinin Maliye Bakanl›¤› ile
Dan›fltay Baflsavc›l›¤›na gönderilmesine ve bu karar›n Resmî Gazete'de yay›mlanmas›na, 3.12.2008 gününde oy birli¤i ile karar verildi.
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Dan›fltay Üçüncü Daire Baflkanl›¤›ndan:
Esas No : 2006/3902
Karar No : 2009/51

Kanun Yarar›na Temyiz Eden : DANIfiTAY BAfiSAVCISI
Davac›

: ..............................

Vekili

: .............................

‹stemin Özeti

: ......................Tekstil ‹nflaat Kimya Sanayii ve Ti-

Karfl› Taraf

: ....................... Vergi Dairesi Müdürlü¤ü

caret Limited fiirketine ait 1996 y›l› kurumlar vergisi üçüncü taksidinin borçlu flirketten tahsil olana¤›n›n bulunmamas› nedeniyle tahsili amac›yla kanuni
temsilci s›fat›yla davac› ad›na düzenlenen ödeme emrini; beyan üzerine tahak-

kuk eden vergi borçlar›n›n vadesinin 1997 y›l› olmas› nedeniyle 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsili Usulü Hakk›nda Kanunun 102'nci maddesi uyar›nca 1998 y›l›nda bafllayan befl y›ll›k tahsil zamanafl›m›n›n 31/12/2002 y›l›n-

da sona erdi¤i anlafl›ld›¤›ndan zamanafl›m›na u¤rayan vergi borcunun tahsili
amac›yla düzenlenen ödeme emrinde hukuka uygunluk bulunmad›¤› gerekçe-

siyle iptal eden ‹zmir 2. Vergi Mahkemesinin 10/5/2005 gün ve E:2004/933,

K:2005/386 say›l› karar›na karfl› daval› idare taraf›ndan yap›lan itiraz kabul
edilip, amme alaca¤›n›n tahsili amac›yla flirket ad›na ödeme emri düzenlene-

rek 16/5/1998 tarihinde tebli¤ edildi¤i ve davac›n›n tafl›nmaz›na 16/12/2003
tarihinde haciz uyguland›¤› görüldü¤ünden 14/9/2004 tarihinde davac› ad›na
düzenlenerek 29/11/2004 tarihinde tebli¤ edilen ödeme emrinde befl y›ll›k za-

manafl›m› süresi geçmedi¤i gibi flirketten tahsili mümkün olmad›¤› anlafl›lan
vergi borcunun vergisi ihtilafl› dönemde flirket müdürü oldu¤u tart›flmas›z bu-

lunan davac›dan tahsilinde hukuka ayk›r›l›k bulunmad›¤› gerekçesiyle vergi
mahkemesi karar›n›n bozulup davan›n reddedilmesi üzerine bu karara karfl›
yap›lan karar düzeltme isteminin reddine iliflkin ‹zmir Bölge ‹dare Mahkemesinin 18/5/2006 gün ve E:2006/1374, K:2006/1845 say›l› karar›n›n;
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...............Tekstil ‹nflaat Kimya Sanayi ve Ticaret Limited fiirketine ait vergi

borcunun kanuni temsilci s›fat›yla davac›dan tahsili amac›yla düzenlenerek
29/11/2004 tarihinde tebli¤ edilen dava konusu ödeme emri düzenlenmeden

önce as›l borçlu flirket hakk›nda zamanafl›m›n› kesecek nitelikte herhangi bir
ifllem yap›lmad›¤› dolay›s›yla 31/12/2003 tarihinde zamanafl›m›na u¤rayan
vergi borcunun kanuni temsilci s›fat›yla davac›dan istenilmesinin mümkün

bulunmad›¤› ayr›ca vergi dairesince tahsil zamanafl›m›n› kesen neden olarak
öne sürülen davac›n›n araç ve evine uygulanan haczin ise as›l borçlu ad›na ya-

p›lan bir ifllem olmamas› nedeniyle zamanafl›m›n› kesen ifllem olarak nitelendirilemeyece¤inden befl y›ll›k tahsil zamanafl›m› içinde tahsil edilmeyerek za-

manafl›m›na u¤rayan vergi borcunun kanuni temsilciden aranmas›nda hukuka

uygunluk görülmedi¤i ileri sürülerek Dan›fltay Baflsavc›s› taraf›ndan kanun
yarar›na bozulmas› istenmifltir.

TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Üçüncü Dairesince Dan›fltay Baflsavc›s› taraf›n-

dan Kanun Yarar›na temyiz edilen ‹zmir Bölge ‹dare Mahkemesinin

18/5/2006 gün ve E:2006/1374, K:2006/1845 say›l› karar› incelendikten ve

Tetkik Hakimi Nagihan Altekin'in aç›klamalar› dinlendikten sonra iflin gere¤i
görüflülüp düflünüldü:

6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsili Usulü Hakk›nda Kanunun

102'nci maddesinde; amme alaca¤›n›n vadesinin rastlad›¤› takvim y›l›n› takip

eden takvim y›l› bafl›ndan itibaren 5 y›l içinde tahsil edilmezse zamanafl›m›na
u¤rayaca¤›, 103'üncü maddesinde de; zamanafl›m›n› kesen nedenler; ödeme,

haciz, cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yap›lan her çeflit tahsilat,

ödeme emri tebli¤i, mal bildirimi, haciz tatbiki gibi nedenler olarak on bir
bent halinde say›ld›ktan sonra son bendinde; kesilmenin rastlad›¤› takvim y›-

l›n› takip eden takvim y›l› bafl›ndan itibaren zamanafl›m›n›n yeniden ifllemeye
bafllayaca¤› kurala ba¤lanm›flt›r.
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Dosyan›n incelenmesinden; ............... Tekstil ‹nflaat Kimya Sanayi ve

Ticaret Limited fiirketinin 1996 y›l› kurumlar vergisi üçüncü taksidinin

16/5/1998 tarihinde flirkete tebli¤ edilen ödeme emriyle istenilmesi üzerine
kesilen tahsil zamanafl›m›n›n 1/1/1999 tarihinden itibaren yeniden ifllemeye
bafllad›¤›, bu ödeme emrinden baflka borçlu limited flirket hakk›nda zamana-

fl›m›n› kesecek herhangi bir ifllem yap›lmamas› nedeniyle zamanafl›m›n›n
31/12/2003 tarihinde doldu¤u anlafl›lmaktad›r.

213 say›l› Vergi Usul Kanununun 10'uncu maddesinin 2'nci f›kras› hük-

mü uyar›nca, tüzel kiflilerin vadesinde ödenmeyen vergi borçlar›ndan kanuni
temsilcilerin sorumlu tutulabilmesi için, zamanafl›m›na u¤ramad›¤›n›n ve tüzel kifliden tahsil olana¤› kalmad›¤›n›n idarece tespiti gerekmektedir.

Kanuni temsilci oldu¤u limited flirkete ait vergi borcunun tahsili amac›y-

la 29/11/2004 tarihinde tebli¤ edilen dava konusu ödeme emri düzenlenmeden

önce as›l borçlu flirket hakk›nda zamanafl›m›n› kesecek nitelikte herhangi bir
ifllem yap›lmamas› nedeniyle 31/12/2003 tarihinde zamanafl›m›na u¤rad›¤›
anlafl›lan vergi borcunun kanuni temsilci s›fat›yla davac›dan istenilmesi mümkün bulunmamaktad›r. Davac›n›n araçlar›na ve evine uygulanan haczin

daval› idarece zamanafl›m›n› kesti¤i öne sürülmekte ise de, bu durum as›l
borçlu ad›na yap›lan bir ifllem olmamas› nedeniyle, befl y›l içinde tahsil

edilemeyen vergi borcunun zamanafl›m›na u¤rad›¤› aç›k oldu¤undan kanuni temsilciden aranmas›nda hukuka uygunluk görülmemifltir.

Aç›klanan nedenlerle Dan›fltay Baflsavc›l›¤› temyiz isteminin kabulü ile

‹zmir Bölge ‹dare Mahkemesinin 18/5/2006 gün ve E:2006/1374,

K:2006/1845 say›l› karar›n›n; 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun
51'inci maddesi uyar›nca kanun yarar›na ve hükmün hukuki sonuçlar›na etki-

li olmamak üzere bozulmas›na, karar›n birer örne¤inin Maliye Bakanl›¤› ile
Dan›fltay Baflsavc›l›¤›na gönderilmesine ve Resmî Gazete'de yay›mlanmas›na
20/1/2009 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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Dan›fltay Üçüncü Daire Baflkanl›¤›ndan :
Esas No

: 2008/5545

Karar No : 2009/95

Kanun Yarar›na Temyiz Eden : DANIfiTAY BAfiSAVCISI
Davac›
Vekili

: ............................Derne¤i Genel Baflkanl›¤›

: ............................

‹stemin Özeti : Davac›n›n, T.C........Bankas› ........ fiubesindeki mevdu-

at hesab›ndan elde etti¤i faiz üzerinden 193 say›l› Yasan›n geçici 67'nci mad-

desi uyar›nca tevkif edilen gelir vergisinin terkini ve iadesi istemiyle aç›lan
davay›; 1606 say›l› Baz› Dernek ve Kurumlar›n Baz› Vergilerden, Bütün Harç
ve Resimlerden Muaf Tutulmas›na ‹liflkin Kanun'un 1'inci maddesi uyar›nca,
kendisine terettüp eden vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kuruma ait oldu¤u hallerde bütün vergilerden, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan mu-

af olmas›na karfl›n 193 say›l› Yasan›n geçici 67'nci maddesinin 5'inci f›kras›-

n›n, gelir sahibinin vergiden muaf olup olmamas›n›n, maddede belirtilen men-

kul sermaye iratlar› üzerinden yap›lacak tevkifat› etkilemeyece¤i yolundaki
kural› gere¤i, davac›n›n mevduat hesab›na uygulanan faiz geliri üzerinden ya-

p›lan tevkifatta hukuka ayk›r›l›k bulunmad›¤› gerekçesiyle reddeden Bal›kesir
Vergi Mahkemesinin 10/8/2006 gün ve E:2006/149, K:2006/383 say›l› kara-

r›n›; ....... Derne¤inin, özel kanun niteli¤inde bulunan 1606 say›l› Kanuna gö-

re her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmas› ve 193 say›l› Kanunun 94'üncü maddesinin birinci f›kras›n›n 8'inci bendinde, kamu menfaatine yararl› derneklerin mevduat hesaplar›na yürütülen faizlerden vergi tevkifat› yap›lamaya-

ca¤› kural›na yer verilmesi karfl›s›nda, davac› derne¤in banka hesab›nda ta-

hakkuk eden faizlerden gelir vergisi kesintisi yap›lmas›nda yasaya uygunluk

bulunmad›¤› ve tevkif edilen gelir vergisinin iadesi gerekti¤i, kald› ki 193 sa-

y›l› Kanunun sözü edilen maddesinin 7,8,9 ve 14'üncü bentleriyle ilgili olarak
ç›kar›lan 11/3/2004 tarih ve KVK-5/2004-3 say›l› Kurumlar Vergisi Sirküle-
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rinin 3.2 bendinde, özel kanunlar›nda gelir vergisine iliflkin istisna veya muafiyet hükmü bulunmas› sebebiyle kendilerine yap›lan ödemelerden tevkifat
yap›lmamas› gerekti¤i yönünde görüfl verilen kurulufllar aras›nda ........... Derne¤inin de say›ld›¤› gerekçesiyle bozan ve tevkif edilerek ödenen dava konusu gelir vergisinin davac›ya iadesine karar veren Bursa Bölge ‹dare Mahkemesinin 26/10/2007 gün ve E:2006/1769, K:2007/1377 say›l› karar›n›n; 1606
say›l› Yasan›n 1'inci maddesinde geçen kendilerine terettüp eden vergi, resim
ve harç kavram› ile kanun koyucunun her türlü vergi, resim ve harç muafiyetini de¤il, vergi kanunlar›na göre do¤an ve mükellefleri taraf›ndan beyan edilerek ödenmek durumunda olan, di¤er bir anlat›mla madde metninde say›lan
dernek ve kurumlar›n kendilerine yüklenmifl olan vergi, resim ve harc› muafiyet kapsam›na ald›¤›, vergi tevkifat müessesesini düzenleyen 193 say›l› Gelir
Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin 1'inci f›kras›nda ise, "Kamu idare ve
müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret flirketleri, ifl
ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadi iflletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler, gerçek gelirini beyan etmeye mecbur
olan ticaret ve serbest meslek erbab›, zirai kazançlar›n› bilanço veya zirai iflletme hesab› esas›na göre tespit eden çiftçiler afla¤›daki bentlerde say›lan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yapt›klar› s›rada,
istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar" fleklindeki hükümle nakten ya da hesaben ödeme yapanlara ödeme s›ras›nda tevkifat yapma sorumlulu¤u yüklendi¤i, dolay›s›yla 193 say›l› Gelir
Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinde vergi tevkifat› müessesesini düzenleyen hüküm karfl›s›nda, banka mevduat faizleri üzerinden yap›lan vergi tevkifat›n›n, Türkiye K›z›lay Derne¤ine terettüp eden bir vergi olarak de¤erlendirilemeyece¤i, bu durumda uyuflmazl›¤›n çözümünde, 1606 say›l› Kanunda
öngörülen muafiyete iliflkin hükümlerin de¤il, 193 say›l› Kanunun sözü edilen 94'üncü maddesinin 8'inci bendinde yer alan banka mevduat›na iliflkin tevkifat hükümlerinin dikkate al›nmas› gerekti¤i, bu bentte banka mevduat›n›n
tevkifata tabi olaca¤› öngörüldükten sonra parantez içi hükmüyle "kanunla
kurulan dernek ve vak›flar, kamu menfaatine yararl› dernekler ile dernek ve
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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" hükmü getirilerek bu
bent hükmü uyar›nca davac› ............ Derne¤ine ait banka mevduat hesaplar›na uygulanan faizler üzerinden tevkifat yap›lmayaca¤›n›n öngörüldü¤ü, ancak
ayn› Kanuna 5281 say›l› Kanunun 30'uncu maddesiyle eklenip yürürlü¤e girdi¤i 1/1/2006 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar uygulanaca¤› belirtilen geçici 67'nci maddenin 4 ve 5'inci f›kralar›nda, .............. Derne¤inin banka mevduat faizlerinin de bu geçici madde hükümlerinin yürürlükte bulundu¤u tarihler aras›nda gelir vergisine tabi tutulaca¤›n›n öngörülmesi ve bu yasal düzenlemeler karfl›s›nda 1606 say›l› Kanunda belirtilen muafiyet hükümlerinin, davac› derne¤in banka mevduat faizleri üzerinden, sözü edilen geçici 67'nci
maddesinin 4 ve 5'inci f›kralar› hükümleri uyar›nca tevkif edilen vergileri de
kapsad›¤›n› kabul etmenin mümkün bulunmamas› nedeniyle, ............... Derne¤inin banka mevduat› hesab› üzerinden yap›lan vergi tevkifat›n›n terkini ve
iadesi yolunda verilen kararda hukuka uygunluk görülmedi¤i ileri sürülerek
Dan›fltay Baflsavc›s› taraf›ndan kanun yarar›na bozulmas› istenmifltir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Üçüncü Dairesince Dan›fltay Baflsavc›s› taraf›ndan kanun yarar›na temyiz edilen Bursa Bölge ‹dare Mahkemesinin
26/10/2007 günlü ve E:2006/1769, K:2007/1377 say›l› karar› incelendikten ve
Tetkik Hakimi Enis Siviflo¤lu'nun aç›klamalar› dinlendikten sonra iflin gere¤i
görüflülüp düflünüldü:
1606 say›l› Baz› Dernek ve Kurumlar›n Baz› Vergilerden, Bütün Harç ve
Resimlerden Muaf Tutulmas›na ‹liflkin Kanunun 1'inci maddesinde; Türkiye
K›z›lay Derne¤i, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Türkiye Yard›m Sevenler Derne¤i ve resmi darülaceze kurumlar› ile Darüflflafaka Cemiyeti ve Yeflilay Derne¤inin kendilerine
terettüp eden vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kurumlara ait oldu¤u hal-
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lerde bütün vergilerden, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaf olduklar› hükme ba¤lanm›flt›r.
Sözü edilen hükümde geçen "kendilerine terettüp eden vergi, harç ve resim" kavram›, kanun koyucu taraf›ndan, her türlü vergi, harç ve resim muafiyetini de¤il, vergi kanunlar›na göre do¤an ve mükellefleri taraf›ndan beyan
edilerek ödenmek durumunda olan vergi, harç ve resmi muafiyet kapsam›na
ald›¤›ndan ve davac› derne¤in banka mevduat faizleri üzerinden yap›lan vergi tevkifat›n›n, derne¤e terettüp eden bir vergi olarak de¤erlendirilme olana¤›
bulunmad›¤›ndan, uyuflmazl›¤›n çözümünde 1606 say›l› Yasada öngörülen
muafiyete iliflkin hükümlerin de¤il, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun vergi
tevkifat›na iliflkin hükümlerinin dikkate al›nmas› gerekir.
Vergi tevkifat› müessesesini düzenleyen 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin 1'inci f›kras›nda, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret flirketleri, ifl ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadi iflletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler, gerçek gelirini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbab›, zirai kazançlar›n› bilanço veya zirai iflletme hesab› esas›na göre tespit eden çiftçilerin, maddede bentler halinde say›lan ödemeleri
(avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yapt›klar› s›rada, istihkak
sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur olduklar›
kurala ba¤lanm›flt›r.
Sözü edilen 94'üncü maddenin 1'inci f›kras›n›n (8) iflaretli bendinde,
banka mevduat faizlerinden tevkifat yap›laca¤› belirtildikten sonra, parantez
içi hükümle kanunla kurulan dernek ve vak›flar, Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tan›nan vak›flar, kamu menfaatine yararl› dernekler 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 tutularak, bentte say›lanlara ait banka mevduat hesaplar›na uygulanan faizler üzerinden tevkifat yap›lmayaca¤› kurala ba¤lanmas›na karfl›n, ayn› Kanuna 5281 say›l› Kanunun
30'uncu maddesiyle eklenen ve 1/1/2006 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren
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geçici 67'nci maddenin 4'üncü f›kras›nda, bankalar aras› mevduat ile arac› ku-

rumlar›n borsa piyasalar›nda de¤erlendirdikleri kendilerine ait paralar›na yü-

rütülen faizler hariç olmak üzere, 75'inci maddenin ikinci f›kras›n›n (7), (12)
ve (14) numaral› bentlerinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›ndan, ödemeyi

yapanlarca %15 oran›nda vergi tevkifat› yap›laca¤›, 5'inci f›kras›nda ise,

gelir sahibinin gerçek veya tüzel kifli ya da dar veya tam mükellef olmas›n›n,
vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmamas›n›n, vergiden muaf olup olmamas›n›n ve elde edilen kazanc›n vergiden istisna olup olmamas›n›n (1), (2),
(3) ve (4) numaral› f›kra hükümleri uyar›nca yap›lacak tevkifat› etkilemeye-

ce¤i hüküm alt›na al›nm›fl, maddenin son f›kras›nda ise, bu madde hükümlerinin 31/12/2015 tarihine kadar uygulanaca¤› belirtilmifltir.

Davac› .............Derne¤inin banka mevduat faizi üzerinden 13/2/2006 ta-

rihinde gelir vergisi tevkif edilmesi, tevkifat›n yap›ld›¤› tarihte yürürlükte bu-

lunan ve kural›na yukar›da yer verilen geçici madde hükümlerinin gere¤i olup
de¤inilen bu geçici madde hükümleri uyar›nca tevkif edilen gelir vergisinin,
yukar›da yap›lan aç›klamalar karfl›s›nda, 1606 say›l› Kanunun öngördü¤ü mu-

afiyet hükümleri kapsam›nda bulundu¤undan da söz edilemeyece¤inden, da-

vay› tevkifat›n yap›ld›¤› tarih itibar›yla uygulanamayacak olan 193 say›l› Ya-

san›n 94'üncü maddesinin 1'inci f›kras›n›n (8) iflaretli bendi ile bu bent
hükmüyle ilgili olarak ç›kar›lan 11/3/2004 tarih ve 2004/3 say›l› Kurum-

lar Vergisi Sirkülerinin dernek muafiyetine iliflkin düzenlemeleri uyar›nca sonuçland›ran Bölge ‹dare Mahkemesi karar›nda hukuka uygunluk
görülmemifltir.

Aç›klanan nedenlerle, Dan›fltay Baflsavc›s›n›n temyiz isteminin kabulü

ile Bursa Bölge ‹dare Mahkemesinin 26/10/2007 günlü ve E:2006/1769,

K:2007/1377 say›l› karar›n›n, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun
51'inci maddesi uyar›nca kanun yarar›na ve hükmün hukuki sonuçlar›na etki-

li olmamak üzere bozulmas›na, karar›n bir örne¤inin Maliye Bakanl›¤› ile Dan›fltay Baflsavc›l›¤›na gönderilmesine ve Resmî Gazete’de yay›mlanmas›na,
22/1/2009 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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Özelgeler
‹lgili Kanun

: Gelir Vergisi Kanunu

‹lgili Birim

: Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlü¤ü

‹lgili Madde
Özelge Tarihi
Özelge Say›s›

: G.V.K.Mad.72, 94,96
: 27.04.2009

: 176200-ÖZ/1263-3851

Kira borcunun sonradan ödenmesinin mümkün bulundu¤u, ancak kira
bedellerinin nakden veya aynen ödenmedi¤i ve ayn› zamanda defter kay›tlar›nda da gider olarak yer almad›¤› dönemlerde tevkifat yap›lmayaca¤›
‹lgide kay›tl› e-postan›zda, ………. Vergi Dairesi Müdürlü¤ü’nün
………… vergi numaral› mükellefi oldu¤unuzu Ocak, fiubat ve Mart aylar›na ait kiran›z› Nisan ay›nda banka arac›l›¤› ile ödedi¤inizi, nisan ay›nda ödemifl oldu¤unuz bu üç ayl›k kira tutar›n› 01-03/2009 dönemine ait muhtasar
beyannamesi ile beyan edip edemeyece¤inizi, ödemifl oldu¤unuz kiray› gider
yaz›p yazamayaca¤›n›z› ve bundan sonra ayl›k dönemler halinde ödeyemedi¤iniz ve 3 ayl›k muhtasar dönemi geçtikten sonra ödeyece¤iniz kiralar›n nas›l
giderlefltirilece¤i, kiray› ödemeden defterlerinize kaydederek stopaj›n› beyan
edip, daha sonra kira ödemesi yap›p yapamayaca¤›n›z hususunda 4982 say›l›
Bilgi Edinme Hakk› Kanunu kapsam›nda bilgi verilmesi istenilmektedir.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun ''vergi tevkifat› '' bafll›kl› 94’üncü
maddesinde; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret flirketleri, ifl ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadî iflletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbab›, zirai kazançlar›n› bilanço veya ziraî iflletme hesab› esas›na göre tespit eden çiftçiler afla¤›daki bentlerde say›lan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya
hesaben yapt›klar› s›rada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben
tevkifat yapmaya mecburdurlar.'' hükmü yer almaktad›r.
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Ayn› maddenin 5/a bendinde ise; 70'inci maddede yaz›l› mal ve haklar›n kiralanmas› karfl›l›¤› yap›lan ödemelerden %20 oran›nda gelir vergisi tevkifat› yap›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Bahsi geçen kanunun 72’nci maddesinde; ''Gayrimenkul sermaye iratlar›nda, gayrisafi has›lat, 70'inci maddede yaz›l› mal ve haklar›n kiraya verilmesinden bir takvim y›l› içinde o y›la veya geçmifl y›llara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutar›d›r……..'' hükmü bulunmaktad›r.
Ayn› kanunun 96’ nc› maddesinde; ''Vergi tevkifat›, 94'üncü madde kapsam›na giren nakten veya hesaben yap›lan ödemelere uygulan›r. Bu maddede
geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifat›na tabi kazanç ve iratlar› ödeyenleri istihkak sahiplerine karfl› borçlu durumda gösteren her türlü kay›t ve ifllemleri ifade eder. Vergi tevkifat›, ücretler d›fl›nda kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yap›l›r. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan taraf›ndan üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapan›n yüklendi¤i verginin toplam› üzerinden hesaplan›r.'' hükmüne yer verilmifltir.
Yukar›da yer alan hüküm ve aç›klamalara göre;
-Kiralad›¤›n›z iflyerine ait herhangi bir kira ödemesi yap›lmad›¤› halde,
defterlerinize kira tutar›n›n gider olarak kaydedilmesi, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 96’nc› maddesine göre hesaben ödeme olarak kabul edildi¤inden, söz konusu kira tutarlar› üzerinden 94’ncü madde gere¤ince gelir vergisi
tevkifat› yap›larak ba¤l› oldu¤unuz vergi dairesine beyan edilmesi gerekmekte olup, kira borcunun sonradan ödenmesi mümkün bulunmaktad›r.
-Öte yandan söz konusu kira bedellerinin nakden veya aynen ödenmemesi ve ayn› zamanda defter kay›tlar›nda da gider olarak yer almamas› halinde herhangi bir tevkifat yap›lmayacakt›r.
Di¤er taraftan, gerek nakden veya aynen ve gerekse hesaben yap›lan kira ödemelerinde 94’üncü madde gere¤ince yap›lan tevkifatlar›n 98’inci madde uyar›nca ba¤l› oldu¤unuz vergi dairesine beyan edilece¤i tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim
334

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

‹lgili Kanun

: Kurumlar Vergisi Kanunu - Yeni

‹lgili Birim

: Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlü¤ü

‹lgili Madde
Özelge Tarihi
Özelge Say›s›

: KVK-19, 20 / GVK-98 / KDV-17/4-c
: 02.01.2009

: 176300-ÖZ-404/8

31.12.2008 veya 01.02.2009 tarihlerinde nev'i de¤iflikli¤i olmas› durumunda beyanname verme yükümlülüklerinin ne flekilde olaca¤› hakk›nda
‹lgi dilekçenizde; ........Vergi Dairesi Müdürlü¤ü’nün ............ vergi numaral› mükellefi oldu¤unuz, y›l sonu veya y›lbafl› itibariyle flirketinizin nevi
de¤iflikli¤inin planland›¤›, de¤iflikli¤in Ticaret Siciline tescil ile hüküm ifade
edece¤inden 31.12.2008 veya 02.01.2009 (01.01.2009 resmi tatil) olarak düflünüldü¤ü belirtilerek,
-Vergi beyannamelerinin verilmesi ve yeni defter tasdik edilmesi aç›s›ndan en uygun hangi tarihin olaca¤›,
-Nev’i de¤iflikli¤inin 31.12.2008 olarak yap›lmas› halinde yeni flirket
için 2008 y›l›na ait defter tasdikinin yap›l›p yap›lmayaca¤› ile yeni flirket için
2008 y›l› Katma De¤er Vergisi, Muhtasar ve Kurumlar Vergisi mükellefiyetinin olup olmayaca¤›,
- Nev’i de¤iflikli¤inin 02.01.2009 tarihinde gerçekleflmesi halinde eski
flirket için 2009 y›l›na ait defter tasdikinin yap›l›p yap›lmayaca¤› ile eski flirket için 2009 y›l› Katma De¤er Vergisi, Muhtasar ve Kurumlar Vergisi mükellefiyetinin olup olmayaca¤›,
- Mevcut irsaliye ve faturalar›n›n yeni flirkette kullan›l›p kullan›lmayaca¤›, kullan›lmas›n›n mümkün ise bu ifllemin nas›l olaca¤›,
hususlar›nda Baflkanl›¤›m›z görüflü sorulmaktad›r.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ''Devir, Bölünme, Hisse De¤iflimi'' bafll›kl› 19’uncu maddesinde; '' 1) Bu Kanunun uygulanmas›nda afla¤›daki flartlar dahilinde gerçekleflen birleflmeler devir hükmündedir:
a) Birleflme sonucunda infisah eden kurum ile birleflilen kurumun kanunî veya ifl merkezlerinin Türkiye'de bulunmas›.
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b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço de¤erlerinin, birleflilen

kurum taraf›ndan bir bütün halinde devral›nmas› ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.

(2) Kurumlar›n yukar›daki flartlar dahilinde tür de¤ifltirmeleri de devir

hükmündedir.

.....'' hükmü yer almaktad›r.

Ayn› Kanunun ''Devir, bölünme ve hisse de¤iflimi hallerinde vergilen-

dirme'' bafll›kl› 20. maddesinin 1. f›kras›nda;

''(1) Devirlerde, afla¤›daki flartlara uyuldu¤u takdirde, münfesih kuru-

mun sadece devir tarihine kadar elde etti¤i kazançlar vergilendirilir; birleflmeden do¤an kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:

a) fiirket yetkili kurulunun devre iliflkin karar›n›n Ticaret Sicilinde tescil

edildi¤i tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleflilen kurum;

1) Devir tarihi itibar›yla haz›rlayacaklar› ve müfltereken imzalayacaklar›

münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,

2) Devir iflleminin hesap döneminin kapand›¤› aydan kurumlar vergisi

beyannamesinin verildi¤i ay›n sonuna kadar geçen süre içerisinde yap›lmas›

halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine iliflkin olarak haz›rlaya-

caklar› ve müfltereken imzalayacaklar› münfesih kuruma ait kurumlar vergisi
beyannamesini,

birleflmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildi¤i tarihten itibaren otuz

gün içinde münfesih kurumun ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine verirler.

b) Birleflilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmifl ve edecek vergi

borçlar›n› ödeyece¤ini ve di¤er ödevlerini yerine getirece¤ini münfesih kurumun birleflme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekin-

de verece¤i bir taahhütname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleflilen kurumdan ayr›ca teminat isteyebilir.'' hükmü yer almaktad›r.

Bu hüküm ve aç›klamalar çerçevesinde, Kurumlar Vergisi Kanunu aç›-

s›ndan flirketlerde nev’i de¤iflikli¤i devir hükmünde olup, ilgili hesap dönemi336
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nin bafllang›c›ndan devir (nev’i de¤iflikli¤i) tarihine kadar olan dönemin faali-

yet sonuçlar›na iliflkin olarak haz›rlanacak ve müfltereken imzalanacak, münfesih (nevi de¤iflen) flirkete ait k›st dönem kurumlar vergisi beyannamesinin
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 20. maddesi hükmü gere¤ince, de-

vir iflleminin ticaret sicili gazetesinde ilan edildi¤i tarihten itibaren 30 gün

içinde münfesih kurum ve birleflilen kurum taraf›ndan müfltereken münfesih
kurumun ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine verilecektir.

Di¤er taraftan nevi de¤iflikli¤i sonras› devir tarihinden ilgili hesap döne-

mi sonuna kadar olan k›st döneme iliflkin kurumlar vergisi beyannamesinin
ise yeni flirket taraf›ndan genel hükümler çerçevesinde hesap döneminin kapand›¤› ay› izleyen dördüncü ay›n birinci gününden yirmibeflinci günü akflam›na kadar verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 98’inci maddesinde,

94’üncü madde gere¤ince vergi tevkifat› yapmaya mecbur olanlar›n bir ay
içinde yapt›klar› ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bun-

lardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ay›n yirmiüçüncü günü akflam›na kadar,

ödeme ve tahakkukun yap›ld›¤› yerin ba¤l› oldu¤u vergi dairesine bildirmekle yükümlü olduklar› hükme ba¤lanm›flt›r.

Ayr›ca, nev’i de¤iflikli¤inin yap›ld›¤› ay›n bafl›ndan nev’i de¤iflikli¤i ta-

rihine kadar olan stopaja konu ödemeler ile nev’i de¤iflikli¤inden ay›n sonu-

na kadar olan tevkifata konu ödemeler üzerinden yap›lan kesintilerin devrolunan (yeni oluflan) flirket taraf›ndan takip eden ay›n 23’üne kadar beyan edil-

mesi ve beyannamenin verildi¤i ay›n 26’nc› günü akflam›na kadar ödenmesi
gerekmektedir.

Öte yandan, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 221’inci maddesinde

öteden beri ifle devam etmekte olanlar›n defterlerini kullanaca¤› y›ldan önce
gelen son ayda tasdik ettirecekleri belirtilmifltir.

Ayn› Kanunun 313’üncü maddesinde; ''‹flletmede bir y›ldan fazla kulla-

n›lan ve y›pranmaya, afl›nmaya veya k›ymetten düflmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gere¤ince gayrimenkul gibi de¤erlenen iktisa337
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di k›ymetlerin, alet, edevat, mefruflat, demirbafl ve sinema filmlerinin birinci
k›s›mdaki esaslara göre tespit edilen de¤erinin bu kanun hükümlerine göre
yok edilmesi amortisman›n mevzuunu teflkil eder.'' Hükmü yer almaktad›r.
Buna göre;

-Limited flirketin k›st dönem ve anonim flirketin izleyen döneme ait ka-

nuni defterlerini 31.12.2008 günü itibar›yla, devir tarihinin 02.01.2009 tari-

hinden sonra (01.01.2009 resmi tatil) olmas› halinde anonim flirketin defterlerini tescil tarihinden önce tasdik ettireceklerdir.

-Devir tarihine kadar olan ifllemler limited flirkete ait olaca¤›ndan bu ta-

rihe kadar olan döneme ait kazanc›n tespiti s›ras›nda devrolunan flirket isterse
k›st dönem için amortisman ay›rabilecektir.

Devir halinde; devrolunan limited flirket, devir tarihinin içinde bulundu¤u

hesap döneminin bafl›ndan devir tarihine kadar geçen süre için, devralan anonim
flirket de devir tarihinden itibaren devir tarihinin içinde bulundu¤u hesap döne-

minin sonuna kadar geçen süre için amortisman ay›rabilecektir. Devir tarihinin
02.01.2009 tarihinde tescil edilmesi halinde k›st amortisman uygulanmayacak,
bu tarihin afl›lmas› halinde istenirse amortisman uygulanacakt›r.

-Devir ile ilgili ifllemlerle ilgili olarak limited flirketin ba¤l› oldu¤u ver-

gi dairesine devre iliflkin genel kurul karar› ve tescile iliflkin ifllemlere ait belgelerin eklenece¤i bir dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Di¤er taraftan, nev’i de¤iflikli¤inden önceki kuruma ait belgelerden tü-

keninceye kadar yeni kuruma ait kaflenin bas›larak kullan›lmas› mümkündür.

Öte yandan, 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/4-c mad-

desinde; ''(4684 say›l› Kanunun 19/A maddesiyle de¤iflen bent Yürürlük;

03.07.2001) Gelir Vergisi Kanunu’nun 81’inci maddesinde belirtilen ifllemler
ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre yap›lan devir ve bölünme ifllemleri (Bu

kapsamda vergiden istisna edilen ifllemler bak›m›ndan Katma De¤er Vergisi
Kanunu’nun 30’uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. ‹fllem sonun-

da faaliyetini b›rakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve
indirilemeyen vergiler, faaliyete bafllayan veya devir ve bölünme sonras›nda

338

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

devredilen veya bölünen kurumlar›n varl›klar›n› devralan mükellefler taraf›ndan mükerrer indirime yol açmayacak flekilde indirim konusu yap›l›r.)

‹fadesine yer verilmifl ve 30/a maddesinde de; vergiye tabi olmayan ve-

ya vergiden istisna edilmifl bulunan mallar›n teslimi ve hizmet ifas› ile ilgili

al›fl vesikalar›nda gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer
alan katma de¤er vergisinin, vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden indirilemeyece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Bu aç›klamalar çerçevesinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre ya-

p›lan devir ve bölünme ifllemleri katma de¤er vergisinden istisna edilmifl
olup, infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, devre-

dilen kurumlar›n varl›klar›n› devralan mükellefler taraf›ndan mükerrer indirme yol açmayacak flekilde indirim konusu yap›labilecektir.

An›lan Kanun’un ''Beyanname Verme Zaman›'' bafll›kl› 41’inci maddesine;

''1. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma

De¤er Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ay›n
(5615 Say›l› Kanunun 10 uncu maddesiyle de¤iflen ibare.Yürür-

lük:04.04.2007) yirmidördüncü günü akflam›na kadar ilgili vergi dairesine
vermekle yükümlüdürler.
2. …….
3. …….

4.(3297 say›l› Kanunun 13’üncü maddesiyle eklenen f›kra) ‹fli b›rakan

mükellefin Katma De¤er Vergisi beyannamesi, iflin b›rak›ld›¤› tarihi izleyen
ay›n (5615 say›l› Kanunun 10’uncu maddesiyle de¤iflen ibare.Yürürlük:04.04.2007) yirmidördüncü günü akflam›na kadar verilir.'' hükmüne,
''Verginin Ödenmesi'' bafll›kl› 46’nc› maddesinde de;

''1.Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kes-

mekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma de¤er vergilerini (5035 say›l› Kanunun 48/3-b maddesiyle de¤iflen ibare.Geçerli-

lik:01.01.2004; Yürürlük;02.01.2004) beyanname verecekleri ay›n yirmialt›nc› günü akflam›na kadar ödemeye mecburdurlar.'' hükmüne yer verilmifltir.
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Buna göre, 2008/Aral›k dönemi katma de¤er vergisi beyannamesinin

24/01/2009 günü akflam›na kadar ilgili vergi dairesine verilmesi ve
26/01/2009 günü akflam›na kadar ödenmesi gerekmektedir.

2009/Ocak dönemi katma de¤er vergisi beyannamesinin ise, eski flirke-

tin devam› olan flekil de¤iflikli¤i sonucunda anonim flirket statüsü kazanan flir-

ket taraf›ndan kanuni süresi içinde verilerek, ödenmesinin gerekece¤i tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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‹lgili Kanun

: Kurumlar Vergisi Kanunu - Yeni

‹lgili Birim

: Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlü¤ü

‹lgili Madde
Özelge Tarihi
Özelge Say›s›

Özelge Konusu

: KVK-12, 5
: 01.04.2008

: 176300-ÖZ-302/2846

:

Ödevli kurumun do¤rudan ve dolayl› ifltiraki olan flirkete 2007 hesap dö-

neminde vermifl oldu¤u borçlar›n, ifltirakin dönem bafl› öz sermayesinin üç ka-

t›n› aflt›¤›n›, borcun öz sermayeyi aflan k›sm›n›n 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesi çerçevesinde de¤erlendirildi¤ini ve ayn› kanu-

nun 13’üncü maddesi hükmüne göre hesaplanan faiz ile katma de¤er vergisi-

nin ifltiraki olan flirkete fatura edilerek gelir kayd›n›n yap›ld›¤›n›, ifltirakin söz
konusu fatura tutar›n› kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate ald›¤›n›,

vergi dairesine verilecek 2007 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinde bu faiz gelirini KVK’nun 5’inci maddesinin 1/a bendi uyar›nca iflti-

rak kazançlar› istisnas› olarak kurumlar vergisi matrah›ndan indirilip indirile-

meyece¤i ile ifltirakin 2007 hesap dönemi sonunda zarar etmesi ya da ifltirak
kazanc› istisnas› tutar›ndan daha düflük miktarda kâr elde etmesi hallerinin istisna uygulamas›na etkisinin ne olaca¤› hakk›nda
Özelge Özeti :
‹lgide kay›tl› dilekçenizde; .............Vergi Dairesi Müdürlü¤ü’nün

............ vergi kimlik numaral› mükellefi oldu¤unuzu, do¤rudan ve dolayl› ifl-

tirakiniz olan flirkete 2007 hesap döneminde vermifl oldu¤unuz borçlar›n, ifltirakinizin dönem bafl› öz sermayesinin üç kat›n› aflt›¤›n›, borcun öz sermayeyi

aflan k›sm›n›n 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesi çerçevesinde de¤erlendirildi¤ini ve ayn› kanunun 13’üncü maddesi hükmüne göre hesaplanan faiz ile katma de¤er vergisinin ifltirakiniz olan flirkete fatura edi341
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lerek gelir kayd›n›n yap›ld›¤›n›, ifltirakinizin söz konusu fatura tutar›n› kanu-

nen kabul edilmeyen gider olarak dikkate ald›¤›n› belirterek, vergi dairesine

verece¤iniz 2007 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinde bu faiz gelirini KVK’nun 5’inci maddesinin 1/a bendi uyar›nca ifltirak kazançlar›

istisnas› olarak kurumlar vergisi matrah›ndan indirip indiremeyece¤iniz ile ifltirakinizin 2007 hesap dönemi sonunda zarar etmesi ya da ifltirak kazanc› istisnas› tutar›ndan daha düflük miktarda kâr elde etmesi hallerinin istisna uygu-

lamas›na etkisinin ne olaca¤› hususunda Baflkanl›¤›m›z görüflü talep edilmektedir.

5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinde; ''Kurum-

lar›n, ortaklar›ndan veya ortaklarla iliflkili olan kiflilerden do¤rudan veya do-

layl› olarak temin ederek iflletmede kulland›klar› borçlar›n, hesap dönemi için-

de herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç kat›n› aflan k›sm›, ilgili
hesap dönemi için örtülü sermaye say›l›r.
……..

Örtülü sermaye üzerinden kur fark› hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya

hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlar›n›n uygulanmas›nda,
gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye flartlar›n›n ger-

çekleflti¤i hesap döneminin son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl kâr pay› veya dar
mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar say›l›r. Daha önce yap›lan vergilendirme ifllemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yap›lacak düzeltmede ör-

tülü sermayeye iliflkin kur farklar›n› da kapsayacak flekilde, taraf olan mükel-

lefler nezdinde buna göre düzeltilir. fiu kadar ki, bu düzeltmenin yap›lmas›
için örtülü sermaye kullanan kurum ad›na tarh edilen vergilerin kesinleflmifl
ve ödenmifl olmas› flartt›r.'' hükümlerine yer verilmifltir.

Öte yandan, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebli¤i’nin

''Örtülü sermaye üzerinden yap›lan ödemeler veya hesaplanan tutarlar›n kâr
pay› say›lmas› ve yap›lacak düzeltme ifllemleri'' bafll›kl› 12.4 bölümünde; ''Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tu-

tarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›n›n uygulanmas›nda, gerek borç
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alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye flartlar›n›n gerçekleflti¤i hesap döneminin son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl kâr pay› veya dar mükellefler
için ana merkeze aktar›lan tutar say›lacakt›r. Kur farklar› bu kapsamda de¤er-

lendirilmeyecektir.'' aç›klamas› yap›lm›fl olup, ''Borç verenin tam mükellef
kurum olmas›'' bafll›kl› 12.4.1 bölümünde; ''Kullan›lan borç nedeniyle, geçici vergi dönemi içinde örtülü sermaye flartlar›n›n gerçekleflmesi halinde, o

dönemde daha önce borç alan kurum taraf›ndan giderlefltirilen faiz, kur fark›
ve benzeri giderler, bu ifllemin yap›ld›¤› geçici vergi döneminde hesaben ge-

rekli düzeltmeye tabi tutulabilecektir. Borç veren kurum taraf›ndan da ayn›
dönem içinde düzeltme yap›labilmesi mümkündür.

Düzeltmenin, gider yaz›lan geçici vergi döneminden sonra yap›lmas› ha-

linde, borç alan kurum taraf›ndan düzeltme beyannamesi ile tahakkuk eden
vergilerin kesinleflmifl ve ödenmifl olmas› flart›yla, borç veren kurum taraf›ndan da (bir sonraki geçici vergi döneminde) düzeltme yap›labilecektir.

Borç veren taraf›ndan düzeltme yap›l›rken, faiz gelirlerinden örtülü ser-

mayeye isabet eden k›s›mlar kâr pay› geliri olarak dikkate al›nacak ve flartla-

r›n varl›¤› halinde ifltirak kazançlar› istisnas› olarak vergiden istisna edilecek;
kur fark› gelirlerinden örtülü sermayeye isabet eden herhangi bir tutar var ise

bu gelirler de vergiye tabi kazanc›n tespitinde dikkate al›nmayacak; YTL’nin
de¤er kazanmas› sonucu örtülü olarak konulmufl sermayeye isabet eden bir

kur fark› giderinin mevcut bulunmas› halinde de bu gider vergiye tabi kazanc›n tespitinde dikkate al›nmayacakt›r.

Hesap dönemi kapand›ktan sonra örtülü sermaye kullanan kurumun ya-

paca¤› düzeltme talebi, vergi dairesince Vergi Usul Kanunu uyar›nca de¤er-

lendirilip sonuçland›r›lacakt›r. Bu düzeltme sonucu tarh edilen vergilerin ke-

sinleflmifl ve ödenmifl olmas› halinde, karfl› taraf›n da gerekli düzeltme ifllemini kendili¤inden yapmas› mümkün olacakt›r.

Verginin kesinleflmesi; dava açma süresi içinde dava aç›lmamas›, yarg›

mercilerince nihai karar›n verilmifl olmas› veya uzlaflman›n vaki olmas› gibi
haller nedeniyle, verginin kesinleflmesi ve itiraz edilmeyecek duruma gelme343
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sidir. Örtülü sermaye kapsam›ndaki finansman› kulland›ran kurum nezdinde
yap›lacak düzeltmede dikkate al›nacak tutar, kesinleflen ve ödenen tutar ola-

cakt›r. Örtülü sermaye kapsam›nda borç kullanan kurumun, zamanafl›m› süre-

si içinde düzeltme talebinde bulunmufl olmas› halinde, düzeltme sonucu tarh

edilen verginin kesinleflip ödenmesi flart›yla karfl› tarafta da süreye bak›lmaks›z›n gerekli düzeltme ifllemi yap›lacakt›r.'' aç›klamalar›na yer verilmifltir.

Di¤er taraftan, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ''‹stisnalar''

bafll›kl› 5’inci maddesinin 1’nci f›kras›n›n (a) bendinin (1) numaral› alt bendinde, kurumlar›n; tam mükellefiyete tabi baflka bir kurumun sermayesine ka-

t›lmalar› nedeniyle elde ettikleri kazançlar›n kurumlar vergisinden müstesna
oldu¤u hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Ayr›ca, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebli¤i’nin ''‹flti-

rak kazançlar› istisnas›'' bafll›kl› 5.1 bölümünde;

''Bu maddedeki düzenleme, yaln›zca tam mükellefiyete tabi kurumlar›n

sermayelerine ifltirak edilmesi suretiyle kurumlarca elde edilen kâr paylar›n›
kapsamaktad›r. Kâr pay›n› alan kurumun tam veya dar mükellefiyete tabi olmas›n›n istisnan›n uygulanmas›nda bir önemi bulunmamaktad›r.
…………….

Bu istisna ile mükerrer vergilemenin önlenmesi amaçlanmaktad›r. ‹stis-

naya konu kazanç, esas itibar›yla kazanc›n elde edildi¤i ilk kurumda kurumlar vergisine tabi tutuldu¤undan, kazanc›n kâr da¤›t›m› yoluyla intikali sa¤la-

nan di¤er kurumlarda da kurumlar vergisine tabi tutulmas›n›n önüne geçilmek
istenmifltir.

Tam mükellef bir kurumdan elde edilen ifltirak kazanc›n›n, bu kurumda

genel vergi rejimi uyar›nca vergilenmifl veya kurumlar vergisinden istisna

edilmifl kazançlardan oluflmas› veya kâr da¤›t›m›na ba¤l› vergi kesintisinin
kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›fl veya düflük oranda vergi kesintisi yap›lm›fl olmas›, istisna uygulamas›na engel teflkil etmeyecektir.
………………

‹fltirak kazançlar› istisnas› uygulamas› aç›s›ndan, kurumlar vergisi mü-

344

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 92 -2009

kelleflerinin ifltirak ettikleri tam mükellef kuruma hangi oranda ifltirak ettiklerinin bir önemi bulunmamaktad›r. ‹fltirak oran›na bak›lmaks›z›n tam mükellef
kurumlardan elde edilen kâr paylar›n›n tamam› kurumlar vergisinden istisna

edilecektir. Ayr›ca, kâr pay›n› elde eden kurumun tam mükellef kuruma belli
bir süre ifltirak etme flart› da aran›lmamaktad›r.'' aç›klamalar›na yer verilmifltir.

Yukar›daki hüküm ve aç›klamalara göre; do¤rudan ve dolayl› orta¤›n›z

olan flirkete verdi¤iniz borçlarla iliflkili olarak ald›¤›n›z faiz gelirlerini, borç
alan flirket taraf›ndan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebli¤i’nin 12.4.1 bölümünde yer alan aç›klamalara göre gerekli düzeltme ifllemle-

rinin yap›larak düzeltme beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerin kesinleflmifl ve ödenmifl olmas› flart›yla, taraf›n›zdan yap›lacak gerekli düzeltme ifl-

lemlerinde faiz gelirlerinden örtülü sermayeye isabet eden k›s›mlar› kâr pay›
olarak dikkate alman›z ve ayn› tebli¤in 5.1 bölümünde aç›klanan flartlar›n varl›¤› halinde ifltirak kazançlar› istisnas›ndan yararlanman›z mümkün bulunmaktad›r.

Ayr›ca, genel olarak, flirketlerin gelirlerinden faaliyetin devam› için ya-

p›lan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve
genel giderler (amortismanlar ve karfl›l›klar dahil) indirildikten sonra kalan tu-

tar safi kâr› teflkil eder ve bu kâr yine ayn› kanun maddelerine göre da¤›t›l›r.
Bu itibarla, elde etmifl oldu¤unuz faiz gelirlerinin kâr pay› olarak dikkate al›n-

mas› Türk Ticaret Kanunu kapsam›nda bir kâr da¤›t›m› olarak de¤il, sadece
vergisel yükümlülükler bak›m›ndan kâr da¤›t›m› olarak dikkate al›nmas› ge-

rekir. Bu nedenle zararl› durumlarda da örtülü sermaye faizi ödenmesi durumu ile karfl›lafl›labilir. Bu takdirde, ilerde elde edilecek kazanca mahsuben ya-

p›lan bir da¤›t›m söz konusu olup, borç alan kurumun zarar etmesi veya kâr
da¤›t›m› olarak dikkate ald›¤›n›z faiz gelirinden daha az kâr elde etmesi istisna uygulamas›na engel teflkil etmeyecektir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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‹lgili Kanun

: Vergi Usul Kanunu

‹lgili Birim

: Usul Müdürlü¤ü

‹lgili Madde
Özelge Tarihi
Özelge Say›s›

: VUK Md.5 VUK GT 146,272
: 15.05.2007

: 1388

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› Uygulama ve Veri Yönetimi Dairesi Baflkanl›¤›

internet sitesinden E-Vergi Levhas› ç›kt›s›n› alarak tasdik edilebilece¤i ancak
E-Vergi Levhas›n›n ço¤alt›larak da¤›t›lmas› mümkün olmad›¤› hk.

213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 5 inci maddesinde; “Gelir Vergisi

mükellefleri (Kazanc› basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye flirketleri her y›l May›s ay›n›n son gününe kadar vergi tarh›na esas olan kazanç tutar-

lar› ile bunlara isabet eden vergi miktarlar›n› gösteren levhay› merkezlerine,

flubelerine, sat›fl ma¤azalar›na ifl sahipleri ile mükellefler taraf›ndan kolayca
okunup görünecek flekilde asmak zorundad›rlar.” hükmü yer almaktad›r. Mü-

kelleflerin ifl merkezleri d›fl›nda muhtelif flube, sat›fl ma¤azas›, kat ve reyonla-

r›n bulunmas› halinde, her biri için vergi levhas› as›lmas›n›n zorunlu oldu¤u
142 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inde aç›klanm›flt›r. 146 S›-

ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inde ise; iflyerinde vergi levhas› bulundurulmas›na dair esaslar› belirleyen 142 S›ra Numaral› Vergi Usul Kanu-

nu Genel Tebli¤inde aç›klanan hususlara ek olarak, her katta birden fazla reyon bulunmas› halinde o kat için yaln›zca bir adet vergi levhas›n›n as›lmas›,

bir adet tasdikli vergi levhas› bulunduran mükelleflerin bunun tasdiksiz fotokopilerini de kullanabilmeleri uygun görülmüfltür. 272 S›ra Nolu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤inde ise 3568 Say›l› Kanuna göre yetki belgesi alm›fl
Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlerce de “Vergi

Levhas›”n› tasdik edebilecekleri aç›klanm›flt›r. Buna göre, 13.04.1999 tarihin-

den itibaren Vergi Levhas› tasdik ettirecek mükellefler tasdik ifllemini ba¤l›
olduklar› vergi dairelerine yapt›rabilecekleri gibi dilerlerse 142 S›ra Nolu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inde belirtilen sürelerde; a) Serbest Muhase-
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beci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirlerin Çal›flma Usul ve Esaslar›

Hakk›nda Yönetmeli¤in 24/a maddesi uyar›nca defterlerini tutmak üzere söz-

leflme düzenledikleri veya iflletmelerinde ba¤›ml› olarak çal›flan ve 3568 say›-

l› Kanuna göre yetki alm›fl serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali
müflavirlere, b) Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Mu-

hasebeci Mali Müflavirlerce ‹mzalanmas› Hakk›nda 4 S›ra No'lu Genel Tebli¤

uyar›nca beyannamelerini imzalatt›klar› meslek mensuplar›na, c) 18 S›ra

No'lu Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli

Mali Müflavirlik Kanunu Genel Tebli¤i uyar›nca beyannamelerini tasdik eden
yeminli mali müflavirlere, de tasdik ettirebileceklerdir. 4. Yukar›da say›lan kifliler mükelelfin ilgili y›l/hesap dönemi tahakkuk fiflini dikkate almak suretiy-

le tarih, ad ve soyad›n› yazarak levhay› imzalayacak (mühür bulunanlar mühür de tatbik edecek) ve bu fiflin bir örne¤ini zamanafl›m› süresince saklaya-

caklard›r. Bu kifliler ayr›ca, her y›l›n May›s ay› sonuna kadar levhas›n› tasdik
ettikleri kiflilerin ad ve soyadlar› (tüzel kiflilerde ünvanlar›) ile vergi kimlik
numaralar›na iliflkin bilgileri Haziran ay›n›n 25'ine kadar bunlar›n ba¤l› ol-

duklar› vergi dairelerine Vergi Usul Kanunun 149 uncu maddesi uyar›nca bir

yaz› ekinde bildireceklerdir. ........ 6. Levhas›n› tasdik ettikleri mükellefleri
vergi dairesine zaman›nda bildirmeyen veya eksik bildiren meslek mensuplar›na ise ayn› Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyar›nca özel usulsüzlük ce-

zas› kesilecektir” denilmektedir. Buna hükümlere göre, müflterilerinize ait
Vergi Levhalar›n›, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› Uygulama ve Veri Yönetimi Da-

iresi Baflkanl›¤› internet sitesinden E-Vergi Levhas› ç›kt›s›n› alarak tasdik
edip vermeniz mümkündür. Ancak E-Vergi Levhas›n›n ço¤alt›larak da¤›t›lmas› mümkün de¤ildir. Bilgi edinilmesini rica ederim.
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